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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 01/19 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i  
  Nordre Follo kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00003-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget 

Kontrollutvalget i Oppegård kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre 
Follo kommune med følgende innstilling:  

1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt
samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.

2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat
for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.

Avgjørelsesmyndighet: 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune 

Vedlegg: 
Sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune - Oppegård 

Vedtak i saken sendes til: 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune 

SAKSUTREDNING: 
Fellesnemnda i Nordre Follo vedtok 18.9.18 i sak 42/18 Utredning av 
sekretariatsordning for Kontrollutvalget for Nordre Follo kommune og 
delegering av myndighet til fellesnemnda følgende:  

Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski gis i oppdrag å inngå avtale med et settesekretariat som 
skal utrede og anbefale sekretariatsordning for kontrollutvalg i Nordre Follo kommune. 

Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok 16.10.18 i sak 33/18 Utredning av 
sekretariatsordning - Valg av settesekretariat følgende:  

Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalget i Oppegård til fellesmøte for felles bestilling av 
utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 

Fellesmøtet mellom Oppegård KU og Ski KU vedtok 25.10.18 i sak 6/18 Utredning 
om sekretariatsordning - Valg av settesekretariat følgende: 
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Saken oversendes fellesnemnda for Nordre Follo kommune med følgende innstilling: 
1. Fellesnemnda bevilger kr 20 000 ekskl. mva. til kjøp av sekretariatstjenester for utredning

av sekretariatsordning for Nordre Follo kommune samt settesekretariat.
2. Under forutsetning av finansiering fra fellesnemnda, velger fellesmøtet å kjøpe

sekretariatstjenester for utredning av sekretariatsordning for Nordre Follo kommune samt
settesekretariat fra Konsek Trøndelag IKS.

3. Fellesmøtet ber administrasjonssjef for Nordre Follo kommune inngå avtale.

Det ble inngått kontrakt mellom Nordre Follo kommune og Konsek Trøndelag IKS, 
signert 3.12.18 med sluttdato 3.1.19. 

HJEMMEL:  
Det følger av lov 15.juni 2001 nr.70 om fastsetjing og endring av kommune- og 
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 femte ledd:  

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande 
gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala. 

VURDERING 
Vedlagt følger utredning om sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo 
kommune, utarbeidet av Konsek Trøndelag IKS v/daglig leder Torbjørn Berglann. 
Utredningen er oversendt ved e-post m/vedlegg, datert 08.01.19. 

Settesekretariatets innstilling er innarbeidet som innstilling i saken. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget i Oppegård til behandling. Saken oversendes 
fellesnemnda i Nordre Follo med kontrollutvalgets innstilling. 

Ås, 12.01.19 

Torbjørn Berglann/s./ 
settesekretær 
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Sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

22.1.2019 
24.1.2019 

Ski kommunes kontrollutvalg  
Oppegård kommunes kontrollutvalg 

Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode
Arkivsaknr

Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget i Oppegård kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre Follo 
kommune med følgende innstilling: 

1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt
samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.

2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat for
å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.

Bakgrunn 
Bakgrunnen for saken er at Nordre Follo kommune må ha et sekretariat for kontrollutvalget 
etter valget i 2019. Fellesnemnda avgjør spørsmålet om sekretariat etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i Ski og Oppegård kommuner. Follo interkommunale sekretariat, FIKS, er 
sekretariat for kontrollutvalgene i Ski og Oppegård kommuner og er ikke habil til å utrede 
saken. Konsek Trøndelag IKS foretar derfor saksutredningen. 

Fellesnemnda skal ta stilling til A) hvilken sekretariatsordning den nye kommunen skal ha og 
B) hvem som skal levere tjenesten.

Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er beskrevet i to veiledere og i kontrollutvalgsboka1. De viktigste 
oppgavene er saksbehandling, saksutredning og praktisk tilrettelegging av kontrollutvalgets 
møter. I veilederne er det også stilt krav til hvilke kvaliteter et sekretariat bør ha, 
settesekretariatet vil framheve disse: 

- Kompetanse. Sekretariatets medarbeidere må ha god formalkompetanse og relevant
erfaring for å kunne ivareta kontrollutvalgets behov for blant annet saksutredning, og
rådgiving. Sekretariatet bør også ha en viss bredde i kompetansen.

- Kapasitet. Sekretariatet bør ha kapasitet til å håndtere periodevis stor saksmengde.
- Uavhengighet. Sekretariatet skal være uavhengig av rådmannen, sekretariatets

oppgaver kan heller ikke overlates til revisor2.

Settesekretariatet vil også understreke betydningen av at sekretariatet har flere ansatte. Et 
sekretariat med flere ansatte gir ikke bare større kompetansebredde, og dermed et bedre 
tilbud til kontrollutvalget, det utgjør også et fagmiljø. I komplekse saker vil dette være en 
styrke, et større miljø gir også sekretariatet større tyngde i krevende saker. 

1 Veilederne er utgitt av Forum for kontroll og tilsyn og Norges kommunerevisorforbund i 2018, 
kontrollutvalgsboka er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015. 
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg § 20 tredje ledd tredje punktum. 

Behandles i utvalg Møtedato 
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A. Valg av sekretariatsordning
Det er tre aktuelle måter å organisere et sekretariat på: som eget sekretariat, som et
interkommunalt samarbeid, eller som en kjøpt tjeneste.

Eget sekretariat. Flere av fylkeskommunene har eget sekretariat med én ansatt. I 
kommunene er ordningen lite utbredt, bare fire kommuner har eget sekretariat, deriblant Oslo 
og Trondheim.  

Fordelen med eget sekretariat er at det opparbeider seg mye kunnskap om kommunen, 
forutsatt at det er lite gjennomtrekk i stillingen. Økonomisk kan ordningen komme noe bedre 
ut enn de øvrige, fordi sekretæren kan bruke kommunens kontor, datautstyr og arkivsystem, 
den medfører også lite reiseutgifter. 

Ordning med eget sekretariat har enkelte begrensninger. Slike sekretariat består som regel 
av én person, med de begrensninger i kompetansebredden det medfører. Et eget sekretariat 
med én ansatt vil ha god kapasitet til å ivareta oppgavene for kontrollutvalget, men har 
mindre faglig tyngde overfor rådmann og revisor enn et større sekretariat. Dersom man 
velger en slik ordning er det viktig å etablere rammer som ivaretar uavhengigheten overfor 
kommuneadministrasjonen og revisor. 

Interkommunalt samarbeid: De fleste sekretariatene i Norge er organisert som 
interkommunale samarbeid, mange med én eller to ansatte. De siste årene har det likevel 
blitt flere større sekretariat gjennom fusjoner: de fire største sekretariatene leverer for 
eksempel tjenester til nærmere 25 prosent av (fylkes)kommunene. 

Fordelen med denne organiseringen er at de ansatte får erfaring fra flere kommuner. Det er 
lettere å oppnå en størrelse på sekretariatet som gir rom for flere ansatte. Det medfører at 
kapasiteten blir god, også til å møte perioder med større arbeidsmengde. Sekretariatet kan 
dessuten legges utenfor kommuneadministrasjonen og ha egne datasystemer og eget arkiv. 
Sekretariatet blir dermed helt uavhengig av kommuneadministrasjonen. 

Interkommunale samarbeid kan i noen tilfeller oppleves som frikoblet fra eierkommunene. 
Det er et spørsmål om kommunens utøvelse av eierrollen angår ikke kvaliteten på 
tjenesteleveransen. Det er likevel et forhold som bør tas i betraktning når kommunen skal 
velge hvordan sekretariatet skal organiseres. 

Kjøp av sekretariatstjenester: Sekretariatstjenesten kan kjøpes i markedet etter en 
anbudskonkurranse. En slik konkurranse gjentas som regel hvert fjerde år.  

Kvaliteten på tjenesten vil avhenge av kvaliteten på utlysningen og på tilbudene som kommer 
inn. Dersom tjenesten leveres av et større fagmiljø vil hensynet til kompetansebredde være 
ivaretatt. Det må også antas at kapasiteten er tilstrekkelig til å kunne håndtere perioder med 
større arbeidsmengde. Uavhengigheten er også ivaretatt med denne løsningen.  

Den største utfordringen med ordningen er at kontinuiteten i sekretariatet forsvinner ved 
bytte av leverandør. 

Vurdering av ulike sekretariatsordninger 
Eget sekretariat blir som regel besatt av bare én ansatt. Selv om det finnes mange gode 
sekretariat med én ansatt gir løsningen i mange tilfeller smalere kompetanse enn de to andre 
ordningene. Den gir også høyere sårbarhet ved fravær og skifte av ansatte.  

Kjøp av sekretariatstjenester vil med en god kravspesifikasjon oppfylle kravene til et 
sekretariat. Den største ulempen med ordningen er at kontinuiteten går tapt ved skifte av 
leverandør.  

Et interkommunalt samarbeid gir gode forutsetninger for at sekretariatet kan oppfylle kravene 
til kompetanse, kvalitet og uavhengighet. Et interkommunalt samarbeid av en viss størrelse 
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vil også være mindre sårbart for fravær og skifte av personell enn de to andre ordningene. 
Settesekretariatet anbefaler derfor at Nordre Follo søker deltakelse i et interkommunalt 
samarbeid. 

B. Valg av sekretariat
Dersom fellesnemnda følger anbefalingen om valg av ordning for sekretariat, mener
settesekretariatet at det er nærliggende at Nordre Follo kommune søker deltakelse i FIKS.
Lederne av kontrollutvalgene i Ski og Oppegård kommuner gir begge uttrykk for tilfredshet
med den bistanden de har fått fra sekretariatet og ønsker at Nordre Follo kommune
viderefører kommunenes deltakelse i selskapet.

FIKS kjenner kommunene og er i ferd med å øke bemanningen med de positive 
konsekvensene det kan ha. FIKS vil likevel forbli et lite sekretariat. For å styrke sekretariatet 
vil det etter settesekretariatets vurdering være naturlig å søke et tettere samarbeid med 
andre sekretariat i området, fortrinnsvis gjennom en fusjon.  

Konklusjon 
Settesekretariatet anbefaler at Nordre Follo kommune deltar i en interkommunal 
sekretariatsordning og at FIKS velges som leverandør. Prosjektleder bør få mandat til å 
videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet. Dette innebærer at eierne må 
inngå en ny selskapsavtale som skal gjelde fra 1.1.2020. 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 02/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø 
  i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 17/00358-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø til

orientering.

2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik disse fremkommer i

rapporten på s. 69, og ber rådmannen følge opp disse.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget

om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
FR rapport Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 

Oppegård kommunestyre vedtok i møte 25.09.17 i sak 59/17 Sak fra 
Kontrollutvalget 18/17 – Tema for forvaltningsrevisjonen 2018 følgende: 

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

som fellesprosjekt med Ski

Oppegård kontrollutvalg vedtok 08.03.18 sak 7/18 Forvaltningsrevisjon 
Psykososialt læringsmiljø - Prosjektplan, følgende formål og problemstillinger: 

Formål 
Å undersøke måloppnåelse, regeletterlevelse og kompetanse inne psykososialt 
skolemiljø ved skolene i Oppegård kommune. 
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Problemstillinger: 
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 § 9A-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 § 9A-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 skolens 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 § 9 
A 

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt 
kapittel 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 knytte til arbeid med psykososialt skolemiljø? 
b. Er det etabler 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? 
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Forvaltningsrevisjonsrapporten: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av Deloitte AS, datert desember 2018. 
 
Sentrale funn 
 
Generelt: 

 I forbindelse med forvaltningsrevisjonen er det sendt ut elektronisk 
spørreundersøkelse til alle lærere ved de til grunnskolene i kommunen. 
Svarene fra en de ansatte ved en av skolene, skiller seg gjennomgående ut 
fra de øvrige skolene i kommunen. Svarene indikerer at det ved denne skolen 
ikke i tilstrekkelig grad er etablert rutiner og satt i verk tiltak for å sikre et trygt 
og godt skolemiljø, og at lærerne i mindre grad er gjort kjent med deres ansvar 
og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten.  
Ved denne skolen har det i senere tid vært utskiftninger i ledelsen. Revisjonen 
understreker skoleeiers ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven er 
oppfylt. Skoleeier bør sikre at det foreligger et system som fanger opp 
utfordringer og mangler ved enkeltskoler, slik at det fortløpende vurderes om 
det er behov for å iverksette tiltak fra skoleeiers side.  

 
Er det etablert tilfredsstillende rutiner for håndtering av situasjoner der man får 
kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø. 

 Skoleeier har etablert felles skriftlige rutiner for at skolene skal kunne etterleve 
aktivitetsplikten, bl.a. at skolene med jevne mellomrom skal drøfte 
aktivitetsplikten, og gi opplæring i hvordan personale skal ivareta 
aktivitetsplikten.  Det er opprettet et ambulerende team (A-team) som kan 
bistå med opplæring og veiledning til skolene.  

 Det er etablert felles rutiner for varsling av mobbesaker, gjennom 
«Handlingsløypa for mobbesaker» som inngår i plan for trygt og godt 
skolemiljø 2018-2022.  Videre er det etablert en «skolemiljøknapp» der elever, 
foresatte og ansatte kan varsle dersom en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen. Det er også utarbeidet et felles skjema for varsling til skoleeier i 
alvorlige tilfeller vedrørende skolemiljø, og felles mal med veiledning for 
utarbeidelse av aktivitetsplan ved mistanke om at en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen. 

 I «handlingsløypa for mobbesaker» er det angitt at aktivitetsplikten trer inn 
«når skolens ansatte mistenker mobbing». Revisjonen understreker at 
aktivitetsplikten også gjelder i det systematiske arbeidet forut for at det er 
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

 Revisjonen påpeker at det er ulik terskel ved skolene for når varsling skal 
finne sted, og når aktivitetsplan skal utarbeides. Det skal være lav terskel for 
varsling og utarbeidelse av aktivitetsplan, og dette bør tydeliggjøres.  

 Etter revisjonens oppfatning går det ikke tydelig nok fram hvilke rutiner som 
gjelder for å undersøke og iverksette tiltak i saker der det er andre årsaker enn 
mobbing som gjør at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø. Dette bør 
tydeliggjøres.  

 
Ivaretakelse av elevens beste 

 Revisjonen mener kommunens mal for aktivitetsplan og veiledningen til denne 
på en god og brukervennlig måte legger til rette for ivaretakelse av kravet om 
elevmedvirkning og at elevene skal bli hørt i saker der de selv er berørt. I 
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aktivitetsplanen skal det også dokumenteres hvordan eleven er hørt i den 
enkelte sak.  

 Det bemerkes at det likevel ikke er rutiner for å spørre elevene om hvilke tiltak 
de tror kan fungere. Elevene deltar ofte ikke på drøftingsmøter, fordi eleven 
eller de foresatte ikke ønsker slik deltakelse.  Revisjonen understreker at det 
er viktig at skolene finner andre måter å involvere elevene på når de ikke 
deltar på drøftingsmøtene, slik at elevenes meninger og innspill tas med ved 
utarbeidelsen av tiltak. 

 
Forebygging, avdekking og bekjempelse av mobbing 

 Det er gjort et godt arbeid i Oppegård kommune for å etterleve retningslinjer 
og rutiner for å etablere et godt og trygt skolemiljø.  Revisjonen fremhever 
spesielt årshjulet som inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-22, som 
tydeliggjør tiltak, gjennomføring og ansvar for oppgaver ved skolene.  

 Skoleeier følger opp implementeringen av kap 9 A gjennom virksomhetsbesøk 
og rapportering i Moava 1310.  Dette er positivt, men rapporteringen gir bare 
informasjon om at det er innført rutiner, ikke hvordan kravene er etterlevd. 
F.eks. skal alle skoler Ifølge Plan for godt og trygt skolemiljø ha en 
sosialpedagogisk plan. Ikke alle skolene har utarbeidet dette. Slike avvik bør 
fanges opp og følges opp av skoleeier. Det er derfor viktig at det gjøres 
ytterligere kontroll enn rapportering gjennom Moava 1310. 

 Det er opprettet et ambulerende team (A-team) som gir opplæring til skolene 
på forespørsel. Revisjonen påpeker at det er viktig at A-team også kan 
komme inn på skoler uten at skolene selv har spurt etter det, men skoleeier 
eller andre ser at veiledning og opplæring er nødvendig. 

 
System for håndtering av avvik 

 Gjennom Moava 1310 kan skoleeier og rektor følge med på i hvilken grad 
oppgaver blir gjennomført i henhold til gjeldende rutiner. Systemet baseres 
imidlertid på egenrapportering, og det fanges ikke opp når rutiner ikke følges.  

 Det foreligger ikke noe felles avvikssystem for grunnskolene. Mangelfull 
rapportering av avvik medfører risiko for at uønskede hendelser og mangelfull 
etterlevelse av regelverk eller interne rutiner ikke blir avdekket, fulgt opp og 
korrigert. Det vil derfor være nyttig med et felles avvikssystem.  

 
Involvering av elever og foresatte i skolemiljøarbeidet 

 De fleste skolene gir informasjon om skolemiljø og håndtering av saker 
gjennom informasjonshefter og på foreldremøter. Informasjon er også 
tilgjengelig på skolens nettsider. A-team og sosiallærernettverket har 
utarbeidet materiale og innspill til hvordan skolemiljø kan tas opp på 
foreldremøter. Revisjonen mener dette er positivt, og påpeker viktigheten av at 
foresatte er informert og involvert i arbeidet for godt og trygt skolemiljø.  

 Alle skolene i Oppegård har skolemiljøutvalg, men ikke alle skolemiljøutvalg 
har korrekt sammensetning, slik at elever og foresatte er i flertall i utvalget. 
Det er også varierende møtehyppighet. Revisjonen mener det ikke er 
tilstrekkelig at skolemiljøutvalget møtes ved behov, og stiller også spørsmål 
ved om ett møte i året er tilstrekkelig.  Revisjonen registrerer også at det ved 
en av skolene ikke føres referat fra utvalgsmøtene.  Det påpekes at det er 
viktig at det føres referat slik at det er etterprøvbart hvilke saker som er tatt 
opp og hvem som har deltatt i møtene.  Revisjonen oppfordrer skoleeier til å 
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gå igjennom rutinene for sammensetningen og avholdelse av møter i 
skolemiljøutvalgene. Revisjonen presiserer også at det er viktig å skille 
mellom samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget på skolene. 

 Revisjonen bemerker at det er forbedringspotensial når det gjelder 
involveringen av elevene i det forebyggende arbeidet for et trygt og godt 
skolemiljø, og ved evalueringen av de planer og rutiner som er utarbeidet.  
Revisjonen understreker at det er viktig at det arbeides systematisk på 
skolene for å styrke involveringen av elever i skolemiljøarbeidet. Det er viktig å 
jevnlig ta opp med elevene i hvilke grad og hvordan de kan bidra til det 
systematiske arbeidet for et godt og trygt skolemiljø. 

 
Revisjonens anbefalinger: 
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård 
kommune setter i verk følgende tiltak: 

1. Sikre at det foreligger rutiner som legger til rette for en tydelig og omforent 
forståelse for hvordan den enkelte ansatte og den enkelte skole skal arbeide 
for å oppfylle alle deler av aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4. 

2. Sikre at det foreligger tydelige rutiner for oppfølging av saker der en elev ikke 
har et trygt og godt skolemiljø, uavhengig av hva som er årsaken til dette.  

3. Vurdere å tydeliggjøre rutiner for involvering av elever og foresatte i 
skolemiljøarbeidet, herunder i utforming og evaluering av tiltak for å sikre et 
trygt og godt skolemiljø.  

4. Gjennomgå rutiner for sammensetning og avholdelse av møter i 
skolemiljøutvalget og sikre at alle skolene etterlever kravene i 
opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A-6. 

5. Sikre at det som del av kommunens forsvarlige system foreligger system og 
rutiner som gir skoleeier oversikt over avvik og mangler knyttet til skolenes 
virksomhet, og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt ved manglende 
regeletterlevelse eller risiko for manglende regeletterlevelse.  

 
Rådmannens høringsuttalelse 
Rådmannen har i brev datert 10.12.18, kommentert rapporten generelt, og gitt 
særskilte kommentarer til hvert av punktene i revisjonens anbefalinger. 
Rådmannens høringsuttalelse ligger vedlagt.  

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonen har ivaretatt og svart på de 
problemstillinger som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
Sekretariatet foreslår at det fastsettes en frist for oppfølgingen av de anbefalingene 
som er gitt.  
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Ås, 15.01.19 
 
Unni Westli /s./ 
kontollsekretær 
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Sammendrag 

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU-7/18, har Deloitte gjennomført 

en forvaltningsrevisjon av arbeidet med psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune.  

Revisjonen har undersøkt om skoleeier og den enkelte grunnskole arbeider systematisk for å sikre et trygt 

og godt psykososialt miljø, og gjennom dette forebygge og avdekke mobbing for elevene ved grunnskolene 

i Oppegård kommune. Videre har revisjonen undersøkt om system og rutiner er på plass for å sikre at 

situasjoner der det er mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har det trygt og godt på skolen 

håndteres i samsvar med krav i opplæringsloven kapittel 9 A. 

Revisjonen har gjennomgått relevant dokumentasjon fra kommunen og gjennomført intervju med til 

sammen ni personer. Revisjonen har sendt elektroniske spørreundersøkelser til rektorer og lærere ved alle 

ti grunnskoler i kommunen om temaet psykososialt skolemiljø. I tillegg er det sendt ut en egen 

spørreundersøkelse til FAU-ledere.  

Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven om elevenes skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017. Mens kravene om 

kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø ble videreført, ble det også innført 

nye krav til skolene blant annet med lovfesting av nulltoleranse mot mobbing og skjerping av skolenes 

aktivitetsplikt. Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har satt i verk en rekke tiltak for å 

implementere kravene i nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier har sørget for å formidle informasjon 

til skolene i forkant av at nytt kapittel 9 A trådte i kraft, og har i løpet av det første året kapittel 9 A har 

vært gjeldende etablert felles rutiner for implementering og etterlevelse av lovkravene. Det er positivt at 

skoleeier blant annet har utarbeidet en felles veiledning for skolene som legger til rette for ivaretakelse av 

kravet om elevmedvirkning og at barnet skal bli hørt i saker som berører dem. Det fremgår av 

undersøkelsen at også skolene har etablert egne rutiner som skal bidra til å sikre at de ansatte og skolen 

ivaretar aktivitetsplikten jf. § 9 A-4 i opplæringsloven. Et klart flertall av lærere som har besvart revisjonens 

spørreundersøkelse opplever det som tydelig når de skal gripe inn og når de skal varsle rektor ved mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.   

Revisjonen vurderer det som positivt at Oppegård kommune har planer som gir tydelige mål for arbeidet 

med skolemiljø ved skolene i kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et 

trygt og godt skolemiljø og nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser. Revisjonen merker seg også at 

sentrale planer og dokumenter for skoleområdet har blitt revidert i forbindelse med nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven. Dette er positivt, og bidrar til å sikre at planene, og dermed også arbeidet som utføres 

ved skolene, er oppdatert med hensyn til krav i regelverket. Skoleeier og skolene har også iverksatt en 

rekke tiltak for å bidra til et trygt og godt skolemiljø som oppleves som nyttige på skolene.  

Samtidig viser undersøkelsen at skolene har noe ulik praksis for hvordan de jobber med de ulike delpliktene 

som inngår i aktivitetsplikten, noe som kan medføre risiko for ulik etterlevelse av lovverket. Skolene har 

eksempelvis ulike rutiner og praksis knyttet til varsling ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 

har det trygt og godt på skolen. I tillegg viser undersøkelsen at skolene har ulike rutiner og praksis for når 

det skal lages aktivitetsplaner i saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen, og det varierer i 

hvilken grad skolene har etablert rutiner for å sikre at en elev som er berørt i en sak selv får mulighet til å 

uttale seg om hvilke tiltak eleven tror at kan virke. Etter revisjonens vurdering kan det være risiko for at 

det er ulik forståelse og praksis knyttet til ivaretakelse av delpliktene i aktivitetsplikten, og revisjonen 

mener på grunnlag av dette at det kan være behov for å arbeide videre med å tydeliggjøre rutiner for å 

sikre at alle delene av aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9 A-4, blir godt ivaretatt. Revisjonen vil 

presisere at det i forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises til at det skal være lav 

terskel for hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Kommunens felles plan ved mistanke eller varsling om mobbing, Handlingsløypa ved mobbing, beskriver 

hvordan skolene skal håndtere mobbesaker. Etter revisjonens vurdering går det ikke tilstrekkelig tydelig 

frem av kommunens rutiner hvilke prosedyrer som gjelder for å undersøke og iverksette tiltak i tilfeller 

som ikke dreier seg om mobbing, men der det er andre årsaker til at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. Dette kan etter revisjonens vurdering medføre en risiko for manglende oppfyllelse av 
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aktivitetsplikten i saker som ikke dreier seg om mobbing, men der skolene likevel har aktivitetsplikt 

jf. opplæringsloven § 9 A-4. 

Revisjonen vurderer det som positivt at elevene involveres både i planarbeidet og i gjennomføringen av 

konkrete tiltak, og at foresatte blir informert om og involvert i det kontinuerlige og systematiske arbeidet 

med skolemiljø. Samtidig viser undersøkelsen at det er et forbedringspotensial i å involvere elever og 

foresatte ytterligere i skolemiljøarbeidet, herunder i utforming og evaluering av tiltak for å sikre et trygt 

og godt skolemiljø. Undersøkelsen viser også at ikke alle skolene har skolemiljøutvalg som er sammensatt 

slik at elever og foreldre er i flertall. Dette er ikke i samsvar med kravene i opplæringsloven § 11-1a.  

Undersøkelsen viser at lærere ved en av skolene i kommunen gjennomgående har en annen svarfordeling 

i spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen enn lærere ved andre 

skoler i kommunen. Svarene til lærerne indikerer at det ved denne skolen ikke i tilstrekkelig grad er etablert 

rutiner og satt i verk tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og at lærere i mindre grad er informert 

om deres ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten jf. opplæringsloven § 9 A-4 enn 

lærerne ved andre skoler. Ved denne skolen har det den senere tiden vært utskiftninger i ledelsen. 

Revisjonen vil i denne forbindelse understreke skoleeiers ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven 

oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10. Skoleeier bør sikre at det foreligger systemer som fanger opp 

utfordringer og mangler ved enkeltskoler, slik at det fortløpende kan vurderes om det er behov for å 

iverksette tiltak fra skoleeiers side. Revisjonen merker seg også at det ikke er etablert system for å melde 

og følge opp avvik og mangler knyttet til oppgaveutførelsen på skolene. Revisjonen vil peke på at 

manglende systemer for rapportering av avvik øker risikoen for at uønskede hendelser og mangelfull 

etterlevelse av regelverk eller interne rutiner ikke blir avdekket, fulgt opp og korrigert. Dette kan videre 

bidra til at eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant forbedringsarbeid ikke blir iverksatt. 

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, har revisjonen noen forslag til tiltak til Oppegård 

kommune. Disse er presentert i kapittel 8 Konklusjon og anbefalinger.
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune. 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård kommune 8. mars 2018 i sak KU-7/18.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke måloppnåelse, regeletterlevelse og kompetanse 

innen psykososialt skolemiljø ved skolene i Oppegård kommune.  

Med bakgrunn i formålet ble det utarbeidet følgende problemstillinger som er undersøkt i 

forvaltningsrevisjonen: 

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 kapittel 9 A? 

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kapittel 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? 
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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? 

1.3 Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omhandle kommunale grunnskoler i Oppegård kommune og 

opplæringstilbudet til barn i grunnskolepliktig alder. Voksenopplæringen i kommunen er dermed ikke 

omfattet av forvaltningsrevisjonen 

Forvaltningsrevisjonen er i hovedsak rettet mot kommunens og skolenes system og rutiner for å sikre 

etterlevelse av krav i regelverket som omhandler elevenes psykososiale skolemiljø, i samsvar med 

problemstillingene som er gjengitt over. Oppfølging av enkeltsaker er ikke kontrollert i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonen. 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og 

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

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet mai til november 2018.   

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og 

analysert informasjon om kommunens og skolenes systemer, rutiner og retningslinjer knyttet til 

psykososialt skolemiljø og etterlevelsen av disse, samt informasjon om skolenes arbeid med psykososialt 

skolemiljø.     

Dokumentasjonen er innhentet både fra kommunen og fra enkeltskoler. Fra de ulike skolene har revisjonen 

innhentet dokumentasjon i form av mål, planer, rutiner og tiltak knyttet til skolenes systematiske arbeid 

med psykososialt skolemiljø og håndtering av saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen. Den 

innsamlede dokumentasjonen har i rapporten blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene.  

1.4.2 Intervjuer 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med totalt ni personer som har ansvar og oppgaver knyttet til 

arbeidet med psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune. Det er gjennomført ett intervju på skoleeiernivå 

med kommunalsjef for skole og skolefaglig rådgiver. Videre har revisjonen gjennomført intervjuer med fem 

rektorer, en representant fra skolehelsetjenesten og leder for A-team.1 Rektorene som er intervjuet fordeler 

seg på tre ungdomsskoler og to barneskoler. Skolene der rektor er intervjuet, er valgt ut på bakgrunn av 

elevantall og geografisk spredning i kommunen for å sikre variasjon. Skoler som nylig har vært omfattet 

av tilsyn er ikke valgt ut til intervju.2 

Formålet med intervjuene har vært å få supplerende informasjon til dokumentasjonen som er innhentet, 

og nærmere kjennskap til kommunens og skolenes systematiske arbeid med psykososialt skolemiljø og 

håndtering av saker der en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

                                                

1 Ambulerende team (A-team) jobber systemrettet med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som 
angår skole- og læringsmiljø, og er organisert under PPT.  
2 I tillegg har revisjonen tatt høyde for innspill fra kommunen om å ikke velge ut en skole med utskiftninger i 
skoleledelsen til intervju. 
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1.4.3 Elektroniske spørreundersøkelser 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen er det sendt ut tre elektroniske spørreundersøkelser til henholdsvis 

rektorer, lærere og ledere for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved alle de ti grunnskolene i kommunen. 

Spørreundersøkelsene ble gjennomført i perioden 13. september til 22. oktober 2018. 

Spørreundersøkelsene til rektorer, lærere og FAU-ledere ble sendt til den enkelte respondent per e-post.  

Alle ti rektorer i Oppegård kommune (100 prosent) besvarte undersøkelsen.3 237 av 325 lærere som fikk 

tilsendt undersøkelsen besvarte denne. Dette tilsvarer 73 prosent av lærerne som mottok undersøkelsen. 

Svarprosenten på den enkelte skole varierer fra 50 til 86 prosent.4 Av 237 lærere som har besvart 

undersøkelsen er 62 prosent kontaktlærere, mens 34 prosent er lærere. Fire prosent av respondentene 

som besvarte undersøkelsen til lærere oppgir at de er «annen leder med undervisning». I rapporten omtales 

lærere, kontaktlærere og andre ledere med undervisning som «lærere». Der det kun er kontaktlærere som 

har besvart spørsmålet, er dette presisert. FAU ved seks av de ti grunnskolene i Oppegård Kommune har 

svart på undersøkelsen. 

Spørsmålene i spørreundersøkelsene til rektorer og lærerne er omhandler skolenes mål, planer og tiltak i 

arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø, og involveringen av elever og foresatte i dette arbeidet. 

Videre er det stilt spørsmål om skolenes rutiner og systemer for håndtering av saker der det er mistanke 

om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, herunder om elevene blir hørt og hvordan elevens beste 

blir ivaretatt i saker der de er berørt. Spørreundersøkelsen inneholder også spørsmål om hvordan skoleeier 

og skolene har implementert endringene i opplæringsloven kapittel 9 A fra 1. august 2017, herunder 

hvorvidt ansatte har fått tilstrekkelig opplæring i hva deres plikter i nytt kapittel 9 A innebærer.5 Det stilles 

også spørsmål om skolenes systemer for å melde og registrere avvik i tilfeller der krav i regelverk og/eller 

etablerte rutiner for arbeidet med psykososialt skolemiljø ikke blir fulgt. 

Undersøkelsen til FAU ble sendt til FAU-lederne for skoleåret 2017-2018, ettersom ikke alle skolene hadde 

konstituert FAU for skoleåret 2018-2019 på tidspunktet da undersøkelsen ble sendt ut. FAU-lederne ble 

oppfordret til å involvere de andre FAU-representantene da de besvarte undersøkelsen. Formålet med 

spørreundersøkelsen var å innhente data om foresattes opplevelse av den enkelte skoles arbeid med det 

psykososiale skolemiljøet og hvordan de foresatte involveres i skolenes arbeid med dette.  

1.4.4 Verifiseringsprosesser 

Referat fra intervjuene er sendt til de som er intervjuet for verifisering. Det er informasjon fra de verifiserte 

intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Rapporten er sendt til rådmannen for verifisering, og påpekte faktafeil har blitt rettet opp. Rapporten er 

deretter sendt til rådmannen på høring. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved den endelige rapporten 

(vedlegg 1). 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet har blitt vurdert opp mot. 

Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra opplæringsloven, og 

tilhørende forarbeider og rundskriv. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og 

i vedlegg 2 til rapporten. 

                                                

3 Undersøkelsen er sendt ut til lærere ved alle skolene basert på e-postadresser som er mottatt fra kommunen. 
Mottakerne av undersøkelsen ble bedt om å gi tilbakemelding om de ikke var lærere. På bakgrunn av flere henvendelser 
fra mottakere som ikke har vært lærere, har revisjonen sendt e-postlistene til hver enkelt rektor og bedt om å få oppgitt 
om det er personer på listen som ikke er lærere. Revisjonen har på bakgrunn av tilbakemelding fra rektorer og 
mottakerne fjernet respondenter som ikke har vært lærere eller lærere som er sykemeldt.  
4 Det ble sendt ut flere påminnelser om spørreundersøkelsen til respondenter som ikke hadde svart. For å sikre så høy 
svarprosent som mulig ble svarfristen utvidet i flere omganger, og rektorene ved skolene kontaktet og bedt om å 
oppfordre lærere til å svare på undersøkelsen. 
5 Opplæringsloven kapittel 9 A handler om elevenes skolemiljø. Det ble i 2017 gjort en rekke endringer i kapittelet, og 
nytt kapittel 9 A trådte i kraft fra 1. august 2017. Disse endringene, og hva de innebærer, er nærmere omtalt under 
revisjonskriterier i hvert delkapittel, og i vedlegg 2 til forvaltningsrevisjonsrapporten. 
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2. Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering 

Oppegård kommune er organisert med en overordnet administrativ ledelse som består av en rådmann og 

fem kommunalsjefer. Grunnskolene i kommunen er organisert under avdelingen «skole, kvalifisering og 

barnevern».  

Kommunalsjef for skole, PPT og barnevern har overordnet ansvar for grunnskolene i kommunen. Det er 

tilsatt to skolefaglige rådgivere på kommunenivå som følger opp skolefaglige spørsmål. Oppgavene på de 

ulike fagområdene er fordelt på de skolefaglige rådgiverne, og en av dem har særlig ansvar for 

skolemiljøsaker.  

En gang i måneden møtes kommunalsjef og skolefaglig rådgiver rektorene i ledernettverk. Kommunens 

ledernettverk består av kommunalsjef og to skolefaglige rådgivere, rektorer for de ti grunnskolene i 

kommunen, samt ledere for PPT, barnevern og voksenopplæring. I tillegg møtes rektorene i månedlige 

rektormøter. Rektormøtene er ofte lagt tett opp til ledernettverk slik at saker fra rektormøte kan spilles inn 

til ledernettverket. Skolemiljø, klasseledelse, og skole-hjem-samarbeid er ofte tema i både ledernettverk 

og på rektormøtene. I tillegg har psykososialt skolemiljø vært tema på fagnettverk som avholdes to ganger 

i halvåret. Dette har i 2018 ikke blitt avholdt grunnet arbeid med sammenslåingen av Oppegård og Ski 

kommune.6  

Det er totalt ti grunnskoler i Oppegård kommune, hvorav seks er barneskoler og de resterende fire er 

ungdomsskoler. For skoleåret 2018-2019 er det totalt 3746 elever på grunnskolene i Oppegård kommune.  

Tabell 1: Antall elever ved grunnskolene i Oppegård kommune7 

Skole Trinn Antall elever skoleåret 2018-2019 

Fløysbonn ungdomsskole 8.-10. trinn 206 

Flåtestad ungdomsskole 8.-10. trinn 332 

Greverud barneskole 1.-7. trinn 588 

Hellerasten ungdomsskole 8.-10. trinn 208 

Ingieråsen ungdomsskole 8.-10. trinn 325 

Kolbotn barneskole 1.-7. trinn 371 

Sofiemyr barneskole 1.-7. trinn 385 

Tårnåsen barneskole 1.-7.trinn 586 

Vassbonn barneskole 1.-7.trinn 414 

Østli barneskole 1.-7.trinn 331 

 

Oppegård kommune har opprettet et ambulerende team (A-team) organisert under PPT som jobber 

systemrettet med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som angår skole- og 

læringsmiljø. A-team ble først etablert som et prøveprosjekt skoleåret 2014/2015, men er i dag et fast 

team på fire fulltidsansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene med helsesøster. I tillegg er skolepsykolog, lege og fysioterapeut 

tilstede enkelte dager i uken ved enkelte skoler. Ved flere av ungdomsskolene er i tillegg miljøterapeuter 

fra Utekontakten tilstede enkelte dager. Utekontakten er et tilbud i regi Barnevernet rettet mot ungdom i 

alderen 12–23 år.    

                                                

6 I fagnettverkene deltar virksomhetslederne for skole, skoleeierrepresentanter, samt virksomhetsleder for PPT. 
7 Oppdaterte tall for skoleåret 2018-2019 er oversendt fra Oppegård kommune. 
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Oppegård kommune har siden skoleåret 2016-2017 bevilget ressurser til 0,2 sosiallærerstillinger ved hver 

barneskole. Fra skoleåret 2018-2019 ble sosiallærer/rådgiverfunksjonen styrket med ytterligere 0,2 

årsverk per skole, og utgjør nå 0,4 årsverk for fire av barneskolene og 0,5 årsverk for de to andre 

barneskolene. Flere skoler har i tillegg valgt å ta av egen ramme for å øke stillingsprosenten til sosiallærer. 

Ungdomsskolene har kombinert rådgiver og sosiallærere i 100-prosentstilling.  

2.2 Forekomsten av krenkelser og mobbing 

Skolene i Oppegård kommune gjennomfører Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn hvert år. Resultatene fra 

undersøkelsene de siste årene viser at de aller fleste elevene i Oppegård trives godt på skolen. På 

Elevundersøkelsen for skoleåret 2017-2018 svarer henholdsvis 3 og 5,4 prosent av elevene i henholdsvis 

7. og 10. klasse at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. For skoleåret 2016-

2017 var tallene 5 prosent på 7. trinn og 7,5 prosent på 10. trinn. I tilstandsrapport for grunnskolene for 

2016-2017 vises det videre til at elevene på 7. trinn og 10. trinn skårer henholdsvis 1,3 og 1,4 på en indeks 

fra 1 til 5, hvor 1 er laveste verdi og indikerer lav forekomst av elever som har blitt mobbet av andre elever 

på skolen. Kommunen skriver at «Oppegård skårer 0,1 poeng svakere enn referansegruppene når det 

gjelder mobbing på 10. trinn og likt på 7. trinn. Over tid er det en positiv utvikling i kommunen.»8 

På spørreundersøkelse som revisjonen har gjennomført blant rektorene ved skolene i Oppegård kommune, 

svarer tre av ti rektorer i spørreundersøkelsen at de er helt enig i påstanden «jeg vet om elever ved skolen 

som blir utsatt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering av andre elever». Tre 

rektorer er delvis uenig i påstanden, og to rektorer er uenig i påstanden. Videre oppgir åtte av ti rektorer 

at de er uenig i påstanden «jeg vet om elever ved skolen som blir utsatt for krenkelser som mobbing, vold, 

diskriminering eller trakassering av en eller flere voksne som arbeider på skolen». En rektor er delvis uenig 

i påstanden (se figur under)9. 

Figur 1 Rektorenes kjennskap til elever som opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

 

I spørreundersøkelsen til lærere oppgir tilsammen 37 prosent av lærerne at de er helt enig (14 prosent) 

eller delvis enig (23 prosent) i påstanden «jeg vet om elever ved skolen som blir utsatt for krenkelser som 

mobbing, vold, diskriminering eller trakassering av andre elever». 38 prosent av lærerne oppgir at de er 

uenig i påstanden. Videre oppgir 86 prosent av lærerne at de er uenig i påstanden «jeg vet om elever ved 

skolen som blir utsatt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering av en eller flere 

voksne som arbeider på skolen» (se figur under). 

                                                

8 Oppegård kommune. Tilstandsrapport grunnskole 2016-2017. Vedtatt i kommunestyret 25.09.2017, s. 12. 
9 Rektor ved én av skolene svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 
dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 
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Figur 2 Lærernes kjennskap til elever som opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
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3. Skolenes oppfølging av situasjoner der 

elever ikke har et trygt og godt 

skolemiljø 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

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? Herunder: 

 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)?  

 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? 

 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? 

3.2 Revisjonskriterier 

3.2.1 Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø 

Frihet fra alle former vold er etter barnekonvensjonen artikkel 19 en menneskerettighet. Dette omfatter 

både psykisk og fysisk vold som mobbing og andre krenkelser på skolen.  

Kapittel 9 A i opplæringsloven omhandler skolemiljøet til elevene, og er nytt med virkning fra 01.08.2017. 

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.»10 Av forarbeidene til nytt kapittel 9 A-2, går 

det frem at begrepet «skolemiljø» omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.11 

3.2.2 Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø 

Opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5 omhandler aktivitetspliktene til de ansatte ved skolene. Aktivitetsplikten 

erstatter den tidligere vedtaksplikten. Fra 1. august 2017 er ikke skolen lenger pålagt å fatte enkeltvedtak 

i saker som gjelder elevens psykososiale skolemiljø.  

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. 

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. 

                                                

10 Tilsvarende krav, med noe annen ordlyd, gikk før 1.8.2017 frem av opplæringsloven § 9 A-1. 
11 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).  
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Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande 

omsyn i skolen sitt arbeid.12      

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 aktivitetsplikten etter første til femte ledd.  

 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-2. Det fremgår av 

forarbeidene til nytt kapittel 9 A13 og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-201714 at det er hvordan eleven selv 

faktisk opplever å ha det på skolen som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, og ikke hva som er 

årsaken til at eleven opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. 

Forarbeidene til nytt kapittel 9 A og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 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.  

Plikten til å følge med innebærer en plikt for den enkelte ansatte til å være årvåken og aktivt observere 

hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Plikten til å gripe inn innebærer at alle som arbeider 

på skolen skal gripe inn ved mobbing, vold og diskriminering der dette er mulig. Å gripe inn kjennetegnes 

som en umiddelbar handling og er rettet mot å stoppe situasjoner som pågår og er akutte. Plikten til å 

varsle innebærer at alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap 

til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I forarbeidene til nytt kapittel 9 A fremheves det at plikten 

til å varsle legger grunnlaget for at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene 

på skolen har det. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller. 

Plikten til å undersøke hviler på skolen, og utløses ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Plikten til å sette inn tiltak utløses når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt 

og godt eller når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal lages tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd 

første punktum.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at det skal være lav terskel for 

hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Hvis en 

elev sier ifra at det ikke er trygt og godt på skolen oppfyller dette å ha kjennskap til at eleven ikke har det 

trygt og godt på skolen. Det påpekes at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, og at det er 

tilstrekkelig at en elev gir uttrykk for at det ikke er trygt og godt å være på skolen. Mistanke om at en elev 

ikke har det trygt og godt kan basere seg på observasjoner av elever, tilbakemeldinger i undersøkelser, 

beskjeder fra foreldre eller medelever eller aktivitet i sosiale medier eller lignende.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at plikten til å sette inn tiltak gjelder i alle tilfeller der 

eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette kan også gjelde tilfeller der eleven selv gir uttrykk for at 

alt er bra, men der dette åpenbart ikke er tilfellet. Det er skolens ansvar å fange opp at eleven sier ifra om 

at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. Videre gjelder skolens plikt til å sette inn tiltak uavhengig 

av hva som er årsaken til at eleven ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sette inn 

tiltak også dersom mobbing eller hendelser på fritiden gjør at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Departementet påpeker at skolen ikke har ansvar for å løse problemer eller situasjoner som oppstår på 

fritiden, men skal gjøre det den kan med de tiltakene som er tilgjengelig for å hjelpe eleven. Dette gjelder 

                                                

12 Jf. Grl. § 104 (2). 
13 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 
14 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
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for eksempel i forbindelse med digital mobbing som ofte skjer på fritiden, men der utryggheten følger med 

eleven når han eller hun er på skolen. Egnede tiltak i slike sammenhenger kan være å drive opplæring i 

nettvett og personvern eller å sørge for at bestemte elever ikke har kontakt på skolen. 

I rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at dokumentasjonskravet i oppll. § 9 4-A er todelt. Det 

stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en sak, i 

tillegg til at stilles det krav til at skolen dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten. Det påpekes at dokumentasjonskravet gjør at skolene senere kan vise til hva de har gjort, 

og bidrar til en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. 15 

Det er gjennom ny § 9 A-5 innført krav om skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, 

krenker en elev. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om at en annen ved skolen utsetter en 

elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle 

rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk 

mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. Undersøkelser og tiltak etter § 9 A-4 skal settes i verk straks.  

I oppll. § 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. 

Selv om plikten til å undersøke og sette inn tiltak hviler på skolen, er det ifølge opplæringsloven § 13-10 

første ledd skoleeier som har det overordnede ansvaret for at opplæringsloven oppfylles på den enkelte 

skole. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven oppfylles 

og følge opp resultatene fra disse vurderingene. Dette går frem av oppll. § 13-10: 

Kommunen […] 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 […] skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 

blir oppfylte. Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane […] 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Rutiner for å ivareta aktivitetsplikten jf. opplæringsloven § 9 A-4 

3.3.1 Datagrunnlag 

Felles rutiner for ivaretakelse av aktivitetsplikten 

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 fremgår det at hvis en ansatt ser, hører eller blir gjort 

oppmerksom på at krenkelser eller mobbing skjer, skal skolen håndtere situasjonen etter 

ordensreglementet, opplæringsloven kapittel 9 A og Handlingsløypa ved mobbing som inngår i planen. 

Under omtale av opplæringsloven kapittel 9 A i planen er det beskrevet at når en elev sier at skolemiljøet 

ikke er trygt og godt skal skolen, så langt det finnes tiltak som passer, sørge for at eleven får det.  

I årshjulet som inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 angir skoleeier følgende rutiner knyttet 

til aktivitetsplikten som skolene skal følge: 

 Skolens ansatte skal i august og januar hvert år drøfte, bli enige om og skrive ned skolens syn på 

blant annet personalets plikt til å a) følge med b) undersøke c) gripe inn d) varsle e) sette inn tiltak 

i samarbeid med skoleledelsen og aktivitetsplikten i forhold til særlig sårbare elever. 

 Skolene skal hver høst og vår avdekke eventuell mobbing ved å gjennomføre Spekter-

undersøkelsen/klassetrivselsundersøkelse før elev- og utviklingssamtaler.  

 Skolene skal ved funn i elev- og utviklingssamtalene som gjennomføres hver høst og vår varsle 

rektor i henhold til aktivitetsplikten.  

                                                

15 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø); 
Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
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 Skolene skal på plandager en gang i året gjennomgå kapittel 9 A i opplæringsloven medregnet alle 

deler av personalets aktivitetsplikt, og gi god opplæring i hvordan ivareta hver av de fem delpliktene 

i aktivitetsplikten. Videre skal skolene én gang i året gjennomgå kapittel 9 A, og særlig de ansattes 

aktivitetsplikt, for øvrig personale ved skolen.  

 Skoleeier skal informere andre ansattegrupper, som renholdere, vaktmester m.fl., om kapittel 9 A 

i opplæringsloven og personalets aktivitetsplikt spesielt.  

 

I årshjulet er det også angitt at kontaktlærer skal varsle rektor i henhold til aktivitetsplikten ved funn i 

elev- og utviklingssamtalene. 

I Handlingsløypa ved mobbing som inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 er det nedfelt 

detaljerte rutiner for å varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller varsling om mobbing. 

Skoleeier opplyser i intervju at Handlingsløypa ble revidert våren 2017 for å innarbeide aktivitetsplikten 

som fulgte av nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skolene testet ut Handlingsløypa over en 

tomånedersperiode, hvorpå den ble evaluert og justert slik at den kunne tas i bruk fra 1. august 2017 da 

endringene i loven trådte i kraft. Det er beskrevet i Handlingsløypa at planen skal benyttes i saker hvor det 

er mistanke om mobbing, og Handlingsløypa dekker dermed ikke eksplisitt andre situasjoner der elever 

ikke har det trygt og godt. Det er presisert i Handlingsløypa at skolene likevel har plikt til å sette inn tiltak 

også ved brudd på oppll. § 9 A-2 som ikke skyldes mobbing. I intervju fremgår det at Handlingsløypa kun 

benyttes ved saker som er definert som mobbing. En av rektorene opplyser at skolen ikke har erfaring fra 

bruk av Handlingsløypa, da skolen ikke har hatt saker som har vært definert som mobbesaker.   

Handlingsløypa ved mobbing er inndelt i delene mistanke, varsling, avdekking, intervensjon og oppfølging. 

Aktivitetsplikten omtales i hver av delene med henvisning til oppll. § 9 A-4. Det fremgår av kapitlene 

mistanke og varsling i Handlingsløypa at rektor alltid skal informeres om mobbesaker, og at skolene innen 

to virkedager skal gi beskjed til den som varslet om at varslingen er mottatt. Kapittelet avdekking angir en 

rekke redskaper som skolene skal benytte ved avdekking og undersøkelse av mobbing, herunder samtaler 

med den eleven som er utsatt, samtaler med foresatte og drøfting med kollegaer. Videre skal skolene 

observere systematisk i timer, overganger, friminutt og SFO. Valgfrie virkemidler for avdekking er 

elevundersøkelser/Spekter-undersøkelser og elevsamtaler med spørsmål. Kapitlene intervensjon og 

oppfølging angir hvilke tiltak som skal iverksettes dersom skolen har avdekket mobbing, og hvordan de 

involverte skal følges opp. Handlingsløypa refererer også til de ansattes plikt til å følge med og gripe inn i 

hendelser, men det er ikke utdypet hva disse delene av aktivitetsplikten innebærer. 

Oppegård kommune har gått til innkjøp av en varslingskanal som ligger på den enkelte skoles nettside, en 

såkalt «skolemiljøknapp», der elever og foreldre kan sende melding direkte til rektor ved kjennskap til at 

en elev ikke har det trygt og godt på skolen. I forbindelse med lovendringen sendte skoleeier ut en e-post 

til alle ansatte og rektorer om bruk av varslingskanalen, og ansattes plikt til å varsle dersom en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. Ansatte i skolen kan også benytte denne varslingskanalen. Det opplyses at 

dersom skolemiljøknappen utløses vil også skolefaglig rådgiver få beskjed med en gang, og kontakte skolen 

for å følge opp saken. 

Kommunen har utarbeidet et felles skjema for rapportering til skoleeier om alvorlige tilfeller vedrørende 

elevens skolemiljø. Skjemaet gir eksempler på alvorlige tilfeller som saker der krenkelsene er særlig 

voldelige, saker der flere elever er involvert i mobbing av en enkeltelev, situasjoner der krenkelser har 

pågått over lang tid uten at skoleledelsen har klart å løse saken, og digital mobbing og grove trusler 

gjennom sosiale medier. I skjemaet er det angitt at rektor skal varsle skoleeier (kommunalsjef for skole, 

PPT og barnevern) omgående om alvorlige tilfeller der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier 

opplever at det er en felles forståelse blant skolene om terskelen for hvilke saker som skal meldes skoleeier 

og når disse skal meldes. Kommunen har felles rutiner for varsling til skoleeier i arkivsystemet ESA i 

forbindelse med alvorlige saker og skjerpet aktivitetsplikt. 

Skoleeier innhentet i forbindelse med virksomhetsbesøket i januar 2018 skolenes rutiner for å avdekke 

krenkelser, samt dokumentasjon på hvordan skolene hadde implementert Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022. Skoleeier opplyser at etterlevelse av aktivitetsplikten har blitt drøftet i møter med rektorene, 

og pliktene til å gripe inn, varsle om og undersøke saker som oppstår er tydelig signalisert til alle skolene. 

Ut i fra implementeringsplanene skolene har levert, mener skoleeier at disse pliktene er godt implementert 

ved skolene.  
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Det fremgår av årshjulet for kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 at 

skoleeier månedlig skal gjennomføre en stikkprøvekontroll for å kontrollere at skolene følger loven. 

Skoleeier opplyser i intervju at det foreløpig ikke er gjennomført noen formell kontroll av hvordan skolene 

etterlever aktivitetsplikten. Skoleeier har innhentet noen aktivitetsplaner for å vurdere kvaliteten på dem, 

men påpeker at dette er gjennomført som en veiledning og ikke som en formell stikkprøvekontroll. 

Rutiner for skjerpet aktivitetsplikt 

At skoleeier skal varsles i saker hvor en voksen på skolen krenker en elev fremgår av Handlingsløypa ved 

mobbing. Her er det presisert at hvis det er en i ledelsen ved skolen som er mistenkt for eller har krenket 

en elev, skal skoleeier kontaktes direkte. Skoleeier har også utarbeidet et skjema for rapportering til 

skoleeier dersom en som arbeider på skolen krenker en elev, jf. oppll. § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt. 

I skjemaet er det angitt at rektor skal varsle skoleeier (kommunalsjef) omgående i alle tilfeller dersom en 

som arbeider ved skolen krenker en elev. Rektor skal i skjemaet gi en beskrivelse av situasjonen og hvilken 

bistand skolen ønsker fra skoleeier, og HR blir også automatisk involvert ved varsel om slike saker.  

Skoleeier opplyser i intervju at saker som omhandler skjerpet aktivitetsplikt kan være utfordrende da de 

vil være en krysning av en elevsak og en personalsak. Kommunen har ikke hatt mange saker knyttet til 

skjerpet aktivitetsplikt, og skoleeier opplever at man likevel har klart å holde sakene adskilt.  

Skolenes rutiner for ivaretakelse av aktivitetsplikten 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorer oppgir ni av ti rektorer at skolen har rutiner som skal bidra 

til å sikre at alle ansatte ivaretar plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og 

plikten til å varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Ni av ti rektorer oppgir også at skolen har rutiner for å sikre at skolen ivaretar plikten til å undersøke ved 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø og plikten til å sette inn tiltak 

som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Åtte av ni rektorer som har svart på spørsmål om 

skolen har rutiner for å sikre at alle ansatte ivaretar plikten til å gripe inn mot krenkelser, svarer at skolen 

har dette (se figur under).16 

Figur 3 Skolenes rutiner for å følge med, gripe inn og varsle om elever som ikke har det trygt og godt på skolen. 

 

 

                                                

16 Den tiende rektoren svarer vet ikke på spørsmål om hvorvidt skolen har rutiner for å sikre at ansatte og skolen ivaretar 
pliktene, og rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 
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Ja Delvis Nei Vet ikke
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Videre oppgir ni av ti rektorer at skolen har skriftlige rutiner som beskriver hva ansatte skal gjøre dersom 

de får mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen krenker en elev.17  

Flere av skolene har tatt inn Handlingsløypa ved mobbing i egne informasjonshefter/rutiner til ansatte. I 

tillegg fremgår det av dokumentasjon som revisjonen har mottatt at flere av skolene har utarbeidet egne 

rutiner for avdekking og varsling av mobbing og krenkende adferd. Flere av skolene har blant annet 

utarbeidet tilsynsrutiner der det er angitt at ansatte skal forebygge, følge med, gripe inn, undersøke og 

melde fra jf. oppll. § 9 A-4. Revisjonen har også mottatt eksempel på at det er etablert rutiner ved fysisk 

inngripen overfor elever ved en av skolene.  

Aktivitetsplikten er ulikt beskrevet i skolenes rutiner. En av skolene har eksempelvis beskrevet at 

aktivitetsplikten gjelder ved brudd på oppll. § 9 A-2 om retten til et trygt og godt skolemiljø. Ved en annen 

skole er aktivitetsplikten beskrevet som en skjerping og konkretising av skolens plikt til å handle i 

mobbesaker. 

I intervju forteller flere av rektorene at det er godt kjent og forankret at alle ansatte ved skolen skal følge 

med og varsle om saker der de har kjennskap til eller mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt 

på skolen. En rektor opplyser at vedkommende har inntrykk av at ansatte ved skolen har blitt flinkere til å 

varsle og melde saker – også mindre alvorlige saker – etter innføringen av nytt kapittel 9 A. Rektor opplever 

at lærerne har en økt bevissthet om deres ansvar knyttet til psykososialt skolemiljø sammenlignet med 

tidligere. Det trekkes også frem at skolens rutiner bidrar til å gjøre terskelen lav for å varsle. Samtidig 

trekkes det frem at det er en utfordring å sørge for at alle til enhver tid følger med og passer på å ta opp 

saker ved mistanke, og at tilsynsrutiner er viktige for å sikre dette.  

Samtidig som flere av rektorene opplever at skolenes rutiner for å følge med og varsle er godt forankret 

blant ansatte, går det frem at det er uklart for rektorene hvorvidt skolene har samme varslingsrutiner. Det 

trekkes frem i intervju at det kan være ulike rutiner mellom skolene for når man for eksempel melder fra 

til rektor om at en elev står alene, og hvorvidt man skal rapportere til rektor om enkelttilfeller eller først 

når det er snakk om mer systematisk utestenging eller krenkelser. Rektorene ved ungdomsskolene har 

løftet dette i et ledernettverk med skoleeier, der det ble etterlyst en presisering i Plan for trygt og godt 

skolemiljø 2018-2022 av hvor grensen går for saker som varsles til rektor. Da det ikke er lagt opp til at 

planen skal revideres før sammenslåingen mellom Oppegård og Ski kommune, ble imidlertid ikke dette 

innspillet tatt inn i planen. Skoleeier presiserer i forbindelse med verifisering av rapporten at Plan for trygt 

og godt skolemiljø 2018-2022 er politisk behandlet, og at skoleeier ikke har ikke anledning til å gjøre 

endringer i planen uten at planen eventuelt er oppe til ny politisk behandling. Skoleeier opplyser at 

rektorenes innspill ble drøftet i ledernettverk og blir tatt med når planen skal revideres. 

Det fremgår av flere intervjuer med rektorer at skolene avholder faste møter med blant annet ledelsen, 

sosiallærer/rådgiver, helsesøster og/eller miljøterapeuter der trivselen og adferden til elevene diskuteres 

og hvor det gjennomgås om noen har kjennskap til elever som ikke har det trygt og godt på skolen. Flere 

av skolene benytter også trinngjennomganger til å diskutere saker og oppfølging av saker. En av rektorene 

opplyser at skolen har en egen logg for trinnmøtene der lærerne må fylle ut en oversikt over sosiale tiltak 

for enkeltelever for å sikre at oppfølgingen av elevene koordineres.  

Det varierer blant skolene i hvilken grad rektor informeres om saker. Ved en skole er det eksempelvis 

rutine for at rektor informeres om alle saker knyttet til skolemiljø, mens det ved en annen skole ikke er 

rutine for å varsle rektor om mindre alvorlige saker. Rektor ved flere skoler har innført tiltak for å selv 

holde oversikt over hvordan elevene har det. En rektor opplyser i intervju at rektor deltar i gruppesamtaler 

med alle nye 8. klassinger hver høst, og opplever at disse samtalene gir et godt overblikk over hvordan 

elevene har det og hvem de er. Ved en annen skole har rektor innført stikkprøver der elevene skal indikere 

hvordan de har det med «tommel opp», «tommel ned» eller «nøytral tommel», noe som rektor opplever 

som en god indikasjon på skolemiljøet til enhver tid. Kontaktlærer følger opp dersom noen viser «tommel 

ned». Rektoren trekker også frem at det er etablert en egen rutine på skolen der lærerne dagen etter 

                                                

17 Den tiende rektoren svarer vet ikke, da rektoren opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Spekter-undersøkelsen18 melder skriftlig eller muntlig til rektor om resultatene fra undersøkelsen, og om 

det er resultater som indikerer at elever ikke trives. 

Flere av skolene har utarbeidet system for dokumentasjon av saker. En rektor viser i intervju til at skolen 

har utarbeidet et eget skjema for dokumentasjon ved mistanke eller varsling om mobbing, det nedtegnes 

hvem saken gjelder, hvem som varslet, hvordan saken ble varslet, og hvilke tiltak som er iverksatt for 

avdekking og intervensjon. En annen skole opererer med en dokumentmappe hvor lærerne legger inn 

dokumentasjon, og rektor og inspektører følger med i denne mappen. Ved en av skolene er det rektor og 

ressursteamet som stort sett loggfører varslingene, da lærerne ofte er under tidspress, og ofte banker på 

døren til rektor for å informere om saken på vei mellom ulike klasser.  

Kommunen har opprettet et ambulerende team (A-team) organisert under PPT som jobber systemrettet 

med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som angår skole- og læringsmiljø. A-team 

har per oktober 2018 hatt fellesøkter ved tre-fire skoler som har etterspurt veiledning om aktivitetsplikten, 

og innholdet og ansvaret i de ulike delpliktene. Flere av rektorene trekker frem i intervju at de har gode 

erfaringer med å få veiledning fra A-team. Leder for A-team opplyser i intervju at skolene har vært opptatt 

av at de voksne skal bli gode på å følge med, gripe inn og varsle om hendelser. Samtidig erfarer A-team 

at skolene har mer behov for innspill til hvordan de skal jobbe med aktivitetsplaner og ivareta 

aktivitetsplikten, enn bruken av Handlingsløypa ved mobbing som kun benyttes ved mistanke eller varsel 

om at en elev mobbes. 

Flere rektorer trekker i intervju frem miljøterapeuter som viktige i arbeidet med å observere og følge med 

da de er ute og observerer og snakker med elevene i friminuttene hver dag. Det trekkes også frem at 

helsesøster har en viktig rolle i skolemiljøarbeidet, og at helsesøster kan brukes når det gjelder å snakke 

til barna om hvordan de skal si ifra om hendelser på skolen. 

Det fremgår av intervju med helsesøster at mange av de ansatte på skolene er bevisste på å se elevene, 

og at rektor og inspektør ved enkelte av skolene står i døren og ønsker alle elever på skolen velkommen 

hver morgen. Samtidig opplever helsesøster at det er personavhengig i hvilken grad ansatte har tid eller 

klarer å fange opp situasjoner der elever ikke har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Dette kan være 

handlinger som er vanskelig å fange opp, som for eksempel «blikking», eller at en elev bevisst står med 

ryggen mot en annen for å fryse noen ut. At helsesøster er tilstede to-tre dager i uken opplever helsesøster 

som for lite for å fange opp situasjoner og elever som ikke trives på skolen. Helsesøster deltar eksempelvis 

ikke på tilsyn i friminuttene, som kan være et effektivt virkemiddel for å observere og være i interaksjon 

med elevene. Etter helsesøsters vurdering er det potensial for å legge til rette for mer kontakt mellom 

voksne og elever i friminuttene for å fange opp situasjoner der elever ikke har et trygt og godt psykososialt 

skolemiljø. 

I spørreundersøkelsen til lærere oppgir 88 prosent av respondentene at det er skriftlige rutiner som 

beskriver hva ansatte skal gjøre i situasjoner der de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Åtte prosent oppgir at det delvis foreligger skriftlige rutiner for hva ansatte skal 

gjøre i slike sitasjoner. Én prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen oppgir at det ikke finnes 

skriftlige rutiner for dette, og tre prosent kjenner ikke til om det foreligger slike rutiner.  

92 prosent av lærerne som har svart oppgir at de har fått informasjon om hva de skal gjøre i sitasjoner 

der de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og syv prosent 

oppgir at de delvis har fått informasjon om dette.  

Det er en lavere andel av respondentene som oppgir at de som ansatte er trygge på når de skal gripe inn 

mot krenkelser (80 prosent). Samtidig er det ingen av respondentene som oppgir at de ikke er trygge på 

når de skal gripe inn. 

 

                                                

18 Spekter-undersøkelsen er en ikke-anonym mobbeundersøkelsen utviklet av læringsmiljøsenteret ved Universitetet i 
Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres på alle skolene to ganger per år fra 1.-10. trinn. 
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86 prosent av lærerne som har svart på spørsmålet oppgir at de er trygge på når de skal varsle til rektor 

om saker som gjelder psykososialt skolemiljø. 13 prosent er delvis trygge på når de skal varsle til rektor 

og kun én prosent er ikke trygge på når de skal varsle til rektor (se figur under).  

Figur 4 Lærernes forståelse av hva de skal gjøre i situasjoner der en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

 

Svarene fra lærerne ved én av skolene i kommunen skiller seg ut fra de øvrige skolene.19 Det blir opplyst 

at denne skolen har hatt utskiftinger i ledelsen. Ved denne skolen oppgir kun 41 prosent av lærerne at det 

er skriftlige rutiner som beskriver hva ansatte skal gjøre i situasjoner der de får mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette er 47 prosentpoeng lavere enn den 

totale prosentandelen av lærerne som har svart dette.  

Videre oppgir 53 prosent av lærerne ved denne skolen som har svart på undersøkelsen at de har fått 

informasjon om hva de skal gjøre i sitasjoner der de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Dette er 39 prosentpoeng lavere enn den totale prosentandelen av lærerne 

som har svart dette.  

Når det gjelder spørsmål om lærerne er trygge på når de som ansatt skal varsle rektor om saker som 

gjelder elevenes psykososiale skolemiljø, svarer 65 prosent av lærere ved denne skolen ja. Dette er 21 

prosentpoeng lavere enn den totale prosentandelen av lærerne som har svart dette. Seks prosent av 

lærerne ved den aktuelle skolen svarer nei. Dette er betraktelig høyere enn den totale prosentandelen av 

lærerne som har svart dette, som er én prosent.  

3.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at skoleeier har etablert felles skriftlige rutiner for at ansatte ved skolene med jevne 

mellomrom skal drøfte aktivitetsplikten, og at skolene skal gi opplæring i hvordan personalet skal ivareta 

aktivitetsplikten. Videre har skoleeier etablert felles rutiner for varsling av mobbesaker i Handlingsløypa 

ved mobbing og kjøpt inn en «skolemiljøknapp» der elever, foresatte og ansatte kan varsle dersom en elev 

ikke har det trygt og godt på skolen. Etter revisjonens vurdering er det positivt at skoleeier har etablert 

felles rutiner som kan bidra til at skolene etterlever aktivitetsplikten jf. oppll. 9 A-4. Videre fremstår det 

som hensiktsmessig at det er utarbeidet felles skjema for varsling til skoleeier i alvorlige tilfeller vedrørende 

skolemiljø jf. oppll. § 9 A-4 andre ledd, og at det er eksemplifisert hva som kan defineres som «alvorlige 

tilfeller».  

 

                                                

19 63 prosent av lærerne ved denne skolen har svart på spørreundersøkelsen.  

88% 92%

80%
86%

8% 7%

20%
13%

1% 1% 0% 1%3% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Er det skriftlige rutiner
som beskriver hva du som

ansatt skal gjøre i slike
situasjoner?

Har du som ansatt fått
informasjon om hva du

skal gjøre i slike
situasjoner?

Er du trygg på når du som
ansatt skal gripe inn mot
krenkelser som mobbing,
vold, diskriminering og

trakassering?

Er du trygg på når du som
ansatt skal varsle rektor
om saker som gjelder
elevens psykososiale

skolemiljø?

I situasjoner der du får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø (Lærere, N = 236)

Ja Delvis Nei Vet ikke



2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune - 17/00358-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune : FR rapport Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune

 

22  

Undersøkelsen viser også at skolene har utarbeidet egne rutiner for blant annet varsling av saker der elever 

ikke har det trygt og godt på skolen. Det er positivt at et klart flertall av lærerne opplever det som tydelig 

når de skal gripe inn og når de skal varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

det trygt og godt på skolen. Samtidig fremgår det av skolenes rutiner at det er ulikt hva terskelen er for at 

rektor skal varsles, noe rektorene også har tatt opp med skoleeier. Etter revisjonens vurdering medfører 

dette en risiko for at det er ulik forståelse og praksis knyttet til plikten til å varsle. Revisjonen vil påpeke 

at det i forarbeidene til opplæringsloven er presisert at terskelen skal være lav for hva som skaper mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og at plikten til å varsle rektor etter 

oppll. § 9 A-4 andre ledd gjelder for all mistanke.20 Etter revisjonens vurdering kan det med fordel 

tydeliggjøres i aktuelle rutiner at det skal være lav terskel for å varsle i tilfeller der ansatte har mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Videre er det viktig at tidsaspektet 

for å varsle rektor tydeliggjøres. Mer ensartede rutiner for varsling vil bidra til å redusere risikoen for ulik 

forståelse og praksis knyttet til denne plikten. 

Plikten til å følge med og plikten til å gripe inn er ikke nærmere beskrevet i Handlingsløypa mot mobbing 

eller i andre deler av Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. For å sikre en felles forståelse på tvers 

av skolene, mener revisjonen at det kan være hensiktsmessig å tydeliggjøre hva som ligger i disse 

delpliktene. Dette vil kunne bidra til å sikre ansattes etterlevelse av oppll. § 9 A-4. Formuleringen i 

Handlingsløypa om at «når skolenes ansatte mistenker mobbing, trer aktivitetsplikten inn» kan etter 

revisjonens vurdering bidra til misforståelser om når aktivitetsplikten gjelder. Revisjonen vil understreke 

at plikten til å følge med også gjelder i det systematiske arbeidet forut for at det er mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

Det er i Handlingsløypa ved mobbing presisert at planen skal brukes for å løse mobbesaker, og det opplyses 

i intervju at planen kun benyttes ved mobbesaker. Etter revisjonens vurdering går det ikke tilstrekkelig 

tydelig frem hvilke rutiner som gjelder for å undersøke og iverksette tiltak i tilfeller som ikke dreier seg om 

mobbing, men der det er andre årsaker til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Dette kan etter 

revisjonens vurdering medføre en risiko for manglende oppfyllelse av aktivitetsplikten i saker som ikke 

dreier seg om mobbing, men der skolene likevel har aktivitetsplikt jf. oppll. § 9 A-4. Etter revisjonens 

vurdering bør det tydeliggjøres hvilke rutiner som gjelder i saker som ikke dreier seg om mobbing, men 

der en elev likevel ikke har det trygt og godt på skolen. 

Svarene fra spørreundersøkelsen indikerer at lærere på en av skolene i mindre grad er kjent med hvordan 

delpliktene i aktivitetsplikten skal utøves enn lærerne på de andre skolene i kommunen. På denne skolen 

har det vært utskiftinger i ledelsen, og revisjonen vil presisere viktigheten av at skoleeier og skoleledelsen 

sikrer at alle ansatte også på denne skolen er godt kjent med aktivitetsplikten og hvordan denne skal 

oppfylles. Revisjonen vil også understreke at det er skoleeiers ansvar jf. oppll. § 13-10 at kravene i 

opplæringsloven oppfylles, og at kommunen må ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i 

loven blir oppfylt.  

3.4 Rutiner for håndtering av saker hvor en elev ikke har det trygt og godt på skolen 

3.4.1 Datagrunnlag 

Felles rutiner for håndtering av saker der en elev ikke har det trygt og godt på skolen 

Handlingsløypa ved mobbing beskriver hvordan ansatte på skolene skal gå frem ved mistanke om mobbing 

eller hvis de får beskjed om at noen på skolen blir mobbet. I Handlingsløypa er det beskrevet at 

«intervensjon» skal starte dersom skolene avdekker mobbing. Det fremgår av Handlingsløypa at 

intervensjonen skal være inndelt i tiltak mot mobber(ne), den som blir utsatt for mobbing og hele trinnet 

eller klassen. Videre er det angitt at skolen skal utarbeide en skriftlig plan, og hvilke lovkrav som gjelder 

for planens innhold. Det er angitt krav til at skolen skal holde samtaler med den/de som er mobbet, den/de 

som mobber, gruppesamtaler med de som mobber, i tillegg til samtaler med foresatte til den som blir 

mobbet og den/de som mobber. Ved behov kan skolen ha en felles samtale med alle parter. Videre er det 

angitt krav til oppfølging av de/den som blir mobbet, mobberen og klassen.  

                                                

20 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 23 og 77; Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 
20.12.2017. 
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Det fremgår av intervjuer med rektorer at skolene følger Handlingsløypa ved mobbing i håndteringen av 

mobbesaker. Noen rektorer påpeker at Handlingsløypa fungerer godt i håndteringen av mobbesaker, og 

andre erfarer at den fungerer «greit». Ikke alle skolene har erfaring med bruk av Handlingsløypa, da 

skolene ikke har hatt mobbesaker siden den ble innført. En av rektorene påpeker at Handlingsløypa 

oppleves som for detaljert og inneholder mange punkter, noe som gjør den mindre anvendelig. Det trekkes 

frem at lærerne er uenig i noen av tiltakene i Handlingsløypa som de ikke mener er hensiktsmessige, 

eksempelvis tiltak om gruppesamtaler med mobbere. Det opplyses at lærerne velger bort disse tiltakene.  

Det fremgår i intervju med leder for A-team at Handlingsløypa har bidratt til å tydeliggjøre hvordan skolene 

skal følge opp mobbesaker, og at skolene har blitt mer bevisste på at både den som varsler og den det har 

blitt varslet om skal følges opp. A-team opplyser i intervju at de får inn få henvendelser som gjelder 

Handlingsløypa ved mobbing og erfarer at skolene er trygge i å bruke den. 

Skoleeier opplyser i intervju at rektorene tar kontakt med skolefaglig rådgiver eller kommunalsjef når 

hendelser som skal varsles skoleeier oppstår. Det er imidlertid ikke vanlig at kommunen kontaktes i 

enkeltsaker som ikke gjelder skjerpet aktivitetsplikt eller alvorlige saker. 

Skoleeier har utarbeidet en felles rutine for oppfølging av saker der Fylkesmannen har fattet vedtak etter 

oppll. § 9 A-6. Rutinen dreier seg om saker der eleven eller elevens foreldre har fått medhold fra 

Fylkesmannen i at skolen ikke har gjort tilstrekkelig for å sørge for at eleven har det trygt og godt på 

skolen. I rutinen fremgår det at A-team skal kobles på i disse sakene for å hjelpe skolen med å tilrettelegge 

for at Fylkesmannens pålegg blir gjennomført. Dette gjøres ved at skoleeier skal kontakte A-team når 

vedtaket fra Fylkesmannen foreligger, og at A-team deretter tar omgående kontakt med skolen og avtaler 

møter. Videre fremgår det at A-team kan bistå skolene også i vanskelige saker som ikke er meldt til 

Fylkesmannen, eksempelvis ved å komme med forslag til hva som skal inngå i en aktivitetsplan eller ved 

å kartlegge klassemiljøet.  

Leder for A-team opplyser at rutinen har kommet til anvendelse én gang, og at rutinen i denne saken ikke 

ble fulgt da det var rektor, og ikke skoleeier, som kontaktet A-team. A-team opplevde at veiledningen og 

samarbeidet A-team hadde med skolen om den aktuelle aktivitetsplanen var godt.  

Skolenes håndtering av saker der den elev ikke har det trygt og godt på skolen 

I tillegg til å benytte Handlingsløya mot mobbing, har flere av skolene utarbeidet egne rutiner for håndtering 

av enkeltsaker. Det fremgår av intervjuer og innsamlet dokumentasjon at flere av skolene følger samme 

praksis der kontaktlærer har ansvar for å undersøke saken nærmere. På en av skolene opplyser rektor at 

det er fast rutine at skolen både skal snakke med den som blir mobbet og den som mobber. Skolen har 

utarbeidet en egen avtale som benyttes i skolens oppfølging av den som mobber. Dette er ikke en avtale 

om hva eleven ikke skal gjøre, men en avtale om hvordan skolen kan hjelpe barnet med å unngå at slike 

saker oppstår.  

Det varierer blant skolene i hvilken grad rektor er involvert i oppfølgingen av enkeltsaker. Ved en av skolene 

er inspektør ansvarlig for å følge opp saken sammen med sosiallærer. Ved en annen skole er det lærer og 

sosiallærer som tar tak i varslingsaker og avgjør behov for å varsle om saken til rektor. Dersom saken 

vurderes som en enkeltstående hendelse som ikke er alvorlig eller en «mindre sak», avtaler kontaktlærer 

og sosiallærer eventuelle tiltak med foresatte og eleven. Etter to uker eller når avtalte tiltak er gjennomført 

tar kontaktlærer kontakt igjen for å avtale om det skal iverksettes ytterligere tiltak. Dersom saken ikke er 

løst, settes det i gang aktivitetsplan og rektor varsles. 

Det fremgår av intervju med rektorer at det er særlig utfordrende å håndtere elever med skolevegring og 

utagerende adferd fordi det er få som har tilstrekkelig kompetanse om hvordan de skal håndtere slike 

saker. Det trekkes også frem i intervju at det kan være krevende når hendelser utenfor skoletiden i stor 

grad påvirker skolesituasjonen. I slike saker involverer skolen foresatte, men opplever at det kan være 

krevende fordi foresatte har forskjellige holdninger og grenser for aktiviteter og hendelser utenfor 

skolesituasjonen. 
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I spørreundersøkelsen til rektorene ved skolene i kommunen, oppgir ni av ti at skolen har etablert rutiner 

som skal bidra til å sikre at skolen ivaretar plikten til å undersøke saker der er mistanke om at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø, og plikten til å sette inn tiltak som sørger for eleven får et trygt og godt 

skolemiljø, jf. aktivitetsplikten i oppll. § 9 A-4.21 

Figur 5 Skolenes rutiner for å undersøke og sette inn tiltak for elever som ikke har det trygt og godt på skolen. 

 

Det fremgår av intervju at helsesøstrene ved skolene involveres i håndteringen av saker ved at elever som 

ikke har det trygt og godt på skolen ofte henvises til samtaler med helsesøster. Helsesøster involveres også 

ofte i å undersøke saker der det er avdekket at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, eksempelvis 

gjennom å ha samtaler med elevene. Dersom eleven samtykker, kan skolehelsetjenesten samarbeide med 

læreren om tiltak. Helsesøster har også mandat til å arbeide terapeutisk opp mot familier. Helsesøster 

trenger ikke å informere skolen om dette dersom familien ikke ønsker det. Dette trekkes frem av en av 

rektorene som positivt, da det kan senke terskelen for enkelte familier til å ta kontakt med helsesøster.  

I et intervju blir det trukket frem at skolen i større grad enn tidligere involverer helsesøster i saker som 

omhandler elevenes psykososiale skolemiljø. Helsesøsters inntrykk er likevel at det ikke er tilstrekkelig 

kapasitet hos helsesøster og lærerne til å følge opp alle de elevene som har behov for oppfølging. 

Leder for A-team opplyser i intervju at A-team har observert at store utskiftninger eller manglende ledelse 

ved enkelte skoler har hatt innvirkning på håndtering av enkeltsaker. A-teams erfaring er at til dels store 

utskiftninger i ledergruppen ved enkelte skoler påvirker skolens kapasitet til å ta kontakt med A-team, noe 

som blant annet gir utslag i kvaliteten på skolen aktivitetsplaner. Til gjengjeld erfarer A-team at skolene 

som har en godt etablert ledergruppe og som har kapasitet til å gå inn i og drøfte enkeltsaker med A-team 

arbeider bedre med håndteringen av saker hvor elever ikke har det trygt og godt på skolen. 

I spørreundersøkelsen blant rektorer svarer fire at de er delvis uenig og fire av rektorene angir at de er 

uenig i påstanden «jeg vet om tilfeller av mobbing eller andre krenkelser på skolen som ikke har blitt fulgt 

tilstrekkelig opp fra skolens side». 

                                                

21 Den tiende rektoren svarer vet ikke da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Figur 6 Rektorenes kjennskap til tilfeller av mobbing og andre krenkelser som ikke er fulgt tilstrekkelig opp. 

 

Totalt fem prosent av lærerne som har svart oppgir at de er enige (én prosent) eller delvis enig (fire 

prosent) i påstanden «jeg vet om tilfeller av mobbing eller andre krenkelser på skolen som ikke har blitt 

fulgt tilstrekkelig opp fra skolens side». 79 prosent av lærerne som har svart oppgir at de er delvis uenig 

(seks prosent) eller uenig (73 prosent) i påstanden. 

Figur 7 Lærernes kjennskap til tilfeller av mobbing og andre krenkelser som ikke er fulgt tilstrekkelig opp. 

 

Også på dette spørsmålet er det en av skolene som har en svarfordeling som avviker fra de øvrige 

skolene.22 Ved denne skolen oppgir til sammen 23,5 prosent av lærerne at de er helt enige (seks prosent) 

eller delvis enig (18 prosent) i påstanden «jeg vet om tilfeller av mobbing eller andre krenkelser på skolen 

som ikke har blitt fulgt tilstrekkelig opp fra skolens side». Dette er 19 prosentpoeng høyere enn den totale 

prosentandelen av lærerne som har svart dette. 

 

                                                

22 Det dreier seg om samme skole som også i avsnitt 3.3.1 er omtalt som en skole med avvikende svarfordeling. 
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3.4.2 Vurdering 

Revisjonen vurderer det som positivt at skoleeier har utformet felles rutiner for oppfølging av saker i 

Handlingsløypa ved mobbing som inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Undersøkelsen viser 

at Handlingsløypa har bidratt til å tydeliggjøre hvordan skolene skal følge opp mobbesaker. Samtidig 

fremgår det at Handlingsløypa benyttes for å løse mobbesaker, og dekker dermed ikke alle saker der 

skolene plikter å sette inn tiltak jf. oppll. § 9 A-4. Dette medfører etter revisjonens vurdering en risiko for 

at skolene ikke i tilstrekkelig grad etterlever kravene i oppll. § 9 A-4 ved håndtering av saker der elever 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, men der dette skyldes andre forhold enn mobbing. Etter revisjonens 

vurdering kan det være hensiktsmessig at det tydeliggjøres ytterligere hvordan skolene skal gå frem for å 

undersøke og iverksette tiltak i tilfeller der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, men der det ikke 

dreier seg om mobbing.  

Basert på gjennomgang av enkelte rutiner som er utarbeidet ved skolene kan se ut til at rektor ikke varsles 

om alle saker, men at kontaktlærer og sosiallærer kan vurdere behovet for å varsle rektor om saken. 

Revisjonen vil presisere viktigheten av at rektor varsles ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 

har det trygt og godt. Revisjonen viser til at det er presisert i forarbeidene til kapittel 9 A at all mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal varsles til rektor. Dette legger 

ifølge forarbeidene grunnlaget for at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene 

på skolen har det og gir viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø.23 Revisjonen registrerer også at det i rutiner på skoler fremgår at kontaktlærere og sosiallærer 

i det som regnes som «mindre alvorlige saker» kan avtale eventuelle tiltak med elever og foresatte før det 

iverksettes en aktivitetsplan. Revisjonen vil i denne forbindelse presisere at plikten til å sette inn tiltak og 

plikten til å lage aktivitetsplan utløses samtidig når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt eller 

når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Det er presisert 

at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, og at det er tilstrekkelig at en elev gir uttrykk for at det 

ikke er trygt og godt å være på skolen. Dersom lærere selv skal iverksette tiltak på lavere nivå uten å lage 

aktivitetsplan, må det derfor være tydelige rutiner for å sikre at plikten til å iverksette tiltak og utarbeide 

aktivitetsplan i tråd med oppll. § 9 A-4 er ivaretatt.  

Samlet sett er det et fåtall av lærerne – og ingen rektorer – som opplyser å kjenne til tilfeller av mobbing 

eller andre krenkelser på skolen som ikke har blitt fulgt tilstrekkelig opp fra skolens side. Samtidig indikerer 

svarene fra lærerne ved én av skolene at det er flere saker som ikke har blitt fulgt tilstrekkelig opp ved 

denne skolen enn ved de øvrige skolene. Revisjonen vil understreke viktigheten av at kommunen sørger 

for at krav i oppll. kapittel 9 A etterleves ved alle skolene. Det er skoleeiers ansvar jf. oppll. § 13-10 at 

kravene i opplæringsloven oppfylles, og skoleeier bør dermed ha systemer som er egnet til å avdekke 

mangler ved enkeltskoler, slik at tiltak kan settes i verk ved behov. 

3.5 Rutiner for utarbeidelse av aktivitetsplan i samsvar med opplæringsloven § 9 A-4 

3.5.1 Datagrunnlag 

Skoleeier har utarbeidet en felles mal for aktivitetsplan som alle skolene er pålagt å bruke for 

dokumentasjon av tiltak i henhold til aktivitetsplikten. I malen skal skolene blant annet fylle ut hvilke 

utfordringer tiltakene skal løses, beskrivelse av tiltakene, dato for gjennomføring, hvem som er ansvarlig 

og dato for evaluering. Skolen skal også fylle ut et punkt i malen om at eleven er hørt/har medvirket (se 

nærmere om dette i kapittel 4). Elev/foresatte skal i malen bekrefte at eleven har det trygt og godt når 

saken avsluttes, og skolen skal fylles ut avtalt dato for sjekkpunkt. Videre skal skolen bekrefte at 

aktivitetsplanen er gjennomgått sammen med foresatte/elev. Rektor skal signere på aktivitetsplanen.  

Malen for aktivitetsplan ble først utarbeidet høsten 2017, og har blitt revidert flere ganger etter dette på 

bakgrunn av innspill fra skolene, egne erfaringer og samlinger hos Fylkesmannen. Siste mal for 

aktivitetsplan forelå i september 2018, der skoleeier i tillegg til selve malen har utarbeidet en egen 

veiledning til malen, med stikkord til hvert av punktene som skal fylles ut. Her presiseres det blant annet 

at utfordringene som skal løses skal beskrives så spesifikk og konkret at en utenforstående kan forstå hva 

det handler om. Det presiseres at elevens subjektive opplevelse, foresattes perspektiv og resultat av 

                                                

23 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 23 og 77; Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 
20.12.2017. 
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skolens undersøkelse skal belyses. Skolen skal definere problemet/problemene som skal løses ut i fra begge 

perspektivene og gjøre en eventuell vekting av disse der det trengs. I beskrivelsen av tiltak er det presisert 

at tiltakene skal være konkrete og spisset mot utfordringen som skal løses. Det presiseres at det skal 

utarbeides tiltak på individ-, system-, og gruppenivå. Det vises til at noen tiltak er korte og avsluttes fort, 

eller gjøres en gang, mens andre kan vare lenge. Tiltak kan også komme til underveis i prosessen fordi 

situasjonen ender seg. Videre presiseres det at det er viktig å ikke «slippe» eleven for tidlig. 

Skoleeier samarbeidet med A-team om å utarbeide malen for aktivitetsplanen og veiledningen til malen. 

Skoleeier opplever at aktivitetsplanen kommunen nå bruker fungerer godt. Skoleeier har vært opptatt av 

at tiltakene skal være konkrete nok, at frist for å evaluere tiltak er satt, og at det skal komme tydelig frem 

at eleven har fått uttalt seg. Dette har blitt diskutert flere ganger med rektorer og på skolene. Skoleeier 

følger også med på maler og rutiner fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen, og vurderer fortløpende 

behov for å justere kommunens maler og rutiner. 

Det opplyses i intervju at både skoleeier og A-team jobber for at det skal være felles rutiner for 

aktivitetsplaner og at det ikke skal være forskjeller mellom skolene på hvordan de jobber med slike planer. 

A-team har bistått enkelte skoler i arbeidet med aktivitetsplaner og har holdt økter på skoler som har 

etterspurt veiledning i utarbeidelsen av aktivitetsplaner. Per oktober 2018 hadde A-team gjort dette på 

tre-fire skoler i kommunen. Kommunen har i ledernettverket oppfordret flere skoler til å bruke av fellestiden 

til dette. Det ble gitt informasjon om dette tilbudet i ledernettverk i oktober 2018, og leder for A-team 

opplyser at de venter flere henvendelser om dette. Skoleeier opplyser at det er en pågående prosess for å 

finne en god måte for skolene å arbeide med aktivitetsplaner på. 

Skoleeier og leder for A-team påpeker i intervju at det er viktig at lærerne er med på å skrive 

aktivitetsplaner. A-team har vært opptatt av at lærerne selv skal få erfaring med å utarbeide 

aktivitetsplaner sammen med ledelsen, og at dette ikke kun blir en oppgave for skoleledelsen. For A-team 

er det et viktig mål å gjøre det mindre fremmed å jobbe med aktivitetsplaner og at flest mulig lærere skal 

bli godt kjent med å lage aktivitetsplaner.  

Det fremgår av intervjuer med rektorer at det er ulikt hvordan skolene jobber med aktivitetsplanene. Ved 

noen skoler er det lærerne som selv utarbeider aktivitetsplanene. Ved andre skoler samarbeider lærer med 

sosiallærer/rådgiver om å lage planen, og det er sosiallærer/rådgiver som fører aktivitetsplanen i pennen 

og sørger for at punktene følges opp. Miljøterapeut og inspektør er også involvert i aktivitetsplaner ved 

enkelte skoler og gjennomgår aktivitetsplanene før de settes i verk. Ved en av skolene deltar rektor alltid 

på første møte når aktivitetsplanen skal utarbeides, og det er rektor selv som utarbeider aktivitetsplanen. 

Rektor ved alle skolene involveres i aktivitetsplanene ved at de skriver under på aktivitetsplanene til slutt, 

og kontrollerer dermed at rutiner knyttet til involvering av eleven er fulgt.  

Det fremgår av intervju med en rektor at skolen har lagt til egne rutiner i aktivitetsplanen, blant annet at 

rektor skal holdes løpende orientert om aktivitetsplanen. Dette er ikke standard i kommunens mal, men er 

en tilleggspresisering som rektor opplever som viktig. 

Antallet aktivitetsplaner varierer mellom skolene (tre-elleve aktivitetsplaner per skole). Flere rektorer 

opplyser i intervju at det er lav terskel for å lage en aktivitetsplan i saker hvis det er avdekket av elever 

ikke har det trygt og godt på skolen. En av rektorene opplyser i intervju at tidspunkt for når en plan skal 

utarbeides har vært tema på trinnmøter for å sikre at det er en felles forståelse for at det skal det være 

lav terskel for å opprette en aktivitetsplan hvis foreldre eller elever melder at de ikke har det trygt og godt 

på skolen.  

Rektor ved en skole som har hatt få aktivitetsplaner opplyser at skolen har et effektivt system for å fange 

opp ting som skjer og behandle saker på et tidlig stadium. Dersom det varsles om at en elev ikke har det 

trygt og godt har skolen en rutine for at kontaktlærer har ansvaret for å følge opp og skal undersøke saken 

nærmere sammen med sosiallærer. Kontaktlærer og sosiallærer vurderer sammen om det er grunnlag for 

at rektor skal varsles og det lages en aktivitetsplan. Dersom det er en enkeltstående hendelse som ikke er 

alvorlig eller en «mindre sak», avtales eventuelle tiltak på dette nivået. Etter to uker tar kontaktlærer 

kontakt igjen for å avtale om man skal gjøre ytterligere tiltak. Dersom saken ikke er løst lages det en 

aktivitetsplan. 
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Det fremgår av intervju at enkelte skoler også lager aktivitetsplaner og tiltak for den/de som mobber eller 

er anklaget for å mobbe. Noen skoler har laget aktivitetsplaner på gruppenivå. En rektor kommenterer i 

intervju at de fleste av sakene der det er utarbeidet aktivitetsplaner i hovedsak har dreid seg om 

skolevegring eller usikkerhet og ikke mobbing, selv om den involverte også kan oppleve mobbing.  

Flere rektorer påpeker i intervju at det kan være krevende å avgjøre når en plan skal avsluttes. Selv om 

skolen har gjort tiltak for å bedre skolemiljøet, opplevd forbedringer og avsluttet aktivitetsplaner, kan det 

fort endre seg som følge av hendelser utenfor skolen. Hvis planer da er avsluttet, har skolen måttet lage 

nye. 

A-team har deltatt i arbeidet med å vurdere planer og sett eksempler på aktivitetsplaner fra alle skolene i 

kommunen. Leder for A-team opplyser i intervju at det har vært en del variasjon både når det gjelder 

omfang, innhold og kvalitet på aktivitetsplanene. A-team tror at forskjellen i antall aktivitetsplaner blant 

annet handler om praksis og skolenes rutiner, og hvem som tar tak i sakene. Samtidig påpekes det at 

variasjonen også må sees i sammenheng med at lovverket er nytt. A-team opplever generelt at skolene er 

raske med å lage aktivitetsplaner for elever som det varsles om at ikke har det trygt og godt på skolen, 

men at skolene likevel har noe ulik praksis for når det skal opprettes en aktivitetsplan. A-team samarbeider 

med kommunen om å lage felles rutines for når aktivitetsplaner skal opprettes. 

A-team opplever videre at de fleste skolene har forbedringspotensial når det gjelder kvaliteten på 

aktivitetsplaner, og har registrert at flere skoler har utfordringer med å samarbeide med elever og foreldre 

om aktivitetsplaner. A-team trekker frem at en skole har vært spesielt god på å bruke A-team til å veilede 

i å utarbeide gode og konkrete aktivitetsplaner i samarbeid med elever og foresatte, og som igjen har ført 

til et godt skole-hjem-samarbeid. A-team erfarer at aktivitetsplanene som er laget på gruppenivå har gitt 

gode resultater på enkelte skoler, men at det ikke alle skolene er klar over denne muligheten.  

I spørreundersøkelsen til rektorer oppgir ni av ti rektorer at skolen har etablert rutiner for å sikre at det 

blir utarbeidet en skriftlig plan når det gjøres tiltak for en elev som ikke har det trygt og godt på skolen. 

Videre oppgir ni av ti rektorer at planen inneholder informasjon om a) hvilket problem tiltakene skal løse, 

b) hvilke tiltak skolen har planlagt, c) når tiltakene skal gjennomføres, d) hvem som er ansvarlig for 

gjennomføring av tiltakene, og e) når tiltakene skal evalueres.24 

Figur 8 Rutiner for utarbeidelse av og innhold i aktivitetsplan. 

 

                                                

24 Den tiende rektoren svarer vet ikke, da rektoren opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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I spørreundersøkelsen til lærere oppgir 94 prosent av kontaktlærerne at skolen har etablert rutiner for å 

sikre at det blir utarbeidet en skriftlig plan når det blir iverksatt tiltak i en sak der en elev ikke har det trygt 

og godt på skolen. 87 prosent av kontaktlærerne opplyser at planen inneholder informasjon om a) hvilket 

problem tiltakene skal løse, b) hvilke tiltak skolen har planlagt, c) når tiltakene skal gjennomføres, d) hvem 

som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og e) når tiltakene skal evalueres. Fem prosent av lærerne 

som har svart på spørsmålet kjenner ikke til om skolenes planer inneholder disse punktene.  

3.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at skoleeier har utarbeidet en felles mal for aktivitetsplan som alle skolene bruker, 

samt en veiledning for utfylling av malen. Oppegård kommunes mal for aktivitetsplan oppfyller kravene til 

innhold som fremgår av oppll. § 9 A-4. Veiledningen bidrar til viktige presiseringer om hvordan skolene 

skal fylle ut planen. Det at kommunen har en felles mal med veiledning er etter revisjonens vurdering 

positivt, og bidrar til å sikre både at aktivitetsplaner utarbeides, at innholdet er i samsvar med minstekrav 

i regelverket og at det etableres en mest mulig lik praksis på tvers av skolene. Revisjonen registrerer at 

det går frem av malen at elevens subjektive opplevelse av situasjonen skal beskrives i aktivitetsplanen, at 

problembeskrivelsen og tiltakene skal være spesifikke og konkrete, og at skolene skal spesifisere 

synspunktene til elevene. Videre er det positivt at det stilles som krav i malen at det skal gjennomføres en 

egen evaluering som vedlegg til planen hvor det vurderes hvilke tiltak som skal videreføres. 

Undersøkelsen viser at de fleste av lærerne kjenner til rutinene for utarbeidelse av aktivitetsplan, og hva 

denne inneholder. Samtidig fremgår det av intervjuer og dokumentasjon at skolene har ulike rutiner og 

praksis for når aktivitetsplaner skal utarbeides og at antallet aktivitetsplaner varierer mellom skolene. Dette 

kan indikere at terskelen til å lage aktivitetsplaner kan være høyere på enkelte skoler enn andre.  

Etter revisjonens vurdering bør det tydeliggjøres at terskelen for å lage en aktivitetsplan skal være lav. I 

forarbeidene til nytt kapittel 9 A vises det til at plikten utløses ved at en elev sier ifra at det ikke er trygt 

og godt på skolen eller når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. Det påpekes at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, men at det er tilstrekkelig at en elev 

gir uttrykk for at det ikke er trygt og godt å være på skolen. I forarbeidene er det presisert at det er elevens 

opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og ikke årsakene til at eleven ikke opplever at det er trygt 

og godt å være på skolen.25  

Revisjonen registrerer at arbeidet med aktivitetsplaner er nytt for skolene, og at det arbeides med å utvikle 

felles praksis for skolene. Etter revisjonens vurdering er dette arbeidet viktig for å sikre mest mulig lik 

praksis på tvers av skolene, og at skolene etterlever plikten til å sette inn tiltak og utarbeide aktivitetsplan 

jf. oppll. § 9 A-4. 

 

                                                

25 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).  
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4. Ivaretakelse av elevenes beste 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstilling: 

Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir ivaretatt? Herunder: 
 

 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? 

 

4.2 Revisjonskriterier 

Kravet til at involverte elever skal bli hørt er forankret i Grunnloven § 104 der det går frem at barn har 

krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 

mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser 

som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  

Opplæringsloven § 9 A-4 om aktivitetsplikten stadfester at elever skal bli hørt i saker som omhandler dem, 

og at skolen skal legge til grunn elevens beste ved behandling av saker hvor en elev uttrykker å ikke ha 

det trygt og godt på skolen. Det går frem av § 9 A-4 femte ledd at «Skolen skal sørgje for at involverte 

elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid». 

I Rundskriv UDIR 3-2017 utdypes kravet til at skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og 

handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. Det presiseres at kravene i opplæringsloven må tolkes i samsvar 

med barnekonvensjonen.26 Dette innebærer blant annet at hva som er best for barnet må vurderes konkret 

og individuelt når skolen skal oppfylle sin aktivitetsplikt.27 

Forarbeidene til loven understreker at tiltak og aktiviteter som følger av aktivitetsplikten skal utøves i 

samråd med elevene som berøres.28 Det presiseres at dette gjelder både i forbindelse med plikten til å 

følge med, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak.29 I forarbeidene fremgår det at å understreke 

elevens rett til å bli hørt i lovteksten om aktivitetsplikten, vil både ha opplysende virkning og være et 

tydelig signal og påminnelse om at skolen skal utføre aktivitetene i samråd med elevene som påvirkes. 

Hvilke elever som skal involveres og hvordan dette skal skje vil avhenge av den konkrete saken og elevens 

alder og modenhet. Det er skolens ansvar å sørge for at alle involverte elever blir hørt, både de skolen 

mistenker eller kjenner til at ikke har det trygt og godt på skolen og andre elever som er involvert i saken. 

Forarbeidene slår fast at retten til å bli hørt også gjelder for elever som krenker eller mistenkes for å krenke 

andre.30 Retten til å bli hørt innebærer videre også at elever kan bestemme å ikke uttale seg, eller velge å 

uttale seg «gjennom en person eleven er fortrolig med».31 

 

 

                                                

26 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
27 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. Dette kravet følger av 
følger av FNs barnekomités kommentar til artikkel 14 i barnekonvensjonen og presiseres i NOU 2015:2 pkt. 2.2.4 s. 44 
og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/800. 
28 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 29. 
29 I Skolemiljø UDIR-3-2017 understrekes det at elevens medvirkning også gjelder plikten til å følge med. Dette settes 
i sammenheng med at elever er en svært viktig kilde til informasjon, og at det kan være nyttig å involvere elevene for 
å finne ut om det er bestemte steder eller elevmiljøer de ansatte bør følge særlig med på. 
30 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 19. 
31 Utdanningsdirektoratet: Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
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Utdanningsdirektoratet understreker i rundskriv at barnets rett til å bli hørt og hensynet til barnets beste 

skal være et overordnet premiss for vurderingen av egnede tiltak, med henvisning til Grunnloven § 104, 

barnekonvensjonen art. 3 og 12 og oppll. § 9 A-4 femte ledd. Videre presiseres det at «når skolen tar 

stilling til hvilke tiltak som bør settes inn, må den vurdere det opp mot hva slags tiltak som ivaretar barnets 

interesser best mulig. Her er det også viktig at barnet gis anledning til å bli hørt».32 

Plikten til å sette inn tiltak må ifølge Utdanningsdirektoratet sees i sammenheng med hensyn til barnets 

beste ved at tiltaksplikten gjelder i alle tilfeller der eleven ikke har et godt skolemiljø, også i tilfeller der en 

elev ikke ønsker å innrømme at han eller hun utsettes for krenkelser.33 Selv om eleven gir uttrykk for at 

alt er bra, er det likevel hvordan eleven faktisk har det som avgjør om retten til et trygt og godt skolemiljø 

etter oppll. § 9 A-2 er brutt, og om det skal settes inn tiltak.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Rutiner for ivaretakelse og inkludering av elever  

4.3.1 Datagrunnlag 

Ifølge Handlingsløypa ved mobbing, som er en del av Oppegård kommunes Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022, fremgår det at ved varsel eller mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt, skal skolen 

ha en samtale med den varselet eller mistanken gjelder for å avdekke om mobbing foregår.34 

Handlingsløypa viser videre til at skolen i saker hvor mobbing er avdekket skal ha individuelle samtaler 

med den/de som mobber og den/de som er mobbet, og deres foresatte. Handlingsløypa viser videre at alle 

involverte elever skal bli hørt i forbindelse med en mobbesak hvor det lages en aktivitetsplan.  

I veiledningen til malen for aktivitetsplan som Oppegård kommune har laget legges det vekt på at elevens 

subjektive opplevelse, foresattes perspektiv og resultatene av skolens undersøkelse skal komme frem i 

beskrivelsen av problemet som skal løses, og at skolene kan gjøre en vektig av disse perspektivene om 

nødvendig. Det er også et eget punkt i malen om hvorvidt eleven er hørt og har medvirket. I skoleeiers 

veiledning til dette punktet står det at «Eleven skal få uttale seg i alle delpliktene og skolen skal 

synliggjøre/dokumentere hva eleven mener. Hvilke tiltak tror eleven at fungerer? Hva ønsker eleven 

selv?».35  

Skoleeier opplyser i intervju at det i mange aktivitetsplaner har vært utydelig på hvilken måte eleven er 

blitt hørt og har medvirket til aktivitetsplanen. Også i saker som har blitt behandlet av Fylkesmannen, har 

Fylkesmannen påpekt at det har vært uklart hvordan elever har medvirket til aktivitetsplaner laget ved 

skolene i kommunen. Skoleeier opplyser at elevmedvirkning i aktivitetsplaner har vært diskutert i ledernett-

verket i kommunen og på regelverksamling hos Fylkesmannen hvor representanter fra skoleeier og rektor 

ved flere av skolene deltok. I etterkant av opplæring hos Fylkesmannen har skoleeier derfor tydeliggjort i 

malen og i veiledningen til malen for aktivitetsplan hvordan eleven skal involveres. 

I spørreundersøkelsen som ble sendt ut til rektorene ved skolene i Oppegård kommune, svarer syv av ti 

rektorer at skolen har system og rutiner for å sikre at elever blir hørt i saker som berører dem (se figuren 

under).36  

                                                

32 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017, s. 14. 
33 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 26. 
34 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 23.  
35 Oppegård kommune. Aktivitetsplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø jf. opplæringsloven § 9 A-4. 2018. Med 
veiledning.  
36 Den tiende rektoren svarer vet ikke da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Figur 9 System og rutiner for å sikre at elever blir hørt i saker som berører dem. 

 
 

Videre oppgir fem av ti rektorer at skolen har system og rutiner for å sikre at en elev som er berørt i en 

sak får mulighet til å uttale seg om hvilke tiltak eleven tror at kan virke. Fire av ti svarer at skolen delvis 

har slike system og rutiner (se figuren under). Syv av ti rektorer svarer at skolen har system og rutiner for 

å sikre at den berørte eleven blir involvert i å evaluere tiltakene som blir iverksatt. To av ti rektorer svarer 

at skolen delvis har system og rutiner for dette (se figuren under).37  

Figur 10 System og rutiner for å involvere eleven i valg og evaluering av tiltak. 

 
 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til lærere, svarer 74 prosent av respondentene at de er helt enig i 

påstanden om at eleven blir hørt i arbeidet med å undersøke, vurdere og evaluere egnede tiltak for å sikre 

at eleven får det trygt og godt på skolen. 13 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen svarer at 

de er delvis enig. Videre svarer 70 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen at de er helt enig i 

påstanden om at meningene til eleven som er berørt blir vektlagt i arbeidet med å finne egnede tiltak for 

                                                

37 En rektor svarer vet ikke på begge spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på 
tidspunktet for undersøkelsen. 
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å sikre at eleven får det trygt og godt på skolen, mens 14 prosent er delvis enig i samme påstand (se 

figuren under).  

Figur 11 Lærernes oppfattelse av hvorvidt eleven blir hørt i saker som eleven er berørt av. 

 

I intervjuer med rektorer fremgår det at elevmedvirkning er noe skolene jobber med å bli bedre på. 

I etterkant av opplæring hos Fylkesmannen oppleves det blant rektorene som tydeligere hva skolene skal 

gjøre for å ivareta kravet til at involverte elever blir hørt.  

Ved en skole har sosiallærer tatt initiativ til å etablere en rutine for å skrive et detaljert referat fra hva 

eleven og foreldre har uttalt i forbindelse med utarbeidelse av en aktivitetsplan. Referatet inngår i 

aktivitetsplanen som rektor skriver under på, og rektor opplever at elevmedvirkning i forbindelse med 

aktivitetsplan fungerer bra ved skolen. En annen rektor viser til at selv om elevene ved skolen involveres i 

stor grad i utarbeidelsen av aktivitetsplan, består en stor del av elevmedvirkningen i uformelle samtaler 

som ikke loggføres. Rektor mener at det ville være en god idé om slike samtaler også ble dokumentert i 

kommunens mal for aktivitetsplan. 

En av rektorene pekte på at det av og til er en avveining mellom tiltak som lærerne opplever at er til 

elevens beste og hva eleven selv ønsker. En rektor erfarer også at elevene ikke alltid ønsker å delta i det 

første møtet i forbindelse med utarbeidelse av en aktivitetsplanen, eller at foreldrene ikke ønsker at barnet 

skal delta. Skolen etterkommer i slike tilfeller dette, men har som rutine å oppfordre foreldre til å diskutere 

tiltak hjemme før møtet for å sikre at barnet blir hørt. Også på møter der elevene deltar erfarer rektor at 

det er viktig at elever og foreldre har diskutert tiltakene i forkant, da det kan være vanskelig for barnet å 

komme på tiltak under møtene. 

En av rektorene forteller i intervju at skolen alltid har samtaler med både den som mobber og den som blir 

mobbet når det kommer et varsel eller er mistanke om mobbing. I mobbesaker lager skolen videre en egen 

avtale mellom den som mobber og skolen. Dette er ikke en avtale om hva eleven ikke skal gjøre, men en 

avtale om hvordan skolen kan hjelpe barnet med å unngå at flere mobbesaker oppstår. 

Det opplyses i intervju med leder for A-team at alle skolene har et forbedringspotensial når det gjelder 

elevmedvirkning. Representant fra skolehelsetjenesten erfarer også at medvirkning fra eleven i saker der 

de er berørt kan være en utfordring for skolene, og at det ofte oppleves som enklere for voksne å snakke 

med voksne, og fagfolk å snakke med fagfolk, når tiltak skal settes i verk. 
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4.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at elevenes rett til å bli hørt i saker der de selv er berørt er tydeliggjort i skoleeiers 

mal for aktivitetsplan og veiledningen til denne, blant annet på bakgrunn av opplæring hos Fylkesmannen. 

Revisjonen mener kommunens mal og veiledning til aktivitetsplan på en god og brukervennlig måte legger 

til rette for ivaretakelse av kravet om elevmedvirkning og at barnet skal bli hørt, og det er positivt at 

kommunen etter innspill fra Fylkesmannen har satt i verk tiltak på systemnivå for å redusere risikoen for 

mangler på dette området. Revisjonen vurderer det videre som hensiktsmessig at skolene blant annet må 

dokumentere i aktivitetsplanene hvordan eleven er hørt, både i beskrivelse av utfordringer og om alle 

delpliktene.  

Samtidig svarer bare halvparten av rektorene i spørreundersøkelsen at de har rutiner for å spørre elever 

om hvilke tiltak eleven tror kan fungere. Det fremgår også av intervju at elever ikke alltid deltar i 

utarbeidelsen av tiltak. Mye av dialogen om tiltak føres med foresatte, særlig i tilfeller der barnet selv eller 

foresatte ikke ønsker at barnet er med i møter med skolen om aktivitetsplan og tiltak. Det opplyses at 

enkelte skoler i slike tilfeller oppfordrer foresatte til å diskutere tiltak med barnet. Revisjonen vil 

understreke at det er viktig at skolene finner andre måter å involvere eleven på, for eksempel forut for et 

slikt møte, når eleven eller foresatte ikke ønsker at eleven deltar i selve møtet, slik at elevens meninger 

og innspill kan tas med inn i arbeidet med aktivitetsplanen. 

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at skolen skal sørge for at alle involverte elever blir 

hørt, også elever som krenker eller mistenkes for å krenke andre elever. Videre presiseres det at elever 

som mistenkes for å krenke andre elever, eller har krenket andre elever, har samme rett til å bli hørt i 

saken som offeret for krenkelsen. Revisjonen synes det er positivt at det i Handlingsløypa ved mobbing 

fremgår at skolen i saker hvor mobbing er avdekket skal ha individuelle samtaler med den/de som mobber 

og den som er mobbet, og deres foresatte. Revisjonen mener likevel at det kan være behov for å 

tydeliggjøre at elever som krenker eller mistenkes for å krenke også skal høres i saker som ikke er vurdert 

som mobbesaker og som ikke følger Handlingsløypa ved mobbing.   
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5. Forebygging, avdekking og bekjempelse 

av mobbing 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og bekjempelse av 
mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen? Herunder: 

 

 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)? 

 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 kapittel 9 A? 

 Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven? 
 

5.2 Revisjonskriterier 

5.2.1 Systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme et godt skolemiljø 

Retten til et trygt og godt skolemiljø går frem av opplæringsloven § 9 A-2.38 I forarbeidene til nytt 

kapittel 9 A i opplæringsloven er det understreket at begrepet «skolemiljø» skal omfatte både det fysiske 

og det psykososiale miljøet.39 

Opplæringsloven § 9 A-3 stiller følgende krav til skolenes systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø: 

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 og andre krenkelser er et nytt lovkrav fra 1. august 2017, mens kravene til 

kontinuerlig og systematisk arbeid er videreført fra tidligere §§ 9a-3 og 9a-4. Ansvar for å etterleve krav 

om systematisk og kontinuerlig skolemiljøarbeid er i ny lov eksplisitt lagt til rektor, mens det i tidligere lov 

var lagt til skoleledelsen.40 

Forarbeidene til § 9 A-3 første ledd slår fast at begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte 

direkte handlinger og verbale uttrykk, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og 

baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene skal omfattes 

av begrepet krenkelser.41 

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A legger vekt på at «å oppnå målet om et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helsen, miljøet og tryggheten til eleven, må det systematiske arbeidet være en integrert del av 

skolevirksomheten på den enkelte skole». Det presiseres at det systematiske arbeidet på tilpasses 

forholdene på den enkelte skole. Det presiseres at kravet om systematisk arbeid handler «til dels om at 

det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene og dels om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og 

overordnet ansvar for skolemiljøet».42  

                                                

38 Tilsvarende krav, med noe annen ordlyd, gikk før 1. august 2017 frem av opplæringsloven § 9a-1. 
39 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 12. 
40 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
41 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 75. 
42 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
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I rundskriv Udir-4-2014 fra Utdanningsdirektoratet blir kravene til systemrettet arbeid etter kapittel 9 A i 

opplæringsloven gjennomgått.43 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».44 Dette innebærer 

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

Videre fremgår det av Utdanningsdirektoratets nettsider at skolen jevnlig må evaluere arbeidet med 

skolemiljøet basert på synspunkter fra ansatte, elever og foreldre for å kunne vurdere «i hvilken grad det 

forebyggende arbeidet fremmer et trygt og godt skolemiljø».45  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at skolenes plikt til å drive et systematisk arbeid for å 

forebygge og avdekke om elever ikke har det trygt og godt på skolen henger sammen med plikten til å 

følge med, jf. oppll. § 9 A-4 første ledd. Det fremheves av departementet at «jo bedre og mer systematisk 

de ansatte følger med og er årvåkne for hvordan elevene har det, desto større sannsynlighet er det for at 

utfordringer i skolemiljøet eller enkeltelevers vansker oppdages på et tidlig tidspunkt».46  

5.2.2 Roller og ansvar jf. kapittel 9 A i opplæringsloven  

I opplæringsloven § 9 A-4 om aktivitetsplikten er det tydeliggjort at alle som arbeider på skolen har et 

ansvar for å følge med, gripe inn og varsle rektor om elever som ikke har det trygt og godt på skolen.  

Det er presisert i UDIR-3-2017 at denne plikten omfatter alle som har en arbeidskontrakt med skolen eller 

skoleeier, men også «de som regelmessig oppholder seg på skolen for å yte tjeneste eller service til elevene 

eller skolen.»47 Det omfatter eksempelvis helsesøster, vaktmester, renholdere, praksisstudenter m.fl.  

Forarbeidene til loven begrunner at en vid personkrets omfattes av aktivitetsplikten i behovet for «best 

mulig å skape sikkerhet for at alle i elevenes omgivelser er årvåkne og tar affære dersom en elev ikke har 

det godt på skolen».48 Samtidig presiseres det at det «kreves (…) mer av en person som har en 

omsorgsrolle overfor elevene enn det kreves av personer med andre typer arbeidsoppgaver på skolen».49 

Ved mistanke eller varsel om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø er skolen pliktig til å undersøke 

saken og om nødvendig sette inn egnede tiltak. I Skolemiljø UDIR-3-2017 presiseres det at «hvilke ansatte 

som skal undersøke saken og bestemme hvilke tiltak som skal settes inn på vegne av skolen, må fastsettes 

konkret.»50 

 

 

                                                

43 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014. Publisert: 
21.05.2014. Ettersom kravet om kontinuerlig og systematisk skolemiljøarbeid er videreført fra tidligere kapittel 9a, 
legger vi til grunn at presiseringer som fremgår av rundskrivet med hensyn til systemrettet arbeid fremdeles kan legges 
til grunn. 
44 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014, s 4.  
45 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering 
46 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 21. 
47 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 7. 
48 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 20. 
49 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 8. 
50 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 7. 
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5.2.3 Informasjon om retter og plikter etter kapittel 9 A 

Av oppll. § 9 A-9 går det frem at skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter 

etter opplæringsloven kapittel 9 A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til 

fylkesmannen, jf. oppll. § 9 A-9. Departementet understreker i forarbeidene til loven at «formålet med 

informasjonsplikten er å legge til rette for at elevene skal kunne kreve sine rettigheter oppfylt».51  

Ifølge UDIR-3-2017 skal elevene og foreldrene få «nok informasjon til å kunne vurdere om elevens 

rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles».52 

Informasjonen skal være tilgjengelig, gis i egnet form og på egnede tidspunkter. Utdanningsdirektoratet 

påpeker at det eksempelvis kan være riktig å gi informasjon flere ganger i løpet av skoleåret. Videre 

presiseres det at det er ikke tilstrekkelig at elevene videreformidler informasjonen til foreldrene.53 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Mål, planer og tiltak for godt skolemiljø og forebygging av mobbing 

5.3.1 Datagrunnlag  

Skoleeiers mål og planer for godt skolemiljø 

Oppegård kommune har flere styringsdokumenter som beskriver kommunens mål, planer og tiltak for 

arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing ved skolene i kommunen.  

I Kommuneplan 2011-2022 er et «godt læringsmiljø der alle inkluderes og opplever mestring» ett av flere 

mål for skolesektoren. Målet skal ifølge planen nås blant annet gjennom tilpasset opplæring, tettere 

oppfølging av læringsresultater og styrking av arbeidet innenfor psykisk helse på ungdomsskolene. Det 

trekkes frem at det i kommunen er «høyt prioritert å arbeide for et godt læringsmiljø hvor alle elever blir 

inkludert, trives og får lærelyst».54 

Kommunes Strategi for skoleutvikling 2015-2019 har som mål for skolesektoren at «Alle elever skal ha et 

godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser».55 Læringsmiljø er ett av fire prioriterte 

satsningsområder i strategien, og strategien lister opp en rekke kjennetegn på måloppnåelse for elever, 

lærere, skoleleder og skoleeier.  

Oppegård kommune vedtok i november 2017 en ny Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. I planen 

fremgår det, i samsvar med § 9 A-3 i opplæringsloven, at det er nulltoleranse for krenkelser og mobbing 

og at det skal arbeides systematisk for å forebygge krenkelser og mobbing på skolene.56 Planen inneholder 

rutiner kommunen og skolene skal følge for kartlegging, forebygging og håndtering av krenkelser og 

mobbing. Planen inneholder også fokusområder og eksempler på pedagogisk praksis som bidrar til et trygt 

og godt skolemiljø. Disse er ment å være verktøy for skolene og lærerne i deres systematiske arbeid for et 

trygt og godt skolemiljø. 

Det fremgår av intervju med skoleeier at Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 ble utarbeidet av en 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen og skolene. Arbeidet startet i 2017 i forbindelse 

med at den foregående fireårsplanen, Plan for godt læringsmiljø, utløp samme år. Planen er forankret hos 

skolene, ledernettverk, Barn og unges kommunestyre og foreldreutvalget i kommunen ved at disse har gitt 

innspill til planen. Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven trådte i kraft mens arbeidet med ny plan foregikk. 

Skoleeier opplyser at arbeidsgruppen sørget for at lovendringen ble innarbeidet i planutkastet.  

Kommunens Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 inneholder et årshjul som identifiserer oppgaver 

og ansvar knyttet til oppfølging av opplæringsloven kapittel 9 A for skoleeier og skolene. I tillegg inneholder 

planen Handlingsløypa ved mobbing, som beskriver i detalj hva skolene skal gjøre ved mistanke eller 

                                                

51 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s.64. 
52 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 5. 
53 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 7; 
https://reflex.udir.no/egenvurdering. 
54 Oppegård kommune. Kommuneplan 2011-2022. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2011, kapittel 5.2 Skole og 
kvalifisering, s. 28-29. 
55 Oppegård kommune. Strategi for skoleutvikling 2015-2019. Vedtatt i Oppegård kommunestyre 11.05.2015, s. 9. 
56 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 16-18.  
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varsling om mobbing. Arbeidet med Handlingsløypa var godt i gang da lovendringen ble vedtatt, og den 

ble derfor revidert våren 2017 for å innarbeide aktivitetsplikten.  

Kommunen opplyser at Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 ikke er planlagt revidert i løpet av 

planperioden. I forbindelse med kommunesammenslåing med Ski kommune 1. januar 2020 vil det være 

behov for å vurdere samsvar mellom kommunenes ulike planer, og Oppegård kommune avventer derfor 

revidering av plan for trygt og godt skolemiljø, strategi for skoleutvikling og andre planer for skolesektoren 

til dette arbeidet settes i gang. 

 

Krav til skolenes arbeid med skolemiljø fremgår i tillegg av Nærværsplan for elevnærvær i grunnskolen. 

Planen er utviklet av skoleeier i samarbeid med barnevernet, skolehelsetjenesten, rådgivere og sosiallærere 

ved skolene. Skoleeier opplyser at bakgrunnen for planen var at kommunen så behov for å ta tak i alvorlig 

skolefravær. Planen gjelder for hele grunnskolen, og inneholder felles retningslinjer og rutiner for hva 

skolene skal gjøre for å forebygge fravær, håndtere alvorlig fravær og sette inn nødvendige tiltak.57 

Nærværsplanen ble revidert i 2017 i forbindelse med utarbeidelsen av Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022. Den viktigste endringen ved denne revisjonen var en tydeliggjøring av barnevernets rolle.  

I Kompetanseplan for grunnskolene 2017-2018 er læringsmiljø og sosial kompetanse ett av to 

satsningsområder for etterutdanningstiltak i kommunen i 2017-2018.58 

Revidert forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Oppegård kommune ble vedtatt 25. 

september 2017. Ordensreglementet fastsetter regler for elevenes rettigheter og plikter utover det som er 

fastsatt i lov. Av forskriften om felles ordensreglement fremgår det Oppegårdskolene har nulltoleranse for 

mobbing og at elever ved skolene i Oppegård ikke skal «bruke vold, trusler, mobbe, ha krenkende 

språkbruk og trakassere andre».59 

Planer og mål for et godt skolemiljø på den enkelte skole  

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stilles det krav om at alle skolene skal ha en sosialpedagogisk 

plan som skal beskrive hvordan skolene jobber med skolemiljø og for å sikre at elevene utvikler sosial 

kompetanse. En av skolenes sosialpedagogiske planer er lagt inn i kommunens plan som et eksempel. 

Skoleeier følger opp skolenes sosialpedagogiske planer gjennom drøftinger i ledernettverk. Skolene er i 

tillegg pålagt å rapportere gjennom Moava 1310 at planen revideres hvert år. Skoleeier innhenter ikke de 

sosialpedagogiske planene fra den enkelte skole.  

 

Skoleeier har lagt vekt på at Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 skal være felles for alle skolene, 

og har gått bort fra at skolene må ha egne planer på dette området utover sosialpedagogisk plan. Det 

fremgår av intervju at dette er tydelig formidlet til skolene. Skoleeier opplyser i intervju at det ikke har 

vært en utfordring med at skolene holder fast på egne planer fremfor å implementere kommunens plan. I 

arbeidet med Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 har skoleeier vært opptatt av å tydeliggjøre hva 

skolene skal gjøre og hva deres ansvar er i arbeidet med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, slik 

at planen blir lett anvendelig for både skoleledelsen og lærerne. 

 

Skoleeier har i tillegg stilt krav til at skolene skal utarbeide en egen plan for hvordan de skal implementere 

Plan for et trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Skolenes implementeringsplan skal inneholde en beskrivelse 

av hvordan skolene følger opp planen, samt vise hvordan skolen gjør elever og foresatte kjent med den. 

Kommunen etterspurte skolenes implementeringsplaner under virksomhetsbesøkene ved skolene i januar 

2018, og fikk bekreftet at alle skolene hadde utarbeidet en slik plan. På bakgrunn av virksomhetsbesøkene 

og implementeringsplanene som er lagt frem, opplever skoleeier at planen er godt implementert på skolene 

i kommunen.   

 

 

                                                

57 Oppegård kommune. Det er best når alle er her – Elevnærvær i grunnskolen, Nærværsplan. Revidert januar 2017.  
58 Oppegård kommune. Kompetanseplan for kvalitet 2017-2018. 2017. 
59 Oppegård kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård. Vedtatt i kommunestyret 

25.09.2017. 
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Det fremgår av intervjuer med rektorer at skolene bruker Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 på 

flere måter. For enkelte skoler fungerer den som et oppslagsverk for hvordan skolen skal jobbe med 

skolemiljøet. De delene av planen som omhandler faglige tema (fokusområdene) gjennomgås i personalet 

med jevne mellomrom ved flere av skolene. Flere rektorer gir uttrykk for at det er positivt at kommunen 

har laget en felles plan for alle skolene, slik at elever og foreldre er sikret at de samme retningslinjer følges 

ved alle skolene i kommunen. Selv om det er felles retningslinjer, opplever rektorene at det fortsatt er rom 

for egne tiltak og tilpasninger ved den enkelt skole. Det fremgår likevel av intervjuer at ikke alle skoler har 

en egen sosialpedagogisk plan på tidspunktet for revisjonen. En skole var i prosess med å utarbeide en 

sosialpedagogisk plan. En annen rektor opplyser at arbeidet med det psykososiale miljøet dekkes av andre 

planer og rutiner som skolen har utarbeidet, og opplever at det er unødvendig å utarbeide en egen plan 

for å gjenta det som allerede inngår i andre planer.   

Rektorene la høsten 2018 frem erfaringer med Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 på vegne av 

rektorgruppen i ledernettverk, inkludert innspill til forbedringer. Blant innspillene rektorene kom med var 

et ønske om at planen skal være mer fleksibel og med mulighet for endringer i løpet av planperioden 

2018-2022. Rektorene ønsker også en bedre synliggjøring av rollene til rådgivere og sosiallærere i planen, 

og en tydeliggjøring av skolenes varslingsrutiner i tilfeller der ansatte har mistanke om eller kjennskap til 

at elever ikke har det trygt og godt på skolen. 

I spørreundersøkelsen til rektorer svarer ni av ti rektorer at de er helt enig i at skolen har skriftlige planer 

som skal bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø, og at disse jevnlig evalueres og oppdateres. Åtte av 

ti rektorer er også helt enig i at skolen har tydelige mål for arbeidet med psykososialt skolemiljø. En av ti 

rektorer svarer delvis enig på dette spørsmålet (se figur under).60 

Figur 12 Rektorenes syn på skolens mål og planer for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Blant lærerne oppgir 89 prosent av lærerne om har svart på undersøkelsen at de er helt enig i påstanden 

om at skolene har skriftlige planer for arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, mens åtte prosent svarer at 

de er delvis enig. 74 prosent av lærerne svarer at de er helt enig i at skolen har tydelige mål for arbeidet 

med psykososialt skolemiljø, mens 22 prosent oppgir at de er delvis enig i denne påstanden. 70 prosent 

av lærerne som har besvart undersøkelsen sier seg helt enig i påstanden om skolens mål, planer og tiltak 

blir jevnlig evaluert og oppdatert, mens 19 prosent svarer delvis enig (se figur under).  

                                                

60 Rektor ved én av skolene svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 
dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 
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Figur 13 Lærernes syn på skolens mål og planer for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Revisjonen har også gjennomført en spørreundersøkelse blant FAU-ledere ved skolene i Oppegård 

kommune, og har fått svar fra FAU-ledere ved seks av skolene i kommunen.61 I undersøkelsen svarer fire 

av seks respondenter at de er helt enig i at skolen har formulert tydelige mål og utarbeidet planer for 

arbeidet med det psykososiale skolemiljøet, mens to respondenter sier seg delvis uenig i dette.  

Halvparten av respondentene mener at skolen i stor grad har gode og hensiktsmessige systemer og rutiner 

for å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene (se figur under). Samtidig kommenterer FAU ved én av 

skolene at det er lite kommunikasjon og samarbeid med FAU om tiltak, hendelser, planer og mål for 

skolemiljøarbeidet.   

Figur 14 FAUs syn på skolens systematiske arbeid for å bidra til et trygt og godt skolemiljø for elevene. 

 

                                                

61 Spørreundersøkelsen er sendt til FAU-ledere for skoleåret 2017-2018 med oppfordring om å involvere andre FAU-
representanter i besvarelsen av spørreundersøkelsen.  
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Videre oppgir tre FAU-ledere at de er het enig i at skolen evaluerer og oppdaterer mål, planer og tiltak 

jevnlig for å bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø. Én FAU-leder oppgir å være delvis enig og én oppgir 

å være delvis uenig. Den siste FAU-lederen oppgir vet ikke.  

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø og forebygging av mobbing 

Oppegård kommunes Handlingsprogram 2017-2021 identifiserer fire prioriterte tiltak i arbeidet med 

skolemiljø:  

 Kompetanseheving for lærere og ledere om skolemiljø og ny paragraf 9 A i opplæringsloven 

 Innføre mobbeombud for skoler og barnehager i samarbeid med Ski 

 Legge til rette for å øke ressursene til sosiallærere på barnetrinnet 

 Videreutvikle samarbeidet mellom skolene og A-team for å styrke læringsmiljøarbeidet62 

Kommunen har opprettet et ambulerende team (A-team) organisert under PPT som jobber systemrettet 

med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som angår skole- og læringsmiljø. A-team 

ble først etablert som et prøveprosjekt skoleåret 2014/2015, men er i dag et fast team på fire fulltidsansatte 

i PPT. Rektorene ved skolen kan be om hjelp fra A-team ved utfordringer med skolemiljøet i en klasse eller 

på et trinn, eller søke om kurs og kompetansehevingstiltak blant lærerne innen skolemiljø. A-team har 

også på forespørsel gitt råd og veiledning om innholdet i aktivitetsplikten ved enkeltskoler, og har også 

veiledet skoler i å lage gode aktivitetsplaner. 

Skoleeier opplyser i intervju at A-team har bidratt til å sette fokus på arbeidet med å følge opp hendelser 

i skolemiljøet. Det påpekes at ulike instanser nå samarbeider om å løse utfordringer fremfor at skolene 

arbeider med saker alene. Det har vært viktig for skoleeier å signalisere overfor skolene at det er lov å ha 

utfordringer og at de kan løses i fellesskap mellom skoleeier og skole. I intervju med rektorer trekkes også 

A-team frem som et viktig tiltak og noe skolene benytter seg av i stor grad. Rektorene gir uttrykk for at de 

føler A-team har nødvendig kapasitet og ressurser til å bistå skolene når det trengs. 

  

Oppegård kommune har siden skoleåret 2016-2017 bevilget ressurser til 0,2 sosiallærerstillinger ved hver 

barneskole. Fra skoleåret 2018-2019 ble sosiallærer/rådgiverfunksjonen styrket med ytterligere 0,2 

årsverk per skole, og utgjør nå 0,4 årsverk for barneskolene. Flere skoler har i tillegg valgt å ta av egen 

ramme for å øke stillingsprosenten til sosiallærer. Ungdomsskolene har kombinert rådgiver- og 

sosiallærerfunksjonen i 100-prosent stilling.  

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene gjennom helsesøster, i tillegg til at skolepsykolog, lege og 

fysioterapeut er tilstede enkelte dager i uken ved enkelte skoler. På ungdomsskolene har helsesøster 

samtaler med alle nye 8. klassinger. Ved flere av ungdomsskolene er i tillegg miljøterapeuter fra 

Utekontakten tilstede enkelte dager. Utekontakten er et tilbud i regi av Barnevernet rettet mot ungdom i 

alderen 12–23 år.    

Fire av kommunens skoler deltok sammen med PPT og skoleeier skoleårene 2016-2017 og 2017-2018 i 

læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet, ledet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og 

atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Det opplyses i intervju med 

skoleeier og rektorer at prosjektet har bidratt til å sette fokus på arbeidet med skolemiljø på skolene. For 

å sikre overføringsverdi til skolene som ikke har deltatt har skoleeier sørget for at tilbakemeldinger, 

presentasjoner og erfaringer fra prosjektet er delt med de andre skolene i kommunen på møter og i 

fagnettverk. 

Skolene i Oppegård bruker Elevundersøkelsen og klassetrivsel.no/Spekter for å kartlegge skolemiljøet ved 

skolene. I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stilles det krav til at Elevundersøkelsen gjennomføres 

skal på 7. og 10. trinn hver høst, og resultatene fra undersøkelsen tas opp i elevrådet og i 

skolemiljøutvalget. Klassetrivsel.no er et ikke-anonymt digitalt verktøy som brukes for å få informasjon om 

hvordan elevene har det på skolen og hvilke relasjoner de har til lærere og medelever. Spørsmål fra 

                                                

62 Oppegård kommune. Handlingsprogram 2018-2021, Rådmannens forslag, kapittel 9.2 Skole, kvalifisering og 

barnevern, s. 59. 
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Spekter63 som avdekker mobbing og krenkende adferd legges inn i klassetrivsel.no og skal gjennomføres 

to ganger i året i henhold til årshjulet i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Klassetrivsel.no/Spekter 

brukes som en ikke-anonym spørreundersøkelse eller samtaleguide med yngre elever.  

Skoleeier opplyser at skoleeier har besluttet å ikke pålegge skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 

andre trinn enn 7. og 10. trinn, men at skolene står fritt til å bestemme dette selv. Skoleeier viser til at 

alle trinn ved samtlige skoler gjennomfører trivselsundersøkelse (Klassetrivsel/Spekter-undersøkelsen) to 

ganger i året i forkant av elev- og utviklingssamtalen. Denne undersøkelsen er i motsetning til 

Elevundersøkelsen ikke anonym, og skoleeier opplever at den gir skolen et meget godt bilde av den enkelte 

elevens psykososiale skolemiljø.   

I tillegg til at alle skolene skal gjennomføre Spekter-undersøkelsen to ganger i året, fremgår det av 

intervjuer at mange skoler også oftere og ved behov gjennomfører trivselsundersøkelser som er spisset og 

mer tilpasset utfordringer i den enkelte klasse. Sosiallærerne ved skolene følger opp resultatene fra disse 

undersøkelsene. Skolemiljø er også tema i elevsamtaler og i utviklingssamtaler med elever og foreldre. 

Alle barneskolene deltar i trivselslederprogrammet, hvor elever fra de eldste trinnene arrangerer leker for 

andre elever i friminuttene. Alle barneskolene og en av ungdomsskolene bruker også programmet Mitt 

valg, som er et forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. De 

ungdomsskolene som ikke bruker Mitt valg, har egne «trivselsteam» på skolen. Trivselsteamene består 

som regel av valgte elever fra hver klasse som har et særlig ansvar for å følge med på skolemiljøet og om 

medelevene har det bra. Trivselsteamene møtes jevnlig med sosiallærer eller rådgiver for å drøfte 

skolemiljøsituasjonen i klassen og på trinnet. De har også ansvar for å arrangere aktiviteter som styrker 

skolemiljøet. 

De enkelte skolene har i tillegg iverksatt egne tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø, som 

faddergrupper, aktiviteter i friminuttene og sosiale arrangementer for elevene. Flere av ungdomsskolene 

har mobilforbud i undervisningen og inne på skolen. Flere av skolene trekker frem aktivitetsdager hvor 

elevene kan møtes på tvers av klasser og trinn som viktige tiltak for et godt skolemiljø. En rektor trekker 

også frem en fakkelmarkering for inkludering og mot mobbing for elever, foresatte, lærere, hvor også 

politisk og administrativ ledelse i kommunen deltok, som et viktig arrangement som bidro til å øke 

bevisstheten om arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Flere av rektorene understreker også at et godt 

skole-hjem-samarbeid er en viktig forutsetning for et godt skolemiljø.  

Av Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 går det frem at rektor har ansvar for å evaluere 

inspeksjons/tilsynsordninger to ganger i året, og eventuelt justere ordningen ved behov. Det fremgår av 

intervju at flere av skolene har ordninger for å evaluere skolemiljøtiltak som er iverksatt. En av rektorene 

opplyser at ordningen med trivselsteam evalueres en gang i året. Det opplyses at elever også har vært 

involvert i evaluering av enkelttiltak som eksempelvis fakkelmarkeringen nevnt over. 

Ni av ti rektorer opplyser i spørreundersøkelsen at skolen har konkrete tiltak for å sikre et trygt og godt 

skolemiljø. Åtte av ti rektorer er også helt enig i at skolen har utarbeidet hensiktsmessige tiltak for arbeidet 

med psykososialt skolemiljø, mens en rektor er delvis enig i denne påstanden (se figur under).64   

                                                

63 Spekter-undersøkelsen er en ikke-anonym mobbeundersøkelsen utviklet av læringsmiljøsenteret ved Universitetet i 
Stavanger. 
64 Den tiende rektoren svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) 
på tidspunktet for undersøkelsen. 
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Figur 15 Rektorenes syn på skolenes tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

84 prosent av lærerne som svarte på spørreundersøkelsen svarer at de er helt enig i at skolen har konkrete 

tiltak for et bedre skolemiljø. Tolv prosent sier seg delvis enig i dette, mens to prosent er delvis uenig. En 

prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen er uenig i påstanden, og én prosent av svarer vet ikke.  

Figur 16 Lærernes syn på skolenes tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Som vist i tidligere kapitler i rapporten er det en av skolene der svarene fra lærerne skiller seg fra de øvrige 

skolene i kommunen. Dette er også tilfellet for spørsmålene om tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Ved den aktuelle skolen oppgir totalt 24 prosent av lærerne at de er delvis uenig (tolv prosent) eller uenig 

(tolv prosent) i at skolen har iverksatt konkrete tiltak for å forebygge mobbing og andre krenkelser. 29 

prosent av lærerne på denne skolen svarer at de er delvis uenig i påstanden om at skolen har iverksatt 

konkrete og hensiktsmessige tiltak for å forebygge mobbing og andre krenkelser. Dette er henholdsvis 20 

og 26 prosentpoeng enn den totale prosentandelen av lærerne som har svart dette. 
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Blant respondentene på FAU-undersøkelsen svarer tre av seks at de er helt enig i at skolen har iverksatt 

hensiktsmessige tiltak, mens to svarer at de er delvis enig og en respondent delvis uenig (se figur under). 

Figur 17 FAUs syn på skolenes tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Leder for A-team trekker frem Spekter-undersøkelsene som viktige tiltak for at skolene skal få god 

informasjon om hvordan elevene har det, og A-team følger opp at skolene gjennomfører disse to ganger i 

året. A-team opplever at enkelte skoler ikke har fulgt spørsmålene fra Spekter når disse har blitt lagt inn i 

klasstrivsel.no (som brukes til å gjennomføre undersøkelsen digitalt). Etter A-teams vurdering er Spekter-

undersøkelsene et bedre verktøy og mer dekkende for skolemiljøet enn skolenes egne 

klassetrivselsundersøkelser eller den årlige Elevundersøkelsen. 

Ettersom det er rektorene som sender henvendelser til A-team, er A-team avhengig av at skolene melder 

fra om behov. Noen skoler har brukt A-team i stor grad, mens andre skoler har i mindre grad benyttet seg 

av tilbudet. Leder for A-team tror ikke det bare handler om variasjon i skolemiljø, men også om skolenes 

rutiner og hva skoleledelsen oppfatter at A-team kan bidra med. I tillegg har også skolene forskjellige 

behov for bistand, noe som kan henge sammen med det er forskjell på kompetanse mellom skolene med 

tanke på hvem som kan bistå i vanskelig saker, for eksempel undervisningsinspektører, miljøterapeuter, 

sosiallærere, helsesøster. 

5.3.2 Vurdering 

Oppegård kommune har en rekke planer som gir tydelige mål for arbeidet med skolemiljø ved skolene i 

kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø og 

nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser. Revisjonen merker seg også at sentrale planer og 

dokumenter for skoleområdet har blitt revidert i forbindelse med nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Plan 

for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 er et eksempel på dette, hvor særlig årshjulet for kapittel 9 A i 

opplæringsloven tydeliggjør tiltak, gjennomføring og ansvar for oppgaver som skal ivareta skolene og 

skoleeiers plikter jf. lovverket. Dette er positivt, og bidrar til å sikre at planene, og dermed også arbeidet 

som utføres ved skolene, er oppdatert med hensyn til krav i regelverket. Revisjonen vurderer det som 

positivt at skolenes implementering av kommunens plan følges opp på de årlige virksomhetsbesøkene.  

 

Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stiller krav om at alle skolene skal ha en sosialpedagogisk plan. 

Skolene er også pålagt å rapportere gjennom Moava 1310 at skolenes sosialpedagogiske plan revideres på 

årlig basis. Det fremgår likevel av undersøkelsen at ikke alle skolene har en sosialpedagogisk plan. 

Revisjonen merker seg at kommunale føringer på dette området ikke er fulgt opp, og mener det er viktig 

at skoleeier sikrer at denne typen avvik fanges opp og følges opp gjennom styringsdialogen eller på annet 

vis. Manglende utarbeidelse av sosialpedagogisk plan kan medføre en risiko for at skolens oppfølging av 

krav i kommunens felles plan ikke er tilstrekkelig systematisk. 
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Oppegård kommune og skolene i kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å bidra til et trygt og godt 

skolemiljø. Eksempler er ansettelse av sosiallærere, miljøterapeuter, økt tilstedeværelse av 

skolehelsetjenesten og A-team. Disse tiltakene trekkes frem av de intervjuede rektorene som svært nyttige 

og som tiltak skolene benytter seg av i stor grad. Revisjonen vil likevel påpeke at ettersom veiledning fra 

A-team forutsetter at skolene selv tar initiativ gjennom henvendelser til PPT, kan det medføre at skoler 

som trenger det ikke benytter seg av tilbudet. Det fremgår av intervju at det er store forskjeller mellom 

skolene når det gjelder hvor mye de benytter seg av A-team. Etter revisjonens vurdering kan det være 

hensiktsmessig å følge med på de ulike skolenes bruk av A-team, og fortløpende vurdere om det er behov 

for at enkeltskoler blir fulgt opp særskilt for å sikre at alle skolene har nødvendig kompetanse når det 

kommer til skolemiljøarbeid.  

Det fremgår av spørreundersøkelsen til rektorer og lærere at mål, planer og tiltak jevnlig blir evaluert og 

oppdatert. Flere rektorer trekker frem i intervju at skolen har faste rutiner for å evaluere tiltak. Revisjonen 

vil presisere viktigheten av at iverksatte tiltak jevnlig blir evaluert, for å vurdere om de fungerer etter 

intensjonen eller om det er behov for å gjøre justeringer eller finne alternative tiltak. I forbindelse med 

slike evalueringer er det viktig at skolen innhenter informasjon fra ansatte, elever og foresatte om hvordan 

skolemiljøarbeidet fungerer, og på grunnlag av informasjonen vurdere om det er behov for å endre måten 

skolen arbeider med skolemiljøet.65 

Det store flertallet av både lærere og rektorer gir uttrykk at skolene har konkrete og hensiktsmessige tiltak 

for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Samtidig indikerer svarene fra en av skolene at det på denne skolen 

er iverksatt færre konkrete og hensiktsmessige tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø enn ved de 

andre skolene, eller eventuelt at ansatte i mindre grad er involvert i og kjent med de tiltak som er satt i 

verk. Ansvaret for å sikre at den enkelte skole arbeider kontinuerlig og systematisk med å sikre et trygt og 

godt skolemiljø, er i opplæringsloven lagt til rektor. Når en skole har store utskiftinger i ledelsen, eller 

mangler kontinuitet i ledelsen over tid, vil revisjonen presisere viktigheten av at skoleeier følger med og 

sikrer at krav til skolemiljøarbeidet likevel blir fulgt opp. Skoleeier har ifølge opplæringsloven § 13-10 

ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven oppfylles. 

5.4 Fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale 

skolemiljøet  

5.4.1 Datagrunnlag 

Ansvar og oppgaver i skolenes systematiske arbeidet med psykososialt skolemiljø 

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stilles det krav til at skolene oppretter et ressursteam med 

ansvar for å koordinere og håndtere arbeidet med saker som gjelder skolemiljø og elever som ikke har det 

trygt og godt på skolen.66 Teamet ledes av rektor og settes ellers sammen etter skolens ønske, men består 

som oftest av pedagogisk personale, SFO-leder, representant fra PPT, helsetjenesten og 

barnevernstjenesten ved behov. Det fremgår av intervju at skolene avholder jevnlige ressursteammøter 

hvor både forebygging og håndtering av skolemiljøsaker er tema. Det er noe ulik praksis mellom skolene 

for hvor ofte ressursteammøter avholdes. Ved noen skoler møtes teamet hver uke, mens på andre skoler 

møtes de annenhver uke eller en gang i måneden. Teamet kalles i tillegg inn ved behov ved enkelte skoler. 

Ved flere av skolene spiller trinnmøter og andre møter på skolene inn saker til ressursteam.  

Alle skolene har en sosiallærer/rådgiver som jobber med skolemiljø både opp mot elever, lærere og 

foreldre. Skoleeier har utarbeidet en felles rollebeskrivelse for disse stillingene. Sosiallærere er ved de 

fleste skolene involvert i arbeidet med å lage aktivitetsplaner, og har ansvar for å følge opp resultatene fra 

klassetrivselsundersøkelsene. Sosiallærerne inngår i et sosiallærernettverk som møtes med A-team to til 

tre ganger i halvåret. Sosialpedagogisk plan kan brukes som et verktøy for å tydeliggjøre hvem som har 

ansvar for ulike skolemiljøtiltak, slik det fremgår av eksempelet vist til i Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022.  

 

                                                

65 Dette fremgår av Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv blant 
annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens 
plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt skolemiljø. 
Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering 
66 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017. 
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I spørreundersøkelsen til rektorer, oppgir syv av ti rektorer at de opplever at fordeling av ansvar, roller og 

oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø er tydelig og kjent 

blant de ansatte på skolen. To av ti rektorer opplever at fordeling av ansvar, roller og oppgaver delvis er 

tydelig og kjent blant de ansatte (se figur under).  

Figur 18 Rektorenes syn på fordeling av ansvar, roller og oppgaver i skolens systematiske arbeid. 

 

I spørreundersøkelsen til lærere oppgir 58 prosent at de ansatte ved skolen vanligvis får en gjennomgang 

av rutiner knyttet til aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4 hvert halvår eller oftere.67 27 prosent oppgir 

at lærerne får en gjennomgang av aktivitetsplanen årlig, mens fem prosent oppgir at de får en 

gjennomgang av aktivitetsplikten ved behov. Elleve prosent av lærerne oppgir vet ikke på dette spørsmålet. 

Ingen av lærerne har benyttet svaralternativene bare ved ansettelse eller aldri.  

 

Videre oppgir 82 prosent av lærerne som har svart at de i stor grad opplever det som tydelig hva som er 

den ansattes ansvar og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt 

skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. 17 prosent av lærerne svarer at de i noen grad 

opplever at dette er tydelig (se figur under).  

                                                

67 Svar på spørsmålet «Hvor ofte får de ansatte ved skolen vanligvis en gjennomgang av rutiner knyttet til 
aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4?» (Lærere, N=241).  
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Figur 19 Lærernes syn på deres ansvar og oppgaver i skolens systematiske arbeid knyttet til skolemiljø. 

 

Som vist i tidligere kapitler i rapporten er det en av skolene der svarene fra lærerne skiller seg fra de øvrige 

skolene i kommunen. Ved denne skolen oppgir kun tolv prosent av lærerne at de opplever at fordeling av 

ansvar, roller og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø er 

tydelig og kjent blant de ansatte på skolen. Dette er 60 prosentpoeng lavere enn den totale prosentandelen 

av lærerne som har svart dette. 53 prosent av lærerne ved denne skolen svarer delvis, og 24 prosent 

svarer nei.68 Svarfordelingen avviker dermed i stor grad fra den samlede svarfordelingen til alle lærerne 

som har svart på undersøkelsen. 

Møterutiner og samarbeidsrutiner mellom skolehelsetjenesten og skolene er nedfelt i en skriftlig rutine 

utarbeidet av skolehelsetjenesten og skoleeier. I intervju med representant fra skolehelsetjenesten trekkes 

det frem at skolehelsetjenesten har fått økte ressurser de seneste årene, men at skolehelsetjenesten 

fortsatt ikke opplever å ha tilstrekkelig kapasitet til å følge opp alle elever som har behov for oppfølging. 

Lav tilstedeværelse på skolene gjør det vanskeligere for skolehelsetjenesten å fange opp elever som ikke 

trives på skolen. I intervju med rektorer fremgår det at særlig skolepsykolog har lav tilstedeværelse på 

skolene. Det trekkes også frem av representant for skolehelsetjenesten at det er et forbedringspotensial i 

samarbeid på tvers av tjenestene i kommunen. Til tross for at tjenestene jobber med de samme barna, er 

ikke alltid tiltakene koordinerte.  

Oppegård kommune har siden 2016 tilbudt tverrfaglige brukermøter hvor foreldre til et barn som ikke har 

det trygt og godt på skolen eller i barnehagen kan møte ledelsen ved skolen/barnehagen sammen med 

skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten og PPT. Bakgrunnen for dette tilbudet er et ønske om at 

kommunen skal kunne tilby hjelp raskere og mer effektivt slik at familier med utfordringer kan slippe å gå 

fra møte til møte uten å få nødvendig hjelp. I intervju med skoleeier og representant for skolehelsetjenesten 

fremgår det at dette tilbudet brukes i liten grad i skolene. Skolenes erfaring er at en del foreldre vegrer 

seg for å delta på slike møter ettersom barnevernet deltar. Tilbakemeldingen kommunen har fått fra 

skolene er at sakene løses på lavere nivå, og at skolene derfor ikke ser behov for tverrfaglige brukermøter. 

Skoleeier fremhever samtidig at tverrfaglige brukermøter skal være et lavterskeltilbud, og ønsker at flere 

av skolene benytter seg av tilbudet. 

 

Det understrekes i intervjuer med rektorene at selv om enkelte personer har særlige oppgaver knyttet til 

arbeidet med skolemiljø, har alle på skolen et ansvar for det psykososiale skolemiljøet og bidrar i arbeidet. 

 

                                                

68 12 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen ved denne skolen svarer vet ikke.  
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Roller og ansvar jf. aktivitetsplikten i oppll. § 9 A-4 

Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 inneholder et årshjul som spesifiserer hva skolene og skoleeier 

skal gjennomføre for å gi informasjon til alle som er omfattet av aktivitetsplikten i kapittel 9 A i 

opplæringsloven. I årshjulet fremgår det at rektor er ansvarlig for at kapittel 9 A og aktivitetsplikten skal 

gjennomgås med de ansatte på skolen og i SFO én gang per år. Rektor er også ansvarlig for at skolens 

personale to ganger i året skal drøfte problemstillinger knyttet til kapittel 9 A, som for eksempel hva det 

vil si å ha et trygt og godt skolemiljø og hva som kan regnes som krenkelser. Ved en skole er det laget 

liste over planer og rutiner de ansatte skal gjøre seg kjent med, og som de ansatte må skrive under på at 

de har fått og lest. Ved en annen skole er det laget et infohefte som lærere får hver høst hvor informasjon 

om kapittel 9 A i opplæringsloven inngår. Lærerne må skrive under på at de har fått denne informasjonen.  

 

Skoleeier utarbeidet i forbindelse med at nytt kapittel 9 A trådte i kraft 1. august 2017 et informasjonsskriv 

til andre grupper ansatte, som renholdere, vaktmestere m.fl. Virksomhetsledere i kommunen har både 

høsten 2017 og 2018 fått oversendt informasjonsskrivet og blitt bedt om å distribuere skrivet til alle som 

arbeider på skolene og innhente underskrift på at informasjonen er mottatt. Det opplyses at 

informasjonsskrivet skal distribueres til ansatte i de andre virksomhetene årlig. I Plan for trygt og godt 

skolemiljø 2018-2022 fremgår det at skoleeier har ansvaret for å gjennomgå kapittel 9 A i opplæringsloven 

(særlig personalets aktivitetsplikt) for andre ansatte på skolen én gang i året. 

 

Når det gjelder utarbeidelse av aktivitetsplaner er det på flere skoler sosiallærere som er ansvarlige for å 

skrive og følge opp aktivitetsplanene, mens ved andre skoler er det kontaktlærere som gjør dette. Det er 

rektor som godkjenner og skriver under på aktivitetsplan. 

 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til lærere oppgir 89 prosent at de i stor grad opplever at skoleledelsen 

har sørget for å kommunisere de ansattes ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten 

jamfør opplæringsloven § 9 A-4, mens ni prosent svarer at de i noen grad opplever dette (se figur under). 

Figur 20 Lærernes syn på skolens informasjon om aktivitetsplikten. 

 

Som vist tidligere i rapporten er det en av skolene der svarene fra lærerne skiller seg fra de øvrige skolene. 

Ved denne skolen oppgir 47 prosent av lærerne at skoleledelsen i stor grad har kommunisert de ansattes 

ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten. 41 prosent oppgir at skoleledelsen har 

kommunisert dette i noen grad, mens seks prosent oppgir at skoleledelsen har kommunisert dette i liten 

grad. Seks prosent av respondentene har svart vet ikke. Svarfordelingen avviker dermed i ganske stor 

grad fra den samlede svarfordelingen til alle lærerne som har svart på undersøkelsen. 

 

 

89%

9%

1% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke

I hvilken grad opplever du at skoleledelsen har sørget for å kommunisere de 
ansattes ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten jamfør 

opplæringsloven § 9 A-4? (Lærere, N = 236)



2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune - 17/00358-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune : FR rapport Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune

 

49  

En av lærerne fra denne skolen oppgir at grunnet fraværende ledelse ved skolen har det til tider vært 

vanskelig å kunne samarbeide og kommunisere med ledelsen. Læreren trekker frem et tilfelle der denne 

ikke fikk kommunisert et varsel om en elev til ledelsen før etter fem dager, og fikk først da beskjed om at 

det ikke lenger ble fattet enkeltvedtak. Læreren opplevde å stå alene, og opplyser at vedkommende ikke 

vet hvem man skal ta kontakt med dersom en tilsvarende situasjon oppstår.  

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i all hovedsak oppfattes som tydelig blant både rektorer og lærere hvordan 

ansvar og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø og 

forebygge mobbing og andre krenkelser er fordelt. Det foreligger gjennom planer og rutiner tydelige 

skriftlige beskrivelser av roller og ansvar.  

 

Revisjonen mener det fremstår som et hensiktsmessig tiltak at skoleeier har oppfordret til etableringen av 

ressursteam på skolene hvor skolemiljøsaker håndteres. Det er også positivt at skoleeier har laget en felles 

rollebeskrivelse for sosiallærer/rådgiver, da dette bidrar til å synliggjøre deres rolle i arbeidet med 

skolemiljøet på den enkelte skole. Ettersom kommunen har tilrettelagt med mange tilbud som skolene kan 

benytte av seg i arbeidet med skolemiljøet, vil revisjonen understreke at dette stiller krav til god 

samhandling og koordinering mellom tjenestene slik at potensialet blir godt utnyttet. 

Når det gjelder roller og ansvar for å ivareta aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4 er det positivt at 

årshjulet i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 vektlegger at dette skal gjennomgås i personalet 

både på årlig plandag og ellers to ganger i løpet av skoleåret. Spørreundersøkelsen til lærere viser også at 

et stort flertall av lærerne opplever at skoleledelsen i stor grad har sørget for å kommunisere de ansattes 

ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten jf. oppll. § 9 A-4. Det er også positivt at 

skoleeier har en årlig rutine for å informere andre ansattgrupper som renholdere og vaktmestre, slik at det 

sikres at også disse aktørene får informasjon om kapittel 9 A og aktivitetsplikten. 

Samtidig ser revisjonen at svarene fra ansatte ved en av skolene skiller seg markant ut når det gjelder 

fordeling av ansvar og oppgaver. Ved denne skolen opplever de ansatte i betydelig mindre grad at fordeling 

av ansvar, roller og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø 

er tydelig og kjent blant de ansatte på skolen, enn generelt ved skolene i Oppegård. Lærere ved denne 

skolen opplever også i betydelig mindre grad enn lærere ved de andre skolene at ledelsen har kommunisert 

ansattes ansvar og oppgaver knyttet til overholdelse av aktivitetsplikten jf. oppll. § 9 A-4. Dette medfører 

etter revisjonens vurdering en risiko for at ansatte ikke er tilstrekkelig kjent med sine plikter, og at 

aktivitetsplikten dermed ikke etterleves. Ved denne skolen har det den senere tiden vært utskiftninger i 

ledelsen, og revisjonen vil understreke skoleeiers ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven oppfylles, 

jf. opplæringsloven § 13-10. Dette betyr at det i perioder med manglende kontinuitet i ledelsen ved en 

skole, som kan medføre risiko for mangelfull oppfølging og etterlevelse av krav i regelverket, er særlig 

viktig at skoleeier følger opp skolen og vurderer eventuelle behov for å sette i verk tiltak.  

5.5 Implementering av lovendringer i forbindelse med nytt kapittel 9A i 

opplæringsloven 

5.5.1 Datagrunnlag 

Skoleeier har iverksatt flere tiltak for å sørge for implementering av lovendringene i kapittel 9 A i 

opplæringsloven som trådte i kraft 1. august 2017.  

I forkant av at loven trådte i kraft sendte skoleeier ut informasjon til skolene om lovendringen, og et 

informasjonsskriv som skolene kunne bruke for å gi informasjon til foresatte. Skoleeier sørget for at 

kommunens nettside var oppdatert med informasjon om lovendringen ved skolestart i 2017. Skoleeier har 

kjøpt inn et digitalt system for varsling om mobbing, en såkalt «skolemiljøknapp», som ble lagt ut på 

Oppegård kommunes og skolenes hjemmesider. 

Skoleeier påla rektorene å ta opp nytt kapittel 9 A på første plandag med lærerne, og at det skulle 

informeres om lovendringen på alle foreldremøter høsten 2017. Skoleeier laget et informasjonsskriv til alle 

andre grupper som arbeider og oppholder seg på skolen, som for eksempel vaktmestere, renholdere, 

miljøarbeidere, om deres plikt jf. aktivitetsplikten. Dette ble sendt til de respektive virksomhetslederne i 

kommunen i oktober 2017. Det fremgår av intervju med skoleeier at juristene i kommunen redegjorde for 
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kravene i kapittel 9 A for renholdere og andre ansatte ved skolene, og at skolefaglig rådgiver informerte 

om lovendringene i flere fora, eksempelvis hos skolehelsetjenesten og på fritidsklubbene.  

Skoleeier har i forbindelse med nytt kapittel 9 A utarbeidet enkelte felles maler og rutiner som skal sikre 

at skolene etterlever de nye kravene som følger av lovendringen. Som omtalt under kapittel 3.3.1 har 

skoleeier utarbeidet en mal for aktivitetsplan og det er også laget en skriftlig rutine for varsling av skoleeier 

hvis det oppstår saker som omfattes av den skjerpede aktivitetsplikten og ved alvorlige saker. Malene for 

aktivitetsplan og varsling til skoleeier ble delt med skolene i oktober 2017. Det er også innført rutine for 

håndtering av saker hvor foresatte har fått medhold fra Fylkesmannen etter § 9 A-6 i opplæringsloven. 

Ifølge rutinene skal A-team og bistå skolene slik at Fylkesmannens pålegg blir gjennomført. Ved behov for 

bistand i juridiske spørsmål i juridiske spørsmål skal kommunens juridiske avdeling kontaktes.  

Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven har vært oppe til diskusjon på ledersamlinger, rektormøter og i 

ledernettverk både før og etter at loven trådte i kraft. Både rektorer og representanter fra kommunen har 

deltatt på regelverksamlinger hos Fylkesmannen. Skoleeier har også innhentet eksterne foredragsholdere 

for å forelese om tema relatert til skolemiljø og mobbing.  

A-team har bistått enkelte skoler i arbeidet med aktivitetsplaner og har holdt økter på skoler som har 

etterspurt veiledning i utarbeidelsen av aktivitetsplaner. Så langt har A-team gjort dette på tre til fire skoler 

i kommunen. Det er nylig gitt informasjon om dette tilbudet i ledernettverket i kommunen, og A-team 

venter flere henvendelser om dette. A-team har også på forespørsel fra enkeltskoler snakket om 

aktivitetsplikten og innholdet i den for de ansatte ved skolene. 

Som omtalt under kapittel 5.3.1 ble også sentrale planer på oppvekstområdet endret for å være tilpasset 

nytt kapittel 9 A. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 inneholder et årshjul med tiltak som skolene 

og skoleeier skal gjennomføre for å sikre etterlevelse av kapittel 9 A i opplæringsloven. Eksempelvis gjelder 

det halvårlig gjennomgang av lovverket og rutiner i personalet, og årlig informasjon til foresatte, elever og 

andre ansattgrupper på skolene. Skoleeier har i forbindelse med utarbeidelsen av Plan for trygt og godt 

skolemiljø 2018-2022 laget en oppdatert Handlingsløype for mobbing for håndtering av saker hvor det er 

mistanke eller varsel om mobbing.   

I Rammeplan for skolefritidsordningen 2017-2022 understrekes det at de ansatte i skolefritidsordningen 

(SFO) har samme ansvar og plikter jf. opplæringsloven kapittel 9 A som de ansatte i skolen. Planen er 

oppdatert i forbindelse med implementeringen av nytt kapittel 9 A. Ved mistanke eller varsel om krenkelser 

eller mobbing skal SFO-ansatte følge kommunens Handlingsløype ved mobbing.69 

Skoleeier etterspør skolenes oppfølging av lovkravene i kapittel 9 A i opplæringsloven ved de årlige 

virksomhetsbesøkene. Ved virksomhetsbesøkene i 2018 fokuserte skoleeier på skolenes rutiner for å 

avdekke krenkelser, og skolene måtte levere en skriftlig redegjørelse for hvordan de arbeidet med dette. I 

tillegg måtte skolene legge frem en implementeringsplan for Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022.  

Skoleeier har lagt inn flere nye tiltak for oppfølging i Moava 1310 som følge av endringen i kapittel 9 A i 

opplæringsloven. Fire ganger i året skal skolene rapportere i Moava 1310 hvor mange aktivitetsplaner som 

er opprettet ved skolen siden forrige rapportering. Kommunen har også innhentet noen aktivitetsplaner for 

å vurdere kvaliteten på disse. Foreløpig har dette vært gjort mest i veiledningsøyemed, men skoleeier 

opplyser i intervju at det etter hvert skal gjøres mer formelt som en stikkprøve. 

Skolene skal rapportere gjennom Moava 1310 at informasjon om kapittel 9 A er gitt elever og foreldre 

jf. oppll. § 9 A-9 om skolens informasjonsplikt. Videre skal skolene to ganger i året bekrefte at de har 

drøftet med personalet hva det vil si å ha et trygt og godt skolemiljø. Ifølge årshjulet i Plan for trygt og 

godt skolemiljø 2018-2022 skal skoleeier én gang i året gjennomgå de tiltakene som skolene rapporterer 

på i Moava 1310 for å kvalitetssikre at disse dekker det som er nødvendig for å følge kapittel 9 A i 

opplæringsloven.  

 

                                                

69 Oppegård kommune. Rammeplan for skolefritidsordningen 2017-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 3-4. 
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Det fremgår av intervjuer med rektorene at skolene følger aktivitetene kommunen har etablert for 

oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven i årshjulet, og at skolene har tatt i bruk kommunens maler for 

varsling og aktivitetsplan. Flere av rektorene fremhever at skoleeier har fulgt opp lovendringen på en 

systematisk måte, og opplever å ha fått god informasjon fra skoleeier om endringene i lovverket.  

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorene ved skolene i kommunen, svarer ni av ti rektorer at de 

i stor grad opplevde at skoleeier ga informasjon om endringene i kapittel 9 A i opplæringsloven i forkant 

av at endringene trådte i kraft 1. august 2017. Åtte av ti rektorer opplever at skoleeier i stor grad har fulgt 

opp skolen med informasjon og/eller veiledning knyttet til endringene i kapittel 9 A etter at endringene 

trådte i kraft, mens én rektor svarer i noen grad på dette spørsmålet.70  

På spørsmål om i hvilken grad rektorene opplevde at skoleeier bistod skolen slik at skolen raskt klarte å 

implementere de nye kravene i loven svarer fem av ti rektorer i stor grad, mens fire av ti rektorer svarer 

i noen grad. Fem av ti rektorer svarer at de i stor grad opplever at skoleeier har fulgt opp at praksisen på 

skolen samsvarer med de nye kravene i opplæringsloven, mens tre svarer i noen grad og én svarer 

i liten grad (se figur under).71  

Figur 21 Skoleeiers oppfølging av at skolene etterlever de nye kravene i kapittel 9 A i opplæringsloven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

70 Den tiende rektoren rektor svarer vet ikke på begge spørsmålene, og rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid 
(ca. 14. dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 
71 Den tiende rektoren svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Videre svarer ni av ti rektorer at skolen har rutiner for å informere elever og foresatte om deres rettigheter 

jf. opplæringsloven kapitel 9 A i opplæringsloven (se figur under).72  

Figur 22 Skolenes rutiner for å informere elever og foresatte om rettighetene i kapittel 9 A i opplæringsloven. 

  

I spørreundersøkelsen til FAU svarer fem av seks FAU-ledere at foresatte ved skolen har fått informasjon 

om elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø og hvilke rettigheter elevene har dersom de opplever 

at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. En av fem sier de delvis har fått denne informasjonen.  

Videre svarer fire av seks FAU-ledere at foresatte har fått informasjon om at eleven eller foresatte kan 

melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor, dersom eleven ikke har et trygt og 

godt skolemiljø, mens to av seks svarer at de delvis har fått informasjon om dette. Det er ingen som svarer 

nei på noen av spørsmålene (se figuren under). 

Figur 23 Informasjon til foresatte om rettigheter jf. kapittel 9 A i opplæringsloven. 

 

                                                

72 Den tiende rektoren skolene svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid på 
tidspunktet for undersøkelsen. 
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5.5.2 Vurdering 

Revisjonen vil trekke frem at skoleeier har satt i verk en rekke tiltak for å sørge for at skolene og skoleeier 

har implementert kravene i nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier sørget for å formidle informasjon 

til skolene i forkant av at loven trådte i kraft 1. august 2017, og har i løpet av det første året loven har 

vært gjeldende etablert felles rutiner for varsling til skoleeier, aktivitetsplan og håndtering av saker som 

meldes Fylkesmannen. Det er også positivt at rutiner for implementering og etterlevelse av kapittel 9 A er 

synliggjort gjennom årshjulet for kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-

2022. De fleste av kommunens planer som gjelder arbeidet i skolen har også blitt oppdatert og tilpasset 

det nye lovverket.  

Det er positivt at skoleeier følger opp implementeringen av kapittel 9 A ved virksomhetsbesøk og gjennom 

rapportering i Moava 1310. Revisjonen vil likevel påpeke at det kan være behov for større grad av kontroll 

og oppfølging av det som rapporteres i Moava 1310, ettersom systemet ikke gir informasjon om hvordan 

skolene har etterlevd kravene. Rektorenes svar indikerer at det ikke er alle som opplever at skoleeier i 

særlig grad har fulgt opp praksisen ved skolene.  

Det er positivt at ni av ti rektorer opplyser å ha rutiner for å informere elever og foresatte om deres 

rettigheter jf. opplæringsloven kapittel 9 A, slik skolene er pålagt gjennom informasjonsplikten 

jf. oppll. § 9 A-9. Skoleeier bør imidlertid sørge for at informasjonsplikten etterleves på samtlige skoler i 

kommunen.  

Undersøkelsen viser videre at det er noe ulik praksis for hvordan skolene jobber for å etterleve 

aktivitetsplikten, noe som kan bidra til ulik etterlevelse av lovverket. I rapportens kapittel 3 går det blant 

annet frem at antallet aktivitetsplaner varierer mellom skolene, noe som kan indikere at terskelen for å 

lage aktivitetsplaner i saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen kan være høyere på enkelte 

skoler enn andre. Revisjonen anbefaler skoleeier å vurdere behovet for flere felles rutiner og/eller 

ytterligere veiledning knyttet til aktivitetsplikten og utarbeidelse av aktivitetsplaner for å bidra til å sike lik 

implementering og etterlevelse på skolene. Behovet for felles rutiner må veies opp mot skolenes behov for 

egne tilpasninger, men likevel slik at man sikrer at krav i regelverket blir oppfylt på alle skolene.  
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6. System for melding og håndtering av 

avvik 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger73: 

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

 

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

knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?  

 Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til psykososialt skolemiljø? 

6.2 Revisjonskriterier 

Krav om betryggende kontroll fremgår av kommuneloven. I kommuneloven § 23 nr. 2 stilles det følgende 

krav til administrasjonssjefen: 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.   

I forarbeidene til kommuneloven, Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), står følgende kommentar til kravet om 

betryggende kontroll i kommuneloven § 23:  

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, 

må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det 

er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og 

systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at 

formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

Videre vises det i forarbeidene til at internkontroll særlig er et verktøy for ledelsen, og er en integrert del 

av ledelsens styring av organisasjonen. Det går frem at: 

Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, 

med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

- Målrettet og effektiv drift  

- Pålitelig ekstern rapportering  

- Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

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

opplæringsloven § 13-10: 

Kommunen […] 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 […] skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 

blir oppfylte. Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane […] 

 

                                                

73 Datagrunnlaget for de ulike problemstillingene knyttet til om kommunen og den enkelte skole har lagt til rette for å 
registrere avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø og system og rutiner for å følge opp meldte 
avvik knyttet til psykososialt skolemiljø blir i dette kapitlet presentert under ett, med en samlet vurdering til slutt. 
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Av forarbeidene til opplæringsloven74 er det presisert at skoleeierne står fritt til å utforme sine egne system 

tilpasset lokale forhold. Det er ikke lagt føringer for hvordan systemet skal være, utover det at det er et 

krav at systemet for vurdering og resultatoppfølging skal være forsvarlig. Det går frem at et forsvarlig 

system er et system som er egnet til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift, og 

som sikrer at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter 

jevnlig resultatoppfølging og vurdering av om lovverket blir fulgt.  

Av kravene til betryggende kontroll og forsvarlig system kan man utlede en forventning om at det foreligger 

systemer som bidrar til å sikre at kommuneledelsen har oversikt over risikoer for manglende 

regeletterlevelse, slik at tiltak kan settes i verk ved behov, og oversikt over avvik og mangler som har 

inntruffet. Slik oversikt kan man for eksempel få gjennom etablering av et avvikssystem med tilhørende 

prosedyrer. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

6.3 Systemer og rutiner for melding og oppfølging av avvik 

6.3.1 Datagrunnlag 

Skoleeier benytter det digitale og årshjulbaserte systemet Moava 1310 for å oppfylle kravet til et forsvarlig 

system, jf. oppll. § 13-10. Skoleeier opplyser at både skoleeier og skolene benytter Moava. Skoleeier 

delegerer oppgaver til rektorene i Moava 1310 og følger opp i tilfeller der oppgavene ikke er gjennomført. 

Oppgaver som fremgår av årshjulet for kapittel 9 A i opplæringsloven som er en del av Plan for trygt og 

godt skolemiljø 2018-2022 legges inn i Moava 1310. Skoleeier kontrollerer gjennom varsling på e-post 

hvilke skoler som har gjennomført de forskjellige tiltakene som er lagt inn i Moava og hvilke som ikke har 

det. Det blir sendt e-post med påminnelse til skoler som ikke har rapportert at de har gjennomført 

aktivitetene i Moava 1310. Dette gjelder blant annet skolenes sosialpedagogiske planer, der skoleeier har 

lagt inn frist i Moava 1310 for revidering av denne planen. Skoleeier innhenter ikke selve planen, men det 

opplyses at skolene blir minnet på fristen gjennom Moava. På samme måte delegerer rektorene oppgaver 

til lærere i Moava 1310, og i de tilfellene oppgavene ikke er utkvittert følger ledelsen opp direkte med 

lærer. 

Skoleeier opplyser samtidig at det ikke er utarbeidet noe felles avvikssystem for grunnskolene i kommunen. 

Skoleeier påpeker at skolene har klare regler for hva de ansatte skal gjøre, og at det er ledelsens oppgave 

å følge opp at alle gjør jobben sin både i og utenfor klasserommet. Videre opplyser skoleeier at de ansatte 

har gode rutiner på å informere ledelsen hvis de oppdager noe som avviker. Eksempler på internkontroll 

ved skolene er at det gjennomføres stikkprøver for å se at ansatte følger tilsynsrutiner og det er rapporteres 

skriftlig til rektor fra trinnmøter om saker som omhandler skolemiljø. Skoleeier trekker også frem eksempel 

på at det ved en skole er utarbeidet et informasjonshefte med rutiner som alle ansatte får utdelt og må 

signere på at de har lest, noe som kan bidra til å sikre at rutiner følges. 

I intervju med rektorer fremgår det at avvik knyttet til tilsynsrutiner i frimuttene følges opp ved at ansatte 

følger med på hverandre, men at skolene ikke har noe eget avvikssystem for å melde brudd på denne typer 

rutiner. En av rektorene opplyser at rektor og andre i ledelsen også er ute og følger med at lærerne er på 

plass når de skal til ha tilsyn, og at eventuelle avvik tas det opp med den enkelte lærer.  

Flere av rektorene opplyser i intervju at det er tydelig formidlet at ansatte skal melde fra om rutiner ikke 

følges. Brudd på rutiner meldes ofte muntlig, men har også blitt meldt skriftlig til rektor. Det trekkes også 

frem at ansatte informeres jevnlig om hva som er rutiner og praksis for å unngå avvik. 

Når det gjelder utviklingssamtaler med elevene, opplyser en rektor at lærerne er pålagt å melde fra i 

MOAVA 1310 når samtalene er gjennomført. Rektor fører selv oversikt over gjennomførte samtaler og 

eventuelle utestående samtaler gjennom systemet, og har tidligere avdekket brudd på skolens rutiner 

knyttet til gjennomføring av utviklingssamtaler. Rektor fulgte selv opp saken med den ansatte. Rektor ved 

en annen skole opplyser at skolen skal revidere retningslinjer for utviklingssamtaler i høst, og der skal 

rektor legge inn en ny rutine om at det sendes ut ny invitasjon dersom elever ikke møter til samtale. Skolen 

                                                

74 Ot.prp.nr.55 (2003–2004). Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.  
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har dokumentasjon på at alle er tilbudt utviklingssamtaler, men ønsker også å registrere hvis 

elever/foresatte ikke har møtt og hvorvidt ny invitasjon er sendt. 

 

En av rektorene trekker frem at skolen følger med på at lærerne leverer skriftlig dokumentasjon som 

etterspørres. I forbindelse med et nylig avholdt avdelingsmøte fulgte eksempelvis avdelingslederne opp at 

alle lærerne hadde rapportert skriftlig i forbindelse med trinngjennomgangen der elevenes adferd og 

enkeltsaker følges opp. Det ble da sendt ut påminnelser til lærerne som ikke hadde rapportert.  

 

Det trekkes frem av flere rektorer at inspektør følger opp og undersøker at saker der elever ikke har det 

trygt og godt er tilstrekkelig fulgt opp. På denne måten fører skolen kontroll med at rutinene som er etablert 

knyttet til psykososialt skolemiljø overholdes. Videre trekkes det frem at etterlevelse av rutiner ikke er en 

utfordring da det er oversiktlige forhold på mange av skolene og lærerne har god kultur for å passe på 

hverandre. En av rektorene trekker frem at det nylig har vært et tilfelle der lærere har rapportert inn avvik 

skriftlig til rektor, og at dette er fulgt opp.   

 

Det fremgår av intervjuer med rektorene at avvik fra rutiner i hovedsak følges opp gjennom 

personaloppfølgingen, og at hvordan lærerne jobber med kapittel 9 A i opplæringsloven og hvorvidt skolens 

rutiner er fulgt er tema på medarbeidersamtale. Dersom en ansatt gjentatte ganger bryter skolens rutiner, 

vil dette tas opp på medarbeidersamtaler, og i ytterste konsekvens logges i personalfilen. En av rektorene 

påpeker at vedkommende ser på det som et ledelsesproblem hvis skoleledelsen ikke har oversikt over 

personalet sitt, og ser det ikke som hensiktsmessig å ha et eget avvikssystem for denne typen avvik. 

 

En av rektorene påpeker i intervju at selv om rektor har inntrykk av at lærerne passer på hverandre, kan 

ikke rektor vært helt sikker på at alle lærerne følger alle rutinene som er etablert for å sikre et trygt og 

godt skolemiljø. Rektor opplever at det er krevende å ha gode nok systemer for å fange opp avvik. Likevel 

mener rektor at skolen har god oversikt over etterlevelsen av rutiner da både rektor og inspektørene følger 

tett opp skolemiljøarbeidet.  

 

I spørreundersøkelsen til rektorer oppgir tre75 av ti rektorer at skolen har et system for å registrere avvik 

fra regelverk/prosedyrer/rutiner i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet (eksempelvis der man ser at 

rektor skulle vært varslet om en sak i henhold til opplæringsloven § 9 A-4, men dette ikke har skjedd). Fire 

av ti rektorer oppgir at skolen ikke har et avvikssystem for å registrere avvik fra 

regelverk/prosedyrer/rutiner i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. Tre av rektorene vet ikke om 

skolen har et slikt avvikssystem.  

 

Samtlige av de tre rektorene som oppgir at skolen har et avvikssystem for registrering av denne typen 

avvik oppgir at skolen også har et system for å følge opp registrerte avvik knyttet til arbeidet med det 

psykososiale skolemiljøet. En av rektorene som har oppgitt at skolen har et avvikssystem opplyser at avvik 

registreres i HMS-systemet der skolen også gjennomfører systemrevisjon. 

 

I spørreundersøkelsen til lærere svarer 46 prosent ja på spørsmål om skolen har rutiner for at ansatte kan 

rapportere om avvik der regelverk/prosedyrer/rutiner knyttet til arbeidet med det psykososiale skolemiljøet 

ikke har blitt fulgt. Fire prosent oppgir at skolen ikke har slike rutiner, mens 50 prosent av lærerne svarer 

at de ikke vet om skolen har rutiner for dette.  

                                                

75 En av rektorene har oppgitt kommunens mobbeknapp som ligger på skolens nettside som avvikssystem.  
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Figur 24 Lærernes oppfattelse av avvikssystem. 

 

 

Videre oppgir tre prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen at de selv har meldt fra om avvik i 

situasjoner der de selv eller andre ikke har fulgt gjeldende regelverk/prosedyrer/rutiner relatert til det 

psykososiale skolemiljøet. 31 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen oppgir at de ikke har 

meldt fra om avvik i slike situasjoner. 66 prosent av lærerne som oppgir at dette ikke har vært aktuelt da 

de ikke har opplevd en slik situasjon.  

Figur 25 Lærere som selv har meldt fra om avvik fra regelverk, prosedyrer og rutiner. 

 

På spørsmål om i hvilken grad de lærerne oppfatter at ansatte ved skolen melder fra om avvik i situasjoner 

der regelverk/prosedyrer/rutiner knyttet til det psykososiale skolemiljøet ikke har blitt fulgt, oppgir 20 

prosent av lærerne at ansatte i stor grad melder fra om slike avvik. Tolv prosent av lærerne oppgir at 

ansatte i noen grad melder om slike avvik. Henholdsvis syv og ni prosent av lærerne som har svart oppgir 

at ansatte i liten grad eller ikke i det hele tatt melder fra om denne typen avvik. 50 prosent av lærerne 

oppgir vet ikke på spørsmålet.  
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6.3.2 Vurdering 

Det fremgår av undersøkelsen at både skoleeier og rektorer benytter det digitale systemet Moava 1310 til 

å delegere oppgaver til henholdsvis rektorer og ansatte, og at skoleeier og rektorer gjennom dette systemet 

kan følge med på i hvilken grad oppgaver blir gjennomført i henhold til gjeldende rutiner. Systemet bidrar 

dermed til å gi oversikt over pålagte oppgaver som ikke er gjennomført, slik at skoleeier og rektor kan 

følge opp dette. Samtidig er systemet basert på egenrapportering. Skoleeier innhenter eksempelvis ikke 

den sosialpedagogiske planen, men baserer seg på at planen er revidert når rektorene melder om dette i 

Moava. I kapittel 5.3.1 fremgår det at ikke alle skolene har utarbeidet en sosialpedagogisk plan, uten at 

dette er fanget opp av skoleeier.  

Det er ikke noe felles avvikssystem for grunnskolene i kommunen, som kan benyttes til å melde og følge 

opp avvik og mangler knyttet til oppgaveutførelsen på skolene. Undersøkelsen viser at rektorene likevel 

opplever å ha oversikt over i hvilken grad rutiner etterleves, og det trekkes frem at god informasjon til de 

ansatte om skolens rutiner også bidrar til å sikre at rutinene etterleves. Revisjonen vurderer det som 

positivt at rektorer og ledelsen selv følger opp at rutiner etterleves. Likevel mener revisjonen at det kan 

være hensiktsmessig at det etableres mer systematiske ordninger for melding og oppfølging av avvik. En 

formalisering av et slikt system, på tvers av skolene, vil blant annet kunne benyttes til å få oversikt over 

hvilke typer avvik som forekommer, i hvilket omfang og hvorvidt det er liknende typer avvik som 

forekommer ved ulike skoler. Slike oversikter kan være viktige innspill i arbeidet med å vurdere risikoer 

for mangelfull regeletterlevelse og etterlevelse av rutiner og prosedyrer, og kan slik være viktige innspill i 

kvalitetsarbeidet på området. Revisjonen vil peke på at mangelfull rapportering av avvik medfører risiko 

for at uønskede hendelser og mangelfull etterlevelse av regelverk eller interne rutiner ikke blir avdekket, 

fulgt opp og korrigert. Dette kan videre bidra til at eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant 

forbedringsarbeid ikke blir iverksatt. 



2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune - 17/00358-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune : FR rapport Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune

 

59  

7. Involvering av elever og foresatte i 

skolemiljøarbeidet 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

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

 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)? 

 Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket? 

 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? 

 

7.2 Revisjonskriterier 

I opplæringsloven § 9 A-8 stilles det følgende krav til elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet: 

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. 

Av Utdanningsdirektoratets nettsider76 fremgår det at skolene må ha en fremgangsmåte som sikrer at 

elevene blir involvert i arbeidet med å planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 

Fremgangsmåten må sikre at elevene i alle klassene blir involvert i større eller mindre grad. Skoleledelsen 

må følge opp at de som skal gjøre dette, bruker fremgangsmåten i praksis. Videre beskrives det at elevene 

kan bli involvert gjennom aktiviteter og dialog i hverdagen, og gjennom planlagte samtaler og møter. 

Hvordan elevene involveres i arbeidet må tilpasses til saken og til elevenes alder og forutsetninger. 

Eksempelvis kan skolen sette av tid til å arbeide med skolemiljø som et fast tema i klassens time eller sette 

av tid til å lage klasseregler. Elevene skal få delta både i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for 

et trygt og godt skolemiljø. 

I Udir-3-2017 går det frem at det i oppfyllelsen av plikten til å følge med jf. oppll. § 9 A-4 første ledd kan 

være nyttig å involvere elevene for å finne ut om det er noen bestemte steder på skolen som de ansatte 

bør følge særlig med på, eller om det er bestemte elevmiljøer de ansatte bør være oppmerksomme på. 

De ulike rådene og utvalgene ved skolene har rett til informasjon og å uttale seg om saker som angår 

skolemiljøet jf.  oppll. § 9 A-9. Det fremgår av § 9 A-9 at: 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som er 

viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn 

i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale 

seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

 

                                                

76 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering. 
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Kapittel 11 i opplæringsloven omhandler brukermedvirkning i skolen. Her stilles det blant annet krav om 

skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler (§ 11-1a). Skolemiljøutvalget skal «medverke til at skolen, dei 

tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø», og har rett til å uttale 

seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9 A. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, 

ansatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen på 

en slik måte at elevene og foreldre utgjør flertallet. Dersom samarbeidsutvalget fungerer som 

skolemiljøutvalg, må det oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldre, slik at de samlet sett 

får flertall i utvalget. Av Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg fremgår det at møtene i 

skolemiljøutvalget kan legges rett før eller etter møtene i samarbeidsutvalget. Det presiseres likevel at 

møtene i samarbeidsutvalget og møtene i skolemiljøutvalget bør ha klare skiller, for eksempel ha separate 

referater.77 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Informasjon til og involvering av foresatte i arbeidet med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø og forebygging av mobbing  

7.3.1 Datagrunnlag 

Ifølge årshjulet for oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-

2022, skal foresatte informeres om kommunens plan for trygt og godt skolemiljø, skolens ordensregler, 

hvordan foresatte kan varsle om hendelser og hva skolene gjør hvis elever blir krenket eller mobbet.78 

Skoleeier har også pålagt skolene å ta opp brosjyren om barn og unges bruk av sosiale medier på 

foreldremøte og distribuere denne til foreldre hvert høst. Skolene rapporterer til skoleeier om at de har 

gjort dette gjennom det digitale systemet Moava 1310.   

Det er i tillegg lagt ut informasjon på skolenes hjemmeside om gjeldende regelverk, hvordan elever eller 

foresatte kan melde fra om mobbing via kommunens varslingskanal «meld fra om mobbing» på skolenes 

hjemmesider, og lenke til relevante nettsider som Utdanningsdirektoratets www.nullmobbing.no. Når det 

gjelder informasjon om enkeltskolenes tiltak og arbeid for et trygt og godt skolemiljø varierer det noe hva 

slags informasjon som er gjort tilgjengelig på skolenes hjemmeside, og i hvilken grad denne informasjonen 

er oppdatert etter at nytt kapittel 9 A i opplæringsloven ble innført. Enkelte av skolene bruker også 

Facebook for å kommunisere med foreldre om hva skolen gjør for å sikre et trygt og godt skolemiljø for 

elevene. 

Flere av rektorene opplyser i intervju at foreldre blir informert om deres rettigheter i opplæringsloven 

kapittel 9 A og kommunens rutiner for varsling og oppfølging av saker gjennom et informasjonshefte som 

sendes ut til alle foresatte ved skolestart. Ved noen av skolene må foresatte signere på at de har mottatt 

og lest heftet. Skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø tas også opp på foreldremøter. En av rektorene 

viste til at det på foreldremøte denne høsten ble drøftet med foreldrene hva det vil si å ha et trygt og godt 

skolemiljø og hva som kan defineres som krenkelser. Rektoren opplevde at denne dialogen var veldig 

vellykket, og at møtet bidro til å øke bevisstheten om dette blant foreldre.  

Foresatte får også informasjon om skolenes arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø og forebygge 

mobbing gjennom utvalg foresatte er representert i, som foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), 

samarbeidsutvalg (SU), skolemiljøutvalg (SMU)79 og Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU). OKFU 

arrangerer i samarbeid med kommunen et årlig møte for alle foresatte med barn ved skolene i Oppegård 

hvor mobbing, trivsel og læringsmiljø er tema. Utover dette involveres også foresatte gjennom for 

eksempel vennegrupper som kontaktlærere og foresatte setter sammen. Rektorene opplyser i intervju at 

skolemiljø ofte er et tema på FAU-møtene. Et eksempel fra en av skolene var at FAU tok initiativ til et 

forbud mot mobiltelefon på skolen, noe som førte til at skolen etablerte ordningen «mute» der elevene kun 

kan bruke mobiltelefonen ute. FAU er også involvert i arrangementer som skoleball. 

 

                                                

77 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene. Utgitt august 2014. 
78 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 16. 
79 Skolemiljøutvalgenes arbeid er omtalt i kapittel 7.4.1. 
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Det fremgår samtidig av intervju at det varierer i hvilken grad skolene involverer foresatte i arbeidet med 

skolens mål og planer for skolemiljø. Ved en av skolene opplyser rektor at FAU årlig får skolens plan for 

forebygging av mobbing til gjennomgang. En annen rektor forteller at foresatte ikke har bidratt direkte i 

arbeidet med å utforme skolens tiltaksplan, men at foreldres og elevenes innspill til tiltak er tatt hensyn til 

ved evaluering av planen. Ved en av skolene ble det også vist til at FAU hadde vært delaktig i å utarbeide 

en ny plan for skole-hjemsamarbeid. Samtidig trekkes det frem at det er potensial for å få involvere 

foreldrene i større grad i arbeidet med å bygge gode og trygge klassemiljøer. 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorer svarer syv av ti rektorer at foresatte og samarbeidsorganer 

der foresatte er representert i stor grad holdes informert om saker som er viktige for skolemiljøet. To av ti 

rektorer svarer at de i noen grad holdes informert.80 Når det gjelder skolens involvering av foresatte i det 

systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø svarer tre av ti rektorer at foresatte er 

involvert i stor grad i dette arbeidet, mens seks av ti rektorer svarer at foresatte er involvert i noen grad 

(se figuren under).  

Figur 26 Rektorene om involvering av foresatte i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  

 

I undersøkelsen som ble sendt til lærere, svarer 41 prosent av respondentene at de opplever at foresatte 

involveres i stor grad i skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 45 prosent av 

lærerne svarer at de i noen grad synes foresatte involveres (se figur under).  

                                                

80 Rektor ved en av skolen svarer vet ikke på spørsmålet da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Figur 27 Lærerne om involvering av foresatte i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  

 

Blant FAU-lederne svarer halvparten at foresatte har fått informasjon om hva skolen gjør for å sikre at 

elevene har det trygt og godt på skolen og for å forebygge mobbing og krenkelser, mens den andre 

halvparten svarer at de delvis har fått informasjon om dette. FAU-lederne oppgir at foreldremøter, 

informasjonsskriv og FAU-møter er de vanligste måtene foresatte blir informert om skolens systematiske 

arbeid og/eller elevenes rettigheter.  

Halvparten av FAU-lederne som har svart på undersøkelsen oppgir at foresatte i stor grad holdes informert 

om saker som er viktige for skolemiljøet, mens den andre halvparten svarer at de foresatte i liten grad 

holdes informert om slike saker. 

FAU-leder ved én av seks skoler svarer at foresatte involveres i stor grad i skolens arbeid med å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, mens fire av seks mener at foresatte i noen grad blir involvert i dette. En av seks 

mener foresatte involveres i liten grad (se figur under). 

Figur 28 FAU om involvering av foresatte i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  
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Leder for A-team fremhever i intervju at involvering av foreldre i skolenes arbeid for skolemiljø varierer i 

stor grad mellom skolene. A-team har sammen med sosiallærernettverket arbeidet med å få skolene til å 

bruke foreldremøter til å utnytte potensialet i foreldreressursene og bidra til at foreldrene blir mer involvert 

i skolens arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. Etter A-teams erfaring legges mye av grunnlaget 

for skolemiljøet tidlig i skoleløpet, og foreldrene spiller en veldig viktig rolle.  

A-team har positive erfaringer med å involvere foresatte i saker A-team har vært involvert i. Foresatte får 

informasjon fra skolen når A-team jobber med skolemiljøet i elevens klasse eller trinn, og A-team ber også 

om å få komme på foreldremøte for å fortelle om hva de gjør i klassen eller på trinnet. Leder av A-team 

forteller at A-team har vært på foreldremøter hvor det har vært et dårlig samarbeidsklima mellom 

foreldregruppen og skolen fordi foreldre har vært misfornøyd med måten skolen har håndtert utfordringer 

på. I noen av disse sakene har A-team erfart at samarbeidsklimaet har bedret seg etter at A-team og 

skolen har samarbeidet om en sak. 

7.3.2 Vurdering 

Foresatte til elever ved skolene i Oppegård kommune blir på ulike vis informert om og involvert i det 

kontinuerlige og systematiske arbeidet med skolemiljø. Undersøkelsen viser at de fleste skolene gir 

informasjon om skolenes arbeid med skolemiljø og håndtering av saker, gjennom informasjonshefter og 

foreldremøter. I tillegg er informasjon også tilgjengelig for de foresatte via skolens nettsider. 

Råd og utvalg der foresatte er representert synes å være sentrale både for at de foresatte informeres om 

og involveres i skolens arbeid med skolemiljø, noe som også er intensjonen med de lovpålagte rådene og 

utvalgene. Samtidig fremgår det av undersøkelsen til FAU-ledere at foresatte i varierende grad har fått 

informasjon om saker som er viktige for skolemiljøet og informasjon om hva skolen gjør for å sikre at 

elevene har et trygt og godt skolemiljø og for å forebygge mobbing og krenkelser. Det varierer også i 

hvilken grad foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet. Det fremgår av intervjuer med både rektorene 

og A-team at det er et forbedringspotensial i skolenes arbeid med å involvere foresatte, samtidig som det 

understrekes at et godt skole-hjem-samarbeid er viktig for å lykkes i arbeidet med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø for elevene.  

Revisjonen mener det er positivt at A-team og sosiallærernettverket har utarbeidet materiale og innspill til 

hvordan skolemiljø kan tas opp på foreldremøter. En av skolene viser til gode erfaringer med diskusjoner 

og gruppearbeid om hva det vil si å ha et trygt og godt skolemiljø og hva som er krenkelser, og at dette 

har bidratt til økt bevissthet blant foresatte om skolemiljøarbeidet. Revisjonen mener slike tiltak kan være 

til inspirasjon for andre skoler. Revisjonen vil presisere viktigheten av at foresatte holdes informert og 

involveres tidlig i arbeidet med skolemiljøtiltak, slik også opplæringsloven § 9 A-9 legger til grunn. Det er 

etter revisjonens mening også viktig at skoleeier og skolene sikrer at det blir gjort jevnlige evalueringer av 

samarbeidet med og involveringen av foresatte, for slik å avdekke om det er behov for nye eller andre 

arenaer eller tiltak. 

7.4 Skolemiljøutvalg 

7.4.1 Datagrunnlag 

Alle de ti skolene i Oppegård kommune har et skolemiljøutvalg (SMU). De fleste skolene organiserer 

skolemiljøutvalgsmøter i sammenheng med samarbeidsutvalgsmøter (SU). På de fleste skolene gjøres 

dette ved at enkelte representanter fra SU går ut av møtet når SMU avholdes, eller at enkelte 

SU-representanter ikke får stemme i SMU-saker, slik at elever og foreldre får flertall.  

To av de ti grunnskolene har oppgitt at representanter for elever og foreldrene ikke til sammen er i flertall 

i SMU. I disse tilfellene opplyses det enten at det er like mange foreldre og elever som andre representanter, 

eller at andre representanter er i flertall. Hvor ofte SMU avholder møter varierer mellom skolene fra ett 

møte i året til fem møter i året. Ved enkelte skoler kommer SMU sammen ved behov når spesielle 

skolemiljøsaker tas opp. Rektor ved en av skolene opplyser at skolen har få SMU-saker og møter da de 

fleste skolemiljøsaker tas opp i SU. Ved én skole opplyses det at det ikke føres referat fra møter i SMU. 

Rektor ved en av skolene opplyser at SU og SMU i varierende grad er delaktige i arbeidet med det 

psykososiale miljøet, og at SMU ikke nødvendigvis er det viktigste forumet for skolemiljøsaker på skolen. 

Flertallet av skolene fører egne referater fra SMU-møtene, mens rektor ved en av skolene opplyser at det 

kun føres referat fra møter i SU og ikke fra møter i SMU.  
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Ifølge årshjulet for oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-

2022 skal den årlige Elevundersøkelsen tas opp i SMU/SU. Det fremgår fra intervjuer at SMU ved skolene 

diskuterer saker om både det psykososiale og fysiske miljøet, som for eksempel resultater fra 

trivselsundersøkelse, informasjon om antall aktivitetsplaner, saker om sosiale arrangement som nyttårsball 

eller kantineordningen. Ved enkelte skoler har også SU/SMU kommet med innspill til endring av planer og 

tiltak på skolene.  

7.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at alle skolene i Oppegård kommune oppgir at de har et skolemiljøutvalg i samsvar 

med oppll. § 11-1a. Samtidig fremgår det at ikke alle skolene har utvalg som er sammensatt slik at elever 

og foreldre er i flertall. Dette er ikke i samsvar med kravene i oppll. § 11-1a. Flere av skolene oppgir at 

skolemiljøutvalgsmøter gjennomføres i sammenheng med møter i samarbeidsutvalget. I denne forbindelse 

er det viktig at skolene skiller tydelig mellom møtene i SMU og SU, og har klare rutiner for å sikre at elever 

og foreldre har flertall når samarbeidsutvalget går over til å fungere som skolemiljøutvalg. Revisjonen 

mener videre at det ikke er tilstrekkelig at SMU kun møtes ved behov. Det er revisjonens vurdering at det 

er nødvendig å ha en fast frekvens på møtene for å ivareta lovkravet om at skolemiljøutvalget skal holdes 

informert om alt som er viktig for skolemiljøet (oppll. § 9 A-9 tredje ledd). Revisjonen stiller derfor også 

spørsmål ved om ett møte i året er tilstrekkelig for å ivareta intensjonen med skolemiljøutvalget. Revisjonen 

registrerer også at det ved en skole ikke føres referat fra møter i SMU. Revisjonen vil presisere viktigheten 

av at det skrives referat fra møtene, slik at det er etterprøvbart både hvilke saker som er tatt opp og hvem 

som har deltatt i møtene. Skolemiljøutvalget er et rådgivende utvalg, og det er sentralt at råd som 

fremkommer i møtene blir dokumentert. Videre har elevene i medhold av oppll. § 9 A-8 rett til å få sine 

meninger protokollert. Revisjonen oppfordrer skoleeier til å gjennomgå rutiner for sammensetning og 

avholdelse av møter i skolemiljøutvalget med skolene for å sikre at skolene etterlever krav i 

opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A-9.  

 

Intensjonen i lovverket er at SMU skal «medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt 

del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø». Undersøkelsen viser at det er ulik praksis for hvilke saker 

som tas opp i SMU og SU. Slik revisjonen ser det, kan det være hensiktsmessig for skoleeier og 

skoleledelsen å drøfte hvilke saker som bør behandles i henholdsvis SMU og SU, og hva som skal til for at 

SMU er et organ som bidrar til å oppfylle intensjonen i lovverket. Revisjonen vil presisere at et viktig skille 

mellom SU og SMU er at elever og foresatte ikke er i flertall i SU, mens det er et krav om at de er i flertall 

i SMU. SU kan dermed ikke erstatte SMU som et organ som skal medvirke til aktiv deltakelse i 

skolemiljøarbeidet (jf. oppll. § 11-1a fjerde ledd). For å få et velfungerende skolemiljøutvalg, mener også 

revisjonen at det er viktig at det legges til rette for informasjon om og drøfting av skolemiljøutvalgets rolle 

og oppgaver ved den enkelte skole, for å øke bevisstheten om disse forholdene både i selve 

skolemiljøutvalget og på skolene generelt. 

7.5 Involvering av elever i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø og 

forebygge mobbing 

7.5.1 Datagrunnlag 

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 er det spesifisert at mobbing skal tas opp som tema i 

klassemøter med elevene hver høst. I tillegg skal elevenes trivsel være tema for halvårlige elevsamtaler 

der elev, foresatte og kontaktlærer deltar. Ifølge planen skal de årlige resultatene fra Elevundersøkelsen 

tas opp i elevrådet, og ved enkelte skoler tas også resultater fra andre klassetrivselsundersøkelser opp i 

elevrådet. 

Rektorene trekker frem elevrådet, SU og SMU som arenaer der elevene involveres i arbeidet med å sikre 

et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. Videre peker både rektorer og 

lærere i spørreundersøkelsen på trivselsledere og trivselsteam, programmet Mitt Valg, og samtaler med 

elevene og samtaler i klassene som viktige måter å involvere elevene i arbeidet med skolemiljøet på. Det 

trekkes også frem at elevene er delaktige i arbeidet med skolemiljøet ved å delta i å lage klasseregler og 

ved at temaet blir tatt opp i klassene av elevrådsrepresentantene eller lærere. Dette er formalisert ved 

enkelte skoler, for eksempel ved at det er laget rutine for at klassene årlig skal diskutere skolens 

ordensreglement og relevante tema som for eksempel digital krenking.  
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Ved noen av skolene er det identifisert tiltak i sosialpedagogisk plan som elevene er ansvarlige for å 

gjennomføre. Elevene ved noen skoler er også involvert i årlige evalueringer av skolens plan for forebygging 

av mobbing. Ved andre skoler er elevene ikke direkte involvert i tiltak i sosialpedagogisk plan, men enkelte 

rektorer opplyser at elevrådets innspill blir tatt hensyn til i utarbeidelse og evaluering av planen. Ved noen 

av skolene har også elevrådet økonomiske midler til å gjennomføre tiltak for å bidra til trivsel og godt 

skolemiljø.  

Alle barneskolene har trivselsledere som har ansvar for å organisere aktiviteter i friminuttene. Enkelte 

ungdomsskoler i Oppegård kommune har etablert en ordning med trivselsteam, som omtalt i kapittel 5.3.1. 

Trivselsteamene består som regel av valgte elever fra hver klasse som har et særlig ansvar for å følge med 

på skolemiljøet og om medelevene har det bra. Trivselsteamene møtes jevnlig med sosiallærer eller 

rådgiver for å drøfte skolemiljøsituasjonen i klassen og på trinnet. De har også ansvar for å arrangere 

aktiviteter som styrker skolemiljøet, som eksempelvis kan være å arrangere en jentelunsj dersom det har 

vært gnisninger i jentegrupper.  

Representanter fra elevrådene deltar også i Barn og unges kommunestyre (BUK) og i Ungdomsrådet i 

Oppegård kommune. BUK har tatt flere initiativ for skolemiljø, og laget informasjonsmateriell med tips om 

hvordan foreldre kan bidra til å skape et trygt læringsmiljø81 og en brosjyre med tips til foresatte om barn 

og unges bruk av sosiale medier.82  

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorer ved skolene i kommunen, oppgir fire av ti rektorer at 

elevene i stor grad blir involvert i arbeidet med å finne relevante tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø 

og forebygge mobbing og andre krenkelser, mens fem av ti rektorer opplever at elevene i noen grad blir 

involvert (se figuren under).83   

Figur 29 Rektorene om involvering av elever i å finne relevante tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

                                                

81 Oppegård kommune og Barn og unges kommunestyre Slik kan du som forelder bidra til å skape et trygt læringsmiljø, 

fritt for mobbing – ønsker fra elever i Oppegårdskolen. 2016. 
82 Oppegård kommune og Barn og unges kommunestyre. Tips til foresatte, barn og unge om bruk av sosiale medier. 

2017. 
83 En rektor har svart vet ikke på dette spørsmålet, da rektor hadde vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Når det gjelder involvering av elever i evaluering av tiltak som er satt i verk for å skape et trygt og godt 

skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser, mener én av ti rektorer at elevene involveres i stor 

grad, mens syv av ti rektorer mener at elevene i noen grad blir involvert (se figur under).84   

Figur 30 Rektorene om involvering av elever i evalueringen av tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til lærerne oppgir 50 prosent av lærerne som har svart at de i stor 

grad opplever at elevene ved skolen blir involvert i arbeidet med å finne relevante tiltak for å skape et trygt 

og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. 33 prosent svarer at de i noen grad opplever 

at elevene blir involvert i dette arbeidet (se figur under).  

Figur 31 Lærerne om involvering av elever i å finne relevante tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

 

                                                

84 En rektor har svart vet ikke på dette spørsmålet, da rektor hadde vært i stillingen i kort tid (ca.14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 

2

7

0 0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke

I hvilken grad opplever du at elevene ved skolen blir involvert i evalueringen av de 
tiltakene som blir satt i verk for å skape et trygt og godt skolemiljø 

og forebygge mobbing og andre krenkelser? (Rektorer, N =10)

45% 46%

4%
0%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke

I hvilken grad opplever du at elevene ved skolen blir involvert i arbeidet med å 
finne relevante tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø 

og forebygge mobbing og andre krenkelser? (Lærere, N = 235)



2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune - 17/00358-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune : FR rapport Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune

 

67  

Samtidig viser nærmere analyse av resultatene at det er forskjeller mellom skolene. Ved en av skolene 

oppgir til sammen 24 prosent av lærerne at de mener elevene i liten grad blir involvert i arbeidet med å 

finne relevante tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. 

Dette er 20 prosentpoeng høyere enn den totale prosentandelen av lærerne som har svart dette. 

7.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at elevene involveres i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø hovedsakelig 

gjennom elevrådet og diskusjoner i klassene, slik også Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stiller 

krav om, og gjennom SU og SMU hvor elevene er representert. I tillegg har de fleste skolene enten 

trivselsledere eller trivselsteam som har oppgaver knyttet til skolemiljøet. Revisjonen vurderer det som 

positivt at elevene involveres både i planarbeidet og i gjennomføringen av konkrete tiltak. Revisjonen vil 

samtidig fremheve at involvering av elever i arbeidet med å følge med på skolemiljøet også kan være et 

viktig tiltak for å oppfylle aktivitetsplikten jf. oppll. § 9 A-4 første ledd.85  

Samtidig som mange av skolene har iverksatt gode tiltak for involvering av elevene, indikerer svarene til 

rektorer og lærere på spørreundersøkelsen at det er et forbedringspotensial når det gjelder involvering av 

elever i arbeidet med å utforme og evaluere tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen vil 

derfor understreke viktigheten av at det arbeides systematisk på skolene for å styrke involveringen av 

elever i skolemiljøarbeidet. Revisjonen vil påpeke at det er viktig å jevnlig ta opp med elevene i hvilken 

grad og hvordan de kan bidra til det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, for å evaluere 

og ved behov justere planer og tiltak relatert til skolenes arbeid med dette. Dette bidrar til å sikre at skolen 

overholder bestemmelsene om elevdeltakelse i arbeidet med skolemiljø jf. oppll. § 9 A-8. 

 

 

 

                                                

85 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 22; Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 
20.12.2017. 
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8. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har satt i verk en rekke tiltak for å implementere 

kravene i nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier har sørget for å formidle informasjon til skolene i 

forkant av at nytt kapittel 9 A trådte i kraft 1. august 2017, og har i løpet av det første året kapittel 9 A 

har vært gjeldende etablert felles rutiner for implementering og etterlevelse av lovkravene. Det er positivt 

at skoleeier blant annet har utarbeidet en felles veiledning for skolene som legger til rette for ivaretakelse 

av kravet om elevmedvirkning og at barnet skal bli hørt i saker som berører dem. Det fremgår av 

undersøkelsen at også skolene har etablert egne rutiner som skal bidra til å sikre at de ansatte og skolen 

ivaretar aktivitetsplikten jf. § 9 A-4 i opplæringsloven. Et klart flertall av lærere som har besvart revisjonens 

spørreundersøkelse opplever det som tydelig når de skal gripe inn og når de skal varsle rektor ved mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.   

Revisjonen vurderer det som positivt at Oppegård kommune har planer som gir tydelige mål for arbeidet 

med skolemiljø ved skolene i kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et 

trygt og godt skolemiljø og nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser. Revisjonen merker seg også at 

sentrale planer og dokumenter for skoleområdet har blitt revidert i forbindelse med nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven. Dette er positivt, og bidrar til å sikre at planene, og dermed også arbeidet som utføres 

ved skolene, er oppdatert med hensyn til krav i regelverket. Skoleeier og skolene har også iverksatt en 

rekke tiltak for å bidra til et trygt og godt skolemiljø som oppleves som nyttige på skolene.  

Samtidig viser undersøkelsen at skolene har noe ulik praksis for hvordan de jobber med de ulike delpliktene 

som inngår i aktivitetsplikten, noe som kan medføre risiko for ulik etterlevelse av lovverket. Skolene har 

eksempelvis ulike rutiner og praksis knyttet til varsling ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 

har det trygt og godt på skolen. I tillegg viser undersøkelsen at skolene har ulike rutiner og praksis for når 

det skal lages aktivitetsplaner i saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen, og det varierer i 

hvilken grad skolene har etablert rutiner for å sikre at en elev som er berørt i en sak selv får mulighet til å 

uttale seg om hvilke tiltak eleven tror at kan virke. Etter revisjonens vurdering kan det være risiko for at 

det er ulik forståelse og praksis knyttet til ivaretakelse av delpliktene i aktivitetsplikten, og revisjonen 

mener på grunnlag av dette at det kan være behov for å arbeide videre med å tydeliggjøre rutiner for å 

sikre at alle delene av aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9 A-4, blir godt ivaretatt. Revisjonen vil 

presisere at det i forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises til at det skal være lav 

terskel for hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Kommunens felles plan ved mistanke eller varsling om mobbing, Handlingsløypa ved mobbing, beskriver 

hvordan skolene skal håndtere mobbesaker. Etter revisjonens vurdering går det ikke tilstrekkelig tydelig 

frem av kommunens rutiner hvilke prosedyrer som gjelder for å undersøke og iverksette tiltak i tilfeller 

som ikke dreier seg om mobbing, men der det er andre årsaker til at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. Dette kan etter revisjonens vurdering medføre en risiko for manglende oppfyllelse av 

aktivitetsplikten i saker som ikke dreier seg om mobbing, men der skolene likevel har aktivitetsplikt 

jf. opplæringsloven § 9 A-4. 

Revisjonen vurderer det som positivt at elevene involveres både i planarbeidet og i gjennomføringen av 

konkrete tiltak, og at foresatte blir informert om og involvert i det kontinuerlige og systematiske arbeidet 

med skolemiljø. Samtidig viser undersøkelsen at det er et forbedringspotensial i å involvere elever og 

foresatte ytterligere i skolemiljøarbeidet, herunder i utforming og evaluering av tiltak for å sikre et trygt 

og godt skolemiljø. Undersøkelsen viser også at ikke alle skolene har skolemiljøutvalg som er sammensatt 

slik at elever og foreldre er i flertall. Dette er ikke i samsvar med kravene i opplæringsloven § 11-1a.  

Undersøkelsen viser at lærere ved en av skolene i kommunen gjennomgående har en annen svarfordeling 

i spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen enn lærere ved andre 

skoler i kommunen. Svarene til lærerne indikerer at det ved denne skolen ikke i tilstrekkelig grad er etablert 

rutiner og satt i verk tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og at lærere i mindre grad er informert 

om deres ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten jf. opplæringsloven § 9 A-4 enn 

lærerne ved andre skoler. Ved denne skolen har det den senere tiden vært utskiftninger i ledelsen. 

Revisjonen vil i denne forbindelse understreke skoleeiers ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven 
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oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10. Skoleeier bør sikre at det foreligger systemer som fanger opp 

utfordringer og mangler ved enkeltskoler, slik at det fortløpende kan vurderes om det er behov for å 

iverksette tiltak fra skoleeiers side. Revisjonen merker seg også at det ikke er etablert system for å melde 

og følge opp avvik og mangler knyttet til oppgaveutførelsen på skolene. Revisjonen vil peke på at 

manglende systemer for rapportering av avvik øker risikoen for at uønskede hendelser og mangelfull 

etterlevelse av regelverk eller interne rutiner ikke blir avdekket, fulgt opp og korrigert. Dette kan videre 

bidra til at eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant forbedringsarbeid ikke blir iverksatt. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Sikre at det foreligger rutiner som legger til rette for en tydelig og omforent forståelse for hvordan den 

enkelte ansatte og den enkelte skole skal arbeide for å oppfylle alle deler av aktivitetsplikten i 

opplæringsloven § 9 A-4. 

 

2. Sikre at det foreligger tydelige rutiner for oppfølging av saker der en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, uavhengig av hva som er årsaken til dette. 

 

3. Vurdere å tydeliggjøre rutiner for involvering av elever og foresatte i skolemiljøarbeidet, herunder i 

utforming og evaluering av tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

 

4. Gjennomgå rutiner for sammensetning og avholdelse av møter i skolemiljøutvalget og sikre at alle 

skolene etterlever kravene i opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A-6. 

 

5. Sikre at det som del av kommunens forsvarlige system foreligger system og rutiner som gir skoleeier 

oversikt over avvik og mangler knyttet til skolenes virksomhet, og sørge for at nødvendige tiltak blir 

iverksatt ved manglende regeletterlevelse eller risiko for manglende regeletterlevelse. 
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: Høringsuttalelse 

 
 

 

 
 

 
 
HØRINGSUTTALELSE  

 

Rådmannens uttalelse til rapport fra forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø i 
Oppegård kommune. 

Det henvises til oversendt rapport fra Deloitte AS datert 30.11.2018 vedrørende forvaltningsrevisjon av 
psykososialt skolemiljø.  

Rådmannen er bedt om å gi en uttalelse i forbindelse med de funn som er gjort, samt kommentere de 
vurderinger og anbefalinger som revisjonen fremfører.  

Rådmannen merker seg at konklusjonene angående flere av problemstillingene som er vurdert, er svært 
positive: 

- «Revisjonen vurderer det som positivt at Oppegård kommune har planer som gir tydelige mål for arbeidet med skolemiljø 
ved skolene i kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø og 
nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser».  
 

- «Skoleeier har sørget for å formidle informasjon til skolene i forkant av at nytt kapittel 9 A trådet i kraft 1. august 2017, og 
har i løpet av det første året kapittel 9 A har vært gjeldende etablert felles rutiner for implementering og etterlevelse av 
lovkravene». 
 

- «Etter revisjonens vurdering er det positivt at skoleeier har etablert felles rutiner som kan bidra til at skolene etterlever 
aktivitetsplikten jf. oppll. 9 A-4» (fra vurdering s. 21). 
 

- «Oppegård kommunes mal for aktivitetsplan oppfyller kravene til innhold som fremgår av oppll. § 9 A-4. Veiledningen 
bidrar til viktige presiseringer om hvordan skolene skal fylle ut planen. Det at kommunen har en felles mal med veiledning 
er etter revisjonens vurdering positivt, og bidrar til å sikre både at aktivitetsplaner utarbeides, at innholdet er i samsvar 
med minstekrav i regelverket og at det etableres en mest mulig lik praksis på tvers av skolene».  

 
- «Undersøkelsen viser at det i all hovedsak oppfattes som tydelig blant både rektorer og lærere hvordan ansvar og 

oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre 
krenkelser er fordelt. Det foreligger gjennom planer og rutiner tydelige skriftlige beskrivelser av roller og ansvar» (fra 
vurdering s. 49). 

 
Rådmannen har sett på og vurdert de anbefalinger som har kommet frem i rapporten og vil først og fremst 
trekke frem at rapporten tydeliggjør det solide arbeidet som skolene gjør for å sikre den enkelte elevens rett 
til et trygt og godt skolemiljø. Det er svært positivt at spørreundersøkelsen blant rektorene og lærerne har 
meget gode tall og viser at de er trygge på hvordan de skal etterleve aktivitetsplikten i opplæringslovens 
kapittel 9 A om elevenes skolemiljø.  
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Rådmannen har følgende kommentarer til anbefalingene: 

1. Sikre at det foreligger rutiner som legger til rette for en tydelig og omforent forståelse for hvordan den 
enkelte ansatte og den enkelte skole skal arbeide for å oppfylle alle deler av aktivitetsplikten i 
opplæringsloven § 9 A-4. 
 
Aktivitetsplikten i oppll. § 9A-4 omhandler skolenes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette 
inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen konkluderer med at kommunen og skolene 
har planer som sikrer ivaretagelse av kravene i aktivitetsplikten og spørre-undersøkelsen understøtter at det 
store flertallet er omforent med dette. Revisjonen viser at 92 % av lærerne sier at de har fått informasjon om 
hva de skal gjøre i situasjoner de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø.  

Rådmannen påpeker at arbeidet skal forankres på den enkelte skole og at aktivitetsplikten trådte i kraft 
1.8.2017. Rådmannen anbefaler at skolene i sitt rutinemessige og systematiske arbeid med aktivitetsplikten, 
bør arbeide ytterligere med å ha prosesser i personalet hvor man drøfter ulike problemstillinger som kan bidra 
til å skape enda større grad av felles forståelse for alle deler av aktivitetsplikten. Ved en av skolene har det den 
senere tiden vært utskiftinger i ledelsen og svarene på spørreundersøkelsen indikerer at skolen ikke i 
tilstrekkelig grad har etablert rutiner og satt i verk tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Rådmannen vil 
presisere ar skoleeier tar dette meget alvorlig og er godt i gang med opplæring og veiledning ved den aktuelle 
skolen. Skoleeier vil være tett på skolen i dens arbeid med å oppfylle aktivitetsplikten i oppll. § 9 A-4. 

 

2. Sikre at det foreligger tydelige rutiner for oppfølging av saker der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, 
uavhengig av hva som er årsaken til dette.  

 
Aktivitetsplikten utløses dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen, uavhengig av årsak. At en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø kan skyldes forhold som ligger utenfor skolen, men som likevel påvirker 
hvordan eleven har det. Elever kan si at de ikke har det bra selv om de ikke blir mobbet. I Oppegård har det 
vært et stort fokus på å forbygge mobbing og annen krenking, Handlingsløypa ved mobbing er utarbeidet og 
inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø som er godt implementert på skolene. Rådmannen føler seg trygg på 
at personale og ledelse ved skolene er opptatte av å sikre elevenes psykososiale skolemiljø uansett hva som 
kan være bakgrunn for at elevene ikke har det trygt og godt. Rådmannen anbefaler likevel at skolen setter 
fokus på problemstillingen i sine drøftinger rundt hva det innebærer å ha et trygt og godt skolemiljø og hva 
som utløser aktivitetsplikten. Rådmannen anbefaler at skoleeier utarbeider et dokument med eksempler som 
grunnlag for disse drøftingene.  

 

3. Vurdere å tydeliggjøre rutiner for involvering av elever og foresatte i skolemiljøarbeidet, herunder i utforming 
og evaluering av tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  
 
Revisjonen sier at mange av skolene har iverksatt gode tiltak for involvering av elevene i skolemiljøsaker, men 
at det varierer i hvilken grad foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet. Skole hjem samarbeidet er viktig 
for å lykkes i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø og rådmannen anbefaler at foresatte involveres 
mer i dette arbeidet. Det er nedfelt i Plan for trygt og godt skolemiljø at alle skoler skal ha en plan for det 
sosialpedagogiske arbeidet. Planen beskriver hvordan skolen jobber med skolemiljøet på alle nivåer og trekker 
inn elev- og foreldremedvirkningen. Skolene har i dag ulik utforming av disse planene og rådmannen anbefaler 
at skolenes sosialpedagogiske planer synliggjøres i større grad.  
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4. Gjennomgå rutiner for sammensetning og avholdelse av møter i skolemiljøutvalg og sikre at alle skolene 
etterlever kravene i opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A- 
 
Skolemiljøutvalget (SMU) skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldre tar aktivt del i arbeidet 
for å skape et godt skolemiljø. SMU er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet og har ikke 
vedtakskompetanse. Revisjonen viser at alle skolene i Oppegård har skolemiljøutvalg, men at skolene har ulik 
praksis blant annet rundt møtefrekvensen. Rådmannen presiserer at skoleeier har utarbeidet retningslinjer 
for Samarbeidsutvalg (SU) og er i gang med å utarbeide retningslinjer for SMU. Retningslinjen skal sikre at 
skolene får en mer lik praksis og etterlever kravene i oppll. § 11-1a. 
 

5. Sikre at det som del av kommunens forsvarlige system foreligger system og rutiner som gir skoleeier oversikt 
over avvik og mangler knyttet til skolenes virksomhet, og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt ved 
manglende regeletterlevelse eller risiko for manglende regeletterlevelse.  
 
Oppegård kommunen har ikke utarbeidet et felles overordnet avvikssystem for grunnskolen. Dette er ikke et 
lovpålagt krav, noe som også er presisert i revisjonskriteriene. Både skoleeier og rektorene kan gjennom det 
digitale systemet Moava 1310 følge med på i hvilken grad oppgaver blir gjennomført i henhold til gjeldende 
rutiner. Det fremgår av intervjuer med rektorene at avvik fra rutiner følges opp gjennom personaloppfølging, 
og at hvordan lærerne jobber med kapittel 9A i opplæringsloven og hvorvidt skolens rutiner er fulgt, er tema 
på medarbeidersamtalen. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig at det etableres mer systematiske 
ordninger for melding og oppfølging av avvik. I forbindelse med harmoniseringen med Ski vil rådmannen trekke 
frem at vi jobber konkret med å ta i bruk et mer gjennomgående avvikssystem. Kvalitetslosen vurderes anvendt 
for grunnskolene i Nordre Follo.  

 

Samlet vurdering 
Rådmannen oppfatter rapporten fra revisjonen som grundig, nyttig og lærerik. Den setter fokus på mange 
områder som Oppegårdskolen jobber meget godt med og peker på områder der vi har forbedringspotensial 
og alt er i gang med å utbedre. Rapporten vil bli gjennomgått med skolelederne og vil bli brukt til fortsatt å 
videreutvikle våre rutiner til det bedre. Den vil også inngå i det omfattende arbeidet skoleeier i Oppegård 
gjør i forbindelse med harmonisering av rutiner og retningslinjer med skoleeier i Ski før 1.1.2020.  

 

 
Kolbotn 10.12.18 
 
Med hilsen  

 

Lars Henrik Bøhler 
rådmann 
  
 Jorunn Almaas 

kommunalsjef 
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: Revisjonskriterier 

Lov- og forskriftskrav 

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø 

Frihet fra alle former vold er etter barnekonvensjonen artikkel 19 en menneskerettighet. Dette omfatter 

både psykisk og fysisk vold som mobbing og andre krenkelser på skolen.  

Kapittel 9 A i opplæringsloven omhandler skolemiljøet til elevene, og er nytt med virkning fra 01.08.2017. 

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.»86 Av forarbeidene til nytt kapittel 9 A-2, går 

det frem at begrepet «skolemiljø» omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.87 

Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø 

Opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5 omhandler aktivitetspliktene til de ansatte ved skolene. Aktivitetsplikten 

erstatter den tidligere vedtaksplikten. Fra 1. august 2017 er ikke skolen lenger pålagt å fatte enkeltvedtak 

i saker som gjelder elevens psykososiale skolemiljø.  

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. 

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.88      

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

f) kva problem tiltaka skal løyse 

g) kva tiltak skolen har planlagt 

h) når tiltaka skal gjennomførast 

i) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

j) når tiltaka skal evaluerast. 

 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter første til femte ledd.  

 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-2. Det fremgår av 

forarbeidene til nytt kapittel 9 A89 og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-201790 at det er hvordan eleven selv 

                                                

86 Tilsvarende krav, med noe annen ordlyd, gikk før 1.8.2017 frem av opplæringsloven § 9 A-1. 
87 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).  
88 Jf. Grl. § 104 (2). 
89 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 
90 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
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faktisk opplever å ha det på skolen som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, og ikke hva som er 

årsaken til at eleven opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. 

Forarbeidene til nytt kapittel 9 A og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 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.  

Plikten til å følge med innebærer en plikt for den enkelte ansatte til å være årvåken og aktivt observere 

hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Plikten til å gripe inn innebærer at alle som arbeider 

på skolen skal gripe inn ved mobbing, vold og diskriminering der dette er mulig. Å gripe inn kjennetegnes 

som en umiddelbar handling og er rettet mot å stoppe situasjoner som pågår og er akutte. Plikten til å 

varsle innebærer at alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap 

til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I forarbeidene til nytt kapittel 9 A fremheves det at plikten 

til å varsle legger grunnlaget for at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene 

på skolen har det. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller. 

Plikten til å undersøke hviler på skolen, og utløses ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Plikten til å sette inn tiltak utløses når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt 

og godt eller når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal lages tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd 

første punktum.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at det skal være lav terskel for 

hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Hvis en 

elev en ifra at det ikke er trygt og godt på skolen oppfyller dette å ha kjennskap til at eleven ikke har det 

trygt og godt på skolen. Det påpekes at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, og at det er 

tilstrekkelig at en elev gir uttrykk for at det ikke er trygt og godt å være på skolen. Mistanke om at en elev 

ikke har det trygt og godt kan basere seg på observasjoner av elever, tilbakemeldinger i undersøkelser, 

beskjeder fra foreldre eller medelever eller aktivitet i sosiale medier eller lignende.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at plikten til å sette inn tiltak gjelder i alle tilfeller der 

eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette kan også gjelde tilfeller der eleven selv gir uttrykk for at 

alt er bra, men der dette åpenbart ikke er tilfellet. Det er skolens ansvar å fange opp at eleven sier ifra om 

at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. Videre gjelder skolens plikt til å sette inn tiltak uavhengig 

av hva som er årsaken til at eleven ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sette inn 

tiltak også dersom mobbing eller hendelser på fritiden gjør at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Departementet påpeker at skolen ikke har ansvar for å løse problemer eller situasjoner som oppstår på 

fritiden, men skal gjøre det den kan med de tiltakene som er tilgjengelig for å hjelpe eleven. Dette gjelder 

for eksempel i forbindelse med digital mobbing som ofte skjer på fritiden, men der utryggheten følger med 

eleven når han eller hun er på skolen. Egnede tiltak i slike sammenhenger kan være å drive opplæring i 

nettvett og personvern eller å sørge for at bestemte elever ikke har kontakt på skolen. 

I rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at dokumentasjonskravet i oppll. § 9 4-A er todelt. Det 

stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en sak, i 

tillegg til at stilles det krav til at skolen dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten. Det påpekes at dokumentasjonskravet gjør at skolene senere kan vise til hva de har gjort, 

og bidrar til en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. 91 

Det er gjennom ny § 9 A-5 innført krav om skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, 

krenker en elev. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om at en annen ved skolen utsetter en 

elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle 

rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk 

mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. Undersøkelser og tiltak etter § 9 A-4 skal settes i verk straks.  

                                                

91 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø); 
Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
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I oppll. § 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. 

Elevens rett til å bli hørt og plikten til å ta hensyn til elevens beste 

Kravet til at involverte elever skal bli hørt er forankret i Grunnloven § 104 der det går frem at barn har 

krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 

mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser 

som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  

Opplæringsloven § 9 A-4 om aktivitetsplikten stadfester at elever skal bli hørt i saker som omhandler dem, 

og at skolen skal legge til grunn elevens beste ved behandling av saker hvor en elev uttrykker å ikke ha 

det trygt og godt på skolen. Det går frem av § 9 A-4 femte ledd at «Skolen skal sørgje for at involverte 

elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid». 

I Rundskriv UDIR 3-2017 utdypes kravet til at skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og 

handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. Det presiseres at kravene i opplæringsloven må tolkes i samsvar 

med barnekonvensjonen.92 Dette innebærer blant annet at hva som er best for barnet må vurderes konkret 

og individuelt når skolen skal oppfylle sin aktivitetsplikt.93 

Forarbeidene til loven understreker at tiltak og aktiviteter som følger av aktivitetsplikten skal utøves i 

samråd med elevene som berøres.94 Det presiseres at dette gjelder både i forbindelse med plikten til å 

følge med, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak.95 I forarbeidene fremgår det at å understreke 

elevens rett til å bli hørt i lovteksten om aktivitetsplikten, vil både ha opplysende virkning og være et 

tydelig signal og påminnelse om at skolen skal utføre aktivitetene i samråd med elevene som påvirkes. 

Hvilke elever som skal involveres og hvordan dette skal skje vil avhenge av den konkrete saken og elevens 

alder og modenhet. Det er skolens ansvar å sørge for at alle involverte elever blir hørt, både de skolen 

mistenker eller kjenner til at ikke har det trygt og godt på skolen og andre elever som er involvert i saken. 

Forarbeidene slår fast at retten til å bli hørt også gjelder for elever som krenker eller mistenkes for å krenke 

andre.96 Retten til å bli hørt innebærer videre også at elever kan bestemme å ikke uttale seg, eller velge å 

uttale seg «gjennom en person eleven er fortrolig med».97 

Utdanningsdirektoratet understreker i rundskriv at barnets rett til å bli hørt og hensynet til barnets beste 

skal være et overordnet premiss for vurderingen av egnede tiltak, med henvisning til Grunnloven § 104, 

barnekonvensjonen art. 3 og 12 og oppll. § 9 A-4 femte ledd. Videre presiseres det at «når skolen tar 

stilling til hvilke tiltak som bør settes inn, må den vurdere det opp mot hva slags tiltak som ivaretar barnets 

interesser best mulig. Her er det også viktig at barnet gis anledning til å bli hørt».98 

Plikten til å sette inn tiltak må ifølge Utdanningsdirektoratet sees i sammenheng med hensyn til barnets 

beste ved at tiltaksplikten gjelder i alle tilfeller der eleven ikke har et godt skolemiljø, også i tilfeller der en 

elev ikke ønsker å innrømme at han eller hun utsettes for krenkelser.99 Selv om eleven gir uttrykk for at 

                                                

92 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
93 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. Dette kravet følger av 
følger av FNs barnekomités kommentar til artikkel 14 i barnekonvensjonen og presiseres i NOU 2015:2 pkt. 2.2.4 s. 44 
og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/800. 
94 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 29. 
95 I Skolemiljø UDIR-3-2017 understrekes det at elevens medvirkning også gjelder plikten til å følge med. Dette settes 
i sammenheng med at elever er en svært viktig kilde til informasjon, og at det kan være nyttig å involvere elevene for 
å finne ut om det er bestemte steder eller elevmiljøer de ansatte bør følge særlig med på. 
96 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 19. 
97 Utdanningsdirektoratet: Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
98 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017, s. 14. 
99 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 26. 
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alt er bra, er det likevel hvordan eleven faktisk har det som avgjør om retten til et trygt og godt skolemiljø 

etter oppll. § 9 A-2 er brutt, og om det skal settes inn tiltak.  

Systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme et godt skolemiljø 

Opplæringsloven § 9 A-3 stiller følgende krav til skolenes systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø: 

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 og andre krenkelser er et nytt lovkrav fra 1. august 2017, mens kravene til 

kontinuerlig og systematisk arbeid er videreført fra tidligere §§ 9a-3 og 9a-4. Ansvar for å etterleve krav 

om systematisk og kontinuerlig skolemiljøarbeid er i ny lov eksplisitt lagt til rektor, mens det i tidligere lov 

var lagt til skoleledelsen.100 

Forarbeidene til § 9 A-3 første ledd slår fast at begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte 

direkte handlinger og verbale uttrykk, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og 

baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene skal omfattes 

av begrepet krenkelser.101 

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A legger vekt på at «å oppnå målet om et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helsen, miljøet og tryggheten til eleven, må det systematiske arbeidet være en integrert del av 

skolevirksomheten på den enkelte skole». Det presiseres at det systematiske arbeidet på tilpasses 

forholdene på den enkelte skole. Det presiseres at kravet om systematisk arbeid handler «til dels om at 

det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene og dels om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og 

overordnet ansvar for skolemiljøet».102  

I rundskriv Udir-4-2014 fra Utdanningsdirektoratet blir kravene til systemrettet arbeid etter kapittel 9 A i 

opplæringsloven gjennomgått.103 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».104 Dette innebærer 

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

Videre fremgår det av Utdanningsdirektoratets nettsider at skolen jevnlig må evaluere arbeidet med 

skolemiljøet basert på synspunkter fra ansatte, elever og foreldre for å kunne vurdere «i hvilken grad det 

forebyggende arbeidet fremmer et trygt og godt skolemiljø».105  

 

                                                

100 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
101 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 75. 
102 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
103 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014. Publisert: 
21.05.2014. Ettersom kravet om kontinuerlig og systematisk skolemiljøarbeid er videreført fra tidligere kapittel 9a, 
legger vi til grunn at presiseringer som fremgår av rundskrivet med hensyn til systemrettet arbeid fremdeles kan legges 
til grunn. 
104 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014, s 4.  
105 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering. 
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I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at skolenes plikt til å drive et systematisk arbeid for å 

forebygge og avdekke om elever ikke har det trygt og godt på skolen henger sammen med plikten til å 

følge med, jf. oppll. § 9 A-4 første ledd. Det fremheves av departementet at «jo bedre og mer systematisk 

de ansatte følger med og er årvåkne for hvordan elevene har det, desto større sannsynlighet er det for at 

utfordringer i skolemiljøet eller enkeltelevers vansker oppdages på et tidlig tidspunkt».106  

Krav til elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet 

I opplæringsloven § 9 A-8 stilles det følgende krav til elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet: 

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. 

Av Utdanningsdirektoratets nettsider107 fremgår det at skolene må ha en fremgangsmåte som sikrer at 

elevene blir involvert i arbeidet med å planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 

Fremgangsmåten må sikre at elevene i alle klassene blir involvert i større eller mindre grad. Skoleledelsen 

må følge opp at de som skal gjøre dette, bruker fremgangsmåten i praksis. Videre beskrives det at elevene 

kan bli involvert gjennom aktiviteter og dialog i hverdagen, og gjennom planlagte samtaler og møter. 

Hvordan elevene involveres i arbeidet må tilpasses til saken og til elevenes alder og forutsetninger. 

Eksempelvis kan skolen sette av tid til å arbeide med skolemiljø som et fast tema i klassens time eller sette 

av tid til å lage klasseregler. Elevene skal få delta både i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for 

et trygt og godt skolemiljø. 

I Udir-3-2017 går det frem at det i oppfyllelsen av plikten til å følge med jf. oppll. § 9 A-4 første ledd kan 

være nyttig å involvere elevene for å finne ut om det er noen bestemte steder på skolen som de ansatte 

bør følge særlig med på, eller om det er bestemte elevmiljøer de ansatte bør være oppmerksomme på. 

De ulike rådene og utvalgene ved skolene har rett til informasjon og å uttale seg om saker som angår 

skolemiljøet jf.  oppll. § 9 A-9. Det fremgår av § 9 A-9 at: 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som er 

viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn 

i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale 

seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

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

skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler (§ 11-1a). Skolemiljøutvalget skal «medverke til at skolen, dei 

tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø», og har rett til å uttale 

seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9 A. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, 

ansatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen på 

en slik måte at elevene og foreldre utgjør flertallet. Dersom samarbeidsutvalget fungerer som 

skolemiljøutvalg, må det oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldre, slik at de samlet sett 

får flertall i utvalget. 

Av Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg fremgår det at møtene i skolemiljøutvalget kan 

legges rett før eller etter møtene i samarbeidsutvalget. Det presiseres likevel at møtene i 

samarbeidsutvalget og møtene i skolemiljøutvalget bør ha klare skiller, for eksempel ha separate 

referater.108 

                                                

106 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 21. 
107 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering  
108 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene. Utgitt august 2014. 
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Krav til skoleeier 

Krav om betryggende kontroll fremgår av kommuneloven. I kommuneloven § 23 nr. 2 stilles det følgende 

krav til administrasjonssjefen: 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.   

I forarbeidene til kommuneloven, Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), står følgende kommentar til kravet om 

betryggende kontroll i kommuneloven § 23:  

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, 

må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det 

er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og 

systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at 

formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

Videre vises det i forarbeidene til at internkontroll særlig er et verktøy for ledelsen, og er en integrert del 

av ledelsens styring av organisasjonen. Det går frem at: 

Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, 

med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

- Målrettet og effektiv drift  

- Pålitelig ekstern rapportering  

- Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

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

opplæringsloven § 13-10: 

Kommunen […] 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 […] skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 

blir oppfylte. Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane […] 

Av forarbeidene til opplæringsloven109 er det presisert at skoleeierne står fritt til å utforme sine egne system 

tilpasset lokale forhold. Det er ikke lagt føringer for hvordan systemet skal være, utover det at det er et 

krav at systemet for vurdering og resultatoppfølging skal være forsvarlig. Det går frem at et forsvarlig 

system er et system som er egnet til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift, og 

som sikrer at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter 

jevnlig resultatoppfølging og vurdering av om lovverket blir fulgt.  

Av kravene til betryggende kontroll og forsvarlig system kan man utlede en forventning om at det foreligger 

systemer som bidrar til å sikre at kommuneledelsen har oversikt over risikoer for manglende 

regeletterlevelse, slik at tiltak kan settes i verk ved behov, og oversikt over avvik og mangler som har 

inntruffet. Slik oversikt kan man for eksempel få gjennom etablering av et avvikssystem med tilhørende 

prosedyrer. 

                                                

109 Ot.prp.nr.55 (2003–2004). Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.  
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Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten PPT i skole og
barnehage i Oppegård kommune, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med
kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune.

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Notat Forvaltningsrevisjon av PPT, Rådmannen i Oppegårds tilbakemelding etter 
forvaltningsrevisjon PPT i skole og barnehage 2015 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Oppegård kommunestyre vedtok 13.2.17 i sak 4/17 Sak fra Kontrollutvalget - 
Rådmannens oppfølging av forvaltninsrevisjonsrapport om PPT i skole og 
barnehage Saksutskrift sak 36/16. Saksutskrift vedtak sak 34/16 følgende: 

Rådmannen bes gi en ny tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene 
forvaltningsrevisjonsrapporten om PPT i skole og barnehage innen 15. mai 2017 

Revisjonens anbefalinger 
I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS, anbefalte 
revisjonen Oppegård kommune å vurdere følgende tiltak:  

 PPTs totale saksbehandlingstid, inkludert ventetid, bør reduseres med to måneder, slik at
PPTs sakkyndige tilråding og kommunens enkeltvedtak om spesialpedagogisk bistand
avgis innen tre måneder etter henvisning av barnet til PPT.

 PPTs arbeidsmåte bør vurderes med sikte på ytterligere effektivisering.

 PPTs personell (antall årsverk) bør vurderes med sikte på utvidelse.

 Rutinebeskrivelser for PPT bør oppdateres og sammenslås.
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 En enkel brukerundersøkelse av PPTs brukere (foresatte) bør foretas f.eks. ett kvartal i 
året.  

 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens opprinnelige tilbakemelding, datert 30.09.16, følger vedlagt. 
 
Vedlagt følger notat til Levekårsutvalget, datert 06.04.17. Notatet ble fremlagt som 
orienteringssak for Levekårsutvalget i møte 09.05.17. Ved en inkurie ble ikke 
tilbakemeldingen til kontrollutvalget sendt samtidig med at saken ble behandlet i 
Levekårsutvalget. 
 
I notatet blir det svart opp under hver av anbefalingene.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at rådmann har iverksatt tiltak for å imøtekomme 
kommunestyrets vedtak og revisjonens anbefalinger. 
 
Sekretariatet er av den formening at anbefalingene bør følges opp i forbindelse med 
kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune for å sikre en forsvarlig 
myndighetsutøvelse samt kvalitetssikre tjenestetilbudet innen PPT i skoler og 
barnehager i den nye kommunen. 
 
Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 17.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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 Saknr : 15/3321-7 
 Løpenr : 10835/17 
 Arkiv : 216/F40/ 
 Serie :  
 Dato : 06.04.2017 

 

Notat  
 
Til  Levekårsutvalget 
Fra  Kommunalsjef Jorunn Almaas 

 

Forvaltningsrevisjon av PPT 
 

 

Oppfølging av anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten 
 

1. PPTs totale saksbehandlingstid, inkludert ventetid, bør reduseres med to måneder, 

slik at PPTs sakkyndige tilråding og kommunens enkeltvedtak om spesialpedagogisk 

bistand avgis innen tre måneder etter henvisning av barnet til PPT.  

Pr. 5.4.17 har PPT 44 saker på venteliste, hvorav 3 har ventet siden desember, 2 siden 

januar og resterende har ventet siden februar. 23 av disse er henvist fra skole, 21 fra 

barnehage. Fortsatt blir saker som er av alvorlig karakter prioritert og startet opp med en 

gang de er mottatt. Det er spesielt bekymringsfullt at mange av henvisningene fra 

barnehage må vente før vi kan starte opp arbeidet. 

Sykemeldinger får store konsekvenser for saksbehandlingstiden.  

 

2. PPTs arbeidsmåte bør vurderes med sikte på ytterligere effektivisering.  

PPT har brukt interne møter til å drøfte effektiv saksbehandling, vi har forbedret malene 

for sakkyndig vurdering. I tillegg har samarbeidet med skolene blitt bedre i den betydning 

at skolene prøver ut tiltak innenfor tilpasset opplæring før henvisning sendes. Dette gjør 

at PPT kan bli mer presis i sine sakkyndiger vurderinger.  

 

PPT bruker betydelig tid på å veilede skoler og følge opp elever med høyt skolefravær, 

atferdsvansker og lærevansker.  

 

3. PPTs personell (antall årsverk) bør vurderes med sikte på utvidelse.  

Erfaring gjennom det siste året viser at bemanningen i PPT er sårbar ved sykefravær. 

Antall henvisninger i 2015 var 179, i 2016 var det 244 henvisninger. I tillegg til økte 

antall henvisninger, er PPT med på kommunens satsning på PMTO- veiledning til 

foreldre. Det vil være behov for styrking med en stilling for å kunne klare tre måneders 

saksbehandlingstid. 

 

4. Rutinebeskrivelser for PPT bør oppdateres og sammenslås. 

Det arbeides med å få en felles forståelse av malene for sakkyndig vurdering, rydde i 

rutiner og få en bedre struktur. Rutinebeskrivelser er en del av dette arbeidet. 
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5. En enkel brukerundersøkelse av PPTs brukere (foresatte) bør foretas f.eks. ett 

kvartal i året.   

Det er planlagt å gjennomføre undersøkelse blant foreldre fra 1. mai. 

 
 
 
 
 
 
 
Jorunn Almaas Annemari Hamre Tukun 
Kommunalsjef  Leder PPT 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 04/19 Oppsummering Interimsrevisjon 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00133-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2018, til orientering. 

Vedlegg: 
Oppsummering interimrevisjon Oppegård kommune 2018 

SAKSUTREDNING: 
Deloitte AS har oversendt oppsummering av interimsrevisjon 2018, datert 
27.november 2018. Kommunens kommentarer er innarbeidet i rapporten.

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

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

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

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

Avtale om revisjonstjenester: 
Det følger av konkurransegrunnlaget for regnskapsrevisjon at Deloitte AS skal 
utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret. 

Fokusområder 2018 
I revisjonsplanen 2018 listet Deloitte AS opp følgende fokusområder: 

Særskilte fokusområder 

 Drift og investering

 Selvkost

 Lønn / pensjon

Normal fokusområder 

 Lønn / personal

 Vare-/tjenestekjøp (inkl. mva.-behandling)

 Skatteinntekter / Rammetilskudd
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 Kundefordringer / øvrige fordringer 

 Egenkapital 

 Bank 

 Merverdiavgift 

 Offentlige anskaffelser 

 Låneforhold 

 Bruker-innbetalinger 

 Tilgang til servere, databaser og øvrige systemer ved lang tids fravær 
 

 
Funn og oppfølging av tidligere rapporter 
I revisjonens vedlagte rapport fremkommer funn og anbefalinger til kommunen om 
følgende: 
 
 Lønn og pensjon 

 Sykelønnsrefusjoner 

 Reiseregninger 

 Lønnskostnader belastet investeringsprosjekter 

 Overtid 

 Tilgangskontroll til servere, databaser og øvrige systemer ved langtidsfravær 

 
 
Oppsummering og revisjonens anbefalinger 
Deloitte AS bemerker følgende: 
 
«Vår oppfatning er at kommunen på generelt grunnlag har gode rutiner og kontroller for å 
sikre korrekt regnskapsrapportering. Punktene vi har rapportert om overfor er oppfølging av 
tidligere kommuniserte forhold.  
 
Vi utarbeidet en PBC-liste (Prepared By Client) i forkant av interimsrevisjonen. Punktene var 
i all hovedsak dokumentert på i samsvar med våre ønsker. Vi har ikke mottatt nødvendig 
dokumentasjon fra eiendom, og har således ikke hatt mulighet til å se på dette området i 
forbindelse med vår interimsrevisjon.  
 
Vi anbefaler at kommunen tar våre innspill til etterretning og følger opp punktene som er 
nevnt ovenfor.  
 
Vi har ikke avdekket ytterligere forhold som bør rapporteres i forbindelse ved vår 
interimsrevisjon 27. – 28. september 2018.» 
 
 

VURDERING 
Rapporten er ment som en orientering til kontrollutvalget i kommunen, og anses som 
en del av den løpende avtalte kommunikasjonen mellom revisor og ledelsen i 
kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med avtalte 
kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 
 
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet 
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og orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
Ås, 18.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Oppsummering av interimsrevisjon 2018 

Rapport til kontrollutvalget i Oppegård kommune 

 
27. november 2018 
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Bakgrunn 

Som ledd i vår revisjon av Oppegård kommune, inngår en orientering om hva vårt arbeid har 

gått ut på, og hvilke funn som er gjort.  

 

Arbeidsprosessen består av planlegging, interims- og årsoppgjørsrevisjon. For mer utfyllende 

informasjon og arbeidet i de forskjellige fasene se vårt rapport datert 15. mai 2018  

 

Denne uttalelsen er derfor formet som en rapport. Rapporten er ment som en 

orientering til ledelsen i kommunen, og anses som en del av den løpende 

kommunikasjonen mellom revisor og ledelsen i Oppegård kommune. Rapporten er en 

orientering og må ikke forveksles med avtalte kontrollhandlinger eller attestasjoner 

etter ISRS 4400 / SA 3000. 
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1 Om arbeidsprosessen 

1.1 Planleggings- / interimsfasen 

Interimsrevisjon ble gjennomført i september 2018 med en gjennomgang og forståelse av kommunens 

rutiner for å håndtere de forskjellige arbeidsoppgavene. Funn fra tidligere revisjonsrapporter ble 

gjennomgått for å kartlegge eventuelle endringer i kommunens rutiner. Videre ble det samlet inn data og 

testet utvalgte kontroller som er relevante for regnskapsprosessen. I tillegg ble revisjonen for 

årsoppgjøret planlagt.  

 

1.1.1 Planleggingsfasen 

Planleggingsfasen går ut på å kartlegge og dokumentere kommunens rutiner. Dette er hovedsakelig 

rutiner som er relevante for revisjonen av kommunen. Herunder å vurdere risikoområder hvor feil i 

finansiell rapportering kan oppstå. Fokusområdene i revisjonsplanen lagt fram for kommunens 

kontrollutvalg implementeres og vektlegges i risikovurderingsprosessen. 

 

Som en del av dette arbeidet kartlegges kommunens interne kontroller. Det tas samtidig en foreløpig 

vurdering av hvor gode disse kontrollene er. Kommer man til at kommunens egne kontroller er relativt 

gode, vurderes det å teste og etterprøve disse kontrollene i revisjonen. Bakgrunnen for slike tester er at 

om kommunens interne kontroller er gode, kan disse etterprøves og verifiseres som velfungerende. På 

denne måten kan man i mange tilfeller kunne utføre en mer effektiv kontroll/avdekke feil, enn ved og 

bare detalj teste enkelttransaksjoner alene. 

 

1.1.2 Interimsfasen 

På bakgrunn av arbeidet utført i planleggingsfasen, herunder risikovurderinger, testes i 

denne fasen de midler man anser at det kan ligge risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

 

Testene består i hovedsak av to typer tester. 

 

Test av kontroller 

Der hvor man har vurdert at det eksisterer gode interne kontrollrutiner, og disse er dokumentert, består 

testingen av å dokumentere kontrollene, etterprøve dem og verifisere at de faktisk fungerer. 

 

Substanstester 

På øvrige områder, og som supplement til test av kontroller, foretas substanstester. Substanstestene er 

bade spesifikke analytiske analyser, samt detaljtester av faktiske transaksjoner. 

 

Vår interimsrevisjon i år har i hovedsak bestått av å følge opp funn fra tidligere års revisjon, kartlegge 

eventuelle nye rutiner eller endringer i eksisterende rutiner. 

 

 

1.1.3 Evaluering 

I evalueringen vurderer vi resultatet av testene. Resultatet avgjør hvorvidt vi har innhentet tilstrekkelig 

sikkerhet for at testede områder ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Videre vil vi, avhengig av 

resultatene, avgjøre hvorvidt vi bør endre testingen i årsoppgjøret. Det vil si om vi kan bygge på og teste 

kommunens interne kontroller i større grad enn antatt i planleggingsfasen; eller om vi ikke har innhentet 

tilstrekkelige bevis (dokumentasjon) på testede områder. Det vil i slike tilfeller være aktuelt å utvide 

substanstestene som er planlagt under interimsrevisjonen til flere områder i årsoppgjøret. 
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1.2 Hva arbeidet har omfattet og hvordan handlingene er utført 

Vår interimsrevisjon av Oppegård Kommune er basert på kommuniserte fokusområder til kommunens 

kontrollutvalg i tillegg til ordinær interimsrevisjon av regnskapet. I korthet har dette bestått av følgende: 

 

 Oppstartsmøte med regnskapsavdelingen 

 Møter med ansvarlige for de ulike fagområdene. Vi har hatt fokus på områdene som er av 

relevans for den finansielle rapporteringen, eksempelvis lønn og pensjon, investeringsregnskapet, 

anleggsmidler og innkjøp.  

 Oppfølging av tidligere rapporterte funn med kartlegging av eventuelle implementerte tiltak. 

 Foreløpig risikovurdering og design av revisjonsprogram inkl. gjennomgang av relevante rutiner 

og kontroller i kommunen 

 

1.2.1 Test av internkontroll 

Vi har kartlagt deler av kommunens internkontroll, vurdert hvordan disse er utformet og dokumentert. Vi 

har sett rutinen for noen av kontrollene, mens andre vil bli testet ytterligere i forbindelse med 

årsoppgjørsrevisjonen. 

 

1.2.2 Substanstester 

Detaljtester 

Detaljtester kan benyttes for å bekrefte mange forskjellige regnskapspåstander, herunder gyldighet (at 

kostnaden vedrører kommunen), periodisering (at kostnader / inntekter er bokført i riktig år), eksistens 

(at de bokførte driftsmidlene faktisk eksisterer) og fullstendighet (at gjelden er fullstendig gjenspeilet i 

regnskapet). Det bemerkes at dette kun er eksempler og at oppramsingen således ikke er uttømmende. 

Detaljtester ble ikke utført under interimsrevisjonen. 

Analytiske kontrollhandlinger 

Vi har foretatt innledende analytiske kontrollhandlinger i planleggingsfasen og vurdert 

store avvik mot budsjettet. 

 

Analytiske kontrollhandlinger benyttes både som innledende handling for å finne unormale 

sammenhenger i regnskapet som krever ytterligere oppfølging, og mer detaljert for å bekrefte bestemte 

regnskapsposter. 
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2  Funn og oppfølging av tidligere rapporter 

2.1 Lønn og pensjon 

 

Vi har i tidligere rapport bemerket at kommunen legger mye vekt på overvåkingskontrollen av 

lønnsutbetalingene der virksomhetsleder / mellomleder gjennomgår lønnslisten for sitt ansvar. Kontrollen 

anses å være utført ved negativ bekreftelse. Vi anbefalte kommunen å implementere spor av denne 

kontrollen ved at eksempelvis mailbekreftelse sendes fra leder dersom utbetalingen er ok.  

Kommunen har ikke endret den tidligere rutinen, men har fullt ut implementert Personalmeldingsmodulen 

der alle endringsmeldinger blir registrert, attestert og godkjent av to ulike personer. Implementering av 

nevnt modul reduserer risikoen for feilregistrering i lønnssystemet.  

Vi mener fortsatt at rutinen for negative bekreftelser av lønnsutbetalinger bør endres. Dette til tross for 

at risikoen for feilutbetalinger av lønn er redusert ved implementeringen av Personalmeldingsmodulen, 

ettersom man unngår manuell punsjing, samt redusert risiko for at endringsmeldinger kan bli glemt 

oversendt til lønnsavdelingen.  

Det ble ved rutine- og kontrollgjennomgang oppdaget at flere personer har tilgang til å utføre 

direkteføringer i HRM Visma. Med direkteføringer menes opprettelse av ansatt, stillingsendringer, opphør 

av ansettelsesforhold og vedlikehold av persondata, herunder endringer i lønn og bankkontonummer. 

Dette kan gjennomføres uten å gå via endringsmeldinger i personalmodulen. Vi innhentet 

brukerrettigheter i regnskapsprogrammet og fant at totalt femten personer har denne 

registreringsmuligheten i HRM. Da det ikke var mulig å ta ut en endringslogg over direkteføringer gjort på 

ansatte i HRM, har ledelsen ingen mulighet til å kontrollere når dette forekommer og omfanget av slike 

føringer.  

Sett i sammenheng med rutinen for negative bekreftelser anbefaler vi at kommunen fjerner/reduserer 

disse tilgangene, alternativt sørger for at en fullstendig endringslogg av direkteføringer kontrolleres 

jevnlig. 

Merk: I forbindelse med systemgjennomgang og utredning av mulighetsrommet til HRM-bruker med 

registreringstilgang ble revisor opprettet som bruker i lønnssystemet med fullstendig personnummer og 

tillagt et gyldig bankkontonummer (ikke revisors eget). 

Kommunen har innført en kontroll som skal sikre at registrert pensjonsordning i Visma HRM samsvarer 

med det som blir lagt inn hos SPK og KLP. Denne kontrollen er i midlertid ikke utarbeidet for å kunne 

avdekke eventuelle feilføringer i HRM knyttet til manglende og/eller feil registrering av pensjonsordning. 

En fullstendig rapport sortert på samtlige aktive ansatte med tilhørende pensjonsordning, vil være et 

godt utgangspunkt for en kontroll som kan avdekke slike feil. Vi anbefaler at kommunen innfører en 

kontroll designet for å avdekke feil/manglende pensjonsordninger i HRM.  

Kommunens kommentar fra tidligere står som gjeldende: 

2017: Det er pr dagsdato 7 personer som har tilgang til å registrere direkte i HRM. Av disse er fem ansatt 

i regnskapsseksjonen.  Denne tilgangen er nødvendig for å få utført vårt arbeid. 

De øvrige to ansatte må ha registreringstilgang da de er administrator for forhandlingsmodulen og 

ressursstyringsmodulen. 

I arbeidet med Nordre Follo vil vi ta med oss tilbakemelding om å kunne ta ut endringslogg fra HRM 

systemet. 

Våre rutiner for pensjonsrapporteringer er endret de siste årene med fokus på bestandskontroll. 

Regnskapsseksjonen kvalitetssikre rutinen for rapportering til SPK og KLP i 2018.  
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2.2 Brukerinnbetalinger 

 

Vi anbefalte at kommunen skulle dokumentere de kontrollene som gjennomføres for å sikre at alle 

brukere som er tilkoblet vann- og avløpstjenester blir fakturert. Krysskontroller av enheter uten 

vann/avløpsfaktura mot husstander som har feier eller søppeldunker ble utført i 2017. I 2017 ble det 

også kontrollert fra matrikkel mot hus og hus med hybler i forhold til antall abonnenter. Det ble da også 

kontrollert borettslag/sameier mot antall abonnenter. Det ble kjørt kryssjekk hvorfor noen betaler kun for 

avløp og ikke for vann, hvor det viste seg at alle med avvik hadde egen brønn. Siden alle ferdigattester 

nå kontrolleres mot vannmåler er det svært liten risiko knyttet til at nye boligenheter ikke faktureres for 

vann/avløp.  

Planen var at disse kryssjekkene skulle utføres fast 2 ganger hvert år, men etter samtale med ansvarlig 

person avdekkes det at dette ikke har blitt utført siden den første kontrollen. Det implementeres 

automatiske kontroller neste år, for å klargjøre sammenslåingen til Nordre Follo Kommune 01.01.2020. 

Det virker derfor å være satt litt på vent grunnet dette, samt manglende kapasitet til utføre kontrollene. 

 

2.3 Sykelønnsrefusjoner 

 

Vi anbefalte tidligere at mindre av ansvaret knyttet til sykelønnsrefusjoner burde ligge på den aktuelle 

lederen, og at det burde vært utarbeidet flere kontroller for å sikre fullstendigheten av 

sykelønnsrefusjonene fra NAV.  

Kommunen har innhentet et tidligere stort etterslep på faktiske tilbakebetalinger fra NAV ved å dedikere 

en person til oppgaven. Etterslepet er bortimot hentet inn, og kommunen har fått gode rutiner for å sikre 

at registrerte sykemeldinger ender i utbetaling fra NAV.  

Det er fortsatt ingen kontroller som sikrer at samtlige sykemeldinger blir registrert i HRM. Kommunen 

bygger på virksomhetsleders incentiv for å holde seg innenfor budsjettrammen, og at virksomhetsleder 

må ha sykelønnsrefusjon for å kunne betale for en foreløpig erstatning av stillingen. Vi mener fortsatt at 

for mye av ansvaret ligger på den aktuelle lederen.  

Kommunens kommentar: 

2016: Oppegård kommune opplever at det ikke er mulig å foreta kontroller for å sikre fullstendigheten av 

sykelønnsrefusjoner fra NAV. Siden sykefravær ikke registreres i sidesystemer som kontrollene kan 

foretas opp mot så ligger ansvaret på den aktuelle lederen. Regnskapsseksjonen overtar imidlertid videre 

oppfølging av sykepengerefusjon fra leder registrerer sykefraværet og til sykepengerefusjonen er 

mottatt. 

NAV har siden høsten 2016 digitalisert sykemeldingsprosessen. Denne løsningen innebærer i første 
omgang at arbeidsgivere mottar sykemeldingens del C elektronisk, mens del D forblir pr papirform. 
Oppegård kommune har besluttet ikke å ta i bruk denne løsningen før NAV høsten 2017 digitaliserer 
sykemeldingens del D. Med digitalisering av sykemeldinger kan vi på sikt foreta kontroller for å sikre at 
alle utstedte sykemeldinger er registrert i lønnssystemet. 
 

Regnskap og HR seksjonene holder kurs i sykelønn m.m. for alle virksomheter, her blir det påpekt 

viktigheten av å sende inn sykemeldinger fortløpende til regnskapsseksjonen. 

2018: Er på nytt diskutert med lønnsavdelingen under interimsrevisjonen. Argumentet om at manglende 

sykelønnsrefusjoner belaster virksomhetsledernes budsjett står seg fortsatt. De mener manglende 
registrering fra virksomhetslederne er selvkontrollerende av denne grunn.  
Når noen er syke og ikke dukker opp på jobb vil det være naturlig at dette registreres, og evt vikarer vil 
være kostnadsbelastende og påvirke budsjettoppfølging. 
Det er vel også naturlig at det er virksomhetslederne som står ansvarlig for registrering av sykefravær da 
det er mest nærliggende at disse får vite om evt. sykefravær først. 

 

Etter at sykefraværet er registrert overtar regnskapsseksjonen ansvaret for å følge opp refusjonen mot 
nav.  

Kommentaren fra 2016 og holder seg for 2017 og 2018. 
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2.4 Reiseregninger 

 

Vi observerte at kommunens dokumentasjon av reise – og oppholdsutgifter ikke oppfyller kravene i 

bokføringsforskriften § 5-9. Svakhetene er foreløpig ikke rettet opp i. Kommunen selv mener svakhetene 

vil bli utbedret ved implementeringen av Visma Expense, som var forventet 1. halvår 2017, senere utsatt 

til 1. halvår 2018, og som nå forventes ferdig implementert innen utgangen av 2018. 

Vi ønsker å gjøre kommunen oppmerksom på at manglende dokumentasjon av reiseregning kan medføre 

at den ansatte skattemessig må innberettes for utgiftene som har påløpt i jobbsammenheng. 

Kommunens kommentar: 

2018: Expense gjøres tilgjengelig for alle ansatte fra 01.12.2018. Etter planen er det ingen 

papirskjemaer som mottas etter 01.02.2019. 

2017: Nye kontrollrutiner for utlegg og reiseregninger er utarbeidet og tatt i bruk fra april 2018. 

2016: Oppegård kommune er innforstått med svakhetene i skjemaer for reiseregninger. 

Implementeringen av Visma expense vil utbedre disse svakhetene ved at formkravene som følger av 

bokføringsforskriften § 5-9 vil bli ivaretatt. 

 

2.5 Lønnskostnader belastet investeringsprosjekter 
 

Fra 2017 ble det endret praksis med hensyn på å belaste relevante lønnskostnader på prosjekter i 

investeringsregnskapet. Vi har derfor valgt ut noen slike lønnsføringer for kontroll. Formålet med 

kontrollen var å kontrollere om timer som ble belastet tilhører de ulike investeringsprosjekter. Et prosjekt 

ble valgt ut for kontroll, Kolbotn Skole 3408. Vi etterspurte dokumentasjon som underbygger at 

lønnskostnaden var relevant for prosjektet. Vi mottok da en oversikt av prosjektkontroller som viser 

fordeling av stillingsprosent på de enkelte prosjektene for den enkelte ansatte i driftsavdelingen med 

informasjon om dette lå til grunn for fordelingen/bokføringen. Etterspurte deretter vedtak eller lignende 

som dokumenterer/bekrefter denne fordelingen. Har ikke mottatt noe her.  

Kommunens kommentar: 

2017: Prosjektene vil se til at detaljeringsgraden på førte timelister øker, så det fremkommer tydeligere 

hvilke lønnskostnader som belastes investeringsprosjektene. I forkant av nye prosjekter der det vil være 

aktuelt å belaste lønnskostnader, vil rutiner for dette gjennomgås i forhold til både føring av timelister, 

dokumentasjon og arkivering. 

 

2.6 Overtid 
 

Det er tidligere rapportert om at enkelte ansatte arbeidet overtid som overskrider arbeidsmiljølovens 

regler, ref § 10-6. Kommunen mener at lokale avtaler gir adgang til 300 timer overtid på en periode på 

52 uker. I 2016 var det likevel 8 personer som har jobbet mer enn 300 timer. Det var i 2016 totalt 9 

personer som har jobbet mellom 200-300 timer overtid.  

I 2017 var det 7 personer som har overskredet denne grensen på 300 timer. Det var i 2017 ytterligere 7 

medarbeidere som overskred reglene om maksimalt 200 timer overtid på en periode på 52 uker, som er 

arbeidsmiljølovens hovedregel.  

Per 30. september 2018 hadde 5 stk. overskredet 300 timer overtid, alle knyttet til vann og avløp og det 

er de samme 5 som har flest overtidstimer også i 2016 og 2017. Videre hadde 5 stk. overskredet 200 

timer overtid.  
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Vi er nå kommet til det fjerde året på rad vi rapporterer på samme brudd på arbeidsmiljølovens regler, 

ref. § 10-6. Vi ser i tillegg at det er et utvalg på få personer fra de samme virksomhetsområdene som 

også i år bryter ovennevnte lov.  

 

Kommunens kommentar: 

2018: Det har blitt oversendt svarbrev, signert Rådmann og kommunalsjef, til Kontrollutvalget datert 

18.10.2018 med tilsvar på bruk av overtid påpekt i vår rapport «oppsummering av revisjon 2017». Kort 

oppsummert har tiltak blitt iverksatt ved at rådmannen har innført rutine på at all overtid utover 200 

timer skal godkjennes av kommunalsjefen for det aktuelle tjenesteområdet. I tillegg er det ansatt to nye 

medarbeidere i vann- og avløp fra 01.11.2018, samt det søkes etter en tredje medarbeider. På Høyås bo- 

og rehabiliteringssenter har det vært mye sykmeldinger og mangel på sykepleier, i tillegg til at alle 

sommeravtaler fremkommer som overtid på revisjonslisten noe det ikke er etter arbeidsmiljøloven. 

2017: Det er gjennomført noen tiltak for bruk av overtid. Rådmannen ser at tiltakene ikke er 

tilstrekkelige, det vil jobbes videre med tiltak i 2018.  

2016: Arbeidsmiljøloven vedr overtidsbestemmelser er godt kjent blant kommunes virksomhetsledere. 

Brudd på bestemmelsene skjer i liten grad. Vi ser likevel at vi må målrettede oppfølgingen overfor 2 av 

kommunens virksomheter. 

 

2.7 Tilgangskontroll til servere, databaser og øvrige systemer ved langstidsfravær 

 

Det ble etter en kontroll- og rutinegjennomgang i 2017 avdekket at det ikke finnes noen rutine eller 

kontroll for sperringer av tilganger til kommunens servere, databaser eller øvrige systemer ved 

langtidsfravær. En kontroll hvor slike tilganger blir fjernet ved opprettelse av langtidssykemeldinger eller 

andre permisjoner vil være med på å redusere risikoen for uønskede hendelser knyttet til sensitiv 

informasjon eller andre feil på databaser og systemer.  

Vi anbefaler at kommunen innfører en kontroll som begrenser brukerrettigheter og systemtilganger ved 

lengre fravær.  

Kommunens kommentar:  

Kommentar fra 2017 holder seg for 2018: I arbeidet med Nordre Follo vil det i prosjektet HR, økonomi og 

anskaffelse være fokus på tilgangsstyring. 
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3 Oppsummering og våre anbefalinger 

Vår oppfatning er at kommunen på generelt grunnlag har gode rutiner og kontroller for å sikre korrekt 

regnskapsrapportering. Punktene vi har rapportert om overfor er oppfølging av tidligere kommuniserte 

forhold.  

Vi utarbeidet en PBC-liste (Prepared By Client) i forkant av interimsrevisjonen. Punktene var i all 

hovedsak dokumentert på i samsvar med våre ønsker. Vi har ikke mottatt nødvendig dokumentasjon fra 

eiendom, og har således ikke hatt mulighet til å se på dette området i forbindelse med vår 

interimsrevisjon. 

Vi anbefaler at kommunen tar våre innspill til etterretning og følger opp punktene som er nevnt ovenfor.  

Vi har ikke avdekket ytterligere forhold som bør rapporteres i forbindelse ved vår interimsrevisjon 

27. – 28. september 2018. 

 

Dersom det er ønske om nærmere diskusjon av forholdene som er omtalt over, står vi gjerne til 

disposisjon. 

 

Drammen, 27. november 2018 

 

 

 

Vidar Nesse 

statsautorisert revisor  
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Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00163-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 

1) 
2) 

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Oppegård kommune, Overordnet analyse 
2016-2020 Oppegård kommune, Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse Oppegård 
kommune - Greverud skole 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 28.11.18 i sak 26/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
følgende: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 

1) Opplæring av minoritetsspråklige elever.

Oppegård kommunestyre vedtok 10.12.18 i sak 79/18 Sak fra Kontrollutvalget sak 
26/18. Tema for forvaltningsrevisjon 2019 følgende: 

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget mulighet til å endre valg av tema for
forvaltningsrevisjon 2019.

2. Kontrollutvalget fremlegger ny sak for kommunestyret i neste kommunestyremøte.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak tas saken opp til ny behandling i 
kontrollutvalget. 
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Bakgrunn for saken 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har høsten 2018 gjennomført tilsyn med 
Oppegård kommune innen forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt 
tilrettelegging av opplæringen ved Greverud skole. Det ble konstatert brudd på 
regelverket. Det ble gitt 4 pålegg. Oppegård kommune har fått en frist til 1.februar 
2019 for retting av lovbrudd som er avdekket ved tilsynet. 
 
På den bakgrunn ser en det ikke hensiktsmessig å foreta forvaltningsrevisjon innen 
dette området på nåværende tidspunkt. Imidlertid bør kontrollutvalget bli orientert om 
kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Viken på tilsynsrapporten.  
 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
Oppegård kommunestyre vedtok 28.11.16 i sak 67/16 Sak fra Kontrollutvalget - 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 følgende: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

2017 – 2020. 
 

2. Det fremmes årlig sak til kommunestyret om forvaltningsrevisjon for påfølgende år. 
 

3. I 2017 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 
1. Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehager 
2. Vedtaksoppfølging. 

 
4. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 

 
 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak må kontrollutvalget årlig innstille overfor 
kommunestyret på valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekt: 
 
Nr. Tema Nøkkelpunkter Merknad 

1 Prosjektstyring i 
investeringsprosjekter 
innen tjenesteområdet 
Eiendom 

 Prosjektstyring  

2 Vedtaksoppfølging  Kvalitetssikring av 
saksforberedelse 

 Status for oppfølging av vedtak 

 Administrativ delegasjon 

FR prosjekt 2017 

3 Saksbehandling i 
Byggesaker 

 Systemer og rutiner for 
saksbehandling 

 Regeletterlevelse 

 

4 Psykososialt 
Læringsmiljø 
skolemiljø 

 Ivaretakelse av enkeltelevers 
rettigheter til spesialundervisning 
etter opplæringslovens § 9a. 

FR prosjekt 2018 

5 Innbyggerdialog og 
service overfor 
innbyggerne 

 Kvaliteten på informasjon om 
tjenestetilbud til innbyggerne 

 Forventninger til tilbudene 
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6 Internkontroll/system for 
avviksmeldinger i 
barnehager 

 Etablering av rutiner for 
internkontroll/avviksmelding 

 Kjennskap til og etterlevelse av 
rutiner blant ansatte 

FR prosjekt 2017 

7 Fornyelse og 
rehabilitering av 
kommunale bygg 

 Vedlikeholdsplan 

 Vedlikeholdsetterslep 

 

8 Tjenester innen psykisk 
helse og rus for barn og 
unge 

 Forebyggende arbeid 

 Tjenestetilbud til barn og unge 

 Samordning og koordinering av 
tjenester 

 

9 Investeringer innen 
Vann, avløp og 
renovasjon (VAR) 

 Prosjektering og prosjektstyring  

10 Tjenestetilbud innen 
psykisk helsearbeid i 
kommunen 

 Boligtilbud 

 Kompetanse/kapasitet 

 

11 Informasjonssikkerhet  Behandling av personsensitiv 
informasjon 

 Risiko for regelbrudd 

 Tilgjengeligheten og fullstendighet 
av virksomhetskritisk 
dokumentasjon 

 

NY Ernæring til eldre i 
hjemmesykepleie og i 
sykehjem 

 FR prosjekt 2018 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 følger vedlagt. 
 
 
Forvaltningsrevisjonsregisteret 
NKRF - i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet – har 
opprettet et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal 
virksomhet (og selskapskontroller). 
 
Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de 
fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs 
medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og etter hvert inneholde alle 
forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005. 
 
Forvaltningsrevisjonsregisteret finner du her. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det budsjettert med to 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019.  
 
Fremdriftsplan 

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret
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En ser for seg følgende fremdrift: 
 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1 Tema for forvaltningsrevisjon KU 24.1.19 (innstilling) 
KST 11.2.19 (vedtak) 

FIKS 

2 Mål og problemstillinger KU 28.3.19 FIKS 

3 Prosjektplan KU 2.5.19 (eller et tidligere 
møte) 

Deloitte AS 

4 Forvaltningsrevisjonsrapport KU nov./des. 2019 (innstilling) 
KST des. 2019/ jan. 2020 

Deloitte AS 

5 Oppfølging av  
forvaltningsrevisjonsrapport 

Frist: 6 mnd./ 12 mnd. etter 
kommunestyrets vedtak  

Rådmann 

 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Saken oversendes til 
kommunestyret med kontrollutvalgets innstilling. 
 
 
Ås, 17.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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P L AN F OR
F ORVALTNI N G SRE VI SJ ON
2017 – 2020
Oppegård kommune

Kontrollutvalgets innstilling av 20.10.16
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Plan for forvaltningsrevisjon i Oppegård kommune

201 7 - 20 20

Bakgrunn

K ommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommune styrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjon en i kommunen gjøres årlig . I
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll - og
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kont rollutvalget vil ha
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom
dette blir ønskelig.

Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra Deloitte som grunnlag for
utarbeid ing av plan en , jf. vedlegg . Analyse n er drøftet i kontrollutvalget og danner et
viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon

Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for
forvaltningsrevis jon for hver kommune styreperiode basert på en overordnet analyse
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal
vedtas av kommunestyret.

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko -
og vesentlighetsvurderinger. «Risiko - og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal
gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for
vesent lige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.

Formålet med forvaltningsrevisjon

Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de mål ene som
kom munen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og
øvrige politiske vedtak.
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F orvaltningsrevisjon en bidrar også til forbedringer gjennom økt produktivitet og
måloppnåelse i kommunen og informasjon til nytte for administrasjonen og de
folkevalgte. .

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen
Gjennomføring
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon . Kontrollutvalget vedtar problemstillinger,
prosjektplan og ressurs bruk . Bestillingen sendes kommunens revisor.

Rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.

F orvaltningsrevisjon i forrige planperiode ( 201 3 - 2016 )

2013

Psykisk hel s earbeid for u n ge

Selvkost, vann, avløp og renovasjon (VAR )

Barnevernet – saksbehandling og oppfølging

2014

Forvaltningen av kommunens bygg

Samhandlingsreformen
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren I KS

2015

PPT i skole og barnehage

Prosjektstyring i byggeprosjekter

IKT og beredskap

2016
Internkontrollen i kommunen

Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
Deloitte har basert den o verordne de analyse n bl.a. på gjennomgang av informasjon
fra kommunens hjemmeside, årsberetning, budsjett og handlingsprogram 2016 - 2019
og statistikk fra KOSTRA. Det er gjort intervju med et utvalg administrative og
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politiske ledere i kommunen. En elektronisk spørreundersøkelse er sendt alle
virksomhetsledere /seksjonsledere i kommunen. Til sammen 46 av 56 ledere svarte
og dette gir en svarprosent på 82. Deloitte ledet et risikospill i kontrollutvalget hvor
det ble gjort en systematisk vurdering av risikoer i de ulike tjenestesektorene i i
kommunen.

Kontroll utvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema for
f orvaltningsrevisjon 2017 – 2020 .

Kontrollutvalget velger tema for det enkelte år. Ved utformingen av et prosjekt vil
kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget
de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen.

Erfaringene viser at det kan dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres
ompr i oriteringer. Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne
det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller
med et annet innhold.

Selskapskontroll

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har
eierinteresser i. Kontrollutvalget innstilte i sak 25/16 om en pl an for selskapskontroll
2017 – 2020. Kontrollutvalget foreslår i planen at det gjennomføres en
forvaltningsrevisjon av OK industrier AS i 2018. Planen er l agt fram for
kommunestyret som egen sak.
Ressursbruken til denne revisjonen samordnes med annen for valtningsrevisjon i
kommunen og er derfor tatt med i listen over prioriterte forvaltningsrevisjoner
nedenfor.

Prioritering av forvaltningsrevisjoner
I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene
som f oreligger. Rekkefølgen i listen gir ikke uttrykk for noen innbyrdes prioritet av
prosjektene.

Kontrollutvalget vedtar senere hvilke forvaltningsrevisjoner og nærmere mål og
problemstillinger for prosjektene som skal gjennomføres i det enkelte år.

Deloitte er ko mmunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige
forvaltningsrevisjonene. Planen bygger på at ordningen med tre årlige
forvaltningsrevisjoner videreføres, jf. utvalgets innstilling om budsjettet for kontroll og
tilsyn for 2017.
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F ølgende tema for forvaltni n gsrevisjon prioriteres for Oppegård kommune for
20 17 – 20 20 :

Tema Nøkkelpunkter
1 Prosjektstyring i investeringsprosjekter

innen tjenesteområdet Eiendom
Prosjektstyring

2 Vedtaksoppfølging Kvalitetssikring av
saksforberedelse
Status for oppfølging av
vedtak
Administrativ delegasjon

3 Saksbehandling i byggesaker Systemer og rutiner for
saksbehandling
Regeletterlevelse

4 Psykososialt læringsmiljø Ivaretakelse av
enkeltelevers rettigheter
til spesialundervisning
etter opplæringslovens §
9a.

5 Innbyggerdialog og service overfor
innbyggerne

Kvaliteten på informasjon
om tjenestetilbud til
innbyggerne
Forventninger til
tilbudene

6 Internkontroll/system for
avviksmeldinger i barnehager

Etablering av rutiner for
internkontroll/avviksmeldi
ng
Kjennskap til og
etterlevelse av rutiner
blant ansatte

7 Fornyelse og rehabilitering av
kommunale bygg

Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsetterslep

8 Tjenester innen psykisk helse og rus for
barn og unge

Forebyggende arbeid
Tjenestetilbud til barn og
unge
Samordning og
koordinering av tjenester

9 Investeringer innen Vann, avløp og
renovasjon (VAR)

Prosjektering og
prosjektstyring

10 Tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid
i kommunen

Boligtilbud
Kompetanse/kapasitet

11 Informasjonssikkerhet Behandling av
personsensitiv
informasjon
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Risiko for regelbrudd
Tilgjengeligheten og
fullstendighet av
virksomhetskritisk
dokumentasjon

Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet
innhold.

Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Deloitte datert a ugust
2016
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1 . I n n l ed n i n g

Bakgrunn

Kontrollutvalget er pålagt å utarbeide en plan for forvaltnings revisjon . Dette dokumentet er et analysegrunnlag
som skal danne grunnlag for kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltnings revisjon for 201 6 - 2020.

For at planen skal gjenspeile de viktigste områdene i kommunen der det er behov for forvaltnings revisjon , har
Deloitte gjennomført en risiko - og vesentlighetsvurdering (overordnet analyse) av virksomheten til kommunen.
I prosessen med den overordnede analysen har det blitt gjennomført møte med kontrollutvalget,
dokumentgjennomgang, intervjuer og spørreundersøkels e.

Analysen er av overordnet karakter, og i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom intervju,
spørreundersøkelse og gjennomgang av tilgjengelig skriftlig informasjon. Informasjon som har fremkommet i
intervju og spørreundersøkelse er bar e i begrenset grad verifisert av kommunen. Informasjonen er i
analysegrunnlaget brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan følges opp/undersøkes i
en forvaltnings revisjon eller gjennom andre undersøkelser dersom kontrollutvalget og kommunestyret ønsker
dette.

Overordnet analyse og plan for forvaltnings revisjon

I forskrift om kontrollutvalg går det frem at:

K ontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinge t er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltnings -
revisjon . Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endrin ger i
planperioden.

Det er et krav om at planen skal være basert på en overordnet risiko - og vesentlighetsvurdering:

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut
fra risiko - og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltnings revisjon på
de ulike sektorer og virksom heter.

Formålet med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet,
slik at det er mulig for kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltnings revisjon og å prioritere mellom ulike
områder hvor det kan være aktue lt å gjennomføre en forvaltnings revisjon .

Den overordnede analysen skal avdekke indikasjoner på avvik eller sårbare områder i forvaltningen, sett i
forhold til regelverk, politiske mål og vedt ak. I denne sammenhengen viser « risiko » til sannsynligheten fo r og
konsekvensene av at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som
kommunen har satt for virksomheten.

Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens vesentlige tjenesteområder. På bakgrunn av denne
risikoanalysen vil det utarbeides forslag til forvaltnings revisjon sprosjekter , og kontrollutvalget må avgjøre
hvilke prosjekter de ønsker å prioritere i sin plan for forvaltnings revisjon .

I regelverket går det fram at kontrollutvalget skal påse at virksomheten blir gjenstand for forvaltnings revisjon ,
og er ansvarlig for å bestille forvaltnings revisjon av revisjonen. Bestilling av prosjekter for forvaltnings re visjon
skal som hovedregel ta utgangspunkt i utarbeidet plan for forvaltnings revisjon som skal vedtas av
kommunestyret .
.
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I k ommuneloven § 77 er forvaltnings revisjon definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkn inger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I henhold til forskrift om revisjon
§ 7 kan tema for forvaltnings revisjon være å:

vurdere om forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak
og forutsetning er
vurdere om forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive for å nå målene som er satt på området
vurdere om regelverket etterleves
vurdere om forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
vurdere om beslutningsgrunnlaget f ra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav
vurdere om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om
resultatene for virksomheten er nådd

Forvaltnings revisjon kan gj ennomføres innenfor alle tjenesteområder i kommunen.

Metode

Dokumentanalyse
Dokumentene som er gjennomgått er i hovedsak informasjon fra Oppegård kommunes hjemmeside,
års beretning 2015 , budsjett 201 6 og handlingsprogram 2016 - 2019.

Statistikk
Offentlig statistikk er hentet fra KOSTRA, og viser tall fra tjenesteområdene som er gjennomgått i analysen.
KOSTRA gir mulighet for å sammenligne tall som gjelder for Oppegård kommune med andre kommuner av
tilsvarende størrelse og økonomiske rammebetingel ser.

Intervju
Det er gjennomført intervju med et utvalg administrative og politiske ledere i kommunen. Vi har intervjuet
rådmann, og kommunalsjefene for levekår, oppvekst, teknisk og stab . Av politiske ledere har vi intervjuet
ordfører, og gruppelederne f ra de øvrige partiene i kommunestyret.

Spørreundersøkelse
Det er sendt ut en elektronisk sp ørreundersøkelse til alle
virksomhets ledere /seksjonsledere i Oppegård kommune. Til
sammen 46 av 56 ledere har svart på undersøkelsen, noe som
utgjør 82 % av de som mottok undersøkelsen. I
spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvilke områder en
mener det er knyttet risiko til.

Prosessmøte med kontrollutvalget
Innledningsvis i prosessen ble det gjennomført et risikospill i
kontrollutvalget hvor det ble gjort en systematisk vurdering av
risikoer innenfor det ulike tjenestesektorene i kommunen.
Informasjonen fra prosessmøtet er tatt inn som en del av
datagrunnlaget for analysen.
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Leserveiledning

Innspillene som er samlet inn i forbindelse m ed den overordnede analysen er systematisert og fremstilt i dette
dokumentet. Dokumentet er ment som et grunnlag for kontrollutvalget for å velge ut og prioritere forvaltnings -
revisjon sprosjekter.

I kapittel 1 blir arbeidet med å utarbeide en overordnet r isiko - og vesentlighetsanalyse beskrevet, og metodisk
framgangsmåte.

I kapittel 2 presenteres oversikten over identifiserte risikoområder som er et resultat av undersøkelsene vi har
gjort i forbindelse med analysearbeidet.

Risikovurderingene danner grun nlag for forslag til forvaltnings revisjon sprosjekter. Forslag til forvaltnings -
revisjon sprosjekter blir presentert i kapittel 3. Forslagene til prosjekter er ikke presentert i prioritert rekkefølge.
Prioritering og valg av prosjekter skal kontrollutvalget gjøre. Kontrollutvalget står også fritt til å legge til og/eller
ta vekk prosjekter i forhold til listen som her er presentert. Endelig prioritering av prosjekter blir fremstilt i plan
for forvaltnings revisjon , som skal legges frem for kommunestyret .

I kapittel 4 framgår en oversikt over tidligere gjennomførte forvaltnings revisjon er.
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2. Oversikt over identifiserte
risikoområder

På bakgrunn av innsamlet og analysert informasjon, vil vi i dette kapittelet oppsummere og vurdere
risiko for manglende produktiv itet, måloppnåelse, regeletterlevelse og effektivitet som er identifisert
innen de respektive områder for Oppegård kommune som er gjennomgått.

Risikonivå er i tabellene farget med rødt som representerer høy risiko eller gult som representerer
middels risiko:

Fargesymbol Beskrivelse av vurdering av risiko

«Høy risiko»
På områder som er merket med rødt mener Deloitte på bakgrunn av framlagte data

og analyse, at det kan være høy risiko for enten manglende produktivitet,
måloppnåelse, regeletterlevelse eller effektivitet. Vurdering av årsak (sannsynlighet)
og virkning (ko nsekvens) grunnlag for Deloittes risikovurdering for hvert område.

«Middels risiko»
På områder som er merket med gult mener Deloitte på bakgrunn av framlagte data

og analyse, at det kan være middels risiko for enten manglende produktivitet,
måloppnåelse, regeletterlevelse eller effektivitet. Vurdering av årsak (sannsynlighet)
og virkning (konsekvens) grunnlag for Deloittes risikovurdering for hvert område.

Det er viktig å påpeke at risikovurderingene er skjønnsmessige, og vurderinger er basert på foreliggende
informasjon. Kontrollutvalget kan vurdere risikoen knyttet til de ulike områdene som forskjellig fra det
som er foreslått her. Det er derfor kontrollut valget som til slutt skal vurdere og prioritere de ulike
områdene, og avgjøre rekkefølgen for forvaltnings revisjon sprosjekter i den planen som blir lagt frem for
kommunestyret .

Vi vil ta forbehold om at ikke all informasjon som fremkommer er verifisert av kommunens ledelse.

Bakgrunn

Oppegård kommune er organisert som en to - nivåmodell kommune . Ledelsen består av rådmann, fem
kommunalsjefer og ca. 50 selvstendige virksomheter/seksjo ner. Det er fire kommunalavdelinger med
tilhørende tjenesteområder, og en sektorovergripende avdeling med ansvar for stabsfunksjoner.

Skole, kvalifisering og barnevern
Kultur og barnehage
Helse, sosial, pleie og omsorg
Samfunn, teknikk og eiendom
O rganisasjonsutv ikling (stabsfunksjoner )
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Rådmann og kommunalsjefer ivaretar overordnet planlegging og strategiutvikling, betjener folkevalgte organer
med beslutningsgrunnlag og gjennomfører vedtak. Opp mot virksomhetene fungerer rådmannsgruppen først
og fremst et koordinerende ledd, som ivaretar overordnet styring, rapportering og oppfølging. Fagansvaret
ligger i virksomhetene og seksjonene.

Tall hentet fra KOSTRA viser at Oppegård kommunes driftsutgifter til administrasjon og styring har økt årlig i
tidsrommet 2013 til 2015 , fra 7,6 prosent i 2013 til 8,2 prosent i 2015. Snittet for kommunegruppen og har kun
hatt en svak økning i samme periode , fra 7,1 prosent til 7,3 prosent, mens landsgjennomsnittet ble redusert
fra 8,2 prosent til 8,1 prosent.

Alle lederne som har mottatt spørreundersøkelsen har blitt bedt om å svare på om det har skjedd brudd på
regelverk, uforsvarlige tjenester eller økonomiske misligheter i sin enhet siste fem år.

Kjenner du til om det ved din enhet de siste fem årene har forekommet noe n av de følgende avvikene (kryss av for alle som passer):

Av lederne som besvarte spørreundersøkelsen, opplever om lag 44 prosent at de i noen grad har tilstrekkelig
kapasitet til å gjennomføre nødvendige oppgaver , mens om lag 40 prosent mener de i stor grad har
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tilstrekkelig kapasitet . Om lag 48 prosent og 30 prosent av lederne opplever at de i noen grad har tilstrekkelig
budsjett til å gjennomføre nødvendige oppgaver , mens om lag 30 prosent av lederne opplever at de i stor
grad har tilstrekkelig budsjett til å gjennomføre nødvendige oppgaver.

Sektorovergripende oppgaver / organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner)

Organisasjonsutvikling ( stab s - og s tøtte funksjoner) har ansvar for oppgaver som er felles for hele
organisasjonen , og omfatter regnskap sføring, utvikling og drift av kommunens datasystemer (IKT) og service
og kommunikasjonsarbeid. Tjenesteområdet har også ansvar for overordnet økonomistyring,
styringssystemer, arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, leder - og tjenesteutvikling, tjenest estøtte,
samfunnsmedisin og miljørettet helsevern, beredskapsplanlegging, samt juridisk rådgivning,
klagesaksbehandling, oppgaver etter regelverk for offentlige anskaffelser, politisk styring mv.

Tjenesteområdet stab og støtte består totalt av 8 8 , 2 årsver k, noe som utgjør 4,8 % av samlet antall årsverk i
Oppegård kommune. Tjenesteområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett utgjør 10 %.1

Tall fra KOSTRA viser at Oppegård kommune i perioden 201 3 - 2015 har ligget over gjennomsnittet for
kommunegruppen i netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter. I 2013
og 2014 har Oppegård kommune ligget under gjennomsnittet i landet uten Oslo. I 2015 medførte en økning i
te Oppegård kommunes driftsutgifter til 8,2 prose nt at kommunens driftsutgifter lå over landsgjennomsnittet
på 8,1 prosent.

Administrasjon og styring, Oppegård kommune. Kilde: KOSTRA 2015.

Oppegård kommune
Snitt kommunegruppe

13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutg . til
adm . og styring
( % av totale netto
driftsutg)

7,6 7,8 8,2 7,1 7,2 7,2 8,1 8,2 8,1

I matrisen under presenterer vi de risikoområdene som er identifisert som hører inn under sektorovergripende
oppgaver/stab .

1 Oppegård kommune (2015). Handlingsprogram 2016 - 2019
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Sektorovergripende oppgaver/stab

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Målstyring og intern -
kontroll

Styringssystemet til
Oppegård kommune bygger
på balansert målstyring. 8 2 %
av lederne i spørre under -
søkelsen sier det i stor grad
er satt ty delige mål for
enheten de leder, mens 67 %
av lederne mener at målene i
stor grad blir nådd . Om lag
70 % svarer at enheten i stor
grad har tilstrekkelige interne
systemer og rutiner for å
sikre at regelverk blir fulgt, og
omtrent like mange mener at
systemene og rutinene blir
et terlevd av de ansatte.

Kommunen mangler et
overordnet system for
internkontroll, men er i ferd
med å innføre det
elektroniske
kvalitetssystemet
Kvalitetslosen . Det etterlyses
et b edre internkontrollsystem ,
og det blir vist til at
virksomheter benytter eg ne
internkontroll - og
avvikssystemer for sine
tjenester . Flere har også pekt
på at det mangler system og
rutiner for å dele kunnskap
mellom ulike virksomheter.

N oen virksomheter foretar i
mangel på elektroniske
systemer avviksmelding
manuelt og papirbasert. Det
pekes på at mangel på
elektroniske systemer bidrar
til at antallet avviksmeldinger
og oppfølging av avvik blir
personavhengig.

Risiko for negative
konse kvenser for
lov pålagte
oppgaver derso m
internkontroll -
systemet ikke er
helhetlig
implementert og
fulgt opp i
virksomhetene .
Risiko for
manglende kvalitet
i tjenestene
Risiko for
manglende melding
av og op p følging av
brudd på regelverk
og uf or svarlige
tjenester

Forvaltnings -
revisjon av
i nternkontroll er
under
gjennomføring
(ferdigstilles
oktober 2016).
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Sektorovergripende oppgaver/stab

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Prosjekt styring Det trekkes frem at

gjennomføring og styring av
prosjekter er en utfordring, og
får konsekvenser for fremdrift
og ferdigstillelse av
prosjekter. Dette er særlig
knyttet til tjenesteområdet
Eiendom. Flere uttrykte
bekymring for at
byggeprosjekter i kommunen
ikke gjennomføres på en
hensiktsmessig måte .

Det blir pekt på at det har
vært gjennomført flere store
investeri ngsprosjekter i
Oppegård kommune de
senere årene, hvorav flere
har endt i betydelige
budsjettoverskridelser. Det
blir i den forbindelse også stilt
spørsmål ved planlegging og
budsjettering av store
investeringsprosjekter i
kommunen. Det blir stilt
spørsmål ved om kommunen
er tilstrekkelig rustet til å
håndtere store
investeringsprosjekter, både i
planleggings - og
budsjetteringsfase, og når det
gjelder prosjektgjennomføring
og – styring (se punktet
Eiendom for mer om
eiendomsprosjekter) .

Risiko knyttet til
fremdrift og
ferdigstillelse av
prosjekter
Risiko for
budsjettoverskridel
ser
Risiko for
mangelfull
etterlevelse av
regelverket om
offentlige
anskaffelser
Risiko for at k rav til
kontrakt s - og
leverandøroppfølgi
n g ikke overholdes

Informasjonssikkerhet Flere har uttrykt bekymring
for informasjonssikkerhet og
kommunens I T - løsninger,
særlig hva gjelder drift,
sikkerhet og sårbarhet for
angrep . I T - sikkerheten i
kommunen oppleves som lite
tilfredsstillende. Et eksempel
som blir trukket frem, er at
politiker e får utdelt generiske
passord som ikke blir byttet.

Kommunen har etablert en
styringsmodell for I KT -
organisering for å bedre
styring og kontroll. Ansvar for
I KT er forankret hos
rådmannen , men det pekes
på at det har vært
utfordringer knyttet til å få
st yringsmodellen til å
fungere. Det trekkes frem at
k ommunen mangler
dedikerte ressurser som
jobber med I T - sikkerhet .

Risiko for at
p erson sensitiv
informasjon kan
komme på av veie
Risiko for
regelbrudd
Risiko for at
virksomhets kritisk
dokumenta sjon er
utilgjengelig eller
ufullstendig

Det ble
gjennomført en
forvaltnings -
revisjon av I KT
og beredskap i
201 6.
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Sektorovergripende oppgaver/stab

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Innkjøp Innkjøp etter a vtaler gjøres

sentralt, men innkjøp under
100 000 , - foreta s av
virksomhetene selv . Det har
blitt uttrykt bekymring for at
i nnkjøp i kommunen i for stor
grad er desentralisert, og at
dette medfører at det gjøres
feil.

Det blir pekt på at kunnskap,
holdninger og l ojalitet til
avtaler og regelverk er viktig
når virksom heter skal foreta
bestillinger . Flere mener
kommunen bør job be for å få
på plass forståelse og riktige
holdninger i virksomhetene.

Risiko for brudd på
regelverk
Risiko for kostnads -
ineffektive kjøp
Risiko for økonom -
iske mislig heter
knyttet til innkjøp
Ikke optimale
priser/innkjøp for
kommunen

Arkivering og journal -
føring

Kommunen benytter
arkivsystemet ESA.

Det blir av enkelte pekt på
utfordringer knyttet til arkivering.
Systemet fungerer ikke
hensiktsmessig , og leverandør
oppleves ikke å gi god nok
oppfølging .

Tap av
arkivmateriale
Manglende
offentlig het og
innsyn
Personsensitiv
infor masjon kan
komme på avveie
Risiko for at viktig
doku mentasjon er
utilgjengelig eller
ufullstendig

HMS I den elektroniske
spørreundersøkelsen svarer
om lag 72 % av de spurte
lederne at deres
virksomheten har et
tilfredsstillende system for at
ansatte kan melde HMS -
avvik, mens om lag 22 %
svarer at de i noen grad har
tilfredsstillende systemer.
F lere trekker frem at rutiner
og arbeid knyttet til HMS er
usystematisk og at HMS -
system et oppleves som stort
og tungt . M anglende
oppdateringer sentralt gjør
det van skelig å holde
systemet levende, og d et
etterlyses tydeligere
system er som kan lette
arbeidet med å implementere
HMS i det daglige arbeidet .

Det er også trukket frem at
det er u klare retningslin jer for
hvor avvi k skal meldes.

Risiko for brudd på
regelverk
Risiko for
manglede
håndtering av
varslings saker
Risiko for et helse -
skadelig
arbeidsmiljø

Antikorrupsjon Arbeid mot korrupsjon i
kommunen blir trukket frem
av politiske ledere som et
område der det kan være
nyttig å få en
forvaltningsrevisjons -
gjennomgang. Det blir
understreket at det ikke er
noen konkret årsak eller
mistanke om at det foregår
korrupsjon som ligger bak
dette, men mer en generell
usikkerhet. Det blir påpekt at
det kan være behov for
bevisstgjøring både av
ansatte og politikere.

Risiko for
misligheter og
uregelmessigheter
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Sektorovergripende oppgaver/stab

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Vedtaksoppfølging Hvordan administrasjonen,

følger opp, og melder tilbake,
på politiske vedtak er et
område som trekkes frem av
flere som et risikoområde i
kommunen. Det blir vist til at
det er uklare rutiner og
praksis både når det gjelder
hvordan det enkelte vedtaket
følges opp av
administrasjonen, og hvordan
det meldes tilbake til politisk
nivå.

I risikospill gjennomført med
kontrollutvalget som del av
undersøkelsen, blir det
trukket frem at e nkelte vedtak
fra kommunen blir endret på
veien , noe som kan ses som
et hindre for at
lokalpolitikerne får formet
kommunen s tjenestetilbud
slik man ønsker.

Risiko for at saker
ikke blir tilstrekkelig
forberedt.
Risiko for at vedtak
ikke blir iverksatt og
tilfreds stillende fulgt
opp
Risiko for at
delegasjons -
reglementet ikke
blir fulgt

Innbyggerdialog og
service overfor
innbyggerne

Det blir uttrykt i intervjuer at
kommunen har
forbedringspotensial når det
gjelder dialog med
innbyggerne , k lart språk,
service mv.

Av kommuneplanen fremgår
det at kommunen har som
mål at tjenester skal utformes
i dialog med brukerne, og
innbyggerne skal gis god
informasjon om tilbud et. God
dialog med brukerne trekkes
frem som viktig for å få
kunnskap om hvil ke
for ventninger befolkningen
har til tjenestene , og av klare
hva brukere kan forvente.

Kommunen ønsker derfor å
være tydelig på hvilke
tjenester som tilbys og hva
innby ggerne kan forvente av
kvalitet og omfang. Innenfor
de store tjenesteområdene
priorite res a vklaring av
servicenivå gjennom
serviceerklæringe r. Gjennom
erklæringene klargjøres
innholdet i tjenes tene, hva
brukeren kan forvente av
kommunen og hva
kommunen venter av
brukerne . I tillegg beskrives
de ulike kommunale
tjenestene på internett, og
m a nge virksomheter har
også trykket denne
informasjonen i form av
br osjyrer , som deles ut til
publikum og brukere.

Risiko for
mangelfull
informasjon om
tjenestetilbud til
innbyggerne
Risiko for
mangl ende
forventningsavklari
ng knytte til
tjenestetilbud
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Sektorovergripende oppgaver/stab

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
S amfunnssikkerhet og
beredskap

Arbeid med
samfunnssikkerhet og
beredskap er et område som
har bli tt trukket frem av
kontrollutvalget som et
område der det kan være
nyttig å få en
forvaltningsrevisjonsgjennom
gang .

Kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og
beredskap omtales i liten
grad i kommunens planer og
årsberetninger.

Det fremgår av Oppegård
kommune s internettsider er
det ordføreren som har det
formelle ansva ret for
kommunens kriseledelse, og
rådmannen har det operative
ansvaret for mannskap og
ressu rser. Kommunen har
etablert en overordnet plan
for kriser og katastrofer , og
har et kriseteam i beredskap
bestående av personer med
relevant fagkunnskap .
Teamet aktiveres av
kriseledelsen etter behov.

Risiko for
manglende
beredskap i kriser
og katastrofer
Risiko for uklare
ansvarslinjer

Skole, kvalifisering og barnevern

Kommunalavdeling Skole, kvalifisering og barnevern i Oppegård kommune har ansvar for tjenesteområdet
med samme navn, og består av følgende tjenester:

Skoler
Oppegård kvalifiseringssenter
Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
Barnevern

Totalt utgjør tjenesteområdet 461,4 årsverk, noe som utgjo r de 26,9 % av s amlet antall årsverk i Oppegård
kommune i 2015.2

Det er fem barneskoler, tre ungdomsskoler og e n kombinert skole (1. - 10. trinn) i kommunen, samt seks
skolefritidsordninger.

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) tilbyr hjelp til brukere som har lærevansker, psykososiale vansker
og/eller språk - og talevansker, Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) er sakkyndig insta ns i spørsmål om
behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PPT gir råd og veiledning om barn og unges
opplæring og utvikling og gir logopedhjelp / behandling til barn og ungdom opp til 16 år (grunnskolealder) og
voksne med spesielle behov . Foreldre, foresatte og pedagogisk personell tilhører også målgruppen til PPT.

2 Oppegård kommune, 2016. Årsberetning 2015.
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Skole, kvalifisering og barnevern

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
P sykososialt
lærings miljø (§ 9a)

Det pekes i undersøkelsen
på utfordringer knyttet t il
psykososialt miljø ved
skolene i kommunen . Det
understrekes at e levene i
Oppegårdskolen gjør det bra
med tanke på faglige
resultater, men det uttrykkes
bekymring for at elever ikke
føler seg godtatt i
elevflokken. Ressurser til
h elsesøster, sosiallærer og
rådgivere må opprettholdes
eller økes i arbeidet med å
sikre elevenes psykiske
helse.

Det har også blitt trukket frem
at r utiner og systemer for
læringsmiljø er etablert , men
det er utfordrende å ivareta
den enkeltes behov når
lærertettheten er lav. Enkelte
har nevnt at rektorer bruker
for lang tid på å skrive
enkeltvedtak på grunn av
tidspress. V edtak gjøres for
sent eller ikke i det hele tatt ,
og at blir mangelfullt
dokumentert.

Kommunen bruke r det
elektroniske verktøyet 1310.no
for oppfølging av mobbesaker .
Systemet samler alle
tilbakemeldinger, slik at man kan
holde oversikt over vedtak fra alle
skoler/rektorer .
I handlingsplan 2016 - 2019
fremheves viktigheten av tett
samarbeid mellom virksomheter
for å sikre tidlig innsats.

K ommunen har starte t pros jektet
«Sammen for barna» for å
koordinere samarbeidet bedre,
slik at brukerne skal oppleve
tje nestene som «sømløse».
Kommunen har videre forpliktet
seg til å ha nulltoleranse for
mobbing for a lle som jobber med
barn og unge gjennom «Manifest
mot mobbing».

Risiko for dårlig lærings -
miljø
Risiko for brudd på
regelverk
Hvor spesifikke? (Risiko
for at meldte hendelser
ikke blir fulgt opp i
samsvar med krav i
lovverk)
Risiko for at det ikke
jobbes tilstrekkelig
systematisk med det
psykososiale
skolem iljøet?

Fysisk skolemiljø Flere uttrykker bekymring for
bygningsmassen til skolene i
Oppegård kommune. Det blir
påpekt at det er et
vedlikeholdsetterslep på
skolene i kommunen. Det
knytter seg også usikkerhet
til kvaliteten på
lufteanleggene i skolene,
med påfølgende risiko for
dårlig inneklima.

Risiko for brudd på
regelverk
Risiko for dårlig
inneklima
Risiko for liv og helse

System for
internkontroll og
avviksmeldinger i
skolene

Det vises til at s kolene
mangler et helhetlig
avvikssystem, og det ikke
meldes mange avvik innenfor
skolesektoren .

Det opplyses at s kolesjef og
kommun alsjef har tett dialog
om avvik til tross for
manglende systemer , og at
dette fungerer godt i praksis.

Risiko for at avvik ikke
blir meldt

Systemer for
internkontroll i
skolen er en del av
forvaltningsrevisjon
en som
gjennomføres
høsten 2016.
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Skole, kvalifisering og barnevern

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
IKT i skolen Det stilles spørsmål ved om

s kolene har tilstrekkelig utstyr
og dataprogram tilpasset
sikkerheten . Utfordringene er
knyttet til infrastruktur og
sikkerhet. For eksempel har
s kolene ikke «sikker sone»
når det skrives individuelle
opplæringsplaner (I OP) for
elever . Det trekkes også frem
som en utfordring at l ærerne
ikke benytter de samme
systemene som
administrasjonen.

Det pågår et prosjekt som
innebærer at
ungdomss kolene har nytt
nettverk og PC,
barneskolene skal få til
skolestart høsten 2016.

Risiko for at
person sensi tiv
informasjon kan komme
på av veie
Risiko for regelbrudd
Risiko for at
virksomhets krit isk
dokumenta sjo n er
utilgjengelig eller
ufullstendig

Lærertetthet og
gruppestørrelse

Det pekes i undersøkelsene på at
det er lav lærertetthet og store
grupper ved skolene . Det blir
også uttrykt bekymring for
lærertetthet i den elektroniske
spørreundersøkelsen. Når
g ruppene av elever blir for store i
hvert rom, blir det vanskelig å
gjennomføre differensiert
undervisning. Det pekes også på
s tørre grad av uro i klassen e,
fordi elevene er for tett på
hverandre

I årsberetning for 2015 fremgår
det at g jennomsnittlig
gruppestørrelse ved skolene i
kommunen har økt sammenlignet
med tidligere år, ( med unntak av
1. - 4.trinn ). T all for 2015 viser at
Oppegård er den kommunen i
landet med høyest
gjennomsnittlig gr uppestørrelse,
med unntak av én kommune. En
av grunnene til høy
gjennomsnittlig gruppestørrelse
er skolestrukturen i Oppegård.
Alle skolene er store og det er
ingen grendeskoler i kommunen .

En tilskuddsordning fra
Utdanningsdirektoratet har bidratt
til øk t lærertetthet på 1. - 4. trinn
for skoleåret 20 15 - 2016. M idlene
er øremerket lærerstillinger til
un dervisning, og t ilskuddet
utgjorde om lag 1,4 mill ioner
kroner for høsten 2015 .

Det går fram av kommune n s
økonomi plan at andelen
elever i kommunen med
spesial undervisning viser en
nedgang i 2015. N edgangen
størst på b arnetrinn, mens
tallene på u ngdomstrinn et
ligger stabilt .

Risiko for regelbrudd
Risiko for manglende
oppfølging av elever
med særlige behov
Risiko for utilstrekkelig
tilrettelegging av under -
visningen
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Skole, kvalifisering og barnevern

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
PPT L ang ventetid hos PPT blir nevnt

som e n utfordring innen
oppvekstsektoren . Det vises til at
dette skyldes både ressurser og
organisering .

Det går frem av årsberetning for
2015 at s ammenlignet med 2014
hadde PPT en liten økning i
antall he nvisninger i 2015.
Ventetid for nye saker ved PPT
er redusert fra 3,0 måneder i
2014 til 2,7 m åneder i 2015. Det
har vært arbeidet med å reduser e
ventetiden på bistand fra PPT,
men målsetningen om ventetid
på 1 måned er ikke oppnådd.

Det blir også pekt på at
samordning av tilbud og
samhandling mellom PPT og
naturlige samarbeidspartnere
innen kommunen kan bli mer
formalisert og strukturert .

Risiko for regelbrudd
Risiko for at elever og
ikke får et forsvarlig
tilbud
Risiko for manglende
systemrettet arbeid i
skolene

Follo Distriktsrevisjon
gjorde i 2015 en
forvaltningsrevisjon av
PPT i skole og
barnehage i Oppegård.

Kommunen jobber nå
med å endre rutiner for
å korte ned ventetid
hos PPT i henhold til
gjennomført revisjon.

Opplæring av
minoritets språklige
elever

Kommunen har en
velkomstklasse hvor
nyankomne elever går to
dager uken, samt tre dager
ved nærskolen, i det første
skoleåret . Det pekes på at
man opplever enkelte
utfordringer med å involver e
og inkluder e elever som
ankommer kommunen mot
slutten av skoleåret i 10.
klasse.

Tall fra KOSTR A viser at
både a ndel elever i
grunnskolen som får særskilt
norskopplæring og
morsmålsopplæring i 2015
var vesentlig lavere i
Oppegård enn i
kommunegruppen og
landsgjennomsnittet. Det har
vært en reduksjon i andelen i
perioden 2013 - 2015.

Risiko for b rudd p å
regelverk
Risiko for m anglende
integre ring

Barnevern Det vises til at barnevernet har
gode rutiner, og at s ysteme r og
er på plass . Samtidig trekkes det
frem at det kan oppstå
utfordringer knyttet til mang e l full
eller lite kommunikasjon mellom
tj enester ved
bekymringsmeldinger.

I følge kommunens
handlingsplan satser k ommunen
på TI BI R - program som omfatter
både PPT og barnevern.

I følge tall fra KOSTRA ligger
Oppegård kommune i perioden
2013 - 2015 under
landsgjennomsnittet (ikke
tilgjengelige tall for
kommunegruppen) både når det
gjelder andel barn med melding,
andel barn med undersøkelse og
a nd el barn med barnevernstiltak i
forhold til innbyggere 0 - 17 år .
Hva gjelder andel barn med tiltak
med utarbeidet plan ligger
Oppegård kommune over
landsg jennomsnittet.

Risiko for regelbrudd
Risiko for uforsvar lige
tjenester

Systemer for
internkontroll i
barnevernet er en del
av
forvaltningsrevisjonen
som gjennomføres
høsten 2016.

Follo Distriktsrevisjon
gjennomførte i 2013 en
forvaltning srevisjon av
s aksbehandling og
oppfølging i
barnevernet .
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Skole, kvalifisering og barnevern

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar

Skolefritidsordning

(SFO)

Det blir vist til utfordring er knyttet
til for få ansatte ved
skolefritidsordningene.

Det trekkes også frem at SFO er
foreldrefinanisert, noe som legger
økonomiske begrensninger på
ti lbudet . Tall fra KOSTRA viser at
andel innbyggere 6 - 9 år i
kommunal og privat SFO er
betydelig høyere i Oppegård i
tidsrommet 2013 - 2015 e nn
gjennomsnittet for både land et og
kommunegruppen.

Det går frem av årsberetning for
2015 at kommunen har startet
opp a rbeid med å styrke
samarbeidstiltak mellom
kult urskolen og SFO, med
foreløpig hovedfokus på hvordan
praktisk gjennomføring av tilbud i
SFO - tiden skal organiseres. Det
har i tillegg vært jevnlig dialog om
innholdet og gjennomføringen av
« Den kulturelle sk olesekken » .

Risiko for mangler i
tjenestetilbudet
Risiko for dårlig lærings -
miljø
Risiko for manglende
oppfølging/tilrettelegging

Psykisk helse og rus

blant barn og unge

Flere uttrykker bekymring for
oppfølgingen av barn og unge i
kommunen som har utfordringer
med rus og/eller har psykiske
plager.

Det blir også trukket frem at
kommunens ulike tjenester har
forbedringspotensial når det
gjelder samordning og
koordinering a v tjenestene for å
forbedre oppfølgingen av denne
gruppen i befolkningen, og ikke
minst når det gjelder å
forebygging, og tidlig innsats.

I kommuneplanen pekes det på
at man i aldersgruppen 16 – 19 år
ser en økning i mer sammensatte
problemer med for eksempel rus
og psykisk helse. Det
understrekes at det er behov for
åpenhet, tverrfaglig samarbeid og
tettere samarbeid med foresatte
for å oppnå resultater på dette
området. Kommunens s trategi for
å lykkes me d dette omfatter blant
annet å vektlegge tiltak for barn i
familier som sliter med psykisk
sykdom, samt å sikre at god
informasjon om tilbudet i
helsestasjons - og
skolehelsetjenesten når ut til alle
i m ålgruppen .

Tall fra kommunens årsberetning
for 2015 viser at antall
besøkende på helsestasjonen for
ungdom økt e fra 668
konsultasjoner i 2013 til 708
konsultasjoner i 2015.

Risiko for mang lende
fore byggende arbeid
blant barn og unge
Risiko for manglende
oppfølging av barn og
unge med rus problemer
og psykiske vansker
Risiko for brudd på
regelverk

Follo
Distriktsrevisjon
gjennomførte i
2013 en
forvaltningsrevisjon
av psykisk
helsearbeid for
unge.
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Kultur og barnehage

Kommunalavdeling Kultur og barnehage består av de to tjenesteområdene kultur og fritid og barnehage.

Kultur og fritid omfatter følgende tjenester:

Kolben kulturhus
Bibliotek
Nærmiljø
Kulturskole

Tjenesteområdets oppgaver omfatter å legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud, styrke og utvikle kultur - og
fritidstilbudet til barn og unge og skape gode sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer integrering,
mangfold og toleranse. Det skal også tilrettelegges for lavterskeltilbud som fremmer psykisk og fysisk helse, og
tilbud som er m ed på å styrke et levende organisasjonsliv, demokrati og ytringsfrihet.

Innen tjenesteområdet er det 42,2 årsverk, noe som utgjør 2,5 prosent av samlet antall årsverk i Oppegård
kommune.

Barnehage har som hovedoppgave å ivareta oppgaver lagt til kommunen som barnehagemyndighet og eier ,
herunder å ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for en allsidig
utvikling, gi muligheter for skaperglede, undring og utforskertrang, medvirkning tilpasset barnas alder og
forutsetnin ger, bidra til trivsel og glede og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Det skal
også opprettes samarbeid med barnas hjem.

Det er 22 kommunale barnehager i Oppegård kommune, inklusive en åpen barnehage, og tre private
barnehager. I følge årsberetning for 2015 fikk 304 barn fikk tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket i
2015. Det var en mi dlertidig nedgang i behovet for plasser høsten 2015, som skyldtes at et stort årskull begynte
på skolen og at det i 201 3 ble født færre barn en n foregående år. Tall fra kommunen viser at det i 2015 var 29
søkere under 3 år og seks søkere over 3 år som ikke fikk tilbud om barnehageplass .3

Tjenesteområdet består totalt av 360, 9 årsverk, noe som utgjør 21 prosent av samlet antall årsverk i Oppegår d
kommune.

Kultur og barnehage

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
Forebyggende arbeid i
barnehage

I undersøkelsene blir det vis t til
at det bør etablere s system er
som i større grad inkluderer
forebygging knyttet til psykisk
helse og trivsel i barnehagene.
Det vises samtidig til at det nylig
er satt søkelys på mobbing i
barnehager, og skal jobbes med
å utarbeide gode «verktøysett»
for å håndtere denne typen
problemstillinger.

I en forvaltningsrevisjon
gjennomført av Follo
Distriktsrevisjon i 2015 kommer
det frem at Oppegård kommune
har et omfattende system for å
identifisere barn med vansker
og yte spesialpedagogisk hjelp i
barnehager, og at barn med
særlige behov fanges opp.

Risiko for at tiltak
ikke settes i gang
tidlig nok

En forvaltningsrevisjon
av PPT i skoler og
barnehager er
gjennomført av Follo
Distriktsrevisjon i
2015.

3 Oppegård kommune, 2016. Årsberetning 2015
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Kultur og barnehage

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
Internkontroll/s ystem
for avviksmelding i
barnehager

Det pekes på utfordringer
knyttet til internkontrollsystem
og avvikssystem for
barnehager . Særlig trekkes det
frem at d et er ikke tatt i bruk
elektroniske løsninger, og avvik
fortsatt meldes manuelt på
papir .

Risiko for
manglende
regeletterlevelse
Risiko for
manglende
kvalitet i
tjenesten
Risiko fo r
manglende
rapportering og
opp følging av
avvik

Bemanning i
barnehager

Det blir opplyst at kommunen
i kke har tilfredsstillende
pedagogtetthet i
barnehagesektoren.
Det understrekes at man er
nøye med å få dispensasjon fra
utdanningskrav for pedagogiske
ledere , men at det mangler klare
føringer for hvor lenge det kan
drives uten denne typen
dispensasjon.

Tall fra KOSTRA viser at
Oppegård kommunes a ndel
styrere og ped agogiske ledere
med godkj ent
barnehagelærerutdanning i
2015 var 77 %, noe som e r
lavere enn for både
landsgjennomsnittet på 92,6 %
og gjennomsnittet i
kommunegruppen på 93 %.

Risiko for
manglende
oppfølging av
barn
Risiko for
manglede
ivaretagelse av
sikker het
Risiko for
uforsva rlig drift
Risiko for
regelbrudd

Kulturskole og

nærmiljø

Det opplyses at det er noe
ventelister på kulturskole.

Tall fra KOSTRA viser at
andelen barn i
grunnskolealder som står på
venteliste til kommunens
musikk - og kulturskole har
økt i perioden 2013 - 2015,
og utgjør i dag 3 %.
Årsberetning for 2015 viser
at det har vært en reduksjon
i netto driftsutgifter til
kommunale musikk - og
kulturskoler i perioden 2013 -
2015. Oppegård kommune
ligger over gjennomsnittet i
kommunegruppen, me n noe
lavere enn
landsgjennomsnittet og
gjennomsnittet i Follo.

Risiko for
mangler i
tjenestetilbud
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Kultur og barnehage

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
Opprettelse av
fritids tilbud for unge
16 - 20 år

Det oppleves utfordrende å
etablere et nytt fritids tilbud
for ungdom 16 - 20 år . Det
pekes på at det er gjort
politisk vedtak om å
opprette et slikt tilbud , men
det ble ikke satt av ikke
midler til dette. Det opplyses
at Kultur og fritid har
omdisponert midler og søkt
tilskudd for å opprette
tilbudet.

I årsberetning for 2015
fremheves a ktivitetstilbud til
b arn og unge er et
satsingsområde i Oppegård .
Kommunen bruker mer
ressurser på dette enn
sammenlignbare
kommune r. Kommunens
a ktivitetstilbud til barn og
unge omfatter fritidssentre,
aktiviteter barn/unge, barne -
og unges kommunestyre,
miljøarbeidere i skolen og
aktiviteter utenom
grunnskoletilbud.

Risiko for
mangler i
tjenestetilbud til
barn og unge
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Helse, sosial, pleie og omsorg

Kommunalavdeling Helse, sosial, pleie og omsorg har ansvar for følgende tjeneste områdene

Helse
Sosial
P leie og omsorg

Helse tjenesten i Oppegård kommune yter tjenester som helsefremmende og forebyggende arbeid, blant
annet ved Tårnåsen aktivitetssenter , helsestasjons - og skolehelsetjeneste, forebyggende tjenester innenfor
psykisk helse og rus for alle i alderen 0 - 23 år, rehabilitering og kurative tjenester ved fysioterapi, ergoterapi og
hjelpemiddellager, samt legevakt, allmennlegetjeneste og smittevernarbeid.

Tjenesteområdet består av 45,4 årsverk, noe som u tgjør 2 ,6 % av samlet antall årsverk i
Oppegård kommune.4

Tjenesteområdet Sosial omfatter virksomhetene:

Psykisk helsetjeneste
NAV Oppegård
Tiltak for funksjonshemmede (TILFU)

Hovedoppgaver som er lagt til virksomheter i tjenesteområdet omfatter å yte tjenester til personer med nedsatt
funksjonsevne, blant annet ved dagsentertilbud, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, miljøarbeidertjeneste
og ulike botiltak med bemanning og å yte bistand til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet
gjennom rehabilitering og aktivisering ved dagtilbud og boligtiltak. Tjenesteområdet har videre ansvar for
f orebygging og opplysningsarbeid, ivaretakelse av statlige arbeids - og velferdsor dninger og kommunale sosiale
tjeneste, samt mottak og bosetting av flyktninger.

Tjenesteområdet består av 45,4 årsverk, noe som u tgjør 2 ,6 % av samlet antall årsverk i
Oppegård kommune.5

Til tjenesteområdet Pleie og omsorg hører følgende virksomheter:

T re sykehjem
Tre dagsentre
Hjemmetjeneste
Omsorgsboliger
Seniorsentre
Bestillerkontor

Hovedoppgaver som faller under tjenesteområdet omfatter pleie, omsorg og hjelp i hjem og institusjon,
aktivisering av eldre og funksjonshemmede og behandling og rehabilit ering b otilbud i og utenfor institusjon .
Andre hovedoppgaver omfatter forebygging t ildeling av tjenester og o ppstart av individuell plan .
Tjenesteområdet har også ansvar for koordinerende enhet for re - og habilitering .

Tjenesteområdet består totalt av 370, 9 årsverk, noe som u tgjør 21,6 % av samlet antall årsverk i
Oppegård kommune.6

4 Oppegård kommune, Årsberetning 2015
5 Oppegård kommune, Årsberetning 2015
6 Oppegård kommune, Årsberetning 2015
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Helse, sosial, pleie og omsorg

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar

IKT i pleie - og
omsorgssektoren

Det opplyses at det er
utfordringer knyttet til I KT -
i nfrastrukturen , og at I K T -
systemer svikter/ikke
fungerer optimalt innenfor
sektoren . Det vises
samtidig til at situasjonen
er håndterbar på grunn av
velfungerende rutiner for å
håndtere dette , og ikke får
konsekvenser for brukere .

Det understrekes at for
sektoren er det v iktig å
sikre rask respons og
gjenopprettelse av normal
drift av I KT - løsninger når
det oppstår feil.

Risiko for at
personsensitiv
informasjon kan
komme på avveie
Risiko for regelbrudd
Risiko for at
virksomhetskritisk
dokumentasjon er
utilgjengelig eller
ufullstendig
Risiko for
kommunikasjonssvikt
eller manglende
samhandling

Integrering av
flyktninger

Kommunen opplyser om at
arbeidet med integrering
har fungert grei t . Samtidig
pekes det på at NAV s
tjenester rettet mot
flyktninger kan bli en
utfordring fremover , særlig
med tanke på k valifisering,
jobb og språk .

Det vises til at
f lykt n ingetjenestene har
vært lokalisert på ulike
steder . Mottak skjer hos
NAV, helsetjenester for
flyktninger ligger i
helsetjenesten, og
Intr oprogram ivaretas av
voksenopplæringen . Det
trekkes frem som en viktig
satsingsområde å få til
bedre samordning på dette
feltet .

Risiko for manglende
integrering
Risiko for brudd på
regelverk
(Introduksjons -
programmet)

Internkontroll/system
for avviksmelding
innen helse og omsorg

Det opplyses at enkelte
avvik håndteres
Kvalitetslosen, mens alle
pasientrettede avvik
håndteres i journalsystemet
Gerica . Det pekes videre
på at det varier hvilke og
hvor mange avvik som
meldes fra ulike
virksomheter innen helse -
og omsorg .

Risiko for manglende
regeletterlevelse
Risiko for manglende
kvalitet i tjenesten
Risiko for manglende
rapportering og
oppfølging av avvik
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Helse, sosial, pleie og omsorg

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
Tildeling av tjenester
innen helse og omsorg

Korrekt tildeling av
tjenester trekkes frem som
et viktig satsingsområde i
sektoren fremover .
Kommunen har nylig
opprettet et
bestillingskontor som har
ansvar for tjenestetildeling
for å få mer kompetanse i
vedtaksfattingen. Det
pekes på at man tidligere
har opplevd utfordringer
med tanke på manglende
tidsavgrensning og
reevaluering av vedtak .

Tildeling av tjenester innen
psykisk helse tildeles
direkte av psykisk
helsetjeneste. Kommunen
opplyser at d et skal
ansette s en person med
juridisk kompetanse for å
sikre tilde ling s - og
vedtaksprosesser.

Risiko knyttet til
saks behan dlings -
proses ser .

Tilpasning til
Samhandlingsreformen

Kommunen opplyse r at det
ikke er ventelister på
sykehjemsplasser, men
ved akutt behov for
sykehjemsplass kan det
skje at brukere med behov
må vente i kortere perioder
før de får tilbud om
institusjonsplass. Det
understrekes at i slike
tilfeller gis det mer
hjemmesykepleie for å
avhjelpe behov et.

Det har vært enkelte
utfordringer knyttet til
langtidspasienter som blir
tildelt korttidsplasser i
påvente av langtidsplass.

Det opplyses at kommunen
har noen overliggerdøgn
for utskrivningsklare
pasienter, men dette anses
ikke å være et omfattende
eller systematisk problem .
Det trekkes frem at
k ommunen har godt
oppbygde hjemmetjenester
som hindrer ventelister .

Risiko for at høye
utgifter til
over liggedøgn
Risiko for mang lende
tilpasning a v
tjenester til grup pen
som skal skrives ut
fra sykehus

Follo Distriktsrevisjon
gjennomførte i 2015 en
forvaltningsrevisjon av
Samhandlingsreformen.
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Helse, sosial, pleie og omsorg

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
Tjenestetilbud innen
p sykisk helse

Tjenestetilbudet innen
psykisk helse trekkes frem
som en viktig utfordring for
kommunen fremover. Det
pekes på at etter hvert som
spesialisthelsetjenestens
tilbud bygg es ned, vil
utskriving av pasienter med
psykiske helseproblemer i
stadig større grad kreve at
kommunale tilbud finnes.
Det gis uttrykk for at
psyki sk helse oppleves
som en større utfordring
enn helsetjenester til eldre i
kommunen .

Det understrekes at
risikoene innen psykisk
helse er knyttet til å ha de
riktige tilbudene . Det vises
til at k ommunen i dag har
boliger for personer med
psykiske helseproblemer ,
men man ser samtidig en
økning i behov som
kommunen må håndtere og
ivareta . De største
u tfordringe ne er knyttet til
kompetanse og boligtilbud.

Risiko for manglend e
oppfølging av
brukere med
rus problemer og
psykiske vansker
Risiko for
uforsvarlige tjenester
Risiko manglende
etterlevelse av lov -
og regelverk

Follo distriktsrevisjon
gjennomførte i 2013 en
revisjon av psykisk
helsearbeid for barn og
unge i Oppegård
kommune.

Samhandling mellom
pleie - og omsorg og
NAV

Det opplyses at for felles
pasienter innen rus og
psykiatri har NAV tilgang til
Gerica for felles brukere ,
og h elsetjenestene jobber
med å få tilganger i NAV s
systemer. Det oppleves
som tungvint at NAV og
kommunen har ulike
saksbehandlings systemer,
men det understrekes
samtidig at man ikke
opplever at dette får
negative konsekvenser for
bruker n e .

Det påp e kes at N AV er den
eneste virksomheten innen
helse, sosial, pleie og
omsorg som ikke er
tilknyttet Kvalitetslosen.

Risiko for mangler i
samhandling internt i
kommunen
Risiko for svikt i
tjenester for brukere

Velferdsteknologi Kommunen opplyser at satsing
på velferdsteknologi er et
prioritert område for sektoren
fremover. Det er avsatt en
dedikert ressurs til å koordinere
arbeid med implementering av
velferdsteknologi , gjennom
bl.a. å delta på kurs, sørge for
opplæring av ansatt e, og
annen oppfølging.

Det vises til at man o pplever at
det kan være vanskelig å få
satt velferdsteknologi på
agendaen på politisk nivå i
tilstrekkelig grad.

Risiko for etterslep i
implementering av
velferdsteknologi
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Helse, sosial, pleie og omsorg

Risiko - o mråde Årsak Virkning Risiko Kommentar
Sosiale tjenester Det blir vist til at kommunen

har utfordringer knyttet til å
sikre tilstrekkelig god
oppfølging av personer med
behov for sosiale tjenester som
er hjemmehørende i
kommunen. Det blir etterlyst
systemer i kommunen for å
ivareta «de fattige», og de som
faller utenfor i sa mfunnet.
Under dette blir det trukket
frem at både antall, standard
og tildelingskriterier på
kommunale boliger fremstår
som uklart .

Tall fra KOSTRA viser at
kommunen i perioden 2013 -
2015 har hatt lavere nivå på
netto driftsutgifter per
innbygger til sosialtjenester
enn både landsgjennomsnittet
og gjennomsnittet for
kommunegruppen. Oppegård
hadde i 2015 vesentlig lavere
andel sosialhjel psmottakere
enn både landsgjennomsnittet
og gjennomsnitt for
kommunegruppen.

Tall fra KOSTRA viser at
Oppegård har færre
kommunalt disponerte boliger
per 1000 innbyggere enn både
landsgjennomsnittet og snittet i
kommunegruppen i tidsrommet
2013 - 2015. I årsberetning for
2015 vises det til at antall
kommunalt disponerte boliger
per 1 000 innbyg ger er på
samme nivå som i 2015 og at
kommunen har en lavere
etterspørsel etter kommunale
boliger enn KOSTRA - gruppe
13 og andel søkere som fikk
avslag på kommunal b olig i
2015 var på 13 % i Oppegård
og 29 % i KOSTRA - gruppe 13.

Risiko for mangler i
boligtilbud
Risiko for at
tjenestetilbudet
innenfor sosiale
tjenester ikke er
tilstrekkelig til å møte
innbyggernes behov

Fylkesmannen har i
201 3 ført tilsyn
kommunens plikt til å
tilby forsvarlige
tjenester innen
økonomisk rådgivning
ved NAV. Det ble ikke
funnet avvik fra lov eller
forskrift.
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Samfunn , teknikk og eiendom

Etter en omorganisering består kommunalavdeling Samfunn, teknikk og eiendom består av fire virksomheter.

UTE
Eiendom
Bygg og kart
Samfunnsutvikling

Virksomheten UTE ble etablert 1. juni 2016 og har fire avdelinger:

Vann og avløp
Vei
Park og Idrett
Planlegging

S amfunn og teknikk har ansvar for a real - og samfunnsplanlegging med vekt på bære kraftig s tedsutvikling med
bolig, næring og samferdsel, idrettsanlegg og friluftsområder, n atur - og vassdragsforvaltning .
I tillegg ligger oppgaver knyttet til vannforsyning, avløpssystem og avfallshåndtering, d rift o g vedlikehold av
veier og gang - /sykkel v eier, plasser, idrettsanlegg og grøntområder innenfor dette området. Tjenesteområdet har
videre ansvar for parkeringskontroll, drift av k artverk, geografiske informasjons systemer, eiend omsregister og
eiendomsdannelse, samt b yggesaksbehandling .

Eiendom ha r ansvar for forvaltning av kommunens eiendommer, drift og vedlikehold av kommunens
bygningsmasse, renhold i kommunale bygg. I tillegg ligger ansvar for planlegging og oppfølging av kommunens
Byggeprosjekter, utleie av kommunens leiligheter og andre lokale r, kjøp og salg av eiendommer hos Eiendom,
samt behandling av Husbankens ordninger med startlån, tilskudd og bostøtte.
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Teknisk

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Investeringe r innen
Vann, avløp og
renovasjon (VA R )

I handlingsprogram 2016 - 2019
vises det til at d et er store
utfordringer knyttet til å nå
vedtatte vannkvalitetsmål for
Gjersjøen, som er kommunens
drikkevannskilde . N esten
halvparten av drikkevannet fra
vannverket forsvinner underveis
til ab onnentene på grunn av
lekkasjer i ledningsnettet.
Kommunen satser på
lekkasjekontroll av
vannledn ingsnettet, samt
forebygging og kildesporing av
spillvannslekkasjer , heller enn å
bruke tilsvarende ressurser på
høy utskiftingstakt av
ledningsrør. N y hovedp lan for
vannforsyning, avløp og
van nmiljø ble vedtatt av
kommunestyret i juni 2015.

Det blir opplyst at k ommunen
ikke har klart å holde ønsket
utskiftingstakt i ledningsnettet.

I nvesteringer til vann og avløp
settes av i fond med
femårsperspektiv, og ettersom
utskiftingstakt en er lav, har
f ondene vokst så store at vann -
og anløpsavgiftene bør gå ned.
Det opplyses at dette ikke er
ønske om reduksjon i avgiftene
på politisk nivå.

Det blir også påpekt at det har
vært manglende tilgang på
ønsket kompetanse, spesielt
ingeniører i kommunen.

Risiko for etterslep
på utskiftning av
vannledni ngsnettet
B udsjett -
overskridelser
Risiko for dårlig
prosjektstyring

Follo
Distriktsrevisjon
gjennomførte i
2013 en
forvaltningsrevisjon
av s elvkost vann,
avløp o g
renovasjon (VAR) .

Vedlikehold av veier Av årsberetning for 2015 går det
frem at b rutto driftsutgifter til
kommunale veier og gater er
høyere i 2015 e nn i 2014. Brutto
driftsutgifter per km kommunal
vei er betydelig høyere enn
gjennomsnittet for KOSTR A -
gruppe 13, men på nivå med de
øvrige Follo - kommunene. I
2015 ble det brukt 3,3 mill.
kroner fra veivedlikeholdsfo ndet
for å øke veivedlikeholdet i
kommunen . Kommunens veinett
ligger i hovedsak i te ttbygde
strøk, som er betydelig dyrere å
drive enn standard kommunal
vei.

Det opplyses at k ommunen
sl iter med vedlikeholdsetterslep
på veier , og at m askinparken til
å drifte veier som er i for dårlig
stand. Det opplyses videre at
d et er etablert et
investeringsprogram som skal
brukes for å oppdatere
maskinparken .

Det fremheves at v edlikehold av
veier er r isikoområde, særlig
ved at det avsettes for lite
midler til å holde dagens
veistandard .

Risiko for vesentlig
vedlikeholdsetterslep
på veier
Farlige trafikale
situasjoner
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Teknisk

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Prosjektstyring i
investerings -
prosjekter

I kommunens budsjett
(handlingsprogram 2016 - 2019 )
er det planlagt flere større ut -
bygginger /investeringer:

B ygg ing av 45 - 50
omsorgsboliger
(planlegges ferdigstilt
2018 )
Bygging av ny
barnehage ( 2017 )
R ehabilitering og
utvidelse av et
skolebygg
(ferdigstillelse
foreslått i 2019 ) .
Mulig rehabilitering av
Sofiemyrhallen eller
en ny hall, ulike
alternativer vurderes
B ygging av anlegg for
lokal slambehandling
ved vannverket.

Det blir av flere trukket frem
utfordringer innen
tjenesteområdet Eiendom, som
har a nsvar for store
in v esteringsprosjekter i
kommunen. Det pekes på at
etter handlingsplan og budsjett
for 20 17 - 2019 legges det opp til
5 st ør re investeringsprosjekter
som forventes gjennomført på
4 - 5 år med en gjennomsnittlig
størrelsesorden på 200 mill.
kr oner per prosjekt . De t blir
uttrykt bekymring for at
Eiendom er ikke tilstrekkelig
rustet hva gjelder
kapasitet/apparat til å håndtere
disse store prosjektene . Det vil
være tidkrevende for
kommunen å bygge opp miljø
for å håndtere dette, og det
stilles spørsmål ved om
kommunen kan være tjent med
å hente inn eksterne ressurser
med tilstrekkelig kompetanse .

Det trekkes også frem av
enkelte at dialog mellom
sluttbruker og tjenesteområdet
Eiendom er for dårlig. Eiendom
oppleves som lite lydhøre for
sluttbrukers behov, noe som
medfører kostbare og
tidkrevende
tilpasninger/repa rasjoner etter
ferdigstillelse.

Risiko for over -
skridelser
Risiko for dårlig
prosjekt styring
Risiko for brudd på
regelverk (innkjøp)
Risiko for manglende
kontaktsoppfølging
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Teknisk

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Saksbehandling i
byggesaker

Tall for kommunen som fremgår
av årsberetning for 2015 viser at
a ndel en bygge - /d elesaker der
lovpålagt saksbehandlingst id er
overholdt var 100 % i 2013, 100
% i 2014 og 99 % i 2015.

Samtidig blir det påpekt at
kommunens
byggesaksbehandling har
forbedrings potensial. Det stilles
spørsmål ved om kommunen
har tilstrekkelige systemer for å
sikre at alle krav til
b y ggesaksbehandling blir
gjennomført på en tilstrekkelig
god måte i samsvar med krav i
regelverk, og slik en sikrer
forutsigbarhet, likebehandling
og k valitet i saksbehandlingen.
Det blir også påpekt at i en så
utadrettet tjeneste som
byggesaksbehandling, er det
viktig å sikre en god
«førstelinje» som et ledd i
servicen til kommunens
innbyggere.

Andel påklagede vedtak etter
plan - og bygningsloven som ble
opphevet /omgj ort av
fylkesmannen utgjorde 17 % i
2013, 25 % i 2014 og 14 % i
2015.

Risiko for ineffektive
saks behandlings -
proses ser
Risiko for manglende
etterlevelse av
regelverk
Risiko for
o mdømme /tilfredshet
blant innbyggerne

Samhandling i
teknisk sektor

Det oppleves å være til dels
uklare ansvarfordeling mellom
virksomheter i teknisk sektor , og
teknisk sektor har lenge
manglet tydelig ledelse. Det
opplyses at k ommunen nå har
hyret inn en ekstern ressurs for
å gjennom gå gjennom
organisering i teknisk sektor .
Det er nedsatt en
prosjektgruppe med
virksomhetsledere og
tillitsvalgte som kom med
endringsforslag til
organisasjonen

Etter en omorganisering skal
det skilles mellom ansvar for
områdene Inne og Ute

Virksomhet Ute
omfatter VAR, vei og
pa rk, idrett ute og
friluftsliv.
Alt som er inne ligger
til Eiendom

Risiko for i neffektiv
samhandling og
saks -
behandlingsprosess
er

Det blir påpekt av
flere revisjonen har
snakket med at en
forvaltningsrevisjon
på d ette området,
vil være aktuelt,
fortrinnsvis mot
slutten av perioden,
etter at ny
organisering har
fått virke noe tid .
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Teknisk

Risiko - område Årsak Virkning Risiko Kommentar
Vedlikehold av
idrettsanlegg

Tall fr a KOSTRA viser at andel
netto driftsutgifter til naturforvaltning
og friluftsliv per innbygger er
betydelig lavere i Oppegård
kommune i tidsrommet 2013 - 2015
enn landsgjennomsnittet og
gjennomsnittet for
kommunegruppen.

I undersøkelsen har særlig
vedlikehol d av kommunens
k unstgressbaner blitt trukket frem
som en utfordring, både hva gjelder
levetid og fornyelse .

Kommunen har inng ått avtale med
idrett slag o m å bygge fire nye
kunstgressbaner gjennom delt
finansiering ( spillemidler, statlige
midler, kommunal finansiering og
delfinansiering av idrettslagene ) .

Det fremheves at selv om
kunstregress banene i
utgangspunktet har levetid på 10 år ,
kan høy slitasje på grunn av bruk
redusere levetiden. Dette bidrar til
r isiko for kostnader knyttet til
vedlikehold som ikke er tatt høyde
for i planlegging.

Risiko for uforutsette
vedlikeholdsutgifter
Risiko for etterslep
på vedlikehold

Kontraktsoppfølging Det trekkes frem at oppfølging av
kontrakter, for eksempel knyttet til
utbyggingsavtaler er risikoområder .

Innen områderegulering er det
inngått utbyggingsavtaler . Det
pekes på at forvaltning av disse
avtalene utfordrende , og kommunen
mangler kompetanse innen
avtaleforvaltning oppfølging for
denne typen avtaler og kontakter .

Risiko for manglende
etterlevelse av
avtaler/ordninger
Risiko for økonomisk
tap for kommunen

Fornyelse og
rehabilitering av
kommunale bygg

Det har blitt trukket frem utfordringer
knyttet til forfall av kommunal
b ygningsmasse og å nå
k ommuneplanen s mål om å
redusere vedlikeholdsetterslep på
eiendomsmassen , blant annet på
grunn av manglende midler .
Enkelte har trukket frem på at
v edlikeholdsetterslepet på
eiendomsmassen tvert i mot øker.

Flere uttrykker bekymring for
standarden på ulike typer
kommunale bygg, skoler,
barnehager og kommunale boliger
trekkes spesielt frem.

Det vises også til at
energioptimasliering av kommunens
bygg ikke blir prioritert.

Risiko for uforutsette
vedlikeholdsutgifter
Risiko for etterslep
på vedlikehold

Follo
Distriktsrevisjon
gjennomfø rte i
2014 en
forvaltningsrevisjon
av forvaltning av
kommunens bygg .
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3. F orsl ag ti l forval tn i n gs -
revi sjon sprosjekt

På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det identifisert flere områder som etter
Deloittes mening kan representerer en risiko, og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltnings -
revisjon sprosjekter i Oppegård komm une. Kontrollutvalget kan også vurdere andre oppfølgingstiltak for
områder som ikke blir gjenstand for forvaltnings revisjon .

Forslagene danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget står fritt til å
legge til og e ndre på prosjektene som er skisserte under. Endelig prioriteringsliste vil fremkomme i plan for
forvaltnings revisjon 2016 - 2020.

Områder som er kategorisert som høy risiko

Prosjekter innen s ektorovergripende områder Nøkkelpunkter
1 Prosjektstyring Prosjektstyring

Kontraktsoppfølging
2 HMS - arbeid i kommunen Etterlevelse av krav til HMS
3 Vedtaksoppfølging Kvalitetssikring av

saksforberedelser
Status for oppfølging av
vedtak
Administrativ delegasjon

4 Innkjøp Systemer og rutiner for
innkjøp
Kjennskap til og etterlevelse
av system og rutiner blant
ansatte
R egelverk setterlevelse

Prosjekter innen skole, kvalifisering og
barnevern

Nøkkelpunkter

5 Psykososialt læringsmiljø Ivare takelse av enkeltelevers
rettigheter etter
opplæringsloven § 9a

6 Fysisk skolemiljø Ivare takelse av enkeltelevers
rettigheter etter
opplæringsloven

7 S pesialundervisn in g Ivare takelse av enkeltelevers
rettigheter til
spesialundervisning
Kapasitet og kompetanse

8 Kompetanse/Bemanning/Lærertetthet i skolen Lærertetthet
Bruk av vikarer
Ivaretakelse av enkeltelevers
behov

9 Opplæring av minoritets språklige elever Ivaretakelse av
minoritetsspråklige elevers
rettigheter til opplæring
Kapasitet og kompetanse
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10 Tjenester innen p sykisk helse og rus for barn og
unge

Forebyggende arbeid
Tjenestetilbud til barn og
unge
S amordni ng og koordinering
av tjenester

Prosjekter innen kultur og barnehage Nøkkelpunkter
11 Internkontroll/system for avviksmelding er i

barnehager
Etablering av rutiner for
interkontroll/avviksmelding
Kjennskap til og etterlevelse
av rutiner blant ansatte

12 Bemanning i barnehager Voksentetthet /Pedagogtetthet
Bruk av vikarer
Ivaretakelse av det enkelte
barns behov

Prosjekter innen helse, sosial, pleie og omsorg Nøkkelpunkter
1 3 IKT i pleie - og omsorgssektoren System og ru tiner for

informasjonssikkerhet
14 Internkontroll/system for avviksmelding innen

helse og omsorg
Etablering av rutiner for
interkontroll/avviksmelding
Kjennskap til og etterlevelse
av rutiner blant ansatte

15 Tjenestetilbud innen psykisk helse arbeid i
kommunen

Boligtilbud
Kompetanse/kapasitet

16 Sosiale tjenester Tjenestetilbud
Systemer og rutiner for
saksbehandling
R egelverksetterlevelse

Prosjekter innen samfunn, teknikk og eiendom Nøkkelpunkter
17 Investeringer innen Vann, avløp og renovasjon

(VAR)
Prosjektering og
prosjektstyring

18 Vedlikehold av veier Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsetterslep

19 Prosjektstyring i investeringsprosjekter innen
tjenesteområdet Eiendom

Prosjektstyring

20 Samhandling i teknisk sektor Systemer og rutiner for
s amhandling
Saks behandlingsprosesser

21 Fornyelse og rehabilitering av kommunale bygg Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsetterslep

22 Saksbehandling i byggesaker Systemer og rutinger for
saks behandling
R egelverk setterlevelse

Områder kategorisert med middels risiko (eller om råder med høy risiko hvor
forvaltnings revisjon er gjennomført)

Prosjekter innen sektorovergripende områder

1 Målstyring og intern kontroll
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2 Kommunens anti - korrupsjonsarbeid
3 Informasjonssikkerhet
4 Arkivering og journalføring
5 Innbyggerdialog og service overfor innbyggerne
6 Samfunnssikkerhet og beredskap

Prosjekter innen s kole, kvalifisering og barnevern

7 System for internkontroll og avviksmeldinger i skolene
8 IKT i skolen
9 PPT i skolen
10 Opplæring av minoritets språklige elever
11 Skolefritidsordning (SFO)

Prosjekter innen k ultur og barnehage

12 Forebyggende arbeid i barnehage
1 3 Kulturskole og nærmiljø
1 4 Opprettelse av fritidstilbud for unge 16 - 20 år

Prosjekter innen h else, sosial, pleie og omsorg

15 Tildeling av tjenester
16 Tilpasning til Samhandlingsreformen
17 Samhandling mellom pleie - og omsorg sektoren og NAV
18 Integrering av flyktninger
19 Velferdsteknologi

Prosjekter innen s amfunn, teknikk og eiendom
20 Vedlikehold av idrettsanlegg
21 Kontraktsoppfølging
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4. Gjen n om førte forval tn in gs -
revi sjon er

Det har blitt gjennomført forvaltningsrevisjon i nnen følgende tema siste ti år :

Forvaltningsrevisjon av IKT og beredskap (2016)
Forvaltningsrevisjon av p rosjektstyring i byggeprosjekter (2016)
Forvaltningsrevisjon av PPT i skole og barnehager (2015)
Forvaltningsrevisjon av Samhandlingsreformen (2015)
Forvaltningsrevisjon av forvaltnin g av kommunens bygg (2014)
Forvaltningsrevisjon av saksbehandling og oppfølging i barnevernet (2013)
Forvaltningsrevisjon av selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) (2013)
Forvaltningsrevisjon av p sykisk helsearbeid for unge (2013)
Forvaltningsrevisjon av s tyring og samarbeid ved NAV Oppegård (2013)
Forvaltningsrevisjon av b yggesaksbehandling (2011)
Forvaltningsrevisjon av o ffentlige anskaffelser (2010)
Forvaltningsrevisjon av k valitet i helseinstitusjonene Oppegård kommune (2009)
Forvaltningsrevisjon av s pesialundervisning i grunnskolen (2008)
Forvaltningsrevisjon av h jemmebaserte tjenester (2008)
Forvaltningsrevisjon av b arn i fosterhjem (2008)
Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg (2007)
Forvaltningsrevisjon av psykiatritilbudet i Oppegår d kommune (2006)
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5. Vedl egg

Finansielle nøkkeltall

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Brutto driftsresultat i
prosent av brutto
driftsinntekter, konsern 5,4 2,3 5,8 2,4 1 2,8 2,1 0,7 2,5
Netto driftsresultat i
prosent av brutto
driftsinntekter, konsern 4,7 1,4 5,2 2,6 1,3 2,9 2,7 1,2 2,9
Netto lånegjeld i prosent
av brutto driftsinntekter,
konsern 84,4 85,9 81,7 79,7 83,4 85,5 76 80 81
Langsiktig gjeld i
prosent av brutto
driftsinntekter, konsern 213,7 217,5 212,9 210,7 219,2 218,2 208,6 217,7 216,9
Skatt på inntekt og
formue (inkludert
naturressursskatt) i %
av brutto driftsinntekter,
konsern 46,5 46,6 46,1 36,5 36,1 36,6 32,9 32,5 33
Statlig rammeoverføring
i % av brutto
driftsinntekter, konsern 23,3 24,9 24,2 31 31,8 31 32,8 33,7 32,6
Andre statlige tilskudd til
driftsformål i % av brutto
driftsinntekter, konsern 1,8 2,1 2,7 2,6 2,9 3,1 2,9 3,2 3,4
Eiendomsskatt i % av
brutto driftsinntekter,
konsern 0 0 0 1,9 1,9 2,2 2,8 2,9 3,2
Salgs - og leieinntekter i
% av brutto
driftsinntekter, konsern 15,7 16,3 16,7 14,7 14,9 14,9 14,3 14,3 14,3
Andre driftsinntekter i %
av brutto driftsinntekter,
konsern 12,8 10 10,2 13,3 12,3 13,8 14,1 13,1 14,9
Korrigerte brutto
driftsutgifter i kroner per
innbygger, konsern 55013 56623 58161 52708 54120

5560
2

5711
9

5864
7

6011
8

Brutto driftsutgifter i
kroner per innbygger,
konsern 63499 65655 66175 65546 67766

6859
3

7056
7

7291
2

7390
9

Brutto driftsinntekter i
kroner per innbygger,
konsern 67093 67173 70250 67143 68433

7057
0

7211
5

7340
5

7580
5

Netto lånegjeld i kroner
per innbygger, konsern 56621 57694 57360 53535 57061

6032
2

5483
7

5874
4

6139
1

Frie inntekter i kroner
per innbygger, konsern 46827 48085 49418 45317 46497

4766
8

4741
5

4861
2

4976
2

Netto lånegjeld i kroner
per innbygger, konsern 56621 57694 57360 53535 57061

6032
2

5483
7

5874
4

6139
1

Netto driftsutgifter til
administrasjon og
styring i % av totale
netto driftsutg, konsern

7,6 7,8 8,2 7,1 7,2 7,3 8,2 8,2 8,1
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Befolkningsutvikling

Oppegård kommune
Snitt kommunegruppe

13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Folkemengden i alt 26255 26580 26792 .. .. .. .. .. ..
Andel 0 åringer 0,9 1 1,1 1,1 1,1 1,1 50,3 50,4 50,4
Andel 1 - 5 år 6,6 6,4 6,1 6,3 6,1 6 1,1 1,1 1,1
Andel 6 - 15 år 14 13,9 14,2 12,5 12,5 12,5 6,1 6 5,9
Andel 16 - 18 år 3,9 4 3,9 4 3,9 3,9 12,4 12,4 12,3
Andel 19 - 24 år 7,3 7,1 6,9 7,8 7,8 7,7 4 4 3,9
Andel 25 - 66 år 53,3 53,1 53 54,6 54,5 54,4 7,9 7,9 7,8
Andel 67 - 79 år 10 10,5 10,8 9,5 9,8 10,2 54,2 54,2 54,1
Andel 80 år og over 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 9,7 10,1 10,5
Andel skilte og separerte
16 - 66 år 10,8 10,4 10,3 11,9 11,8 11,6 11 11 10,9
Andel uførepensjonister 16 -
66 år 5,8 5,5 .. 8,7 8,9 ... 9,3 9,4 ...
Andel enslige innbyggere 80
år og over 56,6 57,7 59,1 63,9 63,3 62,9 64,8 64,4 63,9
Forventet levealder ved
fødsel, kvinner 83,3 83,3 83,3 82,8 82,8 82,8 82,9 82,9 82,9
Forventet levealder ved
fødsel, menn 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4
Døde per 1000 innbyggere 6,4 6,7 6,6 7,8 7,6 7,6 8,3 8,1 8,1
Innflytting per 1000
innbyggere 65,3 62,5 63,7 61,9 61,1 61,3 59,2 58,1 58,5
Utflytting per 1000
innbyggere 56,5 53,1 59,4 52,6 52,3 53,8 51,4 51,3 53
Andel innvandrerbefolkning 56,5 53,1 59,4 52,6 52,3 53,8 51,4 51,3 53
Andel innvandrerbefolkning
0 - 5 år 13,5 14,5 15 14,5 15,2 15,9 12,6 13,2 13,9
Andel innvandrerbefolkning
1 - 5 år 12,3 13,4 14,4 16,4 17,6 19 14,4 15,5 16,8
Andel innvandrerbefolkning
0 - 16 år 11,9 12,6 13,9 16,1 17,2 18,7 14 15,2 16,5
Andel av befolkningen som
bor i tettsteder 10,3 11,1 11,6 14,4 15,3 16,4 12,3 13,1 14,2
Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenteret i minutter 4,5 4,5 4,7 6,3 6,4 6,4 7,3 7,3 7,4
Registrerte arbeidsledige i
prosent av befolkningen i
alderen 15 - 29 år 1,8 1,4 .. 2,5 2,4 0 2,3 2,2 0
Registrerte arbeidsledige i
prosent av befolkningen i
alderen 30 - 74 år 1,2 1,3 .. 1,7 1,8 .. 1,6 1,6 ..
Andel av befolkningen 20 -
66 år som pendler ut av
bostedskommunen 59,7 60,2 .. 32,1 32,4 0 29,3 29,7 0

Næring

Oppegård kommune
Snitt

kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
201
3

201
4

201
5

201
3

201
4

201
5

201
3

201
4

201
5

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand
for næringslivet i prosent av samlede netto
driftsutgifter, konsern 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1



5/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling - 18/00163-4 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling : Overordnet analyse 2016-2020 Oppegård kommune

38

Netto driftsutgifter til kommunal
næringsvirksomhet i prosent av samlede
netto driftsutgifter, konsern - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og
landbruksbasert næringsutvikling i prosent av
samlede netto driftsutgifter, konsern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for
næringslivet pr. innb. (kr)., konsern 37 35 37 80 85 101 62 49 70
Netto driftutg. til kommunal
næringsvirksomhet pr. innb. (kr)., konsern

-
101

-
159

-
176 - 80

-
102 - 86

-
287

-
125 - 95

Netto driftutg. til landbruksforvaltning og
landbruksbasert næringsutvikling pr. innb.
(kr)., konsern 8 8 9 43 44 45 108 115 115

Grunnskole

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter
grunnskolesektor (202,
215, 222, 223), i prosent
av samlede netto
driftsutgifter, konsern 24,6 23 23,7 24,2 24 24,3 24,2 24 24,1
Netto driftsutgifter til
grunnskolesektor (202,
215, 222, 223), per
innbygger 6 - 15 år,
konsern

8100
9

7909
3

7874
7

9225
0

9349
0

9520
8

9893
2

10124
0

10281
9

Andel elever i
kommunens grunnskoler,
av kommunens
innbyggere 6 - 15 år 96,7 97,5 96,6 96,7 96 95,6 96,9 96,4 96
Andel elever i
grunnskolen som får
særskilt norskopplæring 3 2,8 2,1 7 6,6 6,1 5,7 5,5 5,3
Andel elever i
grunnskolen som får
morsmålsopplæring 1,5 0,6 0,4 3,5 3,1 2,8 2,7 2,5 2,3
Andel innbyggere 6 - 9 år i
kommunal og privat SFO 83,7 83,8 80,6 66,1 65,2 64,4 61,8 60,9 60
Elever per kommunal
skole 326 329 372 275 279 284 210 213 217
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1. -
10.årstrinn 15,4 16 17 14,5 14,6 14,5 13,5 13,6 13,5
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1. -
4.årstrinn 17,3 17,1 17 14,3 14,6 14,2 13,3 13,3 13,2
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 5. -
7.årstrinn 15 16,5 18,1 14 14,1 14,2 12,9 13 13
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 8. -
10.årstrinn 13,9 14,5 16,2 15,1 15,2 15,1 14,3 14,3 14,1
Andel elever med direkte
overgang fra grunnskole
til videregående
opplæring 95,8 98,3 97,6 97,9 98,2 98 98 98,1 98,1
Gjennomsnittlige
grunnskolepoeng 42,4 43 42,8 .. .. .. 40 40,3 40,7
Andel lærere som er 60
år og eldre 12,1 12,7 .. 11,9 12,1 .. 12,2 12,4 ..
Andel lærere i
heltidsstilling 60,2 60 .. 65 66 .. 62,2 62,9 ..
Andel lærere med
universitets -
/høgskoleutdanning og
pedagogisk utdanning 78 78,9 .. 87,7 88,6 .. 87,1 87,8 ..
Andel lærere med
universitets - 12,9 10,7 .. 6,4 5,7 .. 6,3 5,6 ..
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/høgskoleutdanning uten
pedagogisk utdanning

PPT

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning 6,2 5,8 5,1 7,7 7,6 7,4 8,4 8,1 7,9
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning, 1. - 4.
trinn 4,4 3,6 2,4 4,9 4,9 4,9 5,5 5,2 5,2
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning, 5. - 7.
trinn 8 7,2 6,4 9 8,9 8,6 9,7 9,5 9,2
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning, 8. -
10. trinn 6,7 7,6 7,6 10,2 10 9,8 10,8 10,5 10,3

Barnevern

Oppegård kommune
Snitt kommunegruppe

13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter til sammen per
innbygger, konsern 1 219 1 335 1 301 1496 1637 1692 1607 1759 1821
Netto driftsutgifter per innbygger 0 -
17 år, barnevernstjenesten, konsern 5 075 5 569 5 448 6620 7321 7625 7192 7965 8315
Andel netto driftsutgifter til
saksbehandling (funksjon 244),
konsern 42,7 41,0 39,5 33,7 33,2 32,1 32,4 32 30,9
Andel netto driftsutgifter til barn som
ikke er plassert av barnevernet
(funksjon 251), konsern 14,9 15,2 12,4 12,6 11,3 11,2 13 12,1 11,5
Andel netto driftsutgifter til barn som
er plassert av barnevernet (funksjon
252), konsern 42,4 43,8 48,2 53,7 55,5 56,8 54,6 55,8 57,7
Barn med melding ift. antall
innbyggere 0 - 17 år 2,7 3,0 3,1 : : : 4,1 4,1 4,2
Barn med undersøkelse ift. antall
innbyggere 0 - 17 år 3,0 3,2 3,4 : : : 4,1 4,3 4,4
Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år 3,8 3,4 3,0 : : : 4,8 4,8 4,8
Andel meldinger med
behandlingstid innen 7 dager 100 100 99 : : : 98 98 98
Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3 måneder 98 98 98 75 82 85 73 78 82
Andel barn med tiltak per 31.12.
med utarbeidet plan 91 96 93 : : : 78 82 86
Andel meldinger som går til
undersøkelse 83,6 80,3 86,2 : : : 78,9 79,4 79,7
Andel undersøkelser som førte til
tiltak 37,2 34,8 37,8 : : : 43,4 44,3 42,8
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Andel barn i institusjon og
fosterhjem av barn med tiltak 22,2 26,9 25,7 : : : 29,6 27,8 28,1
Andel barn med tiltaksplan av barn
med hjelpetiltak 89,6 97,0 90,4 : : : 74,8 78,8 82,9
Andel barn med omsorgsplan av
barn under omsorg 97,1 80,0 100,0 : : : 85,4 88,4 91,4
Stillinger med fagutdanning av alle
fag - og tiltaksstillinger 100 100 100 98 99 99 98 98 99
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Kultur og fritid

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter
kultursektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter, konsern 4,3 4 4 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger
i kroner, konsern 1957 1924 1897 1806 1909 1893 1886 1991 1984
Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud barn og unge
per innbygger 6 - 20 år,
konsern 1486 1362 1342 859 886 806 861 881 824
Tilskudd til frivillige barne - og
ungdomsforeninger per lag
som mottar tilskudd, konsern

2493
8

3500
0

2333
3

3340
1

4121
9

4393
5

2230
1

2507
2

2780
3

Antall frivillige lag som mottar
kommunale driftstilskudd 27 28 28 3686 3641 3503

1399
9

1375
0

1317
3

Kommunale driftstilskudd til
lag og foreninger pr lag som
mottar tilskudd

1629
6

1653
6

1475
0

4441
4

5107
3

5206
9

3338
0

3566
0

3697
0

Netto driftsutgifter til
kommunale musikk - og
kulturskoler, i prosent av
samlede netto driftsutgifter,
konsern 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5
Netto driftsutgifter til
kommunale musikk - og
kulturskoler, per innbygger 6 -
15 år, konsern 2032 2069 1936 1821 1923 1807 2317 2444 2330
Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i
kommunens musikk - og
kulturskole, av antall barn i
alderen 6 - 15 år 17,8 15,7 16 12 11 11 15,5 14,5 14,3
Andel barn i grunnskolealder
som står på venteliste til
kommunens musikk - og
kulturskole, av antall barn i
alderen 6 - 15 år 1,5 2,2 3 .. .. .. .. .. ..

Barnehage

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i
prosent av kommunens
totale netto driftsutgifter,
konsern 16,9 17,1 17,3 15,6 16,1 15,9 14,4 14,9 14,7
Netto driftsutgifter per
innbygger 1 - 5 år i kroner,
barnehager, konsern

11834
0

12729
0

13364
3

11801
5

12754
9

13003
9

11876
3

12863
7

13054
9

Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til
alle barn i barnehage 89,5 90,4 90,7 41,6 41,3 40,6 50,4 50,1 49,6
Andel ansatte med
barnehagelærerutdannin
g 28,3 29,1 29,4 34,4 35 36,5 34,1 35 36,4
Andel ansatte med
annen pedagogisk
utdanning 5,3 5,4 6,4 3,3 4,4 7,1 3,4 4,3 7,5
Andel styrere og
pedagogiske ledere med 74,6 78,7 77,1 89,2 91,3 93 88,4 90,9 92,6
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godkjent
barnehagelærerutdannin
g
Andel styrere med
annen pedagogisk
utdanning 0 .. .. 4,1 4,1 4 6,5 6,2 5,4
Andel pedagogiske
ledere med annen
pedagogisk utdanning 8,7 8 8,3 4,4 4,1 2,9 4,1 3,7 2,8
Andel barn som får
ekstra ressurser til
styrket tilbud til
førskolebarn, i forhold til
alle barn i barnehage.
Alle barnehager .. 12,2 13,4 .. 16,8 18,1 .. 15,3 16,4
Leke - og oppholdsareal
per barn i kommunale
barnehager (m2) 5,2 5,2 5,7 5,2 5,3 5,4 5,7 5,8 5,8
Leke - og oppholdsareal
per barn i private
barnehager (m2) 5,1 5,3 5,5 5,2 5,3 5,3 5,1 5,1 5,2

Kommunehelse

Oppegård kommune
Snitt kommunegruppe

13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter pr. innbygger i
kroner, kommunehelsetjenesten,
konsern 1758 1910 1874 1910 2014 2096 2161 2316 2382
Netto driftsutgifter i prosent av
samlede netto driftsutgifter,
konsern 3,8 4 4 4 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons - og skolehelsetj. pr.
innb 0 - 5 år, konsern 5738 6442 6287 6398 6901 7340 6897 7528 7925
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons - og skolehelsetj. pr.
innb 0 - 20 år, konsern 1530 1717 1626 1777 1898 1990 1896 2056 2141
Netto driftsutgifter til
forebyggende arbeid, helse pr.
innbygger, konsern 208 258 231 150 153 159 150 162 171
Netto driftsutg til diagnose,
behandling og rehabilitering pr.
innbygger, konsern 1123 1174 1193 1287 1362 1417 1512 1618 1657
Legeårsverk pr 10 000
innbyggere,
kommunehelsetjenesten 10,1 10,9 10,9 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,5
Fysioterapiårsverk per 10 000
innbyggere,
kommunehelsetjenesten 10,7 9,9 10,7 8,6 8,7 8,6 8,9 9 9
Andel nyfødte med hjemmebesøk
innen to uker etter hjemkomst 78 84 82 85 84 87 85 86 89
Andel spedbarn som har fullført
helseundersøkelse innen utg. av
8. leveuke 101 86 101 98 99 98 99 99 98
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 2 - 3 års
alder 103 93 85 96 97 103 96 99 99
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 4 års alder 96 113 96 95 97 101 94 97 98
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse innen
utgangen av 1. skoletrinn 90 107 84 88 90 101 92 95 99
Legetimer pr. uke pr. beboer i
sykehjem 0,36 0,42 0,5 0,54 0,56 0,63 0,47 0,5 0,54
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer
i sykehjem 0,37 0,36 0,48 0,37 0,38 0,4 0,37 0,37 0,41
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10
000 innbyggere (khelse+plo) 2,9 4 .. 3,4 3,6 .. 3,3 3,5 ..
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Årsverk av psykiatriske
sykepleiere per 10 000 innbyggere
(khelse+plo) 4,5 3,9 .. 4,6 4,4 ... 4,5 4,5 ...
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000
innbyggere (khelse + plo) 12,1 11,9 ... 11,2 11,3 .. 11,5 11,8 ..

Gjennomsnittlig listelengde 1204 1167 1179 1230 1210 1201 1125 1108 1102

Reservekapasitet fastlege 96 100 100 104 104 104 105 105 105

Andel kvinnelige leger 45 48 48 39 40 41 39 40 41

Pleie og omsorg

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter
pleie og omsorg i
prosent av
kommunens totale
netto driftsutgifter,
konsern 28,6 29,8 30,5 30,1 30,8 30,6 30,7 31,5 30,9
Institusjoner
(f253+261) - andel av
netto driftsutgifter til
plo, konsern 49,8 48,4 47,4 43,4 43,5 43,3 45 44,7 44,4
Netto driftsutgifter pr.
innbygger i kroner,
pleie - og
omsorgtjenesten,
konsern 13124 14227 14297 14263 14986 14933 15524 16385 16197
Netto driftsutgifter,
pleie og omsorg pr.
innbygger 80 år og
over, konsern

32114
0

34693
9

34791
0

34094
0

36086
8

36260
5

34935
0

37226
9

37115
9

Netto driftsutgifter,
pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år og
over, konsern 93257 97666 96050

10454
8

10704
2

10439
2

10979
9

11309
2

10933
6

Andel årsverk i
brukerrettede
tjenester m/
fagutdanning 70 72 .. 74 75 .. 75 75 ..
Andel legemeldt
sykefravær av totalt
antall kommunale
årsverk i brukerrettet
tjeneste 7,8 7,6 .. 8,9 8,9 .. 8,6 8,9 ..
Mottakere av
hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 0 - 66 år 15 15 18 19 19 20 20 20 21
Mottakere av
hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 67 - 79 år. 53 49 54 66 63 62 72 69 68
Mottakere av
hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 80 år og
over. 249 261 282 320 315 313 339 333 329
Andel
hjemmetj.mottakere
med omfattende
bistandsbehov, 67 år
og over 6,4 6,9 7,1 13,2 13,4 13,5 12,5 13 13,2
Plasser i institusjon i
prosent av mottakere
av pleie - og
omsorgstjenester 21,9 24,1 20,5 17 17 16,5 17,9 17,8 17,4
Plasser i institusjon i
prosent av
innbyggere 80 år over 18,8 21,5 20,3 16,8 16,9 16,7 18,4 18,4 18,2
Andel beboere på
institusjon under 67 år 15,8 13,9 13,7 12,8 13,3 13,3 10,7 11 11,1
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Andel beboere i
institusjoner 80 år og
over 65,2 66,8 66,8 69,2 68,2 67,7 71,2 70,5 69,6
Andel innbyggere 67
år og over som er
beboere på institusjon 5,6 5,8 5,2 4,8 4,6 4,5 5,3 5,1 4,9
Andel innbyggere 67 -
79 år som er beboere
på institusjon 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5
Andel innbyggere 80
år og over som er
beboere på institusjon 15 15,9 14,6 12,4 12,2 12,2 13,5 13,4 13,1
Andel beboere i
institusjon av antall
plasser (belegg) 105,6 98,7 100 98,3 97,2 99 96,9 .. 96,7
Andel plasser avsatt
til tidsbegrenset
opphold 14,3 8,1 8,1 20,1 20,6 19,3 18,7 19,5 19
Andel plasser i
skjermet enhet for
personer med
demens 20,3 16,7 16,7 23,4 25,1 26,6 23,9 24,5 26,1
Andel plasser avsatt
til
rehabilitering/habiliter
ing 8,8 7,2 7,2 7,3 6,7 6,9 7,9 7,7 7,9
Legetimer pr. uke pr.
beboer i sykehjem 0,36 0,42 0,5 0,54 0,56 0,63 0,47 0,5 0,54
Fysioterapitimer pr.
uke pr. beboer i
sykehjem 0,37 0,36 0,48 0,37 0,38 0,4 0,37 0,37 0,41
Andel plasser i
enerom i pleie - og
omsorgsinstitusjoner 81,3 91,9 91,9 93 94,5 93,7 93,7 94,8 94,4
Andel plasser i
brukertilpasset
enerom m/ eget
bad/wc 81,3 91,9 91,9 81,5 83,4 83,3 82 84 84,2
Utgifter per
oppholdsdøgn i
institusjon, konsern 2608 2565 2695 3016 3207 3195 2927 .. 3138
Andel kommunale
institusjonsplasser av
totalt antall
institusjonsplasser 100 100 100 94,9 94,9 95 92,9 93 92,8
Andel
hjemmetj.mottakere
med omfattende
bistandsbehov, 67 - 79
år 5 4,4 5,8 13,6 13,9 14,4 13,2 13,7 14,2
Andel
hjemmetj.mottakere
med omfattende
bistandsbehov, 80 år
og over 7,1 8,1 7,7 13 13,2 13,1 12,1 12,7 12,8
Andel av brukere (%)
med noe/avgrenset
bistandsbehov 40,7 39,7 37,2 42,3 41,8 41,4 43,9 43,6 43,2
Andel av alle brukere
som har omfattende
bistandsbehov 25,2 25,4 23,3 24,1 24,3 24,4 23,8 24,2 24,3
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Sosiale tjenester

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr.
innbygger, konsern 1493 1518 1493 1968 2047 2076 1812 1907 1953
Netto driftsutg. til
sosialtjenesten i prosent
av samlede netto
driftsutgifter, konsern 3,3 3,2 3,2 4,2 4,2 4,2 3,6 3,7 3,7
Andel netto driftsutg. til
råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid,
konsern 46,2 43,8 46,1 32,4 32,8 32,6 37,5 37,7 37,3
Andel netto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp,
konsern 40,7 43,6 43 52,1 53,4 53,5 48,2 49,9 50,1
Andel netto driftsutgifter til
tilbud til personer med
rusproblemer, konsern 13 12,6 10,8 15,5 13,8 13,9 14,3 12,5 12,7
Sosialhjelpsmottakere 374 371 377 : : 995 257 266 270
Andelen
sosialhjelpsmottakere i
forhold til innbyggere 1,4 1,4 1,4 : : 2,5 2,5 2,5 2,5
Korrigerte driftsutgifter til
sosialtjenesten pr.
mottaker, konsern

6498
1

6811
3

6724
1 : :

3985
5

3829
4

4031
8

4058
6

Gjennomsnittlig utbetaling
pr. stønadsmåned

1048
6

1131
1

1099
3 .. .. .. .. .. ..

Andel mottakere med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde 49,2 56,6 56 : : 50,2 44,8 45,6 46,5

Boliger

Oppegård kommune
Snitt kommunegruppe

13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter til kommunalt
disponerte boliger per innbygger i
kr, konsern - 117 - 184 - 189 - 70 - 102 - 74 - 126 - 153 - 131

Netto driftsutgifter til boligformål pr
innbygger i kroner, konsern

-
65,6

-
145,

5

-
164,

9
-

18,7
-

26,4 13,6 - 63
-

71,8
-

39,4
Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere 14 15 15 20 19 19 21 21 21
Kommunalt eide boliger som andel
av totalt antall kommunalt disp.
boliger 99 98 99 73 73 70 78 77 76
Brutto driftsutgifter per kommunalt
disponert bolig, konsern

6768
6

6818
2

7206
6

4489
2

4728
9

5344
4

4655
1

4782
5

5146
9

Antall søknader per 1000
innbyggere 3 5 4 8 8 8 7 7 7
Antall nye søknader per 1000
innbyggere 3 4 4 5 6 6 5 5 5
Andelen nye søknader 89 79 95 70 75 74 74 75 74
Andel søkere som har fått avslag
på kommunal bolig 14 13 13 28 31 29 29 28 28
Andel nyinnflyttede flyktninger 25 39 45 15 17 21 18 21 26
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Andel nyinnflyttede med behov for
tilrettelagt bolig 42 31 25 39 39 36 38 39 37
Andel nyinnflyttede
rusmiddelmisbrukere med
psykiske lidelser : 7 : 6 6 6 6 5 5
Andel nyinnflyttede med andre
problemer 11 : 7 17 18 19 15 15 14
Andel med behov for tilrettelagt
bolig, på venteliste 93 : 41 .. .. .. .. .. ..

Avfall og gjenvinning

Oppegård kommune
Snitt kommunegruppe

13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Finansiell dekningsgrad - avfall 148 81 80 100 96 94 97 92 89
Selvkostgrad 100 100 90 100 100 100 31 99 99
Antall muligheter abonnenten har
til å påvirke gebyret 2 2 1 4 4 4 4 3 5
Årsgebyr for avfallstjenesten
(gjelder rapporteringsåret+1) 1871 1983 2082 2272 2352 2385 2595 2645 2551
Husholdningsavfall per innbygger
(kommune) 591 466 472 .. .. .. .. .. ..
Andel levert til
materialgjenvinning, biologisk
behandling og energiutnyttelse 89 86 85 85 83 83 84 82 82
Andel levert til materialgjenvinning
inklusiv biologisk behandling 52 37 36 42 40 40 39 37 38
Andel levert til forbrenning 48 63 64 55 56 .. 57 58 ..
Andel levert til deponi .. .. .. 1 1 .. 1 1 ..
Dager pr år med utvidet åpningstid
for mottak av avfall 236 236 236 145 136 146 71 70 73

Vann og avløp

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Andel av befolkningen som
er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste 97 95,9 99,2 .. .. .. 82 82,4 ..
Andel av
husholdningsabonnentene
på avløp som har installert
vannmåler 80 80 80 .. .. .. .. .. ..
Gebyrinntekter per
innbygger tilknyttet
kommunal avløpstjeneste
(kr/tilkn.innb) 1369 1449 1692 .. .. .. 1568 1600 ..
Gebyrgrunnlag per
innbygger tilknyttet
kommunal avløpstjeneste
(kr/tilkn.innb) 1446 1562 1254 .. .. .. 1549 1681 ..
Driftsutgifter per innb.
tilknyttet kommunal
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 1279 1374 1092 .. .. .. 1083 1204 ..
Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1) 3411 3820 3924 2953 3118 3240 3557 3655 3743
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Årsgebyr for septiktømming
(gjelder
rapporteringsåret+1) 4745 1780 3305 1458 1452 1568 1371 1384 1492
Andel innbyggere tilknyttet
anlegg med mekanisk,
biologisk, naturbasert el.
annet renseprinsipp 0 0 .. .. .. .. 28,6 29,1 ..
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Park og idrett

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter til naturforvaltning
og friluftsliv per innbygger. 48 50 52 72 79 87 75 89 92
Andel av leke - og rekreasjonsarealer
som er under kommunalt
driftsansvar. .. .. .. 84 72 .. 46 58 ..
Samlet lengde av turveier, turstier og
skiløyper (km) 241 144 162 290 295 366 192 198 385
Turstier og løyper tilrettelagt for
sommerbruk per 10 000 innbygger 45 46 52 43 43 61 108 114 286
Andel av turstier og sommerløyper
som er under kommunalt
driftsansvar .. .. 9 63 52 65 44 36 13
Sykkel - , gangveier/turstier mv.
m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 13 12 17 39 34 50 60 53 51

Bygg og kart

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter til bygge - ,
delesaksbeh. og seksjonering
som andel av kommunens
samlede netto driftsutgifter - 0,01 0,1 0,15 - 0,03 - 0,01 - 0,03 0,02 0,04 0,01
Netto driftsutgifter til bygge - ,
delesaksbeh. og seksjonering per
innbygger. - 4 46 68 - 13 - 3 - 14 9 19 8
Netto driftsutgifter til kart og
oppmåling som andel av
kommunens samlede netto
driftsutgifter 0,11 0,08 0,1 0,16 0,17 0,14 0,18 0,19 0,16
Andel driftsutg. til
plansaksbehandling av totale
driftsutg. til fysisk tilrettelegging og
planlegging. 43 41 40 36 38 39 35 37 38
Andel driftsinntekter fra
plansaksbehandling av totale
driftsinntekter fra fysisk
tilrettelegging og planlegging. 13 11 29 17 18 17 18 18 19
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan,
boligformål. jf. PBL - 08 § 33 - 1. 164700 174334 199334 .. .. .. 51637 51630 ..
Saksbeh.gebyret for oppføring av
enebolig, jf. PBL - 08 §20 - 1 a 33427 34393 35328 827694 .. .. 10274 11055 ..
Standardgebyr for
oppmålingsforretning for areal
tilsvarende en boligtomt 750 m2. 19514 20119 20119 835042 .. .. 14715 15433 ..
Gj.snittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist.
Kalenderdager .. .. 30 20 21 21 20 20 20
Gj.snittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist.
Kalenderdager .. .. 111 .. .. .. 36 38 ..
Andel søkn. om tiltak der komm.
har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid 0 0 .. 10 .. .. 8 8 ..
Gj.snittlig saksbehandlingstid for
opprettelse av grunneiendom.
Kalenderdager 140 .. 91 .. .. .. 67 57 ..
Antall innvilgede disp. for nye
bygninger i strandsonen per 100
km kystlinje 0 0 .. 2 .. .. 1 1 ..
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Andel innvilgede disp.søknader
for nybygg i 100 - m - beltet langs
sjø. Prosent .. .. .. 83 .. .. 81 85 ..
Andel innv. disp.søkn. om nybygg
i LNFR - omr. m byggeforb. v.
ferskvann. Prosent .. .. .. 93 .. .. 89 85 ..
Andel av disp.søknader for
nybygg i LNFR - områder som ble
innvilget. Prosent .. .. .. 88 .. .. 90 83 ..

Plan

Oppegård kommune Snitt kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Netto driftsutgifter til fysisk
planlegging, kulturminner,
natur og nærmiljø i prosent
av kommunens samlede
netto driftsutgifter 1,13 1,27 1,13 1,06 1,15 1,09 1,07 1,18 1,12
Netto driftsutgifter til fysisk
planlegging i prosent av
kommunens samlede netto
driftsutgifter 0,64 0,73 0,6 0,51 0,57 0,51 0,58 0,65 0,59
Netto driftsutgifter til
plansaksbehandling som
andel av kommunens
samlede netto driftsutgifter 0,53 0,55 0,36 0,37 0,41 0,4 0,38 0,43 0,42
Alder for kommunal
planstrategi 1 2 3 1 2 3 11 2 3
Alder for kommuneplanens
arealdel 2 3 4 3 3 2 6 6 3
Alder for kommuneplanens
samfunnsdel 2 3 4 4 4 3 6 5 4
Netto driftsutgifter til kart og
oppmåling som andel av
kommunens samlede netto
driftsutgifter 0,11 0,08 0,1 0,16 0,17 0,14 0,18 0,19 0,16
Netto driftsutgifter til
naturforvaltning og friluftsliv
per innbygger. 48 50 52 72 79 87 75 89 92
Andel driftsutg. til
plansaksbehandling av
totale driftsutg. til fysisk
tilrettelegging og
planlegging. 43 41 40 36 38 39 35 37 38
Andel driftsinntekter fra
plansaksbehandling av
totale driftsinntekter fra
fysisk tilrettelegging og
planlegging. 13 11 29 17 18 17 18 18 19
Andel av leke - og
rekreasjonsarealer som er
under kommunalt
driftsansvar. .. .. .. 84 72 .. 46 58 ..
Samlet lengde av turveier,
turstier og skiløyper (km) 241 144 162 290 295 366 192 198 385
Turstier og løyper tilrettelagt
for sommerbruk per 10 000
innbygger 45 46 52 43 43 61 108 114 286
Andel av turstier og
sommerløyper som er under
kommunalt driftsansvar .. .. 9 63 52 65 44 36 13
Sykkel - , gangveier/turstier
mv. m/kom. driftsansvar per
10 000 innb. 13 12 17 39 34 50 60 53 51
Antall innvilgede disp. for
nye bygninger i strandsonen
per 100 km kystlinje 0 0 .. 2 .. .. 1 1 ..
Andel innvilgede
disp.søknader for nybygg i
100 - m - beltet langs sjø.
Prosent .. .. .. 83 .. .. 81 85 ..
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Andel innv. disp.søkn. om
nybygg i LNFR - omr. m
byggeforb. v. ferskvann.
Prosent .. .. .. 93 .. .. 89 85 ..
Andel av disp.søknader for
nybygg i LNFR - områder
som ble innvilget. Prosent .. .. .. 88 .. .. 90 83 ..
Andel av behandlede
detaljreguleringsplaner som
var private forslag. Prosent 100 0 0 74 74 77 69 71 73
Andel av
kommune(del)planer areal
det er fremmet innsigelse til.
Prosent .. .. .. 58 77 70 60 58 54
Andel reguleringspl.
(område og detalj) det er
fremmet innsigelse til.
Prosent 33 0 0 29 19 28 36 21 24
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Sammendrag 

 

Tema og formål 

Temaet for dette tilsynet er forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging 

av opplæringen. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. Hovedpunkter i 

tilsynet er: 

 

• generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• enkeltvedtak om spesialundervisning 

• enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd. 

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt 

utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov 

for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. 

 

Gjennomføring 

Fylkesmannen åpnet 2. februar 2018 tilsyn med forvaltningskompetanse – avgjørelser om 

særskilt tilrettelegging – ved Greverud skole i Oppegård kommune. I tillegg omhandler tilsynet 

skoleeiers forsvarlige system for vurdering av om kravene i forvaltningsloven og 

opplæringsloven blir oppfylte når det gjelder forvaltningskompetanse.  

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig 

dokumentasjon og intervjuer på skoleeier- og skolenivå. 

 

Avdekkede lovbrudd 

Fylkesmannen har i kapitlene 3, 4, 5 og 6 konstatert brudd på regelverket. Følgende fire 

pålegg kan bli aktuelle å vedta: 

 

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

1. Oppegård kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Greverud skole oppfyller 

forvaltningslovens krav til enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 25.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring inneholder en begrunnelse som viser til de «faktiske forhold» som 

vedtaket bygger på.  

 

Enkeltvedtak om spesialundervisning  

2. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole ved behov for 

spesialundervisning oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4 jf. forvaltningsloven § 2 

og kapittel IV og V.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om 

spesialundervisning klart og tydelig presiserer  

- spesialundervisningens omfang, innhold og organisering 

- kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen  
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Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring  

3. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole i vedtak om og opphør av behov 

for særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V og 

opplæringsloven § 2-8.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at 

 

- omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen fastsettes i vedtak ut 

fra elevens individuelle behov, og på grunnlag av kartlegging av elevens 

norskferdigheter 

- enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge  

- enkeltvedtak for elevene i velkomstklasse inneholder en vurdering av at 

velkomstklasse er det beste for eleven 

- det fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven 

overføres til den ordinære opplæringen 

 

System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd  

4. Oppegård kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp 

kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning 

av enkeltvedtak, jf. opplæringsloven §§ 13-10, det vil si opplæringsloven § 2-8,  

§§ 5-3, 5-4 og forvaltningsloven §§ 2, 16 og kapittel IV og V. 

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse: 

- skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning og 

særskilt språkopplæring 

- vurdere skolenes praksis opp mot regelverket 

- sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

- innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis 

 

Status på rapporten og veien videre 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket 

under tilsynet.  

 

Fristen er 1. februar 2019 

Dersom lovbruddet ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om 

retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel 

VI.  

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete 

kildematerialet som foreligger og kun tar utgangspunkt i status på det tidspunktet 

tilsynsrapporten er datert. 

Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke en uttømmende tilstandsvurdering 

av kommunens øvrige virksomhet.    
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1. Innledning  

 

Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 2018-2021 omfatter følgende temaer: skolens 

arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering, tidlig innsats, 

spesialundervisning, skolemiljø, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring 

for voksne.  

 

Temaet skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er delt inn i deltemaer og 

omfatter blant annet forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av 

opplæringen. Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

er også et av deltemaene.  

 

Det er Oppegård kommune som har det overordnede ansvaret for at kravene i 

opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Oppegård kommune er 

derfor adressat for denne tilsynsrapporten. 

 

Tilsynet har avdekket fire lovbrudd. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting 

av lovbruddene som er avdekket under tilsynet. Fristen er 1. februar 2019. Dersom lovbrudd 

ikke er rettet innen fristen vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hjemmel i 

kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil 

kunne påklages, jf forvaltningsloven kapittel VI.  

 

1.1 Greverud skole – Oppegård kommune 

 

Greverud skole er en offentlig barneskole i Oppegård kommune i Akershus fylke. Skolen 

har omkring 580 elever (skoleåret 2017/2018) fordelt på 1. til 7. trinn. Skolen har 44 

lærere fordelt på 27,71 årsverk til undervisning. På skolens hjemmeside opplyses det om 

at skolen har tre til fire paralleller på hvert trinn. 

 

Oppegård kommune har totalt 27 324 innbyggere (per 2. kvartal 2018, tall fra SSB), 

hvorav 3 716 er elever i grunnskolen (tall fra GSI per 01.09.2018). Oppegård kommune 

har seks barneskoler og fire ungdomsskoler. 

 

1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten 

 

Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: 
 

• Kapittel 3: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• Kapittel 4: enkeltvedtak om spesialundervisning 

• Kapittel 5: enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• Kapittel 6: system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

 

Kapitlene 3-6 er delt inn på følgende måte:  
 

• Rettslig krav 

• Fylkesmannens undersøkelser 

• Fylkesmannens vurderinger 

• Fylkesmannens konklusjon 
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Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, framkommer 

dette som korreksjonspunkt. Foran i rapportens sammendrag og i kapittel 7 

Forhåndsvarsel om pålegg om retting av lovbrudd er det en oppsummering av alle 

korreksjonspunkt. 

 

Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne tilsynsrapporten: 
 

• LK06:  Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

• EVS:  Egenvurderingsskjema 

• PPT:  Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
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2. Om tilsynet med Oppegård kommune – Greverud skole 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  

 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn 

jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er 

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. 
I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes 

dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i 

medhold av denne, som er brutt. 

 

2.2 Tema for tilsynet  

 

Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt 

tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra 

ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven.  

 

Hovedpunkter i tilsynet vil være: 

• Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning 

• Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• Skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

 

I tall i Grunnskolestatistikkens Informasjonssystem (GSI) fremkommer det at Greverud 

skole skoleåret 2017/2018 ikke har elever med enkeltvedtak om punktskriftopplæring 

eller tegnspråkopplæring. Disse to vedtakstypene ble dermed ikke en del av dette 

tilsynet, og vil ikke bli omtalt i denne rapporten. 

 

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt 

utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov 

for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven.  

 

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: 

• sikrer elevenes rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foresatte i 

vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud  

• følger reglene for innhold i enkeltvedtak 

• sørger for å vurdere og kartlegge elevenes behov på en faglig forsvarlig måte  

• fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen 

 

I tilsynet vurderer vi om Greverud skole på denne måten sikrer elevenes rettigheter ved 

enkeltvedtak. Vi vurderer også om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og for 

å følge opp dette. Vi ser på om skoleeier skaffer seg informasjon om praksis på skolene, 

vurderer om skolene følger regelverket og setter inn tiltak dersom de ikke følger 

regelverket. Vi vurderer om skoleeier gjør dette tilstrekkelig og ofte nok til å sikre at 

skolene følger regelverket. 

 



5/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling - 18/00163-4 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling : Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse Oppegård kommune - Greverud skole

8 

 

 

 

Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av 

opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også 

medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. 

Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. 

 

Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i 

tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet.  

 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

 

Tilsyn med Oppegård kommune ble åpnet gjennom brev av 2. februar 2018. 

Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven   

§ 60 c.  

 

Dette tilsynet har benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, som 

informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av skoleeier og skolens ledelse. Egenvurderingene gir 

informasjon til Fylkesmannen om tilstanden på tilsynsområdet. I tillegg har RefLex til hensikt å 

sette i gang prosesser på skolen og i kommunen knyttet til forvaltningskompetanse ved 

avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen.  

 

I RefLex viser skoleeier og skolens ledelse til skriftlig dokumentasjon som skal underbygge 

svarene. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av Fylkesmannen. For temaet skoleeiers 

forsvarlige system, ble egenvurderingen utfylt av både skoleeier og skolens ledelse. I tillegg fylte 

skolens ledelse ut egenvurdering for temaet forvaltningskompetanse.   

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig 

dokumentasjon fra skolen og skoleeier, og intervjuer med to personer fra Greverud skole 

og tre personer fra kommunenivå den 20. mars 2018. 

 

Tilsynet ble utsatt fra våren 2018 til høsten 2018 på bakgrunn av bytte av saksbehandler 

hos Fylkesmannen. Det ble derfor innhentet nye dokumenter vedrørende elever med 

vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. 

 

Vi sendte foreløpig rapport til Oppegård kommune i brev av 28. september 2018, og 

Fylkesmannen avholdt sluttmøte 18. oktober 2018. I sluttmøtet deltok i tillegg til de som 

hadde vært med i tilsynet, de fleste av kommunens rektorer. I den foreløpige rapporten 

presenterte vi våre vurderinger og konklusjoner. 

 

Oppegård kommune har i epost av 22. oktober uttalt at tilsynet er nyttig i det videre 

arbeidet med forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av 

opplæringen. Skoleeier har nå revidert malene for enkeltvedtak om spesialundervisning 

og særskilt språkopplæring, og det er utarbeidet nye maler for vedtak om opphør av 

særskilt språkopplæring og spesialundervisning. De nye malene fulgte vedlagt til e-

posten fra kommunen.  

 

Kommunen informerer også om at de vil ta opp dette tilsynet på neste ledernettverk for 

alle rektorene og PPT-leder. 

 

Videre informerer kommunen at de i fremtiden vil gjennomføre rutinemessige kontroller 
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på skolene med utgangspunkt i sakkyndig vurdering/enkeltvedtak om 

spesialundervisning og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. 

 

Fylkesmannen ser positivt på at kommunen har satt i gang arbeidet med å rette 

lovbruddene. 

 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

 

• Utfylt EVS fra skoleeier vedrørende skoleeiers forsvarlige system, med følgende 

vedlegg: 

 

DOKUMENTER VEDRØRENDE SPESIALUNDERVISNING: 

- Saksgang skole spesialundervisning 

- Rutiner for saksgang vedrørende elever ved alternative opplæringsarenaer 

- Skjema henvendelse PPT 

- Vedtaksmal 

- Informasjon om klagerett og klagefrist 

- T-timer – rapportering 

- Veiledning til rapporteringsskjema 

 

DOKUMENTER VEDRØRENDE SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING: 

- Rutinebeskrivelse særskilt språkopplæring 

- SNO – rutine for tildeling 2016-17 

- Antall elever med behov for særskilt norskopplæring 

- Mal for vedtak om særskilt språkopplæring 

- Vedtaksmal velkomstklasse 

- Informasjon om klagerett og klagefrist 

 

DOKUMENTER VEDRØRENDE KOMMUNENS FORSVARLIGE SYSTEM: 

- Innkalling til administrativt ledernettverk 1.06.2017 

- Innkalling til administrativt ledernettverk 30.11.2017 

- Mal for årshjul spesialundervisning 

- Oppegård kommunes system for styring og kvalitetsutvikling i grunnskolen 

- Ledernettverk tema: spesialundervisning (PP-presentasjon) 

- Spes.ped. nettverk (PP-presentasjon) 

- Utvidet spes.ped. Koordinatornettverk (PP-presentasjon) 

 

• Utfylt EVS fra skolens ledelse vedrørende skoleeiers forsvarlige system 

 

• Utfylt EVS fra skolens ledelse vedrørende skolens enkeltvedtak 

 

• Dokumentasjon vedrørende sju elever med spesialundervisning: 

- Seks vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2017/2018 

- Seks vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2018/2019 

- Sju sakkyndige vurderinger som har relevans for vedtakene 

- Referat fra samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter 

- Henvisningsskjema til PPT 

- Kontrakt for alternativ opplæring «den ene dagen» 
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• Dokumentasjon vedrørende sju elever med særskilt språkopplæring: 

- Fire vedtak om særskilt språkopplæring for skoleåret 2017/2018 

- To vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse for skoleåret 

2017/2018 

- Seks vedtak om særskilt språkopplæring for skoleåret 2018/2019 

- To vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse for skoleåret 

2018/2019 

- Referat fra samarbeidsmøter 
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3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak  

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av 

enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven kravene er knyttet til. 

Rettslig krav 1 

Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært 

opplæringstilbud. Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi 

opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede enkeltvedtaket 

(RefLex 1.2 – 1.5) 

Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen 

gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. 

forvaltningsloven § 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig.  

 

Varselet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen 

varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle 

dersom eleven eller foreldre har 

 

- søkt eller bedt om vedtaket 

- hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken  

- fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig 

tid til å uttale seg 

 

Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta 

sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16. Varselet må derfor 

inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, og 

hvilke avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om. Det må også vise til de aktuelle 

bestemmelsene i opplæringsloven med forskrifter. 

 

Fylkesmannens undersøkelser  

Spesialundervisning  

I EVS viser rektor til møte med foresatte når det gjelder om skolen varsler elever og 

foresatte før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet.  

 

I intervju opplyser rektor om at foresatte alltid gis mulighet til å uttale seg om sakkyndig 

vurdering når den sakkyndige vurderingen er ferdig utarbeidet. Videre at skolen fatter nye 

enkeltvedtak om spesialundervisning hvert år.  

 

Det følger av siste avsnitt i de sakkyndige vurderingene at foresatte er gjort kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen. 

 

Skolen sender ikke ut skriftlig forhåndsvarsel. Foresatte har møter med PPT etter at det er 

utarbeidet sakkyndig vurdering, og de er i møtet forelagt sakkyndig vurdering.  

 

Det følger av saksdokumentene Fylkesmannen har innhentet at skolen har flere 

møter/foreldresamtaler med foresatte når det gjelder informasjon om den enkelte elevs 

spesialundervisning. 
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Særskilt språkopplæring 

I EVS svarer rektor at elever og foreldre varsles før det fattes enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring. Rektor viser til at det sendes ut innkalling til samarbeidsmøte og at det 

holdes møter med foresatte. Rektor viser videre i intervjuet til at det er dialog med 

foresatte gjennom utviklingssamtaler. På eget møte med foresatte informerer skolen om 

bakgrunnen for vedtaket, kartlegging, innhold, omfang og organisering.  

 

Skolen sender ikke ut et skriftlig forhåndsvarsel til foresatte.  

 

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon vedrørende seks elever som mottar særskilt 

språkopplæring ved Greverud skole inneværende skoleår. To av elevene går i 

innføringsklasse og fire går i ordinær klasse. For elevene i innføringsklassen står det i 

vedtaket at vedtaket er basert på søknad og samtykke fra foresatte.   

 

Fylkesmannens vurderinger 

Spesialundervisning 

Under rettslig krav 5 har vi konkludert med at Greverud skole innhenter samtykke fra 

foresatte til å henvise eleven til PPT. Under rettslig krav 6 har vi videre konkludert med 

at foresatte får mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før 

det blir fattet enkeltvedtak.  

 

Den sakkyndige vurderingen gir informasjon om hva spesialundervisningen vil innebære 

for eleven, og hvilke eventuelle avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om. Den 

sakkyndige vurderingen viser til de aktuelle bestemmelsene i opplæringsloven 

(opplæringsloven kapittel 5). 

 

Gjennom den ordinære saksgangen for spesialundervisning blir foresatte dermed kjent 

med saken, og de får vite hva opplæringstilbudet vil innebære for eleven.  Vi har også 

lagt vekt på at skolen har møter med foresatte vedrørende elevenes spesialundervisning. 

Det er derfor ikke nødvendig for skolene å sende forhåndsvarsel i saker om 

spesialundervisning.   

 

Særskilt språkopplæring 

Ved enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud kreves det at et forhåndsvarsel 

er skriftlig. Et muntlig forhåndsvarsel vil ikke oppfylle forvaltningslovens krav til 

forhåndsvarsel i § 16. Greverud skole gir ikke foresatte og elever skriftlig forhåndsvarsel. 

Spørsmålet blir dermed om foresatte på annen måte får kjennskap til at skolen skal fatte 

et vedtak og om de har fått rimelig tid til å uttale seg. 

 

Foresatte til elevene med vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse har søkt 

om plass i velkomstklassen. For disse elevene er det ikke nødvendig at skolen sender ut 

forhåndsvarsel. 

 

For elever som får særskilt språkopplæring må skolen gi foresatte informasjon om 

resultatet av kartleggingen av eleven og hvilke avvik fra det ordinære opplæringstilbudet 

som er aktuelle. Fylkesmannen legger til grunn at de samtalene og møtene rektor har 

beskrevet sikrer slik informasjon. Forutsatt at foresatte deretter får rimelig tid til å uttale 

seg, vil dette være tilstrekkelig. På denne bakgrunn mener vi at foresatte får mulighet til 

å gi sitt syn før det blir fattet vedtak om særskilt språkopplæring i ordinær klasse.  
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Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder vedtak om spesialundervisning.   

 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring. 

 

Rettslig krav 2 

Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til 

hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er 

vektlagt (RefLex 1.6 – 1.8) 

Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller 

foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og 

begrunnet, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og 

faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. 

forvaltningsloven § 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket 

innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være 

misfornøyd med vedtaket.  

 

Når det gjelder vedtak om spesialundervisning, kan det være tilstrekkelig å vise til den 

sakkyndige vurderingen. Dette forutsetter at den sakkyndige vurderingen oppfyller 

lovkravene i opplæringsloven § 5-3 første og andre ledd. 

 

Fylkesmannens undersøkelser  

Spesialundervisning  

Rektor på Greverud skole har i EVS vist til den kommunale malen for vedtak om 

spesialundervisning.  

 

I kommunens mal for enkeltvedtak om spesialundervisning vises det til sakkyndig 

vurdering fra PPT. Det er tomme felter/bokser i denne malen for utfyllende informasjon 

om innhold i og organisering av opplæringen, samt kompetanse for den som skal 

gjennomføre opplæringen. Malen inneholder også henvisning til gjeldende regelverk, dvs. 

opplæringsloven § 5-1, jf §§ 5-3, 5-4 og 5-5 med et sitat fra lovteksten i § 5-1. 

 

I alle vedtakene om spesialundervisning som Fylkesmannen har fått tilsendt er 

kommunens mal benyttet. Det fremgår av de sakkyndige vurderingene hvilke faktiske 

forhold som er lagt til grunn; det vil si kartlegging/beskrivelse av elevens behov for 

spesialundervisning og en beskrivelse av elevens lærevansker, jf. opplæringsloven § 5-3 

annet ledd. Videre følger det av den sakkyndige vurderingen hva slags 

spesialundervisning eleven skal motta. 

 

Særskilt språkopplæring 

Rektor svarer i EVS at skolens enkeltvedtak inneholder begrunnelser som viser både til 

bestemmelsen vedtaket bygger på, og på hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som 

er grunnlaget for vedtaket. 

 

I vedtakene om særskilt språkopplæring som Fylkesmannen har mottatt beskrives 

lovgrunnlaget for vedtaket. Skolen viser til opplæringsloven § 2-8 første ledd, første 

punktum. For elevene som har fått vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse 

viser skolen til oppll. § 2-8 første ledd. Det vises videre til at Oppegård kommune tilbyr 
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nyankomne elever i grunnskolen et særskilt opplæringstilbud i inntil to år. Tilbudet går ut 

på at tospråklig fagopplæring og særskilt språkopplæring gis i en egen velkomstklasse. 

 

Fylkesmannens vurdering  

Spesialundervisning 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at skolens enkeltvedtak 

om spesialundervisning inneholder begrunnelse for vedtaket; henvisning til hjemmelen, 

faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Ettersom 

vedtakene viser til sakkyndig vurdering fra PPT blir innholdet i deler av den sakkyndige 

vurderingen gjort til en del av i enkeltvedtaket. 

 

Særskilt språkopplæring 

Vedtakene Fylkesmannen har mottatt om særskilt språkopplæring har en beskrivelse av 

hjemmelsgrunnlaget under punktet «lovgrunnlag». Vedtakene om særskilt 

språkopplæring i velkomstklasse inneholder en beskrivelse av § 2-8 første ledd. 

Hjemmelen for plassering i velkomstklasse finnes imidlertid i § 2-8 femte ledd;  

«Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne 

grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik 

gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtak om særskild 

språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre 

gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt 

organisert tilbod kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for 

denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den 

utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette 

leddet krev samtykkje frå elev eller føresette».  

Skolen viser ikke til dette leddet i vedtakene. 

 

Vedtakene mangler en beskrivelse av de «faktiske forhold» vedtaket bygger på, jf 

forvaltningsloven   § 25. Etter Fylkesmannens vurdering skal vedtakene inneholde et 

eget avsnitt om hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlag for vedtaket. 

Det skal informeres om hvor eleven kommer fra, morsmål, hvor lenge eleven har bodd i 

Norge, når eleven begynte på norsk skole og eventuelt hvor mye norskopplæring eleven 

har hatt siden da. Vedtakene skal også omtale kartleggingen av elevenes 

norskferdigheter og resultatene av kartleggingen. Det er på bakgrunn av en vurdering av 

elevenes norskferdigheter at elevene har behov for særskilt språkopplæring. Skolen må 

vise hva den har vektlagt og vurdert i vedtaket. 

 

Fylkesmannen mener at vedtakenes begrunnelse ikke er individualiserte og knyttet til 

den konkrete elevens behov. Dette gjelder både elevene med særskilt språkopplæring og 

elevene med vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget ny mal for vedtak om spesialundervisning og vedtak om særskilt 

språkopplæring. Det følger av malen for vedtak om særskilt språkopplæring og mal for 

vedtak om spesialundervisning at det skal skrives en individualisert begrunnelse for 

vedtakene. Malene er foreløpig ikke implementert, og Fylkesmannen opprettholder derfor 

lovbruddet når det gjelder særskilt språkopplæring. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder vedtak om spesialundervisning.  
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Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring. 

Rettslig krav 3 

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og fremgangsmåte ved klage (RefLex 1.9 – 1.12) 

Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som 

gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven § 27. Nærmere 

regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven §§ 27 til 32. Skolen 

må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at 

klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike 

aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven § 15-2. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

I EVS fra skolen svarer rektor bekreftende på at enkeltvedtakene inneholder informasjon 

om klageadgang, klagefrist, klageinstans og at klagen skal sendes til skolen.  

 

Kommunens mal om spesialundervisning inneholder informasjon om klageadgang, 

klageinstans, klagefrist og at klagen skal sendes til skolen. Informasjon om klagerett og 

klagefrist følger også av et vedlegg til malen, med informasjon om klageadgangen. Malen 

for vedtak er fulgt i alle fem vedtakene, og alle vedtakene har nevnte vedlegg.  

 

Både kommunens mal om særskilt språkopplæring og de seks enkeltvedtakene som 

Fylkesmannen har mottatt inneholder et vedlegg med informasjon om klageadgang, 

klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. 

 

Fylkesmannens vurdering 

Spesialundervisning 

Fylkesmannen vurderer at enkeltvedtakene om spesialundervisning inneholder 

informasjon om klagerett, klageinstans, klagefrist og fremgangsmåte ved klage.  

 

Særskilt språkopplæring 

Vedtak om særskilt språkopplæring inneholder den informasjonen de skal om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, og Fylkesmannen 

vurderer at det rettslige kravet dermed er oppfylt.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt når det gjelder både spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring. 

 

Rettslig krav 4 

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter (RefLex 1.13) 

Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i 

saken, jf. forvaltningsloven § 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne 

retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om 

innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
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Fylkesmannens undersøkelser 

Av skolens EVS følger det at enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring viser til elevens/ foresattes rett til å se sakens dokumenter. 

Tilsendt vedlegg til mal for enkeltvedtak inneholder informasjon om elevens/ foresattes 

rett til å se sakens dokumenter. 

 

Fylkesmannen har vurdert seks vedtak om spesialundervisning og seks vedtak om 

særskilt språkopplæring. Alle enkeltvedtakene som Fylkesmannen har mottatt inneholder 

dette vedlegget. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen vurderer at vedlegget til vedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring inneholder informasjon om innsynsretten, og det rettslige kravet dermed 

er oppfylt. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt når det gjelder både spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring. 
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4. Enkeltvedtak om spesialundervisning 

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 

saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.  

 

Rettslig krav 5 

Foreldrene/elevene skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet 

for spesialundervisning (RefLex 2.2) 

Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år før PPT foretar 

sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4. 

Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at 

foreldre skal orienteres, forutsatt at elevene er samtykkekompetente. Dersom 

foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i 

søknaden. 

Fylkesmannens undersøkelser 

I skolens EVS svarer rektor på dette kontrollspørsmålet at «i skolens rutiner kalles det 

inn til samarbeidsmøte der behovet for sakkyndig vurdering drøftes, foresatte informeres 

om dette arbeidet og videre saksgang. Henvisningsskjema underskrives.»  

 

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon vedrørende seks elever som mottar 

spesialundervisning på Greverud skole i inneværende skoleår. For en av disse eleven er 

det fattet vedtak om at det ikke lenger er behov for spesialundervisning.  

 

I kommunens mal for henvisning til PPT er det avkrysning for samtykke fra foresatte til 

at eleven henvises til PPT. I alle de seks sakene som Fylkesmannen har mottatt har 

foresatte samtykket til at eleven henvises til PPT. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

I dokumentasjonen og sakene Fylkesmannen har fått tilsendt finner Fylkesmannen det 

sannsynliggjort at foreldre samtykker før utredning av behovet for spesialundervisning. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 6 

Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig 

vurdering før enkeltvedtaket fattes (RefLex 2.3) 

Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og 

til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen kan gi 

begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven § 19 og reglene om taushetsplikt. 

Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på 

en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige 

vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet.  
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Fylkesmannens undersøkelser 

Av skolens EVS fremkommer det at PPT går gjennom sakkyndig vurdering med foresatte 

før skolen og foresatte har møte med PPT.  

 

Av intervju med rektor følger det at når utkastet til sakkyndig vurdering er ferdig, gis 

foresatte mulighet for uttalelse. 

 

Det fremkommer av de sakkyndige vurderingene at foresatte har mottatt kopi, nederst i 

sakkyndig vurdering står det «kopi» til foresatte. Videre fremkommer det av siste avsnitt 

i sakkyndig vurdering at «foresatte er gjort kjent med innholdet i den sakkyndige 

vurderingen».  

 

Det fremkommer av dokumentasjonen at tidsrommet fra den sakkyndige vurderingen 

foreligger, og til det blir fattet første vedtak om spesialundervisning, er tre til fire uker.  

 

I kommunens rutine om «saksgang for vurdering av timer til spesialundervisning […]» 

fremkommer det ikke om foresatte skal gis mulighet til å uttale seg om sakkyndig 

vurdering. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

På bakgrunn av skolens EVS og opplysninger fra rektor legger Fylkesmannen til grunn at 

foreldrene er kjent med innholdet i sakkyndig vurdering før vurderingen sendes til 

skolen. Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at det er sannsynliggjort at kommunen 

sikrer at foresatte gis mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen før 

enkeltvedtak blir fattet. 

 

Tidsrommet fra den sakkyndige vurderingen foreligger og til det blir fattet vedtak viser at 

foresatte er gitt rimelig tid til å uttale seg. 

 

Fylkesmannen mener imidlertid at kommunen burde beskrevet i sine rutiner at foresatte 

skal gis mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 7 

Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha 

et enkeltvedtak (RefLex 2.4) 

Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom 

skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om 

enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefaler spesialundervisning og når de ikke anbefaler 

dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og 

er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

I de seks sakene som gjelder spesialundervisning som Fylkesmannen har mottatt har 

fem fått innvilget spesialundervisning, etter tilråding fra PPT i Oppegård. Et av vedtakene 
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innebærer opphør av spesialundervisning. Fylkesmannen har ikke mottatt eksempler på 

enkeltvedtak etter sakkyndig vurdering der spesialundervisning ikke ble innvilget. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

På bakgrunn av rektors EVS og de enkeltvedtakene som Fylkesmannen har mottatt, 

mener vi at skolen fatter vedtak etter at det er utarbeidet sakkyndig vurdering fra PPT. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 8 

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilket omfang, innhold og 

organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal 

gjennomføre opplæringen (RefLex 2.6 – 2.9) 

Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, 

ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig 

for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3 annet ledd. Skolens vedtak om 

spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Et enkeltvedtak skal 

være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. 

Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder 

spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra Læreplan for 

Kunnskapsløftet 2006 (LK06), hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken 

kompetanse personalet skal ha.  

 

Fylkesmannens undersøkelser 

Av skolens EVS fremkommer det at enkeltvedtak inneholder omfang, innhold og 

organisering av spesialundervisningen.  

 

I kommunens mal for enkeltvedtak om spesialundervisning er kravet til 

spesialundervisningens omfang beskrevet slik: 

«Eleven har rett til spesialundervisning i …(antall) årstimer (a 60min.)» 

 

I malen er krav til spesialundervisningens innhold beskrevet slik: 

«Angi hvilke fag og områder. 

Avvik fra læreplanen.  

Angi kompetansemål og ev. avvik fra kompetansemål i læreplanverket. 

Angi behov for særskilt tilrettelegging/utstyr».  

 

I malen er krav til spesialundervisningens organisering beskrevet slik: 

«Antall årstimer i de ulike fagene/områdene. 

 

… (antall) årstimer som organiseres i liten gruppe. 

… (antall) årstimer som organiseres som tolærersystem i klassen/basen. 

… (antall) årstimer som organiseres som enetimer. 

 

I utgangspunktet fordeles årstimene jevnt utover skoleåret. Det kan likevel bli aktuelt å 

gjennomføre noen av årstimene mer intensivt i perioder». 
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I malen er krav til kompetanse beskrevet slik: 

«Kompetanse – pedagog/assistent. 

Spesifisere bruk av faglærer, pedagog med særskilt/spesiell kompetanse, assistent og 

eventuell annen kompetanse som er nødvendig for å kunne gi eleven et forsvarlig utbytte 

av opplæringen». 

 

Av kommunens rutine «Saksgang for vurdering av timer til spesialundervisning […]» 

følger det på s. 2 at når rektor treffer vedtak skal det fremgå av vedtaket «om 

spesialundervisningen skal gis av pedagog, spesialpedagog eller assistent».  

 

Omfanget av spesialundervisningen er beskrevet i et presist antall årstimer i alle vedtak 

og sakkyndige vurderinger vi har innhentet fra Greverud skole. Alle de sakkyndige 

vurderingene gjelder for tre år, men det følger av flere at «omfanget skal vurderes på ny 

hvert år». 

 

Når det gjelder innholdet i spesialundervisningen, er det i alle vedtakene oppgitt hvilke 

fag det skal gis spesialundervisning i, eller om spesialundervisningen skal handle om 

sosial kompetanse, grunnleggende ferdigheter og støtte til bruk av hjelpemidler. 

Innholdet i vedtakene samsvarer med tilrådingen i de sakkyndige vurderingene i alle 

sakene. I de sakkyndige vurderingene er innholdet nærmere beskrevet, og det 

fremkommer om det skal være avvik fra kompetansemål eller ikke, om eleven kan følge 

ordinær timefordeling samt om eleven kan følge den ordinære organiseringen av 

opplæringen for trinnet.  

 

De sakkyndige vurderingene på Greverud skole er gjort gjeldende for tre år. Innholdet er 

ikke beskrevet slik at det kan anvendes i tre år. Eksempelvis for elev 5, som har 

spesialundervisning i matematikk. Det står i den sakkyndig vurdering som ble utarbeidet 

da eleven gikk på 3. trinn at kompetansemålene skal hentes fra 2. trinn.  

 

Organiseringen av spesialundervisningen blir i de fem vedtakene beskrevet slik: 

• Elev 1: «xx timer som organiseres fleksibelt. … timelærer, pedagog og assistent, i 

gruppe, korte enetimer og/eller tolærersystem i klassen. Tilbud om alternativ 

opplæring en dag per uke».   

• Elev 2: «tolærersystem i klassen og i mindre grupper. X timer i uken i 

aldersblandet gruppe».  

• Elev 3: «Noe tolærersystem i klassen men også i liten gruppe med oppfølging».    

• Elev 4: «som tolærer i klassen, liten gruppe, en til en. Han deltar også på 

aldersblandet gruppe».  

• Elev 5: «Som tolærer i klassen samt mindre grupper».  

Kompetansen på den som skal gjennomføre opplæringen/spesialundervisningen blir i de 

fem vedtakene beskrevet slik: 

• Elev 1: «Pedagog, assistent og kontaktlærer med kompetanse på Tourettes 

syndrom». 

• Elev 2: «Pedagog i tett samarbeid med kontaktlærer, miljøarbeider og assistent».  

• Elev 3: «Spesialpedagog i samarbeid med kontaktlærer. Spesialpedagog veileder 

assistent».    
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• Elev 4: «Pedagog har hovedansvaret for undervisningen og arbeider tett sammen 

med assistent som følger [elev 4] gjennom hele skoledagen». 

• Elev 5: «Pedagog med kompetanse på sosiale vansker og matematikkvansker, i 

samarbeid med kontaktlærer». 

 

Fylkesmannens vurderinger 

I alle fem enkeltvedtakene som Fylkesmannen har sett på fra Oppegård 

kommune/Greverud skole, vises det til at den sakkyndige vurderingen ligger til grunn for 

vedtaket. Den sakkyndige vurderingen er på denne måten gjort til en del av 

begrunnelsen for enkeltvedtaket.  

 

Fylkesmannen mener det er bra at malen for spesialundervisning viser til at vedtaket skal 

beskrive spesialundervisningens omfang, organisering og innhold, og at det skilles 

mellom timer som skal gis av pedagog og assistent. 

 

Fylkesmannen vurderer at alle enkeltvedtakene fra Oppegård kommune og de 

sakkyndige vurderingene beskriver omfang av spesialundervisningen i antall klokketimer 

per år. Når sakkyndig vurdering har varighet for tre år, må sakkyndig vurdering beskrive 

om antallet timer med spesialundervisning skal økes i takt med økningen av timer for 

trinnet. Fylkesmannen mener dette burde vært tydeligere presisert i flere av de 

sakkyndige vurderingene.  

 

Når det gjelder innholdet i spesialundervisningen, vurderer Fylkesmannen at det er 

samsvar mellom enkeltvedtaket og sakkyndig vurdering i alle sakene. Innholdet er 

presist beskrevet med hensyn til hvilke fag eleven har behov for spesialundervisning i, 

eventuelt om eleven har behov for spesialundervisning når det gjelder sosial 

kompetanse.  

 

Innholdet i de sakkyndige vurderingene er ikke beskrevet slik at innholdet kan anvendes 

i tre år. Et eksempel er elev 5, som har spesialundervisning i matematikk. Det står i den 

sakkyndig vurdering, som ble utarbeidet da eleven gikk på 3. trinn, at 

kompetansemålene skal hentes fra 2. trinn. Fylkesmannen mener det skulle vært 

beskrevet hvilke kompetansemål eleven skal følge når eleven går på 4. og 5. trinn. 

Eleven skal ikke nødvendigvis følge kompetansemål fra 2. trinn når eleven går på 5. 

trinn. På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at innholdet av 

spesialundervisningen er upresist formulert, og at dette må anses som et lovbrudd. 

 

Malen for vedtak gir etter Fylkesmannens vurdering klare føringer for hvordan 

organiseringen skal skrives i vedtak. Det er bra at det er laget alternativer for hvor 

mange timer av spesialundervisningen som skal organiseres i liten gruppe/ med 

tolærersystem i klassen/ enetimer. 

 

Av de fem eksemplene på vedtak som Fylkesmannen har fått tilsendt fremgår det etter 

Fylkesmannens vurdering for mange alternative løsninger for organisering av 

spesialundervisningen. I alle fem saker er det gitt alternativer for opplæringen slik at 

læreren selv kan velge på hvilken måte spesialundervisningen skal gis/organiseres. I to 

av vedtakene (elev 1 og 2) er timeantallet uteglemt; «xx timer som organiseres 

fleksibelt» og «x timer i uken i aldersblandet gruppe». Da er det helt opp til skolen å 

bestemme timeantallet. 
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De sakkyndige vurderingene er på tilsvarende måte heller ikke presise når det gjelder 

hvordan spesialundervisningen bør organiseres for å gi elevene likeverdig 

opplæringstilbud i alle fem sakene. Enkeltvedtakene er som følge av dette ikke klare og 

tydelige i forhold til hvilken rett elevene har til spesialundervisning. Den upresise 

beskrivelsen av organiseringen av spesialundervisningen gir skolen for mye frihet/valg i 

forhold til hvordan skolen ønsker å organisere spesialundervisningen. Fylkesmannen 

vurderer på denne bakgrunn at organiseringen av spesialundervisning ikke er presist nok 

beskrevet i vedtak om spesialundervisning på Greverud skole. 

 

Skolen beskriver kompetansen til personalet, som skal gjennomføre 

spesialundervisningen i vedtakene, ved å gjengi antall timer med assistent/ pedagog 

(eller spesialpedagog). Det fremgår ikke hvor mange timer med assistent og hvor mange 

timer med pedagog i fire av fem vedtak (elev 1,2,3 og 4). Det er med andre ord gitt for 

lite presis beskrivelse av hvor mange timer elevene har rett til opplæring med pedagog 

eller spesialpedagog. I fire av fem saker har skolen/læreren i realiteten frihet til selv å 

velge om eleven skal få opplæring av en assistent eller en pedagog. Skolen kan velge å 

gi eleven kun opplæring av en assistent, og det er uklart når det skal brukes assistent. 

Slik kompetansen er beskrevet i vedtaket kan det tolkes på forskjellige måter.  

 

Elevenes rettssikkerhet svekkes når det ikke er tilstrekkelig presist beskrevet hvordan 

organiseringen av og innholdet i spesialundervisningen, og kompetansen til den som skal 

gjennomføre spesialundervisningen. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget ny mal for vedtak om spesialundervisning. Det følger av malen at 

enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningens omfang, innhold 

og organisering. Malen er foreløpig ikke implementert, og Fylkesmannen opprettholder 

derfor lovbruddet. Fylkesmannen vil også presisere at det må gjøres arbeid for å endre 

innholdet i de sakkyndige vurderingene før lovbruddet kan oppheves/anses rettet, jf. 

vurderingene ovenfor. 

 

Fylkesmannen konklusjon  

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon, herunder alle enkeltvedtakene, konkluderer 

Fylkesmannen med at lovkravet ikke er oppfylt når det gjelder enkeltvedtakets 

opplysninger om spesialundervisningens omfang, innhold og organisering. Videre 

konkluderer Fylkesmannen med at beskrivelsen av kompetanse på den som skal 

gjennomføre spesialundervisningen ikke er tilstrekkelig presist.  

 

Lovkravet er ikke oppfylt. 

 

Rettslig krav 9 

Avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket (RefLex 2.5) 

Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne 

dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller 

elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3 siste ledd. Skolen må få 

klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. 

Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn 

for at skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen.  
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Fylkesmannens undersøkelser 

Rektor uttaler i EVS at «dersom det er avvik i vedtaket fra den sakkyndige vurderingen 

så vil dette tas opp med foresatte, f. eks der timetallet avviker».  

 

Ingen av vedtakene i tilsynet har avvik fra sakkyndig vurdering, alle vedtak er i tråd med 

sakkyndig vurdering.  

 

Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen legger til grunn at dersom det hadde vært avvik fra sakkyndig vurdering 

ville skolen gitt en begrunnelse for dette, slik skolen skriver i sin egenvurdering. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Lovkravet er oppfylt. 
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5. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 

særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 

saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. 

 

Rettslig krav 10 

Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak  

(RefLex 4.2) 

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de 

har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. 

opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, 

tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for å kartlegge 

norskferdigheter før skolen vedtar særskilt språkopplæring. En avgjørelse om særskilt 

språkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

I skolens EVS svarer rektor at det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt 

språkopplæring. 

 

I Oppegård kommunes «rutinebeskrivelse – særskilt språkopplæring» står det at rektor 

på nærskolen skal fatte enkeltvedtak om at elever skal ha opplæring i særskilt norsk, 

samt enkeltvedtak om grunnleggende norsk i velkomstklasse. Videre er det beskrevet 

hvordan elevenes norskferdigheter skal kartlegges.  

 

Fylkesmannen har fått tilsendt seks vedtak om særskilt språkopplæring fra skolen. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

På bakgrunn av mottatt dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at det fattes vedtak om 

særskilt språkopplæring for elever som har rett til dette.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 11 

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, 

hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen  

(RefLex 4.3 – 4.5) 

Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. 

Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for språkopplæring og for å 

kunne ta stilling til omfanget (antall timer og varighet), for kobling mot ordinær 

opplæring og eventuelt behovet for tospråklig opplæring i fag eller morsmålsopplæring.  
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Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller ordinær læreplan i norsk. Skolen skal 

bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik opplæring.  

Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kommunen kan organisere tilbudet om 

særskilt språkopplæring i egne grupper for nyankomne elever i inntil to år, jf. 

opplæringsloven § 2-8. Vedtak kan bare gjøres for ett år om gangen. Det er en 

forutsetning at skolen vurderer at egne grupper er det beste for eleven. Denne 

vurderingen må komme frem av vedtaket. I vedtaket kan skolen også gjøre avvik fra 

læreplanverket.  

Fylkesmannens undersøkelser 

I EVS svarer rektor at enkeltvedtakene om særskilt språkopplæring inneholder 

opplysninger om antall timer (omfang) og organisering. Rektor svarer at enkeltvedtakene 

ikke inneholder informasjon om hvilken læreplan eleven skal følge. Rektor viser til den 

innsendte dokumentasjonen for enkeltelever. 

 

Skolen har ikke vist hvordan den kartlegger elevenes norskferdigheter, men sier i 

intervju at skolen kartlegger elevenes ferdigheter på våren med bruk av materiell fra 

Utdanningsdirektoratet.  
 

Under overskriften «vedtak» i kommunens mal for vedtak om særskilt språkopplæring 

står det at eleven skal «tilbys timer/uke særskilt norskopplæring. Timene blir gitt som 

ene- og/eller gruppetimer». Malen inneholder ikke informasjon om hvilken læreplan 

eleven skal følge. 

 

I alle seks sakene Fylkesmannen har mottatt har skolen brukt kommunens mal. I 

vedtakene, er vedtakets varighet angitt ut skoleåret 2018/2019. Det er tildelt 1 time per 

uke, og det er angitt at timen blir gitt som gruppetime. 

 

I intervju sier rektor at omfanget av særskilt språkopplæring for elevene er 

standardisert. Skolen plusser imidlertid på med flere timer som dekkes av skolens egne 

midler.  

 

I kommunens skriv om tildeling av midler til særskilt språkopplæring (for skoleåret 

2016/2017), står det at elevene som mottar særskilt språkopplæring får 45 minutter per 

uke det første året med særskilt språkopplæring og 30 minutter per uke det andre og 

tredje året. 

 

Velkomstklasse 

I kommunens rutinebeskrivelse for særskilt språkopplæring står det at elevene i 

velkomstklasse skal organiseres i grupper avhengig av alder og tidligere skolegang, og at 

det skal undervises etter læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

Denne informasjonen fremgår også av kommunens mal for vedtak om særskilt 

språkopplæring i velkomstklasse. 

 

I intervju sier rektor at elevene som får vedtak om særskilt språkopplæring i 

velkomstklasse, kartlegges i velkomstklassen. 
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I tillegg til seks vedtak om særskilt språkopplæring, har to av elevene fått eget 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse. Vedtaket om en time per uke 

med særskilt språkopplæring er truffet 28. august, og vedtaket om opplæring tre dager 

per uke i velkomstklasse er truffet 6. september.  

 

Det fremgår av de to vedtakene vedrørende opplæring i velkomstklasse at eleven skal 

være i aldersblandet gruppe tre dager per uke. 

 

Vedtakene om særskilt språkopplæring i velkomstklasse inneholder informasjon om 

hvilken læreplan i norsk som skal følges. 

 

Skolen har ikke vist i vedtakene at den har vurdert at egne grupper (velkomstklasse) er 

det beste for elevene.  

 

Fylkesmannens vurderinger 

Alle vedtakene Fylkesmannen har mottatt inneholder informasjon om omfanget av den 

særskilte språkopplæringen, samt informasjon om organiseringen. Vedtakene om 1 times 

særskilt språkopplæring inneholder imidlertid ikke informasjon om hvilken læreplan 

eleven skal følge.  

 

I de seks vedtakene Fylkesmannen har mottatt er elevene tildelt 1 time særskilt 

språkopplæring i uka. Undervisningen er organisert som gruppetimer for samtlige elever. 

Under rettslig krav 2 har vi konkludert med at skolens vedtak om særskilt 

språkopplæring ikke inneholder en beskrivelse av de faktiske forholdene som vedtaket 

bygger på. Det er blant annet ikke vist til kartleggingen av elevenes norskferdigheter. 

Når vedtakene ikke inneholder en beskrivelse av de faktiske forholdene vedtaket bygger 

på, herunder kartleggingen av elevens norskkunnskaper, er det vanskelig å se om skolen 

har tatt tilstrekkelig hensyn til elevens behov ved vurderingen av omfang og organisering 

av språkopplæringen. 

 

Omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen skal fastsettes ut fra elevens 

individuelle behov. Etter Fylkesmannens vurdering fremstår vedtakene i liten grad som 

individualiserte både når det gjelder omfang og organisering av opplæringen. 

 

Velkomstklasse 

Det følger av § 2-8 femte ledd at det skal vurderes at velkomstklasse er det beste for 

eleven, sammenlignet med å få opplæring i vanlig klasse. En slik vurdering mangler i de 

to vedtakene vedrørende opplæring i velkomstklasse. 

 

Elevene skal følge den ordinære opplæringen i to dager. Det burde fremgå av vedtakene 

hvilke dager og hvilke fag eleven skal være i ordinær opplæring/klasse.  

 

Det følger av § 2-8 femte ledd at det skal fremgå om det gjøres avvik fra læreplanverket 

i de øvrige fagene. Det står ikke noe om avvik fra læreplanverket i de to vedtakene.  

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om disse elevene i velkomstklasse får opplæring etter 

ordinære læreplaner i øvrige fag.  

 

Elevene som har vedtak om velkomstklasse har også et eget vedtak om særskilt 

språkopplæring i 1 time i uka. Det følger av § 2-8 at det skal treffes ett vedtak om 

elevens samlede språkopplæring. Det vanskelig for eleven og foresatte å forstå 
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sammenhengen mellom disse to vedtakene. Det ville vært tydeligere dersom all 

opplæring som gjelder særskilt språkopplæring etter § 2-8 var samlet i ett vedtak. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget en ny mal for vedtak om særskilt språkopplæring. Det følger av 

malen at enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om opplæringens omfang, og om 

eleven vil bli tatt ut av ordinære undervisningen. Den nye malen er foreløpig ikke 

implementert, og Fylkesmannen opprettholder derfor lovbruddet. Fylkesmannen vil 

presisere at enkeltvedtakene også må inneholde opplysninger om opplæringens 

organisering og hvilken læreplan eleven skal følge. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen skal fastsettes ut fra elevens 

individuelle behov, og på bakgrunn av kartlegging av elevens ferdigheter. Det gjøres ikke 

på Greverud skole.  

 

Enkeltvedtakene inneholder ikke opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge.  

 

Enkeltvedtakene for elevene i velkomstklasse mangler en vurdering av at velkomstklasse 

er det beste for eleven. 

 

Lovkravet er ikke oppfylt. 

 

Rettslig krav 12 

Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven 

overføres til den ordinære opplæringen (RefLex 4.6) 

Skolen må kartlegge elever som får særskilt språkopplæring, underveis i opplæringen, 

jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i 

norsk til å følge ordinær opplæring på skolen. Før skolen overfører eleven til å følge 

ordinær opplæring, må skolen fatte et enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring. Dette gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et 

enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

Rektor svarer i EVS at skolen ikke fatter enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring når eleven starter i den ordinære opplæringen. Ingen av elevene som 

har fått vedtak etter opplæringsloven § 2-8 på Greverud skole har hittil fått opphevet 

sine vedtak i løpet av vedtaksperioden.  

 

Fylkesmannen etterspurte tre eksemplarer på vedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring i vårt brev datert 22.08.2018, men vi har ikke mottatt noen vedtak om 

opphør. 

 

I kommunens rutinebeskrivelse fremgår det at ledelsen og lærerne i velkomstklassen har 

ansvar for jevnlig vurdering av elevens utvikling, og at de skal be om et overføringsmøte 

med nærskolen når eleven skal være på nærskolen på fulltid. Videre står det at 

«ledelsen/kontaktlærer ved nærskolen informerer foreldrene om når oppholdet i 
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velkomstklassen avsluttes. (Det skrives enkeltvedtak fra velkomstklassen når plassen 

opphører)».  

 

Det er ikke beskrevet i kommunens rutiner når og hvordan det skal fattes enkeltvedtak 

om opphør av særskilt språkopplæring når eleven starter i den ordinære opplæringen.  

 

Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen har ikke mottatt eksempler på vedtak om opphør før vedtaksperioden har 

utløpt, og rektor har informert om at skolen ikke har noen vedtak om opphør. Vi har 

heller ikke andre opplysninger om at elever har blitt overført til ordinær opplæring før 

vedtaksperioden er utløpt, eller opplysninger om hvordan elevenes ferdigheter har blitt 

kartlagt underveis i opplæringen. 

 

Fylkesmannen ser av kommunens rutiner vedrørende særskilt språkopplæring, at 

ledelsen og lærerne i velkomstklassen er gitt ansvaret for at elevene i velkomstklassen 

får jevnlige kartlegginger av sine norskferdigheter underveis i opplæringen. Videre står 

det i rutinene at rektor er ansvarlig for å følge opp at det fattes vedtak om opphør av 

særskilt språkopplæring i velkomstklasse når eleven føres tilbake til nærskolen. 

Fylkesmannen har imidlertid heller ikke mottatt noen vedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring i velkomstklasse.  

 

Når skolen i EVS har svart at den ikke fatter enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring, og dette heller ikke er beskrevet i kommunens rutiner, finner 

Fylkesmannen det sannsynliggjort at skolen og kommunen ikke har en praksis som sikrer 

at det blir fattet enkeltvedtak om opphør så snart eleven får tilstrekkelige ferdigheter i 

norsk til å følge den ordinære opplæringen. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget en ny mal for vedtak om opphør av særskilt språkopplæring og en 

ny mal om opphør av særskilt språkopplæring i velkomstklasse.  

 

De nye malene er foreløpig ikke implementert, og Fylkesmannen opprettholder derfor 

lovbruddet. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er ikke oppfylt. 
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6. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd  

 

Rettslig krav 13 

Kommunen (skoleeier) skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i 

opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig 

system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene. Dette følger av 

opplæringsloven § 13-10. 

Systemets utforming og omfang kan skoleeier bestemme på bakgrunn av lokale forhold, 

egne risikovurderinger og skoleeiers og skolenes organisering. For at et system skal 

være forsvarlig, må det være egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og 

forskrift. Systemet må også sikre at det blir satt i gang tiltak som er tilstrekkelige til å 

rette opp i slike forhold. 

 

Kommunen må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i 

opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning av 

enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven  

§ 13-10, det vil si opplæringsloven § 2-8, §§ 5-3, 5-4 og forvaltningsloven §§ 2, 16 og 

kapittel IV og V. 

 

Nedenfor har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at systemet skal 

være forsvarlig i samsvar med opplæringsloven § 13-10.  

 

Rettslig krav 13.1 

Skoleeier må skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring og spesialundervisning (Reflex 2.3 og 2.7) 

Skoleeier må sørge for å ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis slik at skoleeier kan 

vurdere om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter. Informasjonen 

som blir innhentet, må være relevant og dekkende for kravene i regelverket på det 

området som skal vurderes.  

 

Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring  

I Oppegård kommune er rektorene delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring, mens klager på enkeltvedtak som skal 

sendes til Fylkesmannen behandles av skoleeier. 

 

Det følger av skoleeiers EVS at skoleeier følger opp skolene gjennom «Moava 1310», 

som er et system som hjelper skoleeiere til å oppfylle kravet til et forsvarlig system. 

Rutiner og oppfølging av spesialundervisningen drøftes i ledernettverk for skole, 

barnevern og PPT. Ifølge EVS innhenter skoleeier informasjon fra skolene om de har 

elever med behov for særskilt norskopplæring. Skolene får tildelt ressurser ut fra dette 

og lager enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. Videre følger det av EVS at skolene 

melder fra om nyankomne elever som har behov for opplæring i kommunens 

velkomstklasse.  

 

Rektor svarer i EVS at kommunen har felles rutiner, og at hun mottar påminnelser fra 

skoleeier. Det blir minnet om at det skal rapporteres i Moava. 
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Skoleeier har i EVS lagt ved utskrift fra Oppegård kommunes system for styring og 

kvalitetssikring i grunnskolen. Dette er et verktøy for å vurdere om opplæringsloven 

følges. Det uttales i dette at det er kjøpt inn lisens på Moava, som er et digitalt 

årshjulsbasert system med gjøremål som er lenket opp mot aktuell paragraf i 

Opplæringsloven. Datasystemet skal hjelpe kommunen å holde rede på alt som rektorene 

har ansvar for å oppfylle etter opplæringsloven. Alle skolene er lagt inn i systemet og de 

bruker systemet. Kommunens maler er lagt inn her. Rektor varsles på Outlook og merker 

av når gjøremål er gjort.  

 

I kapittel 4 i dette systemet er det lagt ved en «Plan for gjennomføring av 

kvalitetsvurdering». Av denne følger at det skal foretas Virksomhetsbesøk (skolebesøk) 

fra januar til april, at det er faste ledersamtaler med nye ledere og at det skal foretas 

«Fast oppfølging på noen enkeltskoler» hele året. 

 

I kapittel 6 i dette systemet følger det at det skal rapporteres til kommunen med en 

årsrapport vedrørende skolens vedtak om spesialundervisning. 

 

I kapittel 7 vedrørende «møtearenaer» fremgår at rektorene er med i et administrativt 

ledernettverk og fagnettverk. I kapittel 12 fremgår at i månedlige fagnettverk og 

ledernettverk tas opp faglige og/eller juridiske saker knyttet til opplæringsloven. 

Kommunen har juridisk skolekompetanse på administrativt nivå som brukes av 

nettverkene. 

 

Det er lagt ved innkalling til ledernettverk hvor tema har vært spesialundervisning i juni 

2017. Vedlagt følger kopi av PP-presentasjon om spesialundervisning. 

 

Det er lagt ved en «Veiledning for rapportering på spesialundervisning». Rapporten skal 

fylles ut elektronisk av skolen og legges i egen mappe på kommunens intranett. Dette er 

et hjelpemiddel til planlegging og oppfølging av spesialundervisningen på den enkelte 

skole. Elevene anonymiseres. Det skal blant annet fylles inn om eleven har mottatt lite, 

moderat eller stort omfang av spesialundervisning, antall timer, og om faglige og sosiale 

mål er nådd eller ikke nådd. Videre skal det fylles inn om det har skjedd avvik/frafall av 

timer til spesialundervisning, og om dette avviket skyldes ansatt eller elev. 

 

Rektor uttaler i intervju at det er «åpen dør» inn til kommunens jurist for å få hjelp til å 

utarbeide vedtak, men at skolen kunne ønske at kontakten med skoleeier var tettere, 

mer konkret og mer på detaljnivå når det gjelder utformingen av vedtak. 

 

Skoleeier har videre vedlagt mal for vedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring.  

 

Skoleeier uttaler i intervju at det foretas skolebesøk en gang i året, i år var temaet 

opplæringsloven kapittel 9A. Videre ble det uttalt at det ikke har vært foretatt stikkprøver 

av vedtak om særskilt språkopplæring eller spesialundervisning siste året, men det er 

mulig å foreta månedlige stikkprøver gjennom Moava 1310. Skoleeier uttaler i intervju at 

de ser at de burde ha sett på og vurdert enkeltvedtak, ikke bare talt dem. 

 

Fylkesmannens vurderinger - spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Fylkesmannen finner at Moava 1310 gir skoleeier mulighet til å ha oversikt over de 

lovpålagte gjøremålene skolene i kommunen har. De enkelte oppgavene har frister for 
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når de skal være utført, og skoleeier vil kunne etterspørre gjøremålet hvis det ikke blir 

utført.  

 

Når skoleeier ikke selv fatter vedtak, skal Fylkesmannen kontrollere om skoleeier 

innhenter relevant informasjon om skolenes forvaltningskompetanse. Det er rektorene 

som fatter vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring i Oppegård 

kommune. Det er derfor skapt arenaer for drøfting av saksbehandling i nettverkene, og 

tema spesialundervisning og særskilt språkopplæring har vært diskutert.  

 

Skoleeier skaffer seg oversikt over vedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring gjennom innhenting av lister (rapportering på spesialundervisning) over 

elever med vedtak, men disse listene gir ikke tilstrekkelig informasjon om hvilket innhold 

det enkelte vedtak har. Listene/rapporteringen om spesialundervisning inneholder 

informasjon om antall elever og antall timer med spesialundervisning, og om målene til 

den enkelte elev er nådd. 

 

Som det fremkommer ovenfor har verken kommunen eller rektor oppgitt for eksempel 

stikkprøver eller kontroll av elevmapper fra skoleeiers side når det gjelder 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Kommunen får således ikke oppdatert 

informasjon om kvaliteten på skolenes saksbehandling. Vi finner det derfor ikke 

sannsynliggjort av tilsendt dokumentasjon at skoleeier innhenter informasjon om 

enkeltvedtakene om spesialundervisning og særskilt språkopplæring fra Greverud skole. 

Slik informasjon er helt sentral for at kommunen skal ha mulighet til å vurdere om 

skolenes praksis er i tråd med regelverket. 

 

Kommunens rutiner og maler om spesialundervisning og særskilt språkopplæring kan til 

en viss grad sikre riktig og lik praksis ved skolene i kommunen. Dokumentasjonen vi har 

mottatt viser imidlertid at kommunen ikke kontrollerer om disse faktisk følges og brukes. 

 

At vi har avdekket flere lovbrudd i dette tilsynet tyder på at kommunen ikke har 

innhentet og vurdert skolenes vedtak. Kommunen har for eksempel ikke avdekket at det 

ikke fattes vedtak om opphør av særskilt språkopplæring på Greverud skole, slik det 

stilles krav om i opplæringsloven § 2-8.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad kravet om 

at kommunen innhenter nødvendig informasjon om enkeltvedtakene om 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Dette kunne ha vært gjort ved 

innhenting av stikkprøver av vedtak fra skolene i kommunen. 

 

Rettslig krav 13.2 

Skoleeier må vurdere skolenes praksis opp mot regelverket (Reflex 2.10) 

Skoleeiere må bruke informasjonen de innhenter om skolenes praksis, til å vurdere om 

praksisen er i samsvar med opplæringsloven med forskrift. Skoleeier må vite hvilke krav 

regelverket stiller på ulike områder, og må ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr 

at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig regelverkskompetanse. 
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Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring 

Det fremgår av skoleeiers EVS at skoleeier har utarbeidet felles rutiner og maler for 

forvaltning av enkeltvedtak for skolene i kommunen. Klagesaker følges opp av skoleeier.  

 

Rektor skriver i EVS at kommunen kvalitetsikrer enkeltvedtak ved gjennomgang med 

kommunens jurist ved klagesaker.  

 

Fylkesmannens vurderinger – spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Skoleeier viser i sitt svar til at de vurderer den enkelte rektors forvaltningskompetanse i 

ledersamtaler, de veileder i konkrete saker og informerer om endringer i lovverket. 

Moava 1310 oppdateres med endringer i lovverket. Skoleeier vurderer felles 

kompetanseheving fortløpende.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering bidrar Moava 1310 til at kommunen til enhver tid kan ha 

oppdatert informasjon om regelverket og egne rutiner. 

Fylkesmannen skal kontrollere om skoleeier bruker informasjonen de innhenter om 

skolens praksis knyttet til vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, til 

å vurdere om praksisen er i samsvar med opplæringsloven med forskrift. Da det ikke er 

sannsynliggjort at skoleeier innhenter informasjon om skolens praksis, jf. forrige punkt, 

vil Fylkesmannen heller ikke ha grunnlag for å kunne vurdere om skoleeier bruker 

informasjonen til å vurdere om praksisen er i samsvar med opplæringsloven.  

 

Rettslig krav 13.3 

Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

(RefLex 2.11 og 2.12) 

Skoleeier må sette i verk egnede tiltak for å rette opp skolenes praksis når praksis ikke 

er i samsvar med regelverket. For at tiltak skal være egnet og gi varig endring, må de 

være innrettet slik at de bidrar til at bruddet ikke skjer på nytt. En årsak til brudd på 

regelverket kan være at skolene ikke har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. En 

annen årsak kan være at de mangler kompetanse i å anvende regelverket i 

skolehverdagen. Skoleeier må i slike tilfeller vurdere og eventuelt iverksette tiltak for å 

øke kunnskapen eller å øke kompetansen. 

 

Videre må skoleeier følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer praksis i 

samsvar med kravene i regelverket, slik at endringene blir reelle og varige. Dette betyr 

at skoleeier både må hente inn informasjon om at tiltak blir iverksatt, og at de virker i 

samsvar med intensjonen. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det 

gjeldende området er blitt i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. 

 

Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring 

Skoleeier svarer i EVS at klagesaker følges opp av skoleeier. Når skoleeier vurderer 

vedtakene til ikke å være i samsvar med regelverket, utarbeides nye vedtak i samarbeid 

med skolene. Videre følger av EVS at skoleeier tar stikkprøver av skolenes enkeltvedtak 

for å følge opp at skolenes praksis er i samsvar med regelverket. I intervjuet med 

skoleeier svarer skoleeier at stikkprøver kun tas dersom skoleeier har oppdaget feil i 

skolens saksbehandling gjennom behandlingen av klagesaker. 



5/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling - 18/00163-4 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Ny behandling : Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse Oppegård kommune - Greverud skole

33 

 

 

 

Fylkesmannens vurdering – spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Fylkesmannen har over konkludert med at skoleeier ikke sørger for å ha oppdatert 

kunnskap om skolens praksis når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring og 

spesialundervisning, og at skoleeier dermed ikke kan vurdere om skolen oppfyller 

kravene i opplæringsloven med forskrifter.  

 

Det er ikke tilstrekkelig å kontrollere kun de vedtakene som er påklaget. Også andre 

vedtak (som ikke er påklaget) kan inneholde feil og mangler. 

 

Når det ikke er sannsynliggjort at disse oppgavene er ivaretatt, vil vi heller ikke kunne 

vurdere om skoleeier sørger for varige endringer når praksis tilknyttet vedtak om 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring bryter med regelverket. Konklusjonen 

blir derfor at skoleeier ikke sørger for varige endringer når praksis bryter med 

regelverket.  

 

Rettslig krav 13.4 

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge 

opp praksis (Reflex 2.13) 

Skoleeier må innhente nok informasjon til på en forsvarlig måte å kunne vurdere om 

skolenes praksis er i samsvar med regelverket. Videre må skoleeier også innhente nok 

informasjon til å kunne følge opp at tiltakene har gitt reelle endringer. Hva som er 

tilstrekkelig informasjon, vil avhenge av hvilke funn skoleeier gjør i de ulike faser av 

informasjonsinnhentingen. Dette krever at skoleeier har et minimum av informasjon fra 

alle områder som er regulert av regelverket. Dersom innhentet informasjon indikerer at 

praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å 

få avklart dette.  

 

Skoleeier må jevnlig innhente og vurdere informasjon om praksis. For å ha et effektivt 

system som er treffsikkert og innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier 

foreta gode vurderinger av risiko. Områder der skoleeier tidligere har sett at det har vært 

brudd på regelverket, kan indikere høy risiko. Det samme gjelder områder der skoleeier 

har utarbeidet få retningslinjer for skolenes praksis, eller har hatt få tiltak for å øke 

kompetansen i forståelse og bruk av regelverket. Skoleeier må også i sine vurderinger 

legge stor vekt på kontroll av områder der manglende etterlevelse av regelverket kan få 

store konsekvenser for elevene. Basert på slike avveininger av sannsynlighet og 

konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte og hvor omfattende skoleeier skal 

kontrollere skolenes praksis på ulike områder. Dersom brudd på regelverket foregår over 

lang tid uten å bli avdekket og fulgt opp av skoleeier, vil ikke skoleeiers risikovurderinger 

og system være forsvarlig. 

 

Å ha et system betyr at skoleeier må arbeide systematisk og kunne dokumentere og 

begrunne de valg og prioriteringer som skoleeier har gjort. 

 

Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring 

Skoleeier viser i EVS til at skoleeier følger opp praksis gjennom virksomhetsbesøk, 

medarbeidersamtaler med rektorer, faste ledersamtaler med nye ledere/enkeltledere og 

fast oppfølging av noen enkeltskoler.  
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Fylkesmannens vurdering – spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Fylkesmannen har ovenfor (rettslig krav 13.1) konkludert med at kommunen ikke 

innhenter tilstrekkelig informasjon. Da blir også konklusjonen her at skoleeier ikke 

innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok.  

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen uttaler at de nå skal gjennomføre rutinemessig kontroll på skolene med 

utgangspunkt i sakkyndig vurdering/enkeltvedtak om spesialundervisning og 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. På neste ledernettverk for alle rektorene og 

PPT-leder vil dette tilsynet blir tatt opp som egen sak. Videre har de laget et skjema til 

bruk for kontroll av enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og spesialundervisning på 

alle skolene. 

 

De nye rutinene for å bedre kontrollen ute på skolene er foreløpig ikke implementert, og 

Fylkesmannen opprettholder derfor lovbruddet vedrørende forsvarlig system. 

 

Fylkesmannens samlede konklusjon om forsvarlig system, jf. opplæringsloven  

§ 13-10 

Fylkesmannen har konkludert med at Oppegård kommune ikke innhenter tilstrekkelig 

informasjon om skolenes vedtak. Dette medfører at kommunen heller ikke foretar en 

vurdering av skolenes praksis eller sørger for endringer dersom praksis bryter med 

regelverket. Kravet til et forsvarlig system er derfor ikke oppfylt for vedtak om særskilt 

språkopplæring og vedtak om spesialundervisning. 
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7. Frist for retting av lovbrudd 

 

Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 6 konstatert brudd på regelverket. 

Fylkesmannen gir Oppegård kommune en frist for å rette lovbruddene, jf kommuneloven 

§ 60 d. 

 

Frist for retting er 1. februar 2019. 

 

Innen denne fristen må Oppegård kommune sende oss en erklæring om at forholdene er 

rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. 

Hvis Oppegård kommune ikke har rettet regelverksbruddene innen fristen, vil vi vedta 

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

forvaltningsloven § VI. 

Fylkesmannen varsler at følgende fire pålegg kan bli aktuelle å vedta etter utløpet av 

rettefristen i endelig tilsynsrapport, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf 

kommunelovens § 60 d: 

 

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

1. Oppegård kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Greverud skole oppfyller 

forvaltningslovens krav til enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 25.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring inneholder en begrunnelse som viser til de «faktiske forhold» som 

vedtaket bygger på.  

 

Enkeltvedtak om spesialundervisning  

2. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole ved behov for 

spesialundervisning oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4 jf. forvaltningsloven § 2 

og kapittel IV og V.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om 

spesialundervisning klart og tydelig presiserer  

- spesialundervisningens omfang, innhold og organisering 

- kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen  

 

Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring  

3. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole i vedtak om og opphør av behov 

for særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V og 

opplæringsloven § 2-8.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at 

 

- omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen fastsettes i vedtak ut 

fra elevens individuelle behov, og på grunnlag av kartlegging av elevens 

norskferdigheter 

- enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge  
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- enkeltvedtak for elevene i velkomstklasse inneholder en vurdering av at 

velkomstklasse er det beste for eleven 

- det fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven 

overføres til den ordinære opplæringen 

 

System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd  

4. Oppegård kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp 

kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning 

av enkeltvedtak, jf. opplæringsloven §§ 13-10, det vil si opplæringsloven § 2-8,  

§§ 5-3, 5-4 og forvaltningsloven §§ 2, 16 og kapittel IV og V. 

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse: 

- skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning og 

særskilt språkopplæring 

- vurdere skolenes praksis opp mot regelverket 

- sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

- innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis 

 

 

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

 

Oslo, 30. oktober 2018 

 

 

Marit Kanutte Aarflot     Siri Aass   
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PS 06/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00027-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsrapport Oppegård KU 2018, Oppegård KU Behandlede saker 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

HJEMMEL 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 

Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret. 
 
 
Ås, 17.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 

nr.6 første punktum: 

 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 

 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 

15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 

forskriften). 
 

3. Kontrollutvalget i Oppegård 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget for valgperioden 2015 – 2019 ble valgt av Oppegård kommunestyre høsten 

2015. 
 

3.1 Kontrollutvalgets sammensetning 

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer og har i 

2018 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Nr. Navn  Parti 

1. Leder Odd Harald Røst  

(t.o.m. 17.9.18) 

AP Nr. 1-2 1. Jørn Arnesen V 

 Leder Stein Martinsen Wik1  

(f.o.m. 17.9.18) 

AP  2. Ann Bergebakken AP 

2. Medlem Marit Forsberg SV  3. Terje Eriksen AP 

     4. Tale Kristine Skeidsvoll MDG 

        

3. Nestleder Henriette B. Christiansen1 H Nr. 3-5 1. Halvor Stormoen H 

4. Medlem Leif Aarebrot H  2. Hugo Fjeld H 

5. Medlem Geir Aage Amundsen1 H  3. Randi Aga H 

     4. Gaute Tangen1 H 

     5. Kjersti Langekjend H 
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1 Medlem av kommunestyret 

 

Mangeårig leder av kontrollutvalget, Odd Harald Røst, fikk høsten 2018 innvilget fritak fra 

vervet i kontrollutvalget. Det ble foretatt suppleringsvalg på leder blant listesamarbeidet 

AP, SV, V og MDG. 
 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 30 nummererte saker, hvorav 9 

saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 

En sak er oversendt fellesnemnda for Nordre Follo kommune. 

 

Det har i 2018 vært avholdt to fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski og 

behandlet 6 saker, hvorav 1 sak er oversendt fellesnemnda for Nordre Follo kommune. 

 

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 

og blir fortløpende publisert både på kommunens nettsider og på FIKS sine nettsider.   
 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Odd Harald Røst og Halvor Stormoen deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 7.-

8.februar 2018 på Gardermoen. 

 

Odd Harald Røst deltok på FKT Fagkonferanse og årsmøte 29.-30.mai 2018 på Gardermoen. 

 

Leif Aarebrot deltok på NKRFs Fagkonferanse 12.-13.juni 2018 i Drammen. 

 

Kontrollutvalget var godt representert på Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo den 25. 

oktober som ble arrangert av FIKS. Hovedtema var ny kommunelov og GDPR/ny 

personopplysningslov og kommunenes krav om å opprette egne personvernombud. 

 

4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. 

 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. 

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de 

som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 
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Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret 

eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 

følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 

 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 

alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 

 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok høsten 2018 å tre ut av FIKS med endelig 

uttreden 1.1.2020. Dette har sin naturlige sammenheng med at Oppegård og Ski er i en 

sammenslåingsprosess for å bli Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. Det foregår for 

tiden en utredning om sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

som vil bli behandlet vinteren/våren 2019. I tillegg har Nesodden kommunestyre vedtatt 

høsten 2018 å tre ut av FIKS. 

 

Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i hele 2018.  

 

5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 

fra kontrollutvalget. 

 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Det ble i 2015 inngått avtale mellom Oppegård kommune og Deloitte AS om 

revisjonstjenester. Avtalen var på 2 år med mulighet for oppdragsgiver (les: Oppegård 

kommune) å forlenge avtalen med 1 + 1 år. Avtalen begynte å løpe fra 1.1.2016 til 31.12.2017 

(2 år). 1.opsjon ble utvidet og gjelder for perioden 1.1.2018 til 30.6.2019. Kontrollutvalget 

behandlet 27.9.18 sak 20/18 Forlengelse av avtale om revisjonstjenester. Kontrollutvalget 

anbefalte kommunestyret å benytte seg av 2.opsjon for perioden 1.7.2019 til 30.6.2020 for å 

fullføre revisjonen av regnskapsåret 2019. 
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I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom kommunene Oppegård og Ski, fikk 

kontrollutvalgene i Oppegård og Ski oppdraget fra Fellesnemnda for Nordre Follo 

kommune å utrede revisjonsordning for Nordre Follo kommune. 

 

Kontrollutvalget behandlet 31.5.18 sak 16/18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo 

kommune og anbefalte å videreføre revisjonsordning for Oppegård kommune med å få 

utført revisjon i annen regi gjennom konkurranseutsetting. 

Kontrollutvalget i Ski anbefalte videreføring av dagens revisjonsordning for Ski kommune 

med å få utført revisjon i egenregi forutsatt at Follo Distriktsrevisjon IKS blir del av en større 

interkommunal revisjonsenhet. 

 

Da kontrollutvalgene i Oppegård og Ski anbefalte to ulike løsninger for revisjonsordning, 

valgte Fellesnemnda å vedta uttreden av Follo Distriktsrevisjon IKS slik at Nordre Follo 

kommune vil få utført sine revisjonstjenester i annen regi fra 2020. 

 

Kjøp av revisjonstjenester for Nordre Follo kommune må konkurranseutsettes i løpet av 

2019. 

 

6. Budsjett kontroll og tilsyn 
Det følger av forskriften § 18: 

 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 

 

 

Kontrollutvalget behandlet 27.9.18 sak 21/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

 

7. Utvalgets arbeid i 2018 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 

2018. 

 

7.1 Tilsyn med revisjonen 

Det følger av forskriften § 6: 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 
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 Revisjonsberetning 2017 for Oppegård kommune 

 Oppsummering av revisjon for 2017 

 Revisjonsplan 2018 

 Uavhengighetserklæring  
 

7.2 Tilsyn med forvaltningen 

Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 

en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 

møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 

 

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

folkevalgte organer. 

 
7.2.1 Regnskapssaker 

Det følger av forskriften § 7: 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 

fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget ga i møte 24.4.18 uttalelse til følgende regnskapssak: 

 
 Oppegård kommune - Årsregnskap 2017 
 

 

I tillegg har kontrollutvalget behandlet følgende sak: 

 

 Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Oppegård kommunes tertialvise 

økonomirapporter til orientering. Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Oppegård kommune til 

orientering. 

  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
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 Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune 

 
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 12: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

 

 

Kontrollutvalget har i 2018 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 
 IKT og beredskap i Oppegård kommune 

 Internkontroll i Oppegård kommune 

 Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 

 

7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 

Det følger av forskriften § 13: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Oppegård kommune i 2018. 

 

 

Det følger av forskriften § 14: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 

er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). 

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 

Det ble ikke utført selskapskontroll i 2018. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 

interkommunale selskap (IKS) Oppegård kommune er deltaker i.  

 
7.3 Tilsyn fra eksterne 

Det følger av koml. § 60e: 

 
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 

fylkeskommunen. 



6/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 - 19/00027-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 : Årsrapport Oppegård KU 2018

ÅRSRAPPORT 2018 

   

 7 

 

Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 

myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 

Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 

eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende som orienteringssak: 

 
 Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018 
 

7.4 Andre tilsyns- og kontrolloppgaver 

Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
 

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. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende saker: 

 
 Henvendelse til kontrollutvalget - Støykartlegging for Kurud lerduebane 

 

 

I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 

 
 KOFA, Klagenemndas avgjørelse sak 2017/74 (Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, 

Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon – Brudd på regelverket) 

 KOFA, Rådgivende sak 2018/87 (Tildelingsevaluering – Innkommet sak) 

 Kommuneoversikt – Ventelister, april 2018 (Helsedirektoratet) 

 Klagenemndas avgjørelse 16. oktober 2018 i sak 2017/103 (Feil i/uklart konkurransegrunnlag, 

Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium – Ikke brudd på regelverket) 

 

7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 

tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2018 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 
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Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 

saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Oppegård kommune. Skolering av 

utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. 
 

 

Kolbotn, 24. januar 2019 

 

 

 

Stein Martinsen Wik/s./ Henriette B. Christiansen/s./ Leif Aarebrot/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

Marit Forsberg/s./ Geir Aage Amundsen/s./  

 



6/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 - 19/00027-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 : Oppegård KU Behandlede saker 2018

KONTROLLUTVALGET I 
OPPEGÅRD KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 2018 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

25.01.18 

1/18 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål og 
problemstillinger 

A 

2/18 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem - Mål og problemstillinger 

A 

3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 A 

4/18 Referat og orienteringer A 

5/18 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune A 

08.03.18 

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

A 

7/18 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø – Prosjektplan B 

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

A 

9/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Oppegård kommune 

A 

10/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Støykartlegging for Kurud 
lerduebane 

A 

11/18 Referat og orienteringer A 

24.04.18 

12/18 Oppegård kommune - Årsberetning 2017 A 

13/18 Oppegård kommune - Årsregnskap 2017 A 

14/18 Referat og orienteringer A 

31.05.18 

15/18 Oppsummering revisjon 2017 A 

16/18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune A 

17/18 Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 A 

18/18 Referat og orienteringer A 

27.09.18 

19/18 Revisjonsplan 2018 A 

20/18 Forlengelse av avtale om revisjonstjenester A 

21/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 A 

22/18 Referat og orienteringer A 

28.11.18 

23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til 
eldre i Oppegård kommune 

O 

24/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedtaksoppfølging i 
Oppegård kommune 

A 

25/18 Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding A 

26/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 B 

27/18 Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

A 

28/18 Kurs og konferanser 2019 A 

29/18 Møteplan 1.halvår 2019 A 

30/18 Referat og orienteringer A 

Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 07/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00018-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
K sak 77-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i 
Oppegård kommune, K sak 78-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune, K sak 79-18 Tema for forvaltningsrevisjon 
2019, K sak 80-18 Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat, Protokoll Oppegård KU 281118, Tilsynsrapport 
Forvaltningskompetanse Oppegård kommune - Greverud skole, Inspeksjonsrapport 
Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski, Klagenemndas 
avgjørelse sak 2017-140, Aktivitetsplan Oppegård KU 281118 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/19 Sak fra Kontrollutvalget sak 23/18. Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune
– saksprotokoll K sak 77/18 (vedlagt)

RS 02/19 Sak fra Kontrollutvalget sak 24/18. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
- Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune – saksprotokoll K sak 78/18 (vedlagt)

RS 03/19 Sak fra Kontrollutvalget sak 26/18. Tema for forvaltningsrevisjon 2019
– saksprotokoll K sak 79/18 (vedlagt)

RS 04/19 Sak fra Kontrollutvalget sak 27/18. Uttreden av interkommunalt samarbeid
- Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
– saksprotokoll K sak 80/18 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Protokoll Oppegård KU 28.11.18 (vedlagt) 
OS 02/19 Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse Oppegård kommune 

- Greverud skole (vedlagt)
OS 03/19 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS

Fugleåsen – Ski (vedlagt)
OS 04/19 Klagenemndas avgjørelse sak 2017/140 (vedlagt)
OS 05/19 Aktivitetsplan pr 28.11.18 (vedlagt)

Ås, 17.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 10.12.2018 
Sak: 77/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/7544-2 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget sak 23/18. Forvaltningsrevisjonsrapport - 

Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppe  
 

Kommunestyrets vedtak 10.12.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i 

Oppegård kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik de fremkommer i rapporten på side 52, 

og ber rådmann følge opp disse. 
3. Kommunestyret ber rådmann gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av 

anbefalingene innen 6 måneder. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 10.12.2018 
Sak: 78/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/7545-2 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget sak 24/18. Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - Vedtaksoppfølging i Oppegård k  
 

Kommunestyrets vedtak 10.12.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune, datert 16.11.18, til orientering. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 10.12.2018 
Sak: 79/18  

 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 18/7546-2 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget sak 26/18. Tema for forvaltningsrevisjon 

2019  
 

Kommunestyrets vedtak 10.12.2018 

Repr. Wik (Ap) fremmet følgende forslag, alternativ til innstillingen: 

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget mulighet til å endre valg av tema for forvaltningsrevisjon 2019 

2. Kontrollutvalget fremlegger ny sak for kommunestyret i neste kommunestyremøte 

 

Votering: 

Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wiks forslag, ble Wiks forslag enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Kommunestyret gir kontrollutvalget mulighet til å endre valg av tema for forvaltningsrevisjon 2019 

2. Kontrollutvalget fremlegger ny sak for kommunestyret i neste kommunestyremøte 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 10.12.2018 
Sak: 80/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/7547-2 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget sak 27/18. Uttreden av interkommunalt 

samarbeid - Follo Interkommunale Kontrollutvalgs  
 

Kommunestyrets vedtak 10.12.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
Kommunestyret vedtar at Oppegård kommune trer ut av samarbeidet Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) med virkning fra 1.1.2019 med 
endelig uttreden 1.1.2020. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 28.11.2018 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Stein Martinsen Wik (AP) leder, Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Leif 
Aarebrot (H), Marit Forsberg (SV), Geir Aage Amundsen (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Else Karin Myhrene, kommunalsjef Helse, sosial, pleie og omsorg 
 
Fra Deloitte As møtte: 
Iver M. Fiksdal, Manager 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.11.2018 
 
 
 

Stein Martinsen Wik/s./  Henriette B. Christiansen/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

23/18 17/00359-8 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i 
tjenester til eldre i Oppegård kommune 

3 

24/18 17/00290-5 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 

4 

25/18 17/00337-7 Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens 
tilbakemelding 

5 

26/18 18/00163-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 6 

27/18 18/00172-1 Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 

7 

28/18 18/00148-1 Kurs og konferanser 2019 8 

29/18 18/00166-1 Møteplan 1.halvår 2019 9 

30/18 18/00024-7 Referat og orienteringer 10 

Eventuelt 
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Oppegård KU-23/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i 
Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Ernæringsarbeid i tjenester til 

eldre i Oppegård kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik de fremkommer i rapporten 

på side 52, og ber rådmann følge opp disse. 
3. Kommunestyret ber rådmann gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.  
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
Manager Iver M. Fiksdal presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Kommunalsjef Else Karin Myhrene svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Ernæringsarbeid i tjenester til 

eldre i Oppegård kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik de fremkommer i rapporten 

på side 52, og ber rådmann følge opp disse. 
3. Kommunestyret ber rådmann gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.  
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Oppegård KU-24/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedtaksoppfølging i 
Oppegård kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune, datert 
16.11.18, til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
Sekretær orienterte. 
 
Kommunalsjef Else Karin Myhrene orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune, datert 
16.11.18, til orientering. 
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Oppegård KU-25/18 
Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
Sekretær orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
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Oppegård KU-26/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 
1)  
2)   
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
Leif Aarebrot fremmet forslag på følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
«Opplæring av minoritetsspråklige elever.» 
 
Votering: 
Innstillingen med forslag fra Leif Aarebrot ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 
 
1) Opplæring av minoritetsspråklige elever. 
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Oppegård KU-27/18 
Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar at Oppegård kommune trer ut av samarbeidet Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) med virkning fra 1.1.2019 med 
endelig uttreden 1.1.2020. 
 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar at Oppegård kommune trer ut av samarbeidet Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) med virkning fra 1.1.2019 med 
endelig uttreden 1.1.2020. 
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Oppegård KU-28/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 

 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1) Leif Aarebrot 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) Henriette B. Christiansen 
2) Marit Forsberg 
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Oppegård KU-29/18 
Møteplan 1.halvår 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019: 
 
Torsdag 24.januar 
Torsdag 28.mars 
Torsdag 2.mai 
Torsdag 6.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet forslag om å endre møtedato fra 6.juni til 12.juni.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den endringen som fremkom i møtet. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019: 
 
Torsdag 24.januar 
Torsdag 28.mars 
Torsdag 2.mai 
Onsdag 12.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 
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Oppegård KU-30/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 28.11.2018: 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 08/18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune, 

Saksprotokoll Fellesnemnda sak 57/18 (ettersendt) 
 Leif Aarebrot orienterte om Fellesnemndas behandling av saken 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 28.11.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Orienteringer 
Kontrollutvalget ønsker orientering fra rådmann i følgende saker: 

1. Barnevern – oppfølging av rapport fra 2013 
2. Investeringer og gjeldsgrad 

 
Fellesmøte mellom Oppegård og Ski 
Sekretær viste til invitasjon fra kontrollutvalget i Ski om et fellesmøte. 
Aktuell dato er 4.februar. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:25. 
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tilrettelegging 

 

Oppegård kommune – Greverud skole 

 

30. oktober 2018  
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Sammendrag 

 

Tema og formål 

Temaet for dette tilsynet er forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging 

av opplæringen. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. Hovedpunkter i 

tilsynet er: 

 

• generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• enkeltvedtak om spesialundervisning 

• enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd. 

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt 

utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov 

for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. 

 

Gjennomføring 

Fylkesmannen åpnet 2. februar 2018 tilsyn med forvaltningskompetanse – avgjørelser om 

særskilt tilrettelegging – ved Greverud skole i Oppegård kommune. I tillegg omhandler tilsynet 

skoleeiers forsvarlige system for vurdering av om kravene i forvaltningsloven og 

opplæringsloven blir oppfylte når det gjelder forvaltningskompetanse.  

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig 

dokumentasjon og intervjuer på skoleeier- og skolenivå. 

 

Avdekkede lovbrudd 

Fylkesmannen har i kapitlene 3, 4, 5 og 6 konstatert brudd på regelverket. Følgende fire 

pålegg kan bli aktuelle å vedta: 

 

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

1. Oppegård kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Greverud skole oppfyller 

forvaltningslovens krav til enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 25.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring inneholder en begrunnelse som viser til de «faktiske forhold» som 

vedtaket bygger på.  

 

Enkeltvedtak om spesialundervisning  

2. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole ved behov for 

spesialundervisning oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4 jf. forvaltningsloven § 2 

og kapittel IV og V.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om 

spesialundervisning klart og tydelig presiserer  

- spesialundervisningens omfang, innhold og organisering 

- kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen  
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Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring  

3. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole i vedtak om og opphør av behov 

for særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V og 

opplæringsloven § 2-8.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at 

 

- omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen fastsettes i vedtak ut 

fra elevens individuelle behov, og på grunnlag av kartlegging av elevens 

norskferdigheter 

- enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge  

- enkeltvedtak for elevene i velkomstklasse inneholder en vurdering av at 

velkomstklasse er det beste for eleven 

- det fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven 

overføres til den ordinære opplæringen 

 

System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd  

4. Oppegård kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp 

kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning 

av enkeltvedtak, jf. opplæringsloven §§ 13-10, det vil si opplæringsloven § 2-8,  

§§ 5-3, 5-4 og forvaltningsloven §§ 2, 16 og kapittel IV og V. 

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse: 

- skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning og 

særskilt språkopplæring 

- vurdere skolenes praksis opp mot regelverket 

- sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

- innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis 

 

Status på rapporten og veien videre 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket 

under tilsynet.  

 

Fristen er 1. februar 2019 

Dersom lovbruddet ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om 

retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel 

VI.  

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete 

kildematerialet som foreligger og kun tar utgangspunkt i status på det tidspunktet 

tilsynsrapporten er datert. 

Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke en uttømmende tilstandsvurdering 

av kommunens øvrige virksomhet.    
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1. Innledning  

 

Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 2018-2021 omfatter følgende temaer: skolens 

arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering, tidlig innsats, 

spesialundervisning, skolemiljø, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring 

for voksne.  

 

Temaet skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er delt inn i deltemaer og 

omfatter blant annet forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av 

opplæringen. Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

er også et av deltemaene.  

 

Det er Oppegård kommune som har det overordnede ansvaret for at kravene i 

opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Oppegård kommune er 

derfor adressat for denne tilsynsrapporten. 

 

Tilsynet har avdekket fire lovbrudd. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting 

av lovbruddene som er avdekket under tilsynet. Fristen er 1. februar 2019. Dersom lovbrudd 

ikke er rettet innen fristen vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hjemmel i 

kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil 

kunne påklages, jf forvaltningsloven kapittel VI.  

 

1.1 Greverud skole – Oppegård kommune 

 

Greverud skole er en offentlig barneskole i Oppegård kommune i Akershus fylke. Skolen 

har omkring 580 elever (skoleåret 2017/2018) fordelt på 1. til 7. trinn. Skolen har 44 

lærere fordelt på 27,71 årsverk til undervisning. På skolens hjemmeside opplyses det om 

at skolen har tre til fire paralleller på hvert trinn. 

 

Oppegård kommune har totalt 27 324 innbyggere (per 2. kvartal 2018, tall fra SSB), 

hvorav 3 716 er elever i grunnskolen (tall fra GSI per 01.09.2018). Oppegård kommune 

har seks barneskoler og fire ungdomsskoler. 

 

1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten 

 

Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: 
 

• Kapittel 3: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• Kapittel 4: enkeltvedtak om spesialundervisning 

• Kapittel 5: enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• Kapittel 6: system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

 

Kapitlene 3-6 er delt inn på følgende måte:  
 

• Rettslig krav 

• Fylkesmannens undersøkelser 

• Fylkesmannens vurderinger 

• Fylkesmannens konklusjon 
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Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, framkommer 

dette som korreksjonspunkt. Foran i rapportens sammendrag og i kapittel 7 

Forhåndsvarsel om pålegg om retting av lovbrudd er det en oppsummering av alle 

korreksjonspunkt. 

 

Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne tilsynsrapporten: 
 

• LK06:  Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

• EVS:  Egenvurderingsskjema 

• PPT:  Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
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2. Om tilsynet med Oppegård kommune – Greverud skole 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  

 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn 

jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er 

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. 
I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes 

dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i 

medhold av denne, som er brutt. 

 

2.2 Tema for tilsynet  

 

Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt 

tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra 

ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven.  

 

Hovedpunkter i tilsynet vil være: 

• Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning 

• Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

• Skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

 

I tall i Grunnskolestatistikkens Informasjonssystem (GSI) fremkommer det at Greverud 

skole skoleåret 2017/2018 ikke har elever med enkeltvedtak om punktskriftopplæring 

eller tegnspråkopplæring. Disse to vedtakstypene ble dermed ikke en del av dette 

tilsynet, og vil ikke bli omtalt i denne rapporten. 

 

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt 

utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov 

for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven.  

 

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: 

• sikrer elevenes rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foresatte i 

vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud  

• følger reglene for innhold i enkeltvedtak 

• sørger for å vurdere og kartlegge elevenes behov på en faglig forsvarlig måte  

• fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen 

 

I tilsynet vurderer vi om Greverud skole på denne måten sikrer elevenes rettigheter ved 

enkeltvedtak. Vi vurderer også om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og for 

å følge opp dette. Vi ser på om skoleeier skaffer seg informasjon om praksis på skolene, 

vurderer om skolene følger regelverket og setter inn tiltak dersom de ikke følger 

regelverket. Vi vurderer om skoleeier gjør dette tilstrekkelig og ofte nok til å sikre at 

skolene følger regelverket. 
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Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av 

opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også 

medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. 

Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. 

 

Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i 

tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet.  

 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

 

Tilsyn med Oppegård kommune ble åpnet gjennom brev av 2. februar 2018. 

Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven   

§ 60 c.  

 

Dette tilsynet har benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, som 

informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av skoleeier og skolens ledelse. Egenvurderingene gir 

informasjon til Fylkesmannen om tilstanden på tilsynsområdet. I tillegg har RefLex til hensikt å 

sette i gang prosesser på skolen og i kommunen knyttet til forvaltningskompetanse ved 

avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen.  

 

I RefLex viser skoleeier og skolens ledelse til skriftlig dokumentasjon som skal underbygge 

svarene. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av Fylkesmannen. For temaet skoleeiers 

forsvarlige system, ble egenvurderingen utfylt av både skoleeier og skolens ledelse. I tillegg fylte 

skolens ledelse ut egenvurdering for temaet forvaltningskompetanse.   

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig 

dokumentasjon fra skolen og skoleeier, og intervjuer med to personer fra Greverud skole 

og tre personer fra kommunenivå den 20. mars 2018. 

 

Tilsynet ble utsatt fra våren 2018 til høsten 2018 på bakgrunn av bytte av saksbehandler 

hos Fylkesmannen. Det ble derfor innhentet nye dokumenter vedrørende elever med 

vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. 

 

Vi sendte foreløpig rapport til Oppegård kommune i brev av 28. september 2018, og 

Fylkesmannen avholdt sluttmøte 18. oktober 2018. I sluttmøtet deltok i tillegg til de som 

hadde vært med i tilsynet, de fleste av kommunens rektorer. I den foreløpige rapporten 

presenterte vi våre vurderinger og konklusjoner. 

 

Oppegård kommune har i epost av 22. oktober uttalt at tilsynet er nyttig i det videre 

arbeidet med forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av 

opplæringen. Skoleeier har nå revidert malene for enkeltvedtak om spesialundervisning 

og særskilt språkopplæring, og det er utarbeidet nye maler for vedtak om opphør av 

særskilt språkopplæring og spesialundervisning. De nye malene fulgte vedlagt til e-

posten fra kommunen.  

 

Kommunen informerer også om at de vil ta opp dette tilsynet på neste ledernettverk for 

alle rektorene og PPT-leder. 

 

Videre informerer kommunen at de i fremtiden vil gjennomføre rutinemessige kontroller 
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på skolene med utgangspunkt i sakkyndig vurdering/enkeltvedtak om 

spesialundervisning og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. 

 

Fylkesmannen ser positivt på at kommunen har satt i gang arbeidet med å rette 

lovbruddene. 

 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

 

• Utfylt EVS fra skoleeier vedrørende skoleeiers forsvarlige system, med følgende 

vedlegg: 

 

DOKUMENTER VEDRØRENDE SPESIALUNDERVISNING: 

- Saksgang skole spesialundervisning 

- Rutiner for saksgang vedrørende elever ved alternative opplæringsarenaer 

- Skjema henvendelse PPT 

- Vedtaksmal 

- Informasjon om klagerett og klagefrist 

- T-timer – rapportering 

- Veiledning til rapporteringsskjema 

 

DOKUMENTER VEDRØRENDE SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING: 

- Rutinebeskrivelse særskilt språkopplæring 

- SNO – rutine for tildeling 2016-17 

- Antall elever med behov for særskilt norskopplæring 

- Mal for vedtak om særskilt språkopplæring 

- Vedtaksmal velkomstklasse 

- Informasjon om klagerett og klagefrist 

 

DOKUMENTER VEDRØRENDE KOMMUNENS FORSVARLIGE SYSTEM: 

- Innkalling til administrativt ledernettverk 1.06.2017 

- Innkalling til administrativt ledernettverk 30.11.2017 

- Mal for årshjul spesialundervisning 

- Oppegård kommunes system for styring og kvalitetsutvikling i grunnskolen 

- Ledernettverk tema: spesialundervisning (PP-presentasjon) 

- Spes.ped. nettverk (PP-presentasjon) 

- Utvidet spes.ped. Koordinatornettverk (PP-presentasjon) 

 

• Utfylt EVS fra skolens ledelse vedrørende skoleeiers forsvarlige system 

 

• Utfylt EVS fra skolens ledelse vedrørende skolens enkeltvedtak 

 

• Dokumentasjon vedrørende sju elever med spesialundervisning: 

- Seks vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2017/2018 

- Seks vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2018/2019 

- Sju sakkyndige vurderinger som har relevans for vedtakene 

- Referat fra samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter 

- Henvisningsskjema til PPT 

- Kontrakt for alternativ opplæring «den ene dagen» 

 

 



7/19 Referat og orienteringer - 19/00018-1 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse Oppegård kommune - Greverud skole

10 

 

 

 

• Dokumentasjon vedrørende sju elever med særskilt språkopplæring: 

- Fire vedtak om særskilt språkopplæring for skoleåret 2017/2018 

- To vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse for skoleåret 

2017/2018 

- Seks vedtak om særskilt språkopplæring for skoleåret 2018/2019 

- To vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse for skoleåret 

2018/2019 

- Referat fra samarbeidsmøter 
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3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak  

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av 

enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven kravene er knyttet til. 

Rettslig krav 1 

Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært 

opplæringstilbud. Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi 

opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede enkeltvedtaket 

(RefLex 1.2 – 1.5) 

Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen 

gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. 

forvaltningsloven § 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig.  

 

Varselet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen 

varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle 

dersom eleven eller foreldre har 

 

- søkt eller bedt om vedtaket 

- hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken  

- fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig 

tid til å uttale seg 

 

Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta 

sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16. Varselet må derfor 

inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, og 

hvilke avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om. Det må også vise til de aktuelle 

bestemmelsene i opplæringsloven med forskrifter. 

 

Fylkesmannens undersøkelser  

Spesialundervisning  

I EVS viser rektor til møte med foresatte når det gjelder om skolen varsler elever og 

foresatte før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet.  

 

I intervju opplyser rektor om at foresatte alltid gis mulighet til å uttale seg om sakkyndig 

vurdering når den sakkyndige vurderingen er ferdig utarbeidet. Videre at skolen fatter nye 

enkeltvedtak om spesialundervisning hvert år.  

 

Det følger av siste avsnitt i de sakkyndige vurderingene at foresatte er gjort kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen. 

 

Skolen sender ikke ut skriftlig forhåndsvarsel. Foresatte har møter med PPT etter at det er 

utarbeidet sakkyndig vurdering, og de er i møtet forelagt sakkyndig vurdering.  

 

Det følger av saksdokumentene Fylkesmannen har innhentet at skolen har flere 

møter/foreldresamtaler med foresatte når det gjelder informasjon om den enkelte elevs 

spesialundervisning. 
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Særskilt språkopplæring 

I EVS svarer rektor at elever og foreldre varsles før det fattes enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring. Rektor viser til at det sendes ut innkalling til samarbeidsmøte og at det 

holdes møter med foresatte. Rektor viser videre i intervjuet til at det er dialog med 

foresatte gjennom utviklingssamtaler. På eget møte med foresatte informerer skolen om 

bakgrunnen for vedtaket, kartlegging, innhold, omfang og organisering.  

 

Skolen sender ikke ut et skriftlig forhåndsvarsel til foresatte.  

 

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon vedrørende seks elever som mottar særskilt 

språkopplæring ved Greverud skole inneværende skoleår. To av elevene går i 

innføringsklasse og fire går i ordinær klasse. For elevene i innføringsklassen står det i 

vedtaket at vedtaket er basert på søknad og samtykke fra foresatte.   

 

Fylkesmannens vurderinger 

Spesialundervisning 

Under rettslig krav 5 har vi konkludert med at Greverud skole innhenter samtykke fra 

foresatte til å henvise eleven til PPT. Under rettslig krav 6 har vi videre konkludert med 

at foresatte får mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før 

det blir fattet enkeltvedtak.  

 

Den sakkyndige vurderingen gir informasjon om hva spesialundervisningen vil innebære 

for eleven, og hvilke eventuelle avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om. Den 

sakkyndige vurderingen viser til de aktuelle bestemmelsene i opplæringsloven 

(opplæringsloven kapittel 5). 

 

Gjennom den ordinære saksgangen for spesialundervisning blir foresatte dermed kjent 

med saken, og de får vite hva opplæringstilbudet vil innebære for eleven.  Vi har også 

lagt vekt på at skolen har møter med foresatte vedrørende elevenes spesialundervisning. 

Det er derfor ikke nødvendig for skolene å sende forhåndsvarsel i saker om 

spesialundervisning.   

 

Særskilt språkopplæring 

Ved enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud kreves det at et forhåndsvarsel 

er skriftlig. Et muntlig forhåndsvarsel vil ikke oppfylle forvaltningslovens krav til 

forhåndsvarsel i § 16. Greverud skole gir ikke foresatte og elever skriftlig forhåndsvarsel. 

Spørsmålet blir dermed om foresatte på annen måte får kjennskap til at skolen skal fatte 

et vedtak og om de har fått rimelig tid til å uttale seg. 

 

Foresatte til elevene med vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse har søkt 

om plass i velkomstklassen. For disse elevene er det ikke nødvendig at skolen sender ut 

forhåndsvarsel. 

 

For elever som får særskilt språkopplæring må skolen gi foresatte informasjon om 

resultatet av kartleggingen av eleven og hvilke avvik fra det ordinære opplæringstilbudet 

som er aktuelle. Fylkesmannen legger til grunn at de samtalene og møtene rektor har 

beskrevet sikrer slik informasjon. Forutsatt at foresatte deretter får rimelig tid til å uttale 

seg, vil dette være tilstrekkelig. På denne bakgrunn mener vi at foresatte får mulighet til 

å gi sitt syn før det blir fattet vedtak om særskilt språkopplæring i ordinær klasse.  
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Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder vedtak om spesialundervisning.   

 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring. 

 

Rettslig krav 2 

Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til 

hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er 

vektlagt (RefLex 1.6 – 1.8) 

Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller 

foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og 

begrunnet, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og 

faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. 

forvaltningsloven § 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket 

innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være 

misfornøyd med vedtaket.  

 

Når det gjelder vedtak om spesialundervisning, kan det være tilstrekkelig å vise til den 

sakkyndige vurderingen. Dette forutsetter at den sakkyndige vurderingen oppfyller 

lovkravene i opplæringsloven § 5-3 første og andre ledd. 

 

Fylkesmannens undersøkelser  

Spesialundervisning  

Rektor på Greverud skole har i EVS vist til den kommunale malen for vedtak om 

spesialundervisning.  

 

I kommunens mal for enkeltvedtak om spesialundervisning vises det til sakkyndig 

vurdering fra PPT. Det er tomme felter/bokser i denne malen for utfyllende informasjon 

om innhold i og organisering av opplæringen, samt kompetanse for den som skal 

gjennomføre opplæringen. Malen inneholder også henvisning til gjeldende regelverk, dvs. 

opplæringsloven § 5-1, jf §§ 5-3, 5-4 og 5-5 med et sitat fra lovteksten i § 5-1. 

 

I alle vedtakene om spesialundervisning som Fylkesmannen har fått tilsendt er 

kommunens mal benyttet. Det fremgår av de sakkyndige vurderingene hvilke faktiske 

forhold som er lagt til grunn; det vil si kartlegging/beskrivelse av elevens behov for 

spesialundervisning og en beskrivelse av elevens lærevansker, jf. opplæringsloven § 5-3 

annet ledd. Videre følger det av den sakkyndige vurderingen hva slags 

spesialundervisning eleven skal motta. 

 

Særskilt språkopplæring 

Rektor svarer i EVS at skolens enkeltvedtak inneholder begrunnelser som viser både til 

bestemmelsen vedtaket bygger på, og på hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som 

er grunnlaget for vedtaket. 

 

I vedtakene om særskilt språkopplæring som Fylkesmannen har mottatt beskrives 

lovgrunnlaget for vedtaket. Skolen viser til opplæringsloven § 2-8 første ledd, første 

punktum. For elevene som har fått vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse 

viser skolen til oppll. § 2-8 første ledd. Det vises videre til at Oppegård kommune tilbyr 
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nyankomne elever i grunnskolen et særskilt opplæringstilbud i inntil to år. Tilbudet går ut 

på at tospråklig fagopplæring og særskilt språkopplæring gis i en egen velkomstklasse. 

 

Fylkesmannens vurdering  

Spesialundervisning 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at skolens enkeltvedtak 

om spesialundervisning inneholder begrunnelse for vedtaket; henvisning til hjemmelen, 

faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Ettersom 

vedtakene viser til sakkyndig vurdering fra PPT blir innholdet i deler av den sakkyndige 

vurderingen gjort til en del av i enkeltvedtaket. 

 

Særskilt språkopplæring 

Vedtakene Fylkesmannen har mottatt om særskilt språkopplæring har en beskrivelse av 

hjemmelsgrunnlaget under punktet «lovgrunnlag». Vedtakene om særskilt 

språkopplæring i velkomstklasse inneholder en beskrivelse av § 2-8 første ledd. 

Hjemmelen for plassering i velkomstklasse finnes imidlertid i § 2-8 femte ledd;  

«Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne 

grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik 

gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtak om særskild 

språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre 

gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt 

organisert tilbod kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for 

denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den 

utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette 

leddet krev samtykkje frå elev eller føresette».  

Skolen viser ikke til dette leddet i vedtakene. 

 

Vedtakene mangler en beskrivelse av de «faktiske forhold» vedtaket bygger på, jf 

forvaltningsloven   § 25. Etter Fylkesmannens vurdering skal vedtakene inneholde et 

eget avsnitt om hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlag for vedtaket. 

Det skal informeres om hvor eleven kommer fra, morsmål, hvor lenge eleven har bodd i 

Norge, når eleven begynte på norsk skole og eventuelt hvor mye norskopplæring eleven 

har hatt siden da. Vedtakene skal også omtale kartleggingen av elevenes 

norskferdigheter og resultatene av kartleggingen. Det er på bakgrunn av en vurdering av 

elevenes norskferdigheter at elevene har behov for særskilt språkopplæring. Skolen må 

vise hva den har vektlagt og vurdert i vedtaket. 

 

Fylkesmannen mener at vedtakenes begrunnelse ikke er individualiserte og knyttet til 

den konkrete elevens behov. Dette gjelder både elevene med særskilt språkopplæring og 

elevene med vedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget ny mal for vedtak om spesialundervisning og vedtak om særskilt 

språkopplæring. Det følger av malen for vedtak om særskilt språkopplæring og mal for 

vedtak om spesialundervisning at det skal skrives en individualisert begrunnelse for 

vedtakene. Malene er foreløpig ikke implementert, og Fylkesmannen opprettholder derfor 

lovbruddet når det gjelder særskilt språkopplæring. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder vedtak om spesialundervisning.  



7/19 Referat og orienteringer - 19/00018-1 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse Oppegård kommune - Greverud skole

15 

 

 

 

 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring. 

Rettslig krav 3 

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og fremgangsmåte ved klage (RefLex 1.9 – 1.12) 

Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som 

gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven § 27. Nærmere 

regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven §§ 27 til 32. Skolen 

må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at 

klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike 

aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven § 15-2. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

I EVS fra skolen svarer rektor bekreftende på at enkeltvedtakene inneholder informasjon 

om klageadgang, klagefrist, klageinstans og at klagen skal sendes til skolen.  

 

Kommunens mal om spesialundervisning inneholder informasjon om klageadgang, 

klageinstans, klagefrist og at klagen skal sendes til skolen. Informasjon om klagerett og 

klagefrist følger også av et vedlegg til malen, med informasjon om klageadgangen. Malen 

for vedtak er fulgt i alle fem vedtakene, og alle vedtakene har nevnte vedlegg.  

 

Både kommunens mal om særskilt språkopplæring og de seks enkeltvedtakene som 

Fylkesmannen har mottatt inneholder et vedlegg med informasjon om klageadgang, 

klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. 

 

Fylkesmannens vurdering 

Spesialundervisning 

Fylkesmannen vurderer at enkeltvedtakene om spesialundervisning inneholder 

informasjon om klagerett, klageinstans, klagefrist og fremgangsmåte ved klage.  

 

Særskilt språkopplæring 

Vedtak om særskilt språkopplæring inneholder den informasjonen de skal om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, og Fylkesmannen 

vurderer at det rettslige kravet dermed er oppfylt.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt når det gjelder både spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring. 

 

Rettslig krav 4 

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter (RefLex 1.13) 

Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i 

saken, jf. forvaltningsloven § 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne 

retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om 

innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
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Fylkesmannens undersøkelser 

Av skolens EVS følger det at enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring viser til elevens/ foresattes rett til å se sakens dokumenter. 

Tilsendt vedlegg til mal for enkeltvedtak inneholder informasjon om elevens/ foresattes 

rett til å se sakens dokumenter. 

 

Fylkesmannen har vurdert seks vedtak om spesialundervisning og seks vedtak om 

særskilt språkopplæring. Alle enkeltvedtakene som Fylkesmannen har mottatt inneholder 

dette vedlegget. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen vurderer at vedlegget til vedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring inneholder informasjon om innsynsretten, og det rettslige kravet dermed 

er oppfylt. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt når det gjelder både spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring. 
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4. Enkeltvedtak om spesialundervisning 

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 

saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.  

 

Rettslig krav 5 

Foreldrene/elevene skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet 

for spesialundervisning (RefLex 2.2) 

Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år før PPT foretar 

sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4. 

Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at 

foreldre skal orienteres, forutsatt at elevene er samtykkekompetente. Dersom 

foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i 

søknaden. 

Fylkesmannens undersøkelser 

I skolens EVS svarer rektor på dette kontrollspørsmålet at «i skolens rutiner kalles det 

inn til samarbeidsmøte der behovet for sakkyndig vurdering drøftes, foresatte informeres 

om dette arbeidet og videre saksgang. Henvisningsskjema underskrives.»  

 

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon vedrørende seks elever som mottar 

spesialundervisning på Greverud skole i inneværende skoleår. For en av disse eleven er 

det fattet vedtak om at det ikke lenger er behov for spesialundervisning.  

 

I kommunens mal for henvisning til PPT er det avkrysning for samtykke fra foresatte til 

at eleven henvises til PPT. I alle de seks sakene som Fylkesmannen har mottatt har 

foresatte samtykket til at eleven henvises til PPT. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

I dokumentasjonen og sakene Fylkesmannen har fått tilsendt finner Fylkesmannen det 

sannsynliggjort at foreldre samtykker før utredning av behovet for spesialundervisning. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 6 

Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig 

vurdering før enkeltvedtaket fattes (RefLex 2.3) 

Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og 

til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen kan gi 

begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven § 19 og reglene om taushetsplikt. 

Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på 

en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige 

vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet.  
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Fylkesmannens undersøkelser 

Av skolens EVS fremkommer det at PPT går gjennom sakkyndig vurdering med foresatte 

før skolen og foresatte har møte med PPT.  

 

Av intervju med rektor følger det at når utkastet til sakkyndig vurdering er ferdig, gis 

foresatte mulighet for uttalelse. 

 

Det fremkommer av de sakkyndige vurderingene at foresatte har mottatt kopi, nederst i 

sakkyndig vurdering står det «kopi» til foresatte. Videre fremkommer det av siste avsnitt 

i sakkyndig vurdering at «foresatte er gjort kjent med innholdet i den sakkyndige 

vurderingen».  

 

Det fremkommer av dokumentasjonen at tidsrommet fra den sakkyndige vurderingen 

foreligger, og til det blir fattet første vedtak om spesialundervisning, er tre til fire uker.  

 

I kommunens rutine om «saksgang for vurdering av timer til spesialundervisning […]» 

fremkommer det ikke om foresatte skal gis mulighet til å uttale seg om sakkyndig 

vurdering. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

På bakgrunn av skolens EVS og opplysninger fra rektor legger Fylkesmannen til grunn at 

foreldrene er kjent med innholdet i sakkyndig vurdering før vurderingen sendes til 

skolen. Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at det er sannsynliggjort at kommunen 

sikrer at foresatte gis mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen før 

enkeltvedtak blir fattet. 

 

Tidsrommet fra den sakkyndige vurderingen foreligger og til det blir fattet vedtak viser at 

foresatte er gitt rimelig tid til å uttale seg. 

 

Fylkesmannen mener imidlertid at kommunen burde beskrevet i sine rutiner at foresatte 

skal gis mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 7 

Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha 

et enkeltvedtak (RefLex 2.4) 

Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom 

skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om 

enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefaler spesialundervisning og når de ikke anbefaler 

dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og 

er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

I de seks sakene som gjelder spesialundervisning som Fylkesmannen har mottatt har 

fem fått innvilget spesialundervisning, etter tilråding fra PPT i Oppegård. Et av vedtakene 
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innebærer opphør av spesialundervisning. Fylkesmannen har ikke mottatt eksempler på 

enkeltvedtak etter sakkyndig vurdering der spesialundervisning ikke ble innvilget. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

På bakgrunn av rektors EVS og de enkeltvedtakene som Fylkesmannen har mottatt, 

mener vi at skolen fatter vedtak etter at det er utarbeidet sakkyndig vurdering fra PPT. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 8 

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilket omfang, innhold og 

organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal 

gjennomføre opplæringen (RefLex 2.6 – 2.9) 

Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, 

ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig 

for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3 annet ledd. Skolens vedtak om 

spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Et enkeltvedtak skal 

være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. 

Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder 

spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra Læreplan for 

Kunnskapsløftet 2006 (LK06), hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken 

kompetanse personalet skal ha.  

 

Fylkesmannens undersøkelser 

Av skolens EVS fremkommer det at enkeltvedtak inneholder omfang, innhold og 

organisering av spesialundervisningen.  

 

I kommunens mal for enkeltvedtak om spesialundervisning er kravet til 

spesialundervisningens omfang beskrevet slik: 

«Eleven har rett til spesialundervisning i …(antall) årstimer (a 60min.)» 

 

I malen er krav til spesialundervisningens innhold beskrevet slik: 

«Angi hvilke fag og områder. 

Avvik fra læreplanen.  

Angi kompetansemål og ev. avvik fra kompetansemål i læreplanverket. 

Angi behov for særskilt tilrettelegging/utstyr».  

 

I malen er krav til spesialundervisningens organisering beskrevet slik: 

«Antall årstimer i de ulike fagene/områdene. 

 

… (antall) årstimer som organiseres i liten gruppe. 

… (antall) årstimer som organiseres som tolærersystem i klassen/basen. 

… (antall) årstimer som organiseres som enetimer. 

 

I utgangspunktet fordeles årstimene jevnt utover skoleåret. Det kan likevel bli aktuelt å 

gjennomføre noen av årstimene mer intensivt i perioder». 
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I malen er krav til kompetanse beskrevet slik: 

«Kompetanse – pedagog/assistent. 

Spesifisere bruk av faglærer, pedagog med særskilt/spesiell kompetanse, assistent og 

eventuell annen kompetanse som er nødvendig for å kunne gi eleven et forsvarlig utbytte 

av opplæringen». 

 

Av kommunens rutine «Saksgang for vurdering av timer til spesialundervisning […]» 

følger det på s. 2 at når rektor treffer vedtak skal det fremgå av vedtaket «om 

spesialundervisningen skal gis av pedagog, spesialpedagog eller assistent».  

 

Omfanget av spesialundervisningen er beskrevet i et presist antall årstimer i alle vedtak 

og sakkyndige vurderinger vi har innhentet fra Greverud skole. Alle de sakkyndige 

vurderingene gjelder for tre år, men det følger av flere at «omfanget skal vurderes på ny 

hvert år». 

 

Når det gjelder innholdet i spesialundervisningen, er det i alle vedtakene oppgitt hvilke 

fag det skal gis spesialundervisning i, eller om spesialundervisningen skal handle om 

sosial kompetanse, grunnleggende ferdigheter og støtte til bruk av hjelpemidler. 

Innholdet i vedtakene samsvarer med tilrådingen i de sakkyndige vurderingene i alle 

sakene. I de sakkyndige vurderingene er innholdet nærmere beskrevet, og det 

fremkommer om det skal være avvik fra kompetansemål eller ikke, om eleven kan følge 

ordinær timefordeling samt om eleven kan følge den ordinære organiseringen av 

opplæringen for trinnet.  

 

De sakkyndige vurderingene på Greverud skole er gjort gjeldende for tre år. Innholdet er 

ikke beskrevet slik at det kan anvendes i tre år. Eksempelvis for elev 5, som har 

spesialundervisning i matematikk. Det står i den sakkyndig vurdering som ble utarbeidet 

da eleven gikk på 3. trinn at kompetansemålene skal hentes fra 2. trinn.  

 

Organiseringen av spesialundervisningen blir i de fem vedtakene beskrevet slik: 

• Elev 1: «xx timer som organiseres fleksibelt. … timelærer, pedagog og assistent, i 

gruppe, korte enetimer og/eller tolærersystem i klassen. Tilbud om alternativ 

opplæring en dag per uke».   

• Elev 2: «tolærersystem i klassen og i mindre grupper. X timer i uken i 

aldersblandet gruppe».  

• Elev 3: «Noe tolærersystem i klassen men også i liten gruppe med oppfølging».    

• Elev 4: «som tolærer i klassen, liten gruppe, en til en. Han deltar også på 

aldersblandet gruppe».  

• Elev 5: «Som tolærer i klassen samt mindre grupper».  

Kompetansen på den som skal gjennomføre opplæringen/spesialundervisningen blir i de 

fem vedtakene beskrevet slik: 

• Elev 1: «Pedagog, assistent og kontaktlærer med kompetanse på Tourettes 

syndrom». 

• Elev 2: «Pedagog i tett samarbeid med kontaktlærer, miljøarbeider og assistent».  

• Elev 3: «Spesialpedagog i samarbeid med kontaktlærer. Spesialpedagog veileder 

assistent».    
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• Elev 4: «Pedagog har hovedansvaret for undervisningen og arbeider tett sammen 

med assistent som følger [elev 4] gjennom hele skoledagen». 

• Elev 5: «Pedagog med kompetanse på sosiale vansker og matematikkvansker, i 

samarbeid med kontaktlærer». 

 

Fylkesmannens vurderinger 

I alle fem enkeltvedtakene som Fylkesmannen har sett på fra Oppegård 

kommune/Greverud skole, vises det til at den sakkyndige vurderingen ligger til grunn for 

vedtaket. Den sakkyndige vurderingen er på denne måten gjort til en del av 

begrunnelsen for enkeltvedtaket.  

 

Fylkesmannen mener det er bra at malen for spesialundervisning viser til at vedtaket skal 

beskrive spesialundervisningens omfang, organisering og innhold, og at det skilles 

mellom timer som skal gis av pedagog og assistent. 

 

Fylkesmannen vurderer at alle enkeltvedtakene fra Oppegård kommune og de 

sakkyndige vurderingene beskriver omfang av spesialundervisningen i antall klokketimer 

per år. Når sakkyndig vurdering har varighet for tre år, må sakkyndig vurdering beskrive 

om antallet timer med spesialundervisning skal økes i takt med økningen av timer for 

trinnet. Fylkesmannen mener dette burde vært tydeligere presisert i flere av de 

sakkyndige vurderingene.  

 

Når det gjelder innholdet i spesialundervisningen, vurderer Fylkesmannen at det er 

samsvar mellom enkeltvedtaket og sakkyndig vurdering i alle sakene. Innholdet er 

presist beskrevet med hensyn til hvilke fag eleven har behov for spesialundervisning i, 

eventuelt om eleven har behov for spesialundervisning når det gjelder sosial 

kompetanse.  

 

Innholdet i de sakkyndige vurderingene er ikke beskrevet slik at innholdet kan anvendes 

i tre år. Et eksempel er elev 5, som har spesialundervisning i matematikk. Det står i den 

sakkyndig vurdering, som ble utarbeidet da eleven gikk på 3. trinn, at 

kompetansemålene skal hentes fra 2. trinn. Fylkesmannen mener det skulle vært 

beskrevet hvilke kompetansemål eleven skal følge når eleven går på 4. og 5. trinn. 

Eleven skal ikke nødvendigvis følge kompetansemål fra 2. trinn når eleven går på 5. 

trinn. På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at innholdet av 

spesialundervisningen er upresist formulert, og at dette må anses som et lovbrudd. 

 

Malen for vedtak gir etter Fylkesmannens vurdering klare føringer for hvordan 

organiseringen skal skrives i vedtak. Det er bra at det er laget alternativer for hvor 

mange timer av spesialundervisningen som skal organiseres i liten gruppe/ med 

tolærersystem i klassen/ enetimer. 

 

Av de fem eksemplene på vedtak som Fylkesmannen har fått tilsendt fremgår det etter 

Fylkesmannens vurdering for mange alternative løsninger for organisering av 

spesialundervisningen. I alle fem saker er det gitt alternativer for opplæringen slik at 

læreren selv kan velge på hvilken måte spesialundervisningen skal gis/organiseres. I to 

av vedtakene (elev 1 og 2) er timeantallet uteglemt; «xx timer som organiseres 

fleksibelt» og «x timer i uken i aldersblandet gruppe». Da er det helt opp til skolen å 

bestemme timeantallet. 
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De sakkyndige vurderingene er på tilsvarende måte heller ikke presise når det gjelder 

hvordan spesialundervisningen bør organiseres for å gi elevene likeverdig 

opplæringstilbud i alle fem sakene. Enkeltvedtakene er som følge av dette ikke klare og 

tydelige i forhold til hvilken rett elevene har til spesialundervisning. Den upresise 

beskrivelsen av organiseringen av spesialundervisningen gir skolen for mye frihet/valg i 

forhold til hvordan skolen ønsker å organisere spesialundervisningen. Fylkesmannen 

vurderer på denne bakgrunn at organiseringen av spesialundervisning ikke er presist nok 

beskrevet i vedtak om spesialundervisning på Greverud skole. 

 

Skolen beskriver kompetansen til personalet, som skal gjennomføre 

spesialundervisningen i vedtakene, ved å gjengi antall timer med assistent/ pedagog 

(eller spesialpedagog). Det fremgår ikke hvor mange timer med assistent og hvor mange 

timer med pedagog i fire av fem vedtak (elev 1,2,3 og 4). Det er med andre ord gitt for 

lite presis beskrivelse av hvor mange timer elevene har rett til opplæring med pedagog 

eller spesialpedagog. I fire av fem saker har skolen/læreren i realiteten frihet til selv å 

velge om eleven skal få opplæring av en assistent eller en pedagog. Skolen kan velge å 

gi eleven kun opplæring av en assistent, og det er uklart når det skal brukes assistent. 

Slik kompetansen er beskrevet i vedtaket kan det tolkes på forskjellige måter.  

 

Elevenes rettssikkerhet svekkes når det ikke er tilstrekkelig presist beskrevet hvordan 

organiseringen av og innholdet i spesialundervisningen, og kompetansen til den som skal 

gjennomføre spesialundervisningen. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget ny mal for vedtak om spesialundervisning. Det følger av malen at 

enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningens omfang, innhold 

og organisering. Malen er foreløpig ikke implementert, og Fylkesmannen opprettholder 

derfor lovbruddet. Fylkesmannen vil også presisere at det må gjøres arbeid for å endre 

innholdet i de sakkyndige vurderingene før lovbruddet kan oppheves/anses rettet, jf. 

vurderingene ovenfor. 

 

Fylkesmannen konklusjon  

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon, herunder alle enkeltvedtakene, konkluderer 

Fylkesmannen med at lovkravet ikke er oppfylt når det gjelder enkeltvedtakets 

opplysninger om spesialundervisningens omfang, innhold og organisering. Videre 

konkluderer Fylkesmannen med at beskrivelsen av kompetanse på den som skal 

gjennomføre spesialundervisningen ikke er tilstrekkelig presist.  

 

Lovkravet er ikke oppfylt. 

 

Rettslig krav 9 

Avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket (RefLex 2.5) 

Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne 

dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller 

elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3 siste ledd. Skolen må få 

klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. 

Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn 

for at skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen.  
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Fylkesmannens undersøkelser 

Rektor uttaler i EVS at «dersom det er avvik i vedtaket fra den sakkyndige vurderingen 

så vil dette tas opp med foresatte, f. eks der timetallet avviker».  

 

Ingen av vedtakene i tilsynet har avvik fra sakkyndig vurdering, alle vedtak er i tråd med 

sakkyndig vurdering.  

 

Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen legger til grunn at dersom det hadde vært avvik fra sakkyndig vurdering 

ville skolen gitt en begrunnelse for dette, slik skolen skriver i sin egenvurdering. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Lovkravet er oppfylt. 
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5. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om 

særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller 

forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle 

saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. 

 

Rettslig krav 10 

Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak  

(RefLex 4.2) 

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de 

har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. 

opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, 

tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for å kartlegge 

norskferdigheter før skolen vedtar særskilt språkopplæring. En avgjørelse om særskilt 

språkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

I skolens EVS svarer rektor at det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt 

språkopplæring. 

 

I Oppegård kommunes «rutinebeskrivelse – særskilt språkopplæring» står det at rektor 

på nærskolen skal fatte enkeltvedtak om at elever skal ha opplæring i særskilt norsk, 

samt enkeltvedtak om grunnleggende norsk i velkomstklasse. Videre er det beskrevet 

hvordan elevenes norskferdigheter skal kartlegges.  

 

Fylkesmannen har fått tilsendt seks vedtak om særskilt språkopplæring fra skolen. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

På bakgrunn av mottatt dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at det fattes vedtak om 

særskilt språkopplæring for elever som har rett til dette.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 11 

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, 

hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen  

(RefLex 4.3 – 4.5) 

Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. 

Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for språkopplæring og for å 

kunne ta stilling til omfanget (antall timer og varighet), for kobling mot ordinær 

opplæring og eventuelt behovet for tospråklig opplæring i fag eller morsmålsopplæring.  
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Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller ordinær læreplan i norsk. Skolen skal 

bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik opplæring.  

Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kommunen kan organisere tilbudet om 

særskilt språkopplæring i egne grupper for nyankomne elever i inntil to år, jf. 

opplæringsloven § 2-8. Vedtak kan bare gjøres for ett år om gangen. Det er en 

forutsetning at skolen vurderer at egne grupper er det beste for eleven. Denne 

vurderingen må komme frem av vedtaket. I vedtaket kan skolen også gjøre avvik fra 

læreplanverket.  

Fylkesmannens undersøkelser 

I EVS svarer rektor at enkeltvedtakene om særskilt språkopplæring inneholder 

opplysninger om antall timer (omfang) og organisering. Rektor svarer at enkeltvedtakene 

ikke inneholder informasjon om hvilken læreplan eleven skal følge. Rektor viser til den 

innsendte dokumentasjonen for enkeltelever. 

 

Skolen har ikke vist hvordan den kartlegger elevenes norskferdigheter, men sier i 

intervju at skolen kartlegger elevenes ferdigheter på våren med bruk av materiell fra 

Utdanningsdirektoratet.  
 

Under overskriften «vedtak» i kommunens mal for vedtak om særskilt språkopplæring 

står det at eleven skal «tilbys timer/uke særskilt norskopplæring. Timene blir gitt som 

ene- og/eller gruppetimer». Malen inneholder ikke informasjon om hvilken læreplan 

eleven skal følge. 

 

I alle seks sakene Fylkesmannen har mottatt har skolen brukt kommunens mal. I 

vedtakene, er vedtakets varighet angitt ut skoleåret 2018/2019. Det er tildelt 1 time per 

uke, og det er angitt at timen blir gitt som gruppetime. 

 

I intervju sier rektor at omfanget av særskilt språkopplæring for elevene er 

standardisert. Skolen plusser imidlertid på med flere timer som dekkes av skolens egne 

midler.  

 

I kommunens skriv om tildeling av midler til særskilt språkopplæring (for skoleåret 

2016/2017), står det at elevene som mottar særskilt språkopplæring får 45 minutter per 

uke det første året med særskilt språkopplæring og 30 minutter per uke det andre og 

tredje året. 

 

Velkomstklasse 

I kommunens rutinebeskrivelse for særskilt språkopplæring står det at elevene i 

velkomstklasse skal organiseres i grupper avhengig av alder og tidligere skolegang, og at 

det skal undervises etter læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

Denne informasjonen fremgår også av kommunens mal for vedtak om særskilt 

språkopplæring i velkomstklasse. 

 

I intervju sier rektor at elevene som får vedtak om særskilt språkopplæring i 

velkomstklasse, kartlegges i velkomstklassen. 
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I tillegg til seks vedtak om særskilt språkopplæring, har to av elevene fått eget 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i velkomstklasse. Vedtaket om en time per uke 

med særskilt språkopplæring er truffet 28. august, og vedtaket om opplæring tre dager 

per uke i velkomstklasse er truffet 6. september.  

 

Det fremgår av de to vedtakene vedrørende opplæring i velkomstklasse at eleven skal 

være i aldersblandet gruppe tre dager per uke. 

 

Vedtakene om særskilt språkopplæring i velkomstklasse inneholder informasjon om 

hvilken læreplan i norsk som skal følges. 

 

Skolen har ikke vist i vedtakene at den har vurdert at egne grupper (velkomstklasse) er 

det beste for elevene.  

 

Fylkesmannens vurderinger 

Alle vedtakene Fylkesmannen har mottatt inneholder informasjon om omfanget av den 

særskilte språkopplæringen, samt informasjon om organiseringen. Vedtakene om 1 times 

særskilt språkopplæring inneholder imidlertid ikke informasjon om hvilken læreplan 

eleven skal følge.  

 

I de seks vedtakene Fylkesmannen har mottatt er elevene tildelt 1 time særskilt 

språkopplæring i uka. Undervisningen er organisert som gruppetimer for samtlige elever. 

Under rettslig krav 2 har vi konkludert med at skolens vedtak om særskilt 

språkopplæring ikke inneholder en beskrivelse av de faktiske forholdene som vedtaket 

bygger på. Det er blant annet ikke vist til kartleggingen av elevenes norskferdigheter. 

Når vedtakene ikke inneholder en beskrivelse av de faktiske forholdene vedtaket bygger 

på, herunder kartleggingen av elevens norskkunnskaper, er det vanskelig å se om skolen 

har tatt tilstrekkelig hensyn til elevens behov ved vurderingen av omfang og organisering 

av språkopplæringen. 

 

Omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen skal fastsettes ut fra elevens 

individuelle behov. Etter Fylkesmannens vurdering fremstår vedtakene i liten grad som 

individualiserte både når det gjelder omfang og organisering av opplæringen. 

 

Velkomstklasse 

Det følger av § 2-8 femte ledd at det skal vurderes at velkomstklasse er det beste for 

eleven, sammenlignet med å få opplæring i vanlig klasse. En slik vurdering mangler i de 

to vedtakene vedrørende opplæring i velkomstklasse. 

 

Elevene skal følge den ordinære opplæringen i to dager. Det burde fremgå av vedtakene 

hvilke dager og hvilke fag eleven skal være i ordinær opplæring/klasse.  

 

Det følger av § 2-8 femte ledd at det skal fremgå om det gjøres avvik fra læreplanverket 

i de øvrige fagene. Det står ikke noe om avvik fra læreplanverket i de to vedtakene.  

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om disse elevene i velkomstklasse får opplæring etter 

ordinære læreplaner i øvrige fag.  

 

Elevene som har vedtak om velkomstklasse har også et eget vedtak om særskilt 

språkopplæring i 1 time i uka. Det følger av § 2-8 at det skal treffes ett vedtak om 

elevens samlede språkopplæring. Det vanskelig for eleven og foresatte å forstå 
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sammenhengen mellom disse to vedtakene. Det ville vært tydeligere dersom all 

opplæring som gjelder særskilt språkopplæring etter § 2-8 var samlet i ett vedtak. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget en ny mal for vedtak om særskilt språkopplæring. Det følger av 

malen at enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om opplæringens omfang, og om 

eleven vil bli tatt ut av ordinære undervisningen. Den nye malen er foreløpig ikke 

implementert, og Fylkesmannen opprettholder derfor lovbruddet. Fylkesmannen vil 

presisere at enkeltvedtakene også må inneholde opplysninger om opplæringens 

organisering og hvilken læreplan eleven skal følge. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen skal fastsettes ut fra elevens 

individuelle behov, og på bakgrunn av kartlegging av elevens ferdigheter. Det gjøres ikke 

på Greverud skole.  

 

Enkeltvedtakene inneholder ikke opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge.  

 

Enkeltvedtakene for elevene i velkomstklasse mangler en vurdering av at velkomstklasse 

er det beste for eleven. 

 

Lovkravet er ikke oppfylt. 

 

Rettslig krav 12 

Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven 

overføres til den ordinære opplæringen (RefLex 4.6) 

Skolen må kartlegge elever som får særskilt språkopplæring, underveis i opplæringen, 

jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i 

norsk til å følge ordinær opplæring på skolen. Før skolen overfører eleven til å følge 

ordinær opplæring, må skolen fatte et enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring. Dette gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et 

enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

 

Fylkesmannens undersøkelser 

Rektor svarer i EVS at skolen ikke fatter enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring når eleven starter i den ordinære opplæringen. Ingen av elevene som 

har fått vedtak etter opplæringsloven § 2-8 på Greverud skole har hittil fått opphevet 

sine vedtak i løpet av vedtaksperioden.  

 

Fylkesmannen etterspurte tre eksemplarer på vedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring i vårt brev datert 22.08.2018, men vi har ikke mottatt noen vedtak om 

opphør. 

 

I kommunens rutinebeskrivelse fremgår det at ledelsen og lærerne i velkomstklassen har 

ansvar for jevnlig vurdering av elevens utvikling, og at de skal be om et overføringsmøte 

med nærskolen når eleven skal være på nærskolen på fulltid. Videre står det at 

«ledelsen/kontaktlærer ved nærskolen informerer foreldrene om når oppholdet i 
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velkomstklassen avsluttes. (Det skrives enkeltvedtak fra velkomstklassen når plassen 

opphører)».  

 

Det er ikke beskrevet i kommunens rutiner når og hvordan det skal fattes enkeltvedtak 

om opphør av særskilt språkopplæring når eleven starter i den ordinære opplæringen.  

 

Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen har ikke mottatt eksempler på vedtak om opphør før vedtaksperioden har 

utløpt, og rektor har informert om at skolen ikke har noen vedtak om opphør. Vi har 

heller ikke andre opplysninger om at elever har blitt overført til ordinær opplæring før 

vedtaksperioden er utløpt, eller opplysninger om hvordan elevenes ferdigheter har blitt 

kartlagt underveis i opplæringen. 

 

Fylkesmannen ser av kommunens rutiner vedrørende særskilt språkopplæring, at 

ledelsen og lærerne i velkomstklassen er gitt ansvaret for at elevene i velkomstklassen 

får jevnlige kartlegginger av sine norskferdigheter underveis i opplæringen. Videre står 

det i rutinene at rektor er ansvarlig for å følge opp at det fattes vedtak om opphør av 

særskilt språkopplæring i velkomstklasse når eleven føres tilbake til nærskolen. 

Fylkesmannen har imidlertid heller ikke mottatt noen vedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring i velkomstklasse.  

 

Når skolen i EVS har svart at den ikke fatter enkeltvedtak om opphør av særskilt 

språkopplæring, og dette heller ikke er beskrevet i kommunens rutiner, finner 

Fylkesmannen det sannsynliggjort at skolen og kommunen ikke har en praksis som sikrer 

at det blir fattet enkeltvedtak om opphør så snart eleven får tilstrekkelige ferdigheter i 

norsk til å følge den ordinære opplæringen. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen har laget en ny mal for vedtak om opphør av særskilt språkopplæring og en 

ny mal om opphør av særskilt språkopplæring i velkomstklasse.  

 

De nye malene er foreløpig ikke implementert, og Fylkesmannen opprettholder derfor 

lovbruddet. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Lovkravet er ikke oppfylt. 
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6. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd  

 

Rettslig krav 13 

Kommunen (skoleeier) skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i 

opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig 

system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene. Dette følger av 

opplæringsloven § 13-10. 

Systemets utforming og omfang kan skoleeier bestemme på bakgrunn av lokale forhold, 

egne risikovurderinger og skoleeiers og skolenes organisering. For at et system skal 

være forsvarlig, må det være egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og 

forskrift. Systemet må også sikre at det blir satt i gang tiltak som er tilstrekkelige til å 

rette opp i slike forhold. 

 

Kommunen må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i 

opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning av 

enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven  

§ 13-10, det vil si opplæringsloven § 2-8, §§ 5-3, 5-4 og forvaltningsloven §§ 2, 16 og 

kapittel IV og V. 

 

Nedenfor har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at systemet skal 

være forsvarlig i samsvar med opplæringsloven § 13-10.  

 

Rettslig krav 13.1 

Skoleeier må skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring og spesialundervisning (Reflex 2.3 og 2.7) 

Skoleeier må sørge for å ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis slik at skoleeier kan 

vurdere om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter. Informasjonen 

som blir innhentet, må være relevant og dekkende for kravene i regelverket på det 

området som skal vurderes.  

 

Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring  

I Oppegård kommune er rektorene delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring, mens klager på enkeltvedtak som skal 

sendes til Fylkesmannen behandles av skoleeier. 

 

Det følger av skoleeiers EVS at skoleeier følger opp skolene gjennom «Moava 1310», 

som er et system som hjelper skoleeiere til å oppfylle kravet til et forsvarlig system. 

Rutiner og oppfølging av spesialundervisningen drøftes i ledernettverk for skole, 

barnevern og PPT. Ifølge EVS innhenter skoleeier informasjon fra skolene om de har 

elever med behov for særskilt norskopplæring. Skolene får tildelt ressurser ut fra dette 

og lager enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. Videre følger det av EVS at skolene 

melder fra om nyankomne elever som har behov for opplæring i kommunens 

velkomstklasse.  

 

Rektor svarer i EVS at kommunen har felles rutiner, og at hun mottar påminnelser fra 

skoleeier. Det blir minnet om at det skal rapporteres i Moava. 
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Skoleeier har i EVS lagt ved utskrift fra Oppegård kommunes system for styring og 

kvalitetssikring i grunnskolen. Dette er et verktøy for å vurdere om opplæringsloven 

følges. Det uttales i dette at det er kjøpt inn lisens på Moava, som er et digitalt 

årshjulsbasert system med gjøremål som er lenket opp mot aktuell paragraf i 

Opplæringsloven. Datasystemet skal hjelpe kommunen å holde rede på alt som rektorene 

har ansvar for å oppfylle etter opplæringsloven. Alle skolene er lagt inn i systemet og de 

bruker systemet. Kommunens maler er lagt inn her. Rektor varsles på Outlook og merker 

av når gjøremål er gjort.  

 

I kapittel 4 i dette systemet er det lagt ved en «Plan for gjennomføring av 

kvalitetsvurdering». Av denne følger at det skal foretas Virksomhetsbesøk (skolebesøk) 

fra januar til april, at det er faste ledersamtaler med nye ledere og at det skal foretas 

«Fast oppfølging på noen enkeltskoler» hele året. 

 

I kapittel 6 i dette systemet følger det at det skal rapporteres til kommunen med en 

årsrapport vedrørende skolens vedtak om spesialundervisning. 

 

I kapittel 7 vedrørende «møtearenaer» fremgår at rektorene er med i et administrativt 

ledernettverk og fagnettverk. I kapittel 12 fremgår at i månedlige fagnettverk og 

ledernettverk tas opp faglige og/eller juridiske saker knyttet til opplæringsloven. 

Kommunen har juridisk skolekompetanse på administrativt nivå som brukes av 

nettverkene. 

 

Det er lagt ved innkalling til ledernettverk hvor tema har vært spesialundervisning i juni 

2017. Vedlagt følger kopi av PP-presentasjon om spesialundervisning. 

 

Det er lagt ved en «Veiledning for rapportering på spesialundervisning». Rapporten skal 

fylles ut elektronisk av skolen og legges i egen mappe på kommunens intranett. Dette er 

et hjelpemiddel til planlegging og oppfølging av spesialundervisningen på den enkelte 

skole. Elevene anonymiseres. Det skal blant annet fylles inn om eleven har mottatt lite, 

moderat eller stort omfang av spesialundervisning, antall timer, og om faglige og sosiale 

mål er nådd eller ikke nådd. Videre skal det fylles inn om det har skjedd avvik/frafall av 

timer til spesialundervisning, og om dette avviket skyldes ansatt eller elev. 

 

Rektor uttaler i intervju at det er «åpen dør» inn til kommunens jurist for å få hjelp til å 

utarbeide vedtak, men at skolen kunne ønske at kontakten med skoleeier var tettere, 

mer konkret og mer på detaljnivå når det gjelder utformingen av vedtak. 

 

Skoleeier har videre vedlagt mal for vedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring.  

 

Skoleeier uttaler i intervju at det foretas skolebesøk en gang i året, i år var temaet 

opplæringsloven kapittel 9A. Videre ble det uttalt at det ikke har vært foretatt stikkprøver 

av vedtak om særskilt språkopplæring eller spesialundervisning siste året, men det er 

mulig å foreta månedlige stikkprøver gjennom Moava 1310. Skoleeier uttaler i intervju at 

de ser at de burde ha sett på og vurdert enkeltvedtak, ikke bare talt dem. 

 

Fylkesmannens vurderinger - spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Fylkesmannen finner at Moava 1310 gir skoleeier mulighet til å ha oversikt over de 

lovpålagte gjøremålene skolene i kommunen har. De enkelte oppgavene har frister for 
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når de skal være utført, og skoleeier vil kunne etterspørre gjøremålet hvis det ikke blir 

utført.  

 

Når skoleeier ikke selv fatter vedtak, skal Fylkesmannen kontrollere om skoleeier 

innhenter relevant informasjon om skolenes forvaltningskompetanse. Det er rektorene 

som fatter vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring i Oppegård 

kommune. Det er derfor skapt arenaer for drøfting av saksbehandling i nettverkene, og 

tema spesialundervisning og særskilt språkopplæring har vært diskutert.  

 

Skoleeier skaffer seg oversikt over vedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring gjennom innhenting av lister (rapportering på spesialundervisning) over 

elever med vedtak, men disse listene gir ikke tilstrekkelig informasjon om hvilket innhold 

det enkelte vedtak har. Listene/rapporteringen om spesialundervisning inneholder 

informasjon om antall elever og antall timer med spesialundervisning, og om målene til 

den enkelte elev er nådd. 

 

Som det fremkommer ovenfor har verken kommunen eller rektor oppgitt for eksempel 

stikkprøver eller kontroll av elevmapper fra skoleeiers side når det gjelder 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Kommunen får således ikke oppdatert 

informasjon om kvaliteten på skolenes saksbehandling. Vi finner det derfor ikke 

sannsynliggjort av tilsendt dokumentasjon at skoleeier innhenter informasjon om 

enkeltvedtakene om spesialundervisning og særskilt språkopplæring fra Greverud skole. 

Slik informasjon er helt sentral for at kommunen skal ha mulighet til å vurdere om 

skolenes praksis er i tråd med regelverket. 

 

Kommunens rutiner og maler om spesialundervisning og særskilt språkopplæring kan til 

en viss grad sikre riktig og lik praksis ved skolene i kommunen. Dokumentasjonen vi har 

mottatt viser imidlertid at kommunen ikke kontrollerer om disse faktisk følges og brukes. 

 

At vi har avdekket flere lovbrudd i dette tilsynet tyder på at kommunen ikke har 

innhentet og vurdert skolenes vedtak. Kommunen har for eksempel ikke avdekket at det 

ikke fattes vedtak om opphør av særskilt språkopplæring på Greverud skole, slik det 

stilles krav om i opplæringsloven § 2-8.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad kravet om 

at kommunen innhenter nødvendig informasjon om enkeltvedtakene om 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Dette kunne ha vært gjort ved 

innhenting av stikkprøver av vedtak fra skolene i kommunen. 

 

Rettslig krav 13.2 

Skoleeier må vurdere skolenes praksis opp mot regelverket (Reflex 2.10) 

Skoleeiere må bruke informasjonen de innhenter om skolenes praksis, til å vurdere om 

praksisen er i samsvar med opplæringsloven med forskrift. Skoleeier må vite hvilke krav 

regelverket stiller på ulike områder, og må ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr 

at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig regelverkskompetanse. 
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Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring 

Det fremgår av skoleeiers EVS at skoleeier har utarbeidet felles rutiner og maler for 

forvaltning av enkeltvedtak for skolene i kommunen. Klagesaker følges opp av skoleeier.  

 

Rektor skriver i EVS at kommunen kvalitetsikrer enkeltvedtak ved gjennomgang med 

kommunens jurist ved klagesaker.  

 

Fylkesmannens vurderinger – spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Skoleeier viser i sitt svar til at de vurderer den enkelte rektors forvaltningskompetanse i 

ledersamtaler, de veileder i konkrete saker og informerer om endringer i lovverket. 

Moava 1310 oppdateres med endringer i lovverket. Skoleeier vurderer felles 

kompetanseheving fortløpende.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering bidrar Moava 1310 til at kommunen til enhver tid kan ha 

oppdatert informasjon om regelverket og egne rutiner. 

Fylkesmannen skal kontrollere om skoleeier bruker informasjonen de innhenter om 

skolens praksis knyttet til vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, til 

å vurdere om praksisen er i samsvar med opplæringsloven med forskrift. Da det ikke er 

sannsynliggjort at skoleeier innhenter informasjon om skolens praksis, jf. forrige punkt, 

vil Fylkesmannen heller ikke ha grunnlag for å kunne vurdere om skoleeier bruker 

informasjonen til å vurdere om praksisen er i samsvar med opplæringsloven.  

 

Rettslig krav 13.3 

Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

(RefLex 2.11 og 2.12) 

Skoleeier må sette i verk egnede tiltak for å rette opp skolenes praksis når praksis ikke 

er i samsvar med regelverket. For at tiltak skal være egnet og gi varig endring, må de 

være innrettet slik at de bidrar til at bruddet ikke skjer på nytt. En årsak til brudd på 

regelverket kan være at skolene ikke har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. En 

annen årsak kan være at de mangler kompetanse i å anvende regelverket i 

skolehverdagen. Skoleeier må i slike tilfeller vurdere og eventuelt iverksette tiltak for å 

øke kunnskapen eller å øke kompetansen. 

 

Videre må skoleeier følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer praksis i 

samsvar med kravene i regelverket, slik at endringene blir reelle og varige. Dette betyr 

at skoleeier både må hente inn informasjon om at tiltak blir iverksatt, og at de virker i 

samsvar med intensjonen. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det 

gjeldende området er blitt i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. 

 

Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring 

Skoleeier svarer i EVS at klagesaker følges opp av skoleeier. Når skoleeier vurderer 

vedtakene til ikke å være i samsvar med regelverket, utarbeides nye vedtak i samarbeid 

med skolene. Videre følger av EVS at skoleeier tar stikkprøver av skolenes enkeltvedtak 

for å følge opp at skolenes praksis er i samsvar med regelverket. I intervjuet med 

skoleeier svarer skoleeier at stikkprøver kun tas dersom skoleeier har oppdaget feil i 

skolens saksbehandling gjennom behandlingen av klagesaker. 
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Fylkesmannens vurdering – spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Fylkesmannen har over konkludert med at skoleeier ikke sørger for å ha oppdatert 

kunnskap om skolens praksis når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring og 

spesialundervisning, og at skoleeier dermed ikke kan vurdere om skolen oppfyller 

kravene i opplæringsloven med forskrifter.  

 

Det er ikke tilstrekkelig å kontrollere kun de vedtakene som er påklaget. Også andre 

vedtak (som ikke er påklaget) kan inneholde feil og mangler. 

 

Når det ikke er sannsynliggjort at disse oppgavene er ivaretatt, vil vi heller ikke kunne 

vurdere om skoleeier sørger for varige endringer når praksis tilknyttet vedtak om 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring bryter med regelverket. Konklusjonen 

blir derfor at skoleeier ikke sørger for varige endringer når praksis bryter med 

regelverket.  

 

Rettslig krav 13.4 

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge 

opp praksis (Reflex 2.13) 

Skoleeier må innhente nok informasjon til på en forsvarlig måte å kunne vurdere om 

skolenes praksis er i samsvar med regelverket. Videre må skoleeier også innhente nok 

informasjon til å kunne følge opp at tiltakene har gitt reelle endringer. Hva som er 

tilstrekkelig informasjon, vil avhenge av hvilke funn skoleeier gjør i de ulike faser av 

informasjonsinnhentingen. Dette krever at skoleeier har et minimum av informasjon fra 

alle områder som er regulert av regelverket. Dersom innhentet informasjon indikerer at 

praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å 

få avklart dette.  

 

Skoleeier må jevnlig innhente og vurdere informasjon om praksis. For å ha et effektivt 

system som er treffsikkert og innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier 

foreta gode vurderinger av risiko. Områder der skoleeier tidligere har sett at det har vært 

brudd på regelverket, kan indikere høy risiko. Det samme gjelder områder der skoleeier 

har utarbeidet få retningslinjer for skolenes praksis, eller har hatt få tiltak for å øke 

kompetansen i forståelse og bruk av regelverket. Skoleeier må også i sine vurderinger 

legge stor vekt på kontroll av områder der manglende etterlevelse av regelverket kan få 

store konsekvenser for elevene. Basert på slike avveininger av sannsynlighet og 

konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte og hvor omfattende skoleeier skal 

kontrollere skolenes praksis på ulike områder. Dersom brudd på regelverket foregår over 

lang tid uten å bli avdekket og fulgt opp av skoleeier, vil ikke skoleeiers risikovurderinger 

og system være forsvarlig. 

 

Å ha et system betyr at skoleeier må arbeide systematisk og kunne dokumentere og 

begrunne de valg og prioriteringer som skoleeier har gjort. 

 

Fylkesmannens undersøkelser – spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring 

Skoleeier viser i EVS til at skoleeier følger opp praksis gjennom virksomhetsbesøk, 

medarbeidersamtaler med rektorer, faste ledersamtaler med nye ledere/enkeltledere og 

fast oppfølging av noen enkeltskoler.  
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Fylkesmannens vurdering – spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

Fylkesmannen har ovenfor (rettslig krav 13.1) konkludert med at kommunen ikke 

innhenter tilstrekkelig informasjon. Da blir også konklusjonen her at skoleeier ikke 

innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok.  

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen uttaler at de nå skal gjennomføre rutinemessig kontroll på skolene med 

utgangspunkt i sakkyndig vurdering/enkeltvedtak om spesialundervisning og 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. På neste ledernettverk for alle rektorene og 

PPT-leder vil dette tilsynet blir tatt opp som egen sak. Videre har de laget et skjema til 

bruk for kontroll av enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og spesialundervisning på 

alle skolene. 

 

De nye rutinene for å bedre kontrollen ute på skolene er foreløpig ikke implementert, og 

Fylkesmannen opprettholder derfor lovbruddet vedrørende forsvarlig system. 

 

Fylkesmannens samlede konklusjon om forsvarlig system, jf. opplæringsloven  

§ 13-10 

Fylkesmannen har konkludert med at Oppegård kommune ikke innhenter tilstrekkelig 

informasjon om skolenes vedtak. Dette medfører at kommunen heller ikke foretar en 

vurdering av skolenes praksis eller sørger for endringer dersom praksis bryter med 

regelverket. Kravet til et forsvarlig system er derfor ikke oppfylt for vedtak om særskilt 

språkopplæring og vedtak om spesialundervisning. 
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7. Frist for retting av lovbrudd 

 

Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 6 konstatert brudd på regelverket. 

Fylkesmannen gir Oppegård kommune en frist for å rette lovbruddene, jf kommuneloven 

§ 60 d. 

 

Frist for retting er 1. februar 2019. 

 

Innen denne fristen må Oppegård kommune sende oss en erklæring om at forholdene er 

rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. 

Hvis Oppegård kommune ikke har rettet regelverksbruddene innen fristen, vil vi vedta 

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

forvaltningsloven § VI. 

Fylkesmannen varsler at følgende fire pålegg kan bli aktuelle å vedta etter utløpet av 

rettefristen i endelig tilsynsrapport, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf 

kommunelovens § 60 d: 

 

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

1. Oppegård kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Greverud skole oppfyller 

forvaltningslovens krav til enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 25.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring inneholder en begrunnelse som viser til de «faktiske forhold» som 

vedtaket bygger på.  

 

Enkeltvedtak om spesialundervisning  

2. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole ved behov for 

spesialundervisning oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4 jf. forvaltningsloven § 2 

og kapittel IV og V.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om 

spesialundervisning klart og tydelig presiserer  

- spesialundervisningens omfang, innhold og organisering 

- kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen  

 

Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring  

3. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole i vedtak om og opphør av behov 

for særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V og 

opplæringsloven § 2-8.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at 

 

- omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen fastsettes i vedtak ut 

fra elevens individuelle behov, og på grunnlag av kartlegging av elevens 

norskferdigheter 

- enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge  
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- enkeltvedtak for elevene i velkomstklasse inneholder en vurdering av at 

velkomstklasse er det beste for eleven 

- det fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven 

overføres til den ordinære opplæringen 

 

System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd  

4. Oppegård kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp 

kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning 

av enkeltvedtak, jf. opplæringsloven §§ 13-10, det vil si opplæringsloven § 2-8,  

§§ 5-3, 5-4 og forvaltningsloven §§ 2, 16 og kapittel IV og V. 

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse: 

- skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning og 

særskilt språkopplæring 

- vurdere skolenes praksis opp mot regelverket 

- sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

- innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis 

 

 

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

 

Oslo, 30. oktober 2018 

 

 

Marit Kanutte Aarflot     Siri Aass   
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo 
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319  
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus 

 
FOLLO REN IKS Oslo, 20.9.2018 
Kveldroveien 4 (JE)   
1407 Vinterbro  
 
 

 

  
Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Daniela Focke-Wenzel 2018/17999 
 Saksbehandler: 
 Guro Holte 
    
 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Omlastingshall Follo 
Ren IKS Fugleåsen - Ski  
Kontrollnummer: 2018.040.I.FMOA  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Daniela Focke-Wenzel  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Renate Berner  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Guro Holte  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus: 
Jens Hertzberg   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Follo Ren IKS sin omlastehall 
på Fugleåsen i Ski kommune den 28.08.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom 
vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket ingen avvik og ga 4 anmerkning(er) under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
 
Anmerkninger: 

 Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over 
 avfallsmengder i lagringshallen 
 Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om 
 deklarering av farlig avfall 
 Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre
 miljø 
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 Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for 
 anlegget 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
20.9.2018 Guro Holte Jens Hertzberg 
dato kontrollør  gruppeleder tilsyn 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Ski kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: FOLLO REN IKS  

Organisasjonsnr.: 975837289  Eies av: 975804569  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski Anleggsnr.:  0213.0088.01 

Kommune: Ski  Fylke: Akershus  

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering   

Tillatelse gitt: 26.09.2017  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens 
risikobaserte industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Lukt    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema 
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser 
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet. 
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4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. 
august 2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Follo Ren IKS bli ilagt et gebyr på 
kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer 
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura 
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av 
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. 
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over avfallsmengder i 
lagringshallen 
 
Kommentarer: 
Virksomhetens tillatelse åpner for at det samtidig kan lagres inntil 50 tonn 
husholdningsavfall i omlastehallen. I driftsrutinene til anlegget er det oppgitt at 
mengdene lagret avfall skal holdes mest mulig nede, men rutinene kan være mer 
spesifikke med tanke på å følge opp at mengdekrav til samtidig lagret avfall ikke 
overskrides.
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Anmerkning 2 
Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om deklarering av 
farlig avfall 
 
Kommentarer: 
Follo Ren IKS kunne fremvise en rutine som beskriver hvordan de skal ta hånd om 
utsortert avfall, for eksempel feilsortert farlig avfall som plukkes ut fra restavfallet. Det 
er ikke angitt i rutinen hvordan farlig avfall skal deklareres. For å deklarere farlig avfall 
korrekt må det opprettes et eget bedriftsnummer for lokaliteten. Siden anlegget kun har 
vært i drift siden 16. april i år, er det lite farlig avfall som har oppstått på anlegget til nå. 
 
Ved neste gjennomgang av rutinen for håndtering av avfall, bør Follo Ren IKS påse at 
rutinen omfatter: 

o oversikt over hvilke typer avfall som oppstår (gjerne inkl. EAL-koder og 
avfallsstoffnumre) 

o hvor og hvordan farlig avfall lagres 
o merking 
o levering 
o deklarering 
o rutiner for tømming av oljeutskiller og sandfang 
o hvem som er ansvarlig i bedriften 

 
 
Anmerkning 3 
Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre miljø 
 
Kommentarer: 
Feilsortering blir noen ganger registrert som avvik i virksomhetens avvikssystem. Andre 
hendelser knyttet til ytre miljø er ikke blitt avviksført, som f.eks. olje- eller dieselsøl og 
tømming utenfor kontainer. Virksomheten oppga under tilsynet at de ønsker at det skal 
bli registrert flere avvik.
 
 
Anmerkning 4 
Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for anlegget 
 
Kommentarer: 
Virksomheten vurderer brann til å være enkelthendelsen med størst risiko for 
forurensning av ytre miljø, og virksomheten beskriver flere tiltak som er gjennomført for 
å redusere risikoen (f.eks. sprinkelanlegg, brannslukningsutstyr og direktevarsling til 
brannvesenet). Selv om disse tiltakene er med på å redusere sannsynligheten for at en 
storbrann vil oppstå, bør virksomheten ha en gjennomgang av håndtering av slukkevann, 
både med tanke på risiko, tiltak og beredskap. 
 
Det ble oppgitt under tilsynet at virksomheten forventer at mye slukkevann ville kunne 
gå til kommunalt spillvannsnett, mens noe kan gå til lokal bekk som har utløp i 
Tussetjern. Konsekvensene av utslippet vil være forskjellig for de ulike resipientene, og 
dette bør tydeliggjøres i risikovurderingen. På bakgrunn av virksomhetens risikovurdering 
må virksomheten vurdere å iverksette tiltak for å håndtere/samle opp slukkevann ved en 
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eventuell brann. Håndtering av slukkevann og –skum bør også inkluderes i 
virksomhetens beredskapsplan.
 
 
8. Andre forhold 
I virksomhetens søknad om tillatelse ble det oppgitt at virksomheten kun ville ha tørt 
renhold i omlastehallen. Det ble også beskrevet at vask av beholdere i vaskehallen skulle 
skje uten bruk av vaskemidler i vaskehallen. Tillatelsen er derfor gitt med bakgrunn i 
dette. 
 
Utfra driftserfaringer ser Follo Ren IKS et behov for å endre dette, slik at de innfører noe 
vått renhold, med oppsamling av vaskevannet, i omlastehallen og bruker noe 
vaskemidler ved vask av  beholdere i vaskehallen. Vaskehallen er per i dag ikke i drift, 
men virksomheten håper å få utstyr på plass slik at den kan driftes fra årsskiftet. 
 
Dersom virksomheten ønsker å slippe vaskevann fra omlastehallen på kommunalt 
spillvannsnett må dere først avklare dette med Ski kommune og deretter søke oss om en 
endring av tillatelsen.  
 
Da enkelte vaskemidler kan føre til at oljeutskillerens funksjon ødelegges er det viktig at 
virksomheten sørger for at vaskemidlene som brukes i vaskehallen, er egnet for 
oljeutskilleren.  
 
 
 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
10. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748) 
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)  
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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:    Uklart konkurransegrunnlag. De generelle kravene i § 4. Avlysningsplikt 

  
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om 

sluktømming. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige 

anskaffelser ved at tildelingskriteriet «priser og kostnader» ikke ga tilbyderne et forsvarlig 

grunnlag for å inngi tilbud. 

Klagenemndas avgjørelse 5. desember 2018 i sak 2017/140 

  
Klager:  Ragn-Sells AS 

Innklaget: Oppegård kommune 

Klagenemndas 

medlemmer:  Halvard Haukeland Fredriksen, Tone Kleven og Jakob Wahl  

Bakgrunn: 

(1) Oppegård kommune (heretter innklagede) kunngjorde 26. juni 2017 en åpen 

anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om sluktømming. Anskaffelsens 

verdi ble i kunngjøringen punkt II.1.4 estimert til kr. 1 200 000 per år. Rammeavtalen 

ble i kunngjøringens punkt II.2.4 oppgitt å skulle ha en varighet på ett år, med opsjon 

på forlengelse i ytterligere ett år.  Tilbudsfrist ble i kunngjøringen punkt IV.2.2 angitt 

til 17. august 2017.  

(2) Det fremgikk av konkurransegrunnlaget punkt 1.1.3 at konkurransen gjaldt 

rammeavtale for tømming av sluk/sandfang og spyling av avløpsledninger.  

(3) Av konkurransegrunnlaget punkt 3 «Del 3 – Tildelingskriterier» fremgikk det at valget 

av leverandør skulle skje på bakgrunn av tildelingskriteriene «priser og kostnader» 

(vektet 50 %), «løsningsforslag» (vektet 40 %) og «miljø» (vektet 10 %). 

Tildelingskriteriet pris skulle evalueres på bakgrunn av totalprisen i vedlagt 

prisskjema.  

(4) Prisskjemaet var utformet som følger: 

 Benevning Antall/ 

estimater 

DIN 

PRIS 

TOTAL 

PRISER 

Kommentar fra 

oppdragsgiver 

1 Enhetspris for tømming 

per sandfang i henhold til 

arbeidsplan 

1100 Kr 0 Kr 0 Enhetsprisen skal dekke 

tømming/spyling av 

sandfanget, samt spyling av 

avløpsledningene 

2 Enhetspris for tømming 

per sandfang innen 3 timer 

bestilt av oppdragsgiver 

utenom arbeidsplan 

25 Kr 0 Kr 0 Enhetsprisen per tømming 

skal dekke tømming av 1-

10 sandfang per ordre. 

Enhetsprisen skal dekke 

tømming /spyling av 

sandfanget 
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3 Utskifting/montering av 

dykkere (alle typer). 

Enhetsprisen skal dekke 

arbeidskostnader 

25 Kr 0 Kr 0 Enhetsprisen skal dekke 

arbeidskostnadener. 

Kostnader for anskaffelse 

inngår ikke i prisen.  

4 TV-inspeksjon av rør fra 

sandfang, inklusive 

fremmøte/rigg og 

arbeidsvarsling 

15 Kr 0 Kr 0 Enhetsprisen angis som stk. 

pris per sandfang. 

 TILBUDSSUM     

Opsjon Enhetspris for tømming 

per sandfang i henhold til 

arbeidsplan 

1100 Kr 0 Kr 0 Enhetsprisen skal dekke 

tømming/spyling av 

sandfanget, samt spyling av 

avløpsledningene UTEN 

DEPONIAVGIFT 

Opsjon Enhetspris for tømming 

per sandfang innen 3 timer 

bestilt av oppdragsgiver 

utenom arbeidsplan 

25 Kr 0 Kr 0 Enhetsprisen per tømming 

skal dekke tømming av 1-

10 sandfang per ordre. 

Enhetsprisen skal dekke 

tømming /spyling av 

sandfanget. UTEN 

DEPONIAVGIFT 

 SUM OPSJONER     

Timepriser Regningsarbeider iht. 

kontraktens punkt 4.9 

100 Kr 0 Kr 0  

 SUM     

      

 TOTALSUM 

(OVERFØRES TIL KGV) 

  Kr 0  

 

(5) I kontraktsbestemmelsene, vedlagt konkurransegrunnlaget, fremgikk det i punkt 

4.10.10 «Miljø» at leverandøren skulle garantere å oppfylle avtalens miljøkrav og 

gjeldende miljølovgivning i avtaleperioden.  

(6) Videre fremgikk det av kontraktbestemmelsene punkt 4.9 at «Vederlaget skal dekke 

alle kostnader med utførelse av arbeidet, inklusiv transport av avfall til midlertidig og 

permanent/godkjent deponi/fyllplass». 

(7) Innklagede mottok og besvarte følgende spørsmål 9. juli 2017: 

«Spørsmål 1: Hvor skal masser fra sluk deponeres? 

Spørsmål 2: Hvilken tilstandsklasse er massene karakterisert som? 

Spørsmål 3: Hvem skal dekke deponikostnadene? 

SVAR 1: Hos godkjent deponi 

SVAR 2: Tilbyder har ansvar for at massene blir deponert på godkjent deponi til riktig 

tilstandsklasse. 

SVAR 3: Oppdragsgiver dekker deponikostnadene». 

(8) Dette svaret ble sendt til alle som hadde meldt interesse for konkurransen. 

(9) Den 14. juli 2017 ble det stilt følgende spørsmål: 
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«I pkt. 1 og 2 på prisskjema står det ingenting om deponikostnader, kun at prisen skal 

dekke tømming/spyling av sand/anget og avløpsledningene. Under punktene opsjon 

skal prisen dekke tømming/spyling av sandfang og avløpsledningen UTEN 

DEPONIAVGIFT. Hva er forskjellen på pkt. 1 og 2, og punktene under opsjon i 

prisskjema?  

SPØRSMÅL: Er det slik å forstå at under pkt 1 og 2 skal vi gi pris inklusive deponering 

som oppdragsgiver betaler?». 

(10) Til dette svarte innklagede: «Det er riktig. Tilbyder kan beskrive hvordan dette er 

beregnet i kolonne H i prisskjemaet». Svaret ble sendt den 2. august 2017 til alle som 

hadde meldt interesse i konkurransen. 

(11) Den 4. august 2017 stilte klager følgende spørsmål: 

«Basiskarakteristikken er helt avgjørende for hvilke deponier som kan ta imot avfallet. 

Oppdragsgiver skal betale deponikostnadene, men hvordan skal transportkostnadene 

til godkjent deponi prises, det står ingen ting om dette i prisskjemaet.» 

(12) Innklagede besvarte dette spørsmålet kun til klager, ikke de øvrige interesserte i 

konkurransen, og skrev:  

«Oppdragsgiver kan ikke se at dette er relevant og minner om at denne avtalen gjelder 

sluktømming/slam og ikke avfallsprodukter. Massene som skal deponeres er i 

hovedsak sand, grus og andre biprodukter fra vei.» 

(13) Den 10. august 2017 kommenterte klager til innklagede at masser fra 

gatesluk/sandfang er forurensede masser, og at forurensningsgraden er avgjørende for 

hvor massene kan deponeres, og for kostnadene ved deponering. Innklagede svarte 

kun til klager og skrev;  

«De fleste sandfangene i kommunen er langs boligveier med lite trafikk. Innholdet i 

sandfangene består for det meste av sand, grus og jord. Det er ikke husholdningsavfall 

i sandfangene, men masser. Det går frem av kontraktens punkt 4.9 at transport skal 

være inkludert i prisen.» 

(14) Den 15. august 2017 sendte klager en anmodning til innklagede om å endre 

konkurransegrunnlaget eller avlyse konkurransen. 

(15) Innklagede mottok fire tilbud innen tilbudsfristens utløp 17. august 2017, heriblant fra 

Norsk Gjenvinning AS (heretter valgte leverandør) og Sandnes transport AS. Klager 

leverte ikke tilbud.  

(16) Den 23. august 2017 sendte innklagede følgende melding til klagers advokat: 

«[…] Deres klient stilte to spørsmål i konkurransen, henholdsvis 4. august og 10. 

august. Spørsmålene ble besvart samme dag, og ble besvart privat, da oppdragsgiver 

ikke anså at svaret var en supplerende opplysning, men snarere en konstatering av 

åpenbare fakta, jf. forskriftens §14-2(2). Det var mange firmaer som meldte interesse 

for konkurransen, og flere leverandører som ga tilbud. Ingen andre leverandører stilte 

lignende spørsmål, eller tok forbehold eller kommenterte de samme forholdene som 
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deres klient. Kommunen er heller ikke kjent med at deres bekymring har vært tatt opp 

av andre leverandører i lignende konkurranser eller i oppdrag for kommunen. 

[…] Det er en forutsetning for denne konkurransen at massene kan deponeres på 

normal måte. Oppegård kommune vil selvsagt forholde seg til gjeldende lover og 

forskrifter ved gjennomføring av sluktømming. 

For å sikre at leverandøren som får oppdraget kan gjennomføre det på en betryggende 

måte, er det også stilt et kvalifikasjonskrav i konkurransen der leverandøren må 

dokumentere tilsvarende oppdrag utført siste tre år.» 

(17) Av tilbudet fra valgte leverandør fremgikk det i prisskjemaet kolonne H at: «Basert på 

vår erfaring estimerer vi for ordens skyld at det i snitt er 400 kg avfall pr sluk. Dersom 

kg sluk avviker fra dette vil deponiavgiften også endre seg». 

(18) I tilbudet fra Sandes transport AS fremgikk følgende i kolonne H i prisskjemaet: 

«Deponiavgift kr 700,- pr tonn. Beregner ½ tonn pr sandfang».  

(19) Kontrakt med valgte leverandør ble inngått 5. september 2017.  

(20) Nemndsmøte i saken ble avholdt 3. desember 2018. 

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 

Saklig klageinteresse 

(21) Klager har saklig klageinteresse. Klager er en stor aktør i marked for avfallstjenester, 

herunder tømming av sandfang og spyling av avløpsledninger. Selskapet synliggjorde sin 

interesse for å delta via KGV og gjennom de spørsmål og oppfordringer som ble 

kommunisert før tilbudsfristen, men valgte å avstå fra å delta i konkurransen på grunn av 

at konkurransegrunnlaget var uklart. 

Uklart konkurransegrunnlag - avlysningsplikt 

(22) Ved tilbudsfristens utløp fremgikk det ikke tilstrekkelig klart hvorvidt leverandørene 

skulle utføre basiskarakterisering og/eller bære risikoen for urene masser/ulike 

forurensningsgrader. Dette kan ha åpnet opp for usammenlignbare tilbud.  

(23) Innklagede etterspurte videre priser inklusiv deponering, som innklagede skulle betale, 

uten at konkurransegrunnlaget klargjorde forutsetningene for kalkulering av deponiavgift 

og transport. Det fremgikk verken mengder eller omfang av forurenset masse. 

Leverandørene har derfor lagt ulike forutsetninger til grunn for prisingen av 

deponiavgiften.  

(24) Konkurransen skulle ha vært avlyst som følge av disse uklarhetene i 

konkurransegrunnlaget. 

Innklagede har i det vesentlige anført: 

Saklig klageinteresse 



7/19 Referat og orienteringer - 19/00018-1 Referat og orienteringer : Klagenemndas avgjørelse sak 2017-140

 

 

5 

(25) Klager har ikke deltatt i konkurransen, og har ikke aktuell interesse i å få prøvd om det 

er begått feil i konkurransen.  

Uklart konkurransegrunnlag 

(26) Konkurransegrunnlaget var ikke uklart. Det var ikke oppstilt krav om at tilbyderne skulle 

utføre basiskarakterisering, og dette ble presisert for klager før tilbudsfristen. Det er også 

klart at leverandøren bærer risikoen for hvor massene skal deponeres. Dette er også 

presisert i spørsmål av 09.07.17 (offentlig spørsmål). Det var ikke gitt informasjon som 

skulle tilsi at massene fra Oppegård kommune generelt var mer forurenset enn det 

tilbyderne kunne forvente. 

(27) Konkurransegrunnlaget åpnet ikke for usammenlignbare tilbud. Det fremgår klart av 

konkurransedokumentene at risikoen for deponiavgiften ligger hos innklagede.  

Klagenemndas vurdering: 

(28) Klager er en potensiell leverandør av tjenesten, men valgte ikke å delta i konkurransen 

som følge av de anførte uklarhetene i konkurransegrunnlaget. Klager har åpenbart saklig 

interesse i å få prøvd disse anførslene, jf. klagenemndsforskriften § 6 og eksempelvis sak 

2017/84, premiss 30. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder inngåelse av en 

rammeavtale om sluktømming, som er en tjenesteanskaffelse. Anskaffelsens verdi er i 

kunngjøringen punkt II.1.5 estimert til kroner 1 200 000 per år, totalt kroner 2 400 000 i 

hele avtaleperioden. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73, følger 

anskaffelsen etter det opplyste forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 2016 nr. 

974 del I og III, jf. forskriften §§ 5-1 og 5-3. 

Uklart konkurransegrunnlag - avlysningsplikt 

(29) Klager anfører at konkurransen skulle ha vært avlyst grunnet uklart konkurransegrunnlag. 

Klager viser til at innklagede etterspurte priser inklusiv transport og deponeringsavgift, 

uten at konkurransegrunnlaget klargjorde forutsetningene for kalkulering av deponiavgift 

og transportkostnader. Det fremgikk verken informasjon om mengder slam eller omfang 

av forurenset masse. Konkurransegrunnlaget åpnet derfor for at leverandørene kunne 

legge ulike forutsetninger til grunn i tilbudene.  

(30) Klagers anførsel knytter seg altså til hvordan leverandørene skulle besvare 

tildelingskriteriet «priser og kostnader».   

(31) Det følger av kravene til likebehandling og etterprøvbarhet i loven § 4 at 

konkurransegrunnlaget må utformes på en klar og utvetydig måte, jf. klagenemndas sak 

2016/155 med videre henvisninger. I sak 2016/155 uttalte Klagenemnda videre, under 

henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-19/00 (SIAC Construction), at dette 

innebærer et krav om at konkurransegrunnlaget «må utformes slik at det for en alminnelig 

aktsom tilbyder fremstår som klart hva det skal inngis tilbud på og hvordan dette skal 

gjøres» og at det må inneholde «tilstrekkelige opplysninger til at tilbyderne har et 

forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud». Det avgjørende er hvordan 

konkurransegrunnlaget mest naturlig må forstås, ikke hva innklagede har ment, jf. også 

forskriften § 14-1 (5) hvor det fremgår at oppdragsgiver har risikoen for uklarheter i 

konkurransegrunnlaget. 
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(32) I konkurransegrunnlagets prisskjema punkt 1 og 2 fremgikk det at leverandørene skulle 

gi en enhetspris for tømming per sandfang i henhold til arbeidsplan, og en enhetspris for 

tømming av sandfang utenom arbeidsplan. Enhetsprisen for tømming av sandfang 

utenom arbeidsplan skulle dekke tømming av 1-10 sandfang per ordre. Prisskjemaet 

inneholdt også to opsjoner for tømming av sandfang i henhold til og utenom arbeidsplan. 

Det var for disse opsjonspostene skrevet med store bokstaver at prisen var «UTEN 

DEPONIAVGIFT». Dette var den eneste forskjellen på prispostene i punkt 1 og 2 og 

opsjonene.  

(33) Som svar på innkomne spørsmål sendte innklagede 9. juli 2017 en melding til alle som 

hadde meldt interesse for konkurransen. Her fremgikk det at massene fra sluk skulle 

deponeres hos godkjent deponi, at tilbyder skulle ha ansvar for at massene ble deponert 

på godkjent deponi til riktig tilstandsklasse, og at innklagede skulle dekke 

deponikostnadene.  

(34) Den 2. august ble det stilt spørsmål om prisene i punkt 1 og 2 i prisskjemaet skulle være 

inklusiv deponering, selv om det altså var innklagede som skulle betale 

deponeringsavgiften. Til dette svarte innklagede at: «Det er riktig. Tilbyder kan beskrive 

hvordan dette er beregnet i kolonne H i prisskjemaet». 

(35) Basert på dette finner klagenemnda at konkurransegrunnlaget må forstås slik at prisene i 

punkt 1 og 2 skulle inkludere deponiavgift, selv om det var oppdragsgiver som skulle 

betale denne avgiften. Leverandørene skulle være ansvarlig for å levere massene til riktig 

deponi og til riktig tilstandsklasse.  

(36) Hvor massene kan deponeres, og hva prisene for deponering blir, avhenger imidlertid av 

forurensningsgraden på massene. Også transportkostnadene, som skulle være 

innkalkulert i prisen, vil etter omstendighetene avhenge av forurensningsgraden.   

(37) Både informasjon om hvor store masser man kunne forvente, og forurensningsgraden på 

massene, var følgelig faktorer som påvirket leverandørenes priser. At det var innklagede 

som skulle betale deponiavgiften er uten betydning så lenge leverandørenes estimater 

knyttet til avgiften påvirket de prisene som leverandørene konkurrerte med.  

(38) På tross av betydningen som disse opplysningene ville ha for utformingen av tilbudene, 

ga konkurransegrunnlaget ingen informasjon om hvor forurenset leverandørene kunne gå 

ut fra at massene var. Konkurransegrunnlaget sa videre ikke noe om hvor store masser 

som skulle legges til grunn for beregning av deponiavgiften. Slik klagenemnda ser det, 

kunne leverandørene ikke forventes å besitte denne kunnskapen selv. Spørsmålene som 

kom inn i løpet av konkurransen, indikerte nettopp at leverandørene manglet slik 

kunnskap.  

(39) Tilbudene som kom inn i konkurransen viser at leverandørene har lagt noe ulike volumer 

til grunn: Valgte leverandørs pris tar utgangspunkt i et estimat på 400 kg, mens det i 

tilbudet til Sandes Transport AS er lagt til grunn et halvt tonn. Nemnda finner grunn til å 

bemerke at konkurransegrunnlaget legger opp til at mesteparten av risikoen for for 

optimistiske estimater knyttet til deponeringsavgiftene, påhviler innklagede, ikke 

leverandørene. Dette innebærer at leverandørene kunne prise deponeringsavgiften lavt, 

og på den måten komme bedre ut i evalueringen, uten å bære risikoen for en eventuell 

feilprising. Det kan på denne bakgrunn stilles spørsmål ved om prisskjemaet overhodet 
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var egnet til å identifisere det laveste pristilbudet, uten at nemda finner ikke grunn til å ta 

stilling til dette. 

(40) Etter klagenemndas oppfatning var konkurransegrunnlaget ikke utformet på en måte som 

ga tilbyderne et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud. Innklagede har dermed brutt kravet 

til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4. 

(41) Feilen har som nevnt påvirket utformingen av tilbudene, ved at leverandørene la ulike 

forutsetninger til grunn for prisingen. Konkurransen skulle følgelig ha vært avlyst, hvilket 

også gir grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, jf. klagenemndsforskriften § 13. 

Konklusjon:  

Oppegård kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved at tildelingskriteriet 

«priser og kostnader» ikke ga tilbyderne et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud. 

 

 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Halvard Haukeland Fredriksen 
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KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 28.11.18 

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 KST 19.3.18 

(referatsak) 

2. Utvalgets handlingsplan  FIKS Høsten 2017?  

3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert møte  

4. Kontrollutvalgets møteplan     

 (Møtene starter kl. 18:00)   FIKS Møteplan 1.halvår 2019:  

24.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

28.3 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

2.5 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

12.6 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

5. Fellesmøter med Ski KU     

 4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Under planlegging  

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført  

7. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Leif Aarebrot 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

Henriette B. Christiansen 

Marit Forsberg 

 

8. Kommunens årsberetning og årsregnskap      

 Kommunens årsberetning og årsregnskap 2017  Rådmann  KU 24.4.18 KST 18.6.18 

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte KU 24.4.18 KST 18.6.18 
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 24.4.18 KST 18.6.18 

9. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai 2018 Rådmann KU 27.9.18 (orienteringssak) KST 18.6.18 

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Okt. 2018 Rådmann KU 28.11.18 (orienteringssak) KST 22.10.18 

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17– 30.04.18) Mai 2018 Deloitte KU 31.5.18  

 Pr. 31.10.18 (perioden 1.05.18 – 31.10.18) Nov. 2018 Deloitte   

11. Revisjonsstrategi      

 Revisjonsplan 2018 (01.05.18 – 31.04.19)  Deloitte KU 27.9.18  

12. Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon  

    

 Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 Deloitte 

FIKS 

KU 20.10.16 KST 28.11.16 

13. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontroll  Deloitte KU 8.12.16 KST 13.02.17 

14. Forvaltningsrevisjon 2017:      

 Internkontroll i barnehager  Deloitte KU 07.12.17 Rapport KST 12.2.18 

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 07.12.17 Rapport KST 12.2.18 

15. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Psykososialt læringsmiljø  FIKS 

Deloitte 

KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 8.3.18 – Prosjektplan 

 

 Ernæring av eldre i hjemmesykepleien og sykehjem  FIKS 

Deloitte 

KU 25.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 8.3.18 – Prosjektplan 

KU 28.11.18 – FR rapport 

 

16. Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmann KU 8.12.16   KST 13.2.17 

 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)  

KU 8.3.18 

KST 19.3.18 

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmann KU 27.04.17 KST 15.5.17 

 Internkontroll  Rådmann KU 7.12.17 (sendt tilbake) 

KU 8.3.18 

KST 19.3.18 

 Vedtaksoppfølging  Rådmann KU 28.11.18  
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

17. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll  

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

08.09.16 Deloitte 

FIKS 

KU 8.9.16  KST 17.10.16 

18. Selskapskontroll 2017  FIKS KU 19.10.17  

19. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver:     

 Avtale om revisjonstjenester (Deloitte AS) 

1.1.16 - 31.12.17 

    

 1.opsjon 1.1.18-31.12.18 27.04.17 FIKS KU 1.6.17 KST 19.6.17 

 2.opsjon 1.6.19 – 30.5.2020   KU 27.9.18 KST 22.10.18 
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