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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i   
  tjenester til eldre i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00359-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

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.

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
FR rapport Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

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

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 

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

fellesprosjekt med Ski.

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

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

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem.
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2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av mål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge prosjektplanen frem for 
utvalget. 

 
 
Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget behandlet 25.1.18 sak 2/18 Forvaltningsrevisjon Ernæring til 
eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem – Mål og problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget behandlet 8.3.18 sak 6/18 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre 
i hjemmesykepleie og i sykehjem – Prosjektplan. Etter forslag fra Deloitte AS ble 
problemstillingene for forvaltningsrevisjonsprosjektet tilpasset og operasjonalisert. 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet fikk etter dette følgende mål og problemstillinger:   
 
Formål  
Undersøke Oppegård kommune sine rutiner, systemer, praksis og kompetanse innen 
ernæring til eldre i hjemmesykepleie og sykehjem.  
 
Problemstillinger 
1. I hvilken grad er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens sentrale 

styringsverktøy eller handlingsprogram?  
 

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

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

3. I hvilken grad sikres brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider, og får brukere/beboere 
rimelig tid og ro til å spise?  

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

sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat?  
 

5. Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse på 
sykehjem, og hvordan blir disse vurderingene fulgt opp?  

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

brukere?  
 

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

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

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

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av Deloitte AS, datert november 2018. 
 



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune - 17/00359-8 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune

 Side 3 av 7 

Sentrale funn 
Fokus på ernæring i sentrale styringsdokumenter 

 Etter revisjonens vurdering er ernæring som tema i noen grad satt på dagsorden 
gjennom kommunens sentrale styringsverktøy/styringsdokumenter, i form av 
kommuneplan, handlingsprogram og strategiplan for pleie- og omsorgstjenestene. I de 
styrende dokumentene er det vist til at ernæring og riktig kosthold blant eldre skal være 
en prioritert arbeidsoppgave, men det er ikke operasjonalisert hvordan det skal arbeides i 
kommunen med ernæring i tjenester til eldre eller hvilke målsetninger Oppegård 
kommune har for arbeid med ernæring i tjenester til eldre. Dette er heller ikke 
operasjonalisert noe ytterligere i virksomhetsplanene til verken sykehjem eller 
hjemmetjeneste. 

 
Vurdering av ernæringsmessig risiko på sykehjem 

 Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige rutiner for 
å kartlegge og vurdere ernæringsmessig risiko blant pasienter, både i forbindelse med at 
pasienter legges inn på sykehjem og fortløpende for pasienter som er innlagt på 
sykehjem. Revisjonen mener også at de rutinene som er etablert ved sykehjemmene for 
å følge opp ernæringsrisiko, fremstår som hensiktsmessige når gjelder å sikre at den 
enkelte pasient blir fulgt opp ut fra de behovene som har blitt avdekt i kartleggingene.  

 I undersøkelsen kommer det imidlertid frem at ikke alle relevante rutiner for kartlegging 
og oppfølging av ernæringsmessig risiko blant pasienter ved sykehjem, er kjent blant alle 
ansatte. I spørreundersøkelsen til de ansatte ved kommunens tre sykehjem kommer det 
blant annet frem at ansatte ikke eller kun delvis er kjent sjekklister for innkomstsamtaler 
der ernæring inngår som fast samtalepunkt, og at heller ikke MNAskjemaet som benyttes 
i forbindelse med ernæringskartlegging er kjent blant alle de ansatte. Tilsvarende 
resultater kommer også frem i spørreundersøkelsen når det gjelder rutinene som er 
etablert for oppfølging av ernæringsrisiko. 

 Revisjonen vil peke på at manglende kjennskap blant ansatte til de rutinene som er 
etablert for kartlegging og oppfølging av ernæringsrisiko hos pasienter, medfører risiko 
for at ikke alle pasienter som legges inn ved sykehjem blir kartlagt og fulgt opp i samsvar 
med intensjonene bak rutinene. I undersøkelsen fremkommer det også indikasjoner på at 
ikke alle pasienter ved sykehjemmene i Oppegård blir ernæringskartlagt. 

 
Vurdering av ernæringsstatus i hjemmesykepleie 

 Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige rutiner for 
å kartlegge, vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko blant pasienter i 
hjemmetjenesten. Rutinene som blir benyttet i hjemmetjenesten er de samme som 
benyttes ved kommunens tre sykehjem. 

 Tilsvarende som for sykehjem, viser spørreundersøkelsen som er gjennomført blant de 
ansatte i hjemmetjenesten at ikke alle relevante rutiner knyttet til kartlegging og 
oppfølging av ernæringsstatus og –risiko er kjent blant alle ansatte som har svart på 
undersøkelsen. Revisjonen vil understreke at manglende kjennskap blant ansatte til de 
rutinene som er etablert for kartlegging og oppfølging av ernæringsrisiko hos pasienter, 
medfører risiko for at ikke alle pasienter blir ernæringskartlagt, og at eventuell 
ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp. 

 
 
System og rutiner for å sikre variert og helsefremmende kosthold 

 Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert en hensiktsmessig praksis 
for å sikre at pasienter ved sykehjemmene blir tilbudt et variert og helsefremmende 
kosthold. Ved de tre sykehjemmene er det egne personer som har et særlig ansvar for å 
sørge for at de måltidene som tilberedes ved institusjonene er næringsrike og gode, og 
tilpasset de behovene pasientgruppen til enhver tid har. Disse personene (matkontakter 
og kokker) blir tilbudt ekstra kurs og opplæring knyttet til kosthold og ernæring. Etter 
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revisjonens vurdering fremstår den praksisen som er etablert, i kombinasjonen med de 
rutinene kommunen har etablert for å kartlegge og følge opp hvilke ernæringsbehov som 
finnes i pasientgruppen, tilstrekkelig med tanke på å sikre at måltidene som tilberedes 
ved institusjonen er tilstrekkelig helsefremmende for pasientene. 

 Når det gjelder middagsmåltidet, viser undersøkelsen at det ikke er etablert rutiner eller 
praksis for å kontrollere at middagsleveransene sykehjemmene mottar fra ekstern 
leverandør, har et tilstrekkelig høyt næringsinnhold. Kommunen mottar ikke datablader 
fra ISS med informasjon om næringsberegning av de ulike middagsrettene. Etter 
revisjonens vurdering medfører dette risiko for at middagsmåltidet som blir servert ved 
sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den enkelte pasient har 
behov for. Ettersom sykehjemmene ikke mottar informasjon om næringsinnhold, eller 
gjennomfører andre systematiske kontroller av middagsleveransenes næringsverdi, er 
det umulig å vurdere om den maten som serveres til pasientene inneholder den 
nødvendige næringen. 

 Når det gjelder å gi pasienter en rimelig frihet i valg av mat, er det revisjonens vurdering 
at kommunen i stor grad har etablert rutiner for å sikre at pasienter får tilbud om et variert 
kosthold og anledning til selv å velge hva de ønsker å spise. Gjennom rutinene som er 
etablert for gjennomføring av å kartlegge ernæringsmessig risiko, blir også pasientenes 
matpreferanser kartlagt. Preferansene blir fulgt opp av sykehjemmene, og i 
undersøkelsen kommer det frem at sykehjemmene i stor grad opplever at de særlig i 
forbindelse med frokost, lunsj og kvelds klarer å sørge for at pasientene blir servert mat 
de liker, ønsker og klarer å spise. Samtidig kommer det frem i undersøkelsen at det kan 
være utfordrende å sikre tilsvarende stor frihet i valg av mat i tilknytning til 
middagsmåltidet. Dette skyldes både at bestilling av middag skjer noen dager før måltidet 
skal gjennomføres, og at kommunen kun får levert ett middagsalternativ per dag fra 
middagsleverandør. 

 Etter revisjonens vurdering klarer sykehjemmene i hovedsak også å tilby brukerne frihet 
til selv å velge når de vil spise. På grunn av de krav som stilles til temperatur og hygiene 
ved oppvarming av middag som leveres fra leverandør, er fleksibiliteten knyttet til valg av 
tidspunkt for middag noe mindre enn for frokost, lunsj og kvelds. 

 
Sikring av tilpasset hjelp, tid og ro ved måltider 

 Undersøkelsen viser at sykehjemmene etter beste evne forsøker å gi den enkelte pasient 
tilpasset hjelp i måltidsituasjon ut fra de behovene pasientene har, og revisjonen er av 
den oppfatning at sykehjemmene i hovedsak klarer å sikre pasientene den bistanden de 
behøver. Samtidig kommer det frem både i intervjuer og spørreundersøkelsen at det kan 
være krevende å sikre at alle pasienter får god nok tilpasset hjelp ved måltider ut fra det 
behovet de har, og det blir pekt på at man i enkelte tilfeller ikke har tilstrekkelig 
bemanning til å tilby så god tilpasset hjelp som man faglig sett kunne ønsket.  

 Når det gjelder å sikre at brukere og/eller beboere får rimelig tid og ro til å spise, er det 
revisjonens vurdering at rutinene som er etablert ved to av sykehjemmene fremstår som 
hensiktsmessige med tanke på at å sikre at pasientene får den tiden og den roen de 
behøver for å spise. For å sikre at det også ved det tredje av kommunens sykehjem blir 
arbeidet tilsvarende systematisk med å sikre beboerne rimelig tid og ro i forbindelse med 
måltider, mener revisjonen at rutiner for gjennomføring av måltider også kunne vært 
etablert her. 

 
Rutiner for hygiene ved tilbereding og servering av mat 

 Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert system og rutiner for 
henholdsvis smittevern og internkontroll knyttet til håndtering av næringsmidler, som er 
tilstrekkelige for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat i samsvar med 
næringsmiddellovgivningen. Revisjonen mener at kommunens smittevernrutiner, som blir 
benyttet både i hjemmetjenesten og ved sykehjemmene, tilfredsstiller kravene til innhold 
som går frem av forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. Videre mener 
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revisjonen at IK mat-håndboken som blir benyttet ved sykehjemmene tilfredsstiller 
kravene til innhold i internkontroll for næringsmiddelhåndtering, slik disse går frem av § 5 
i forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. IK mat-håndboken 
omfatter oversikt over hvilke krav i lovgivningen som gjelder for virksomheten og hvordan 
virksomheter er organisert, rutiner som skal følges for å sikre overholdelse av 
lovgivningen, rutiner for melding av avvik, rutiner for revisjon av internkontrollen og rutiner 
for opplæring av ansatte i IK mat-håndbokens bestemmelser. 

 Resultater fra spørreundersøkelsen blant ansatte ved sykehjemmene viser imidlertid at 
kommunens IK mat-håndbok ikke er kjent blant alle ansatte. Etter revisjonens vurdering 
medfører dette risiko for at rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved 
tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, og dermed også risiko for brudd på 
regelverk for håndtering av næringsmidler. En gjennomgang av avvik som har blitt meldt i 
løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på IK 
mathåndbokens prosedyrer 

 Når det gjelder melding av avvik, vil revisjonen trekke frem at funn i undersøkelsen 
indikerer at ikke alle avvik knyttet til brudd på prosedyrer og bestemmelser i IK mat-
håndboken blir meldt. Tall fra kvalitetssystemet viser at kun et fåtall av de avvikene som 
har blitt meldt ved de tre sykehjemmene og i hjemmetjenesten knytter seg til brudd på 
internkontrollrutiner for håndtering av mat, og revisjonen får også opplyst at det 
antakeligvis foregår en underrapportering av avvik vedrørende mathåndtering. 

 Revisjonen vil peke på at mangelfull rapportering av avvik medfører risiko for at 
uønskede hendelser og svikt eller feil i 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. 

 
Arbeid med ernæringsfaglig kompetanse 

 Revisjonen mener det er positivt at Oppegård kommune har sikret en høy andel 
fagutdannede i tjenestene, og at dette er et godt tiltak for å sikre kompetanse i tjenestene 
om ernæring blant eldre. Ordningen med egne matkontakter som spesialiserer seg 
innenfor ernæring, fremstår etter revisjonens vurdering også som hensiktsmessig med 
tanke på å sikre at kommunen har kompetanse om hvordan ernæringsutfordringer blant 
eldre skal følges opp. Samtidig mener revisjonen, på bakgrunn av de resultatene som 
kommer frem i spørreundersøkelsen blant ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten, 
at ikke alle ansatte har nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til 
å håndtere oppgaver knyttet til dette temaet i sitt daglige arbeid på en god nok måte. 
Videre merker revisjonen seg at både avdelingsledere og ernæringsfysiolog etterlyser 
mer spesifikk fagkompetanse knyttet til ernæring, utover den kompetansen tjenestene 
allerede har tilgjengelig i ansattgruppen gjennom at kommunen har en høy 
sykepleierdekning og ansatte med særskilt ansvar for mat og ernæring. 

 Revisjonen mener at Oppegård kommune gjennomfører flere relevante opplæringstiltak 
for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse om ernæring, særlig i forbindelse med 
den årlige temamåneden om ernæring. Etter revisjonens vurdering fremstår de ulike 
tiltakene som gjennomføres denne måneden (undervisning med klinisk 
ernæringsfysiolog, nanolæringer og e-læringskurs) som hensiktsmessige med tanke på å 
utvikle de ansattes kompetanse om ernæring og kjennskap til interne rutiner og 
prosedyrer for arbeid med ernæring.  

 Samtidig viser undersøkelsen at en betydelig andel av de ansatte ikke har deltatt i 
undervisning med ernæringsfysiolog og/eller gjennomført nanolæring eller e-læringskurs i 
løpet av de siste to årene. En andel av de ansatte opplever at de i liten grad får nok 
opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer, og at det heller ikke blir satt av nok tid 
til opplæring om dette temaet. 

 En forutsetning for å kunne sikre tilstrekkelig opplæring i ernæring, er å ha oversikt over 
hvilke opplæringsbehov som finnes tjenestene. Undersøkelsen viser at kommunen ikke 
har et godt system for å holde oversikt over den samlede kompetansen i tjenesten, og 
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hvor denne behøver å utvikles. Revisjonen vil peke på at det i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går frem at virksomheten, som en del av 
sin internkontroll og systematiske virksomhetsstyring, har plikt til å ha oversikt over 
medarbeideres kompetanse og behov for opplæring. 

 
Innhenting av tilbakemeldinger vedrørende ernæringsarbeid til eldre 

 Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige system og 
rutiner for å sikre tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende 
ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging på en individuell basis. 

 Imidlertid mener revisjonen at kommunen har forbedringspotensial når det kommer til å 
sikre at alle pasienter faktisk blir ernæringskartlagt og fulgt opp. Av dette følger at 
kommunen også har forbedringspotensial når det kommer til at det blir innhentet 
tilbakemeldinger fra alle pasientene på hvordan de opplever at deres individuelle tilbud 
fungerer med hensyn til ernæring. 

 Revisjonen mener det er positivt at kommunen har etablert rutiner for å innhente 
tilbakemeldinger og erfaringer fra pasienter og pårørende. Revisjonen mener også det er 
positivt at tjenestene gjør kritiske vurderinger av dagens rutiner for bruker- og 
pårørendemedvirkning, og at det foreligger ønske om å utvikle disse rutinene slik at de i 
enda større grad kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. 

 

Revisjonens anbefalinger 
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård 
kommune setter i verk følgende tiltak:  
 
1. Utarbeider eksplisitte målsetninger for arbeidet med ernæring i tjenester til kommunens 

eldre.  
 

2. Sikrer at etablerte rutiner for kartlegging og oppfølging av ernæringsutfordringer gjøres 
tilstrekkelig kjent blant de ansatte, både ved sykehjem og i hjemmetjenesten.  
 

3. Sikrer tilgang til nødvendig informasjon for å kunne etterprøve næringsinnhold i middag 
som blir levert fra middagsleverandøren.  
 

4. Sikrer at prosedyrer for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte.  
 

5. Sikrer at avvik knyttet til etterlevelse av prosedyrer i IK mat-håndbok blir registrert, at 
avvikene blir behandlet, og at det blir iverksatt tiltak for å forhindre at tilsvarende avvik 
oppstår på nytt.  
 

6. Sikrer tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om ernæring til å kunne håndtere krav i 
regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov. Herunder:  

 
a. Sikrer oversikt over den samlede kompetansen i tjenestene, samt hvor i tjenesten det 

er behov for å videreutvikle og bygge på kompetansen.  
b. Sikrer at alle ansatte gjennomfører planlagte opplæringstiltak.  

 
7. Videreutvikler system og rutiner for systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra 

brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring og måltider, samt bistand og 
tilrettelegging i forbindelse med dette. 

 
 
Rådmannens høringsuttalelse 
Rådmannen har i brev, datert 29.10.18, kommentert under hvert av punktene i 
revisjonens anbefalinger. 
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Rådmannens høringsuttalelse ligger vedlagt rapporten.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at revisjonen har ivaretatt og svart opp de 
problemstillinger som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Da det her er snakk om basale tjenester for eldre, vil sekretariatet foreslå at det 
fastsettes en frist for tilbakemelding på oppfølgingen av anbefalingene på maksimalt 
seks måneder. Det bør vurderes å få en tilbakemelding på status i forbindelse med 
fremleggelsen av kommunens årsrapport for 2018. 
  
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, 21.11.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Sammendrag 

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU 6/18, 8. mars 2018, har Deloitte 

gjennomført en forvaltningsrevisjon der formålet har vært å undersøke Oppegård kommunes rutiner, 

systemer, praksis og kompetanse innen ernæring i kommunens tjenester til eldre som mottar 

hjemmesykepleie og som bor på sykehjem. I forbindelse med undersøkelsen har revisjonen gått gjennom 

relevant dokumentasjon fra kommunen og det er gjennomført intervju med til sammen elleve personer. 

Videre har revisjonen gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i hjemmetjenesten og ved 

sykehjem, for å innhente informasjon om i hvilken grad ansatte opplever å ha nok kunnskap og informasjon 

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

arbeidet klarer å sikre etterlevelse av krav i regelverket om ernæringsarbeid overfor eldre. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge, 

vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko blant pasienter som mottar hjemmesykepleie og pasienter 

som er innlagt på sykehjem, både i forbindelse med innleggelse/oppstart av tilbud og fortløpende under 

behandlingsløpet. Videre viser forvaltningsrevisjonen at det for måltider som tilberedes ved sykehjemmene 

(frokost, lunsj og kvelds), er etablert hensiktsmessige rutiner og praksis for å sikre et variert og 

helsefremmende kosthold. 

I tillegg har kommunen etablert rutiner for henholdsvis smittevern og internkontroll knyttet til håndtering 

av næringsmidler, som etter revisjonens vurdering er tilstrekkelige for å sikre god hygiene ved tilbereding 

og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Ved sykehjemmene er det også etablert 

rutiner for internkontroll i forbindelse med næringsmiddelhåndtering som etter revisjonens vurdering er i 

samsvar med kravene i forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. 

I Oppegård kommunes styrende dokumentene er det vist til at ernæring og riktig kosthold blant eldre skal 

være en prioritert arbeidsoppgave, men verken i styrende dokumenter eller virksomhetsplaner er det 

operasjonalisert hvordan det skal arbeides i kommunen med ernæring i tjenester til eldre. Revisjonen vil 

peke på at tydelige mål for de ulike aktivitetene i virksomheten er viktige for å sikre tilstrekkelig og 

kontinuerlig fokus på arbeid med ernæring, og for å gjøre det klart for de ansatte hvilke krav og 

forventninger det er til tjenestene med hensyn til ernæring til eldre.  

Forvaltningsrevisjonen viser at de etablerte rutinene for å kartlegge, vurdere og følge opp ernæringsmessig 

risiko i sykehjem og hjemmesykepleie, ikke er kjent blant alle ansatte. Dette medfører etter revisjonens 

vurdering risiko for at ikke alle pasienter blir kartlagt for ernæringsmessig risiko i samsvar med de rutinene 

som er etablert, og at eventuell ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp. Revisjonen 

mener derfor at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert blir gjort tilstrekkelig kjent blant de 

ansatte. 

Når det gjelder middagsmåltidet ved sykehjemmene, som blir levert ferdig tilberedt og klart for oppvarming 

fra ekstern leverandør, viser forvaltningsrevisjonen at det ikke er etablert rutiner eller praksis for å 

kontrollere næringsinnholdet i leveransene. Kommunen mottar heller ikke den nødvendige informasjonen 

fra leverandøren til å kunne kontrollere om middagsrettene som blir levert innehar den næringsmessige 

verdien pasientene har behov for. Dette medfører etter revisjonens vurdering risiko for at middagsmåltidet 

som blir servert ved sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den enkelte pasient har 

behov for. Revisjonen mener derfor at kommunen må sikre tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere 

næringsinnholdet i middagsretter fra ekstern leverandør. 

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at kommunens rutiner for internkontroll i forbindelse med 

næringsmiddelhåndtering ikke er kjent blant alle ansatte. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko 

for at rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, 

og dermed også risiko for brudd på regelverk for håndtering av næringsmidler. En gjennomgang av avvik 

som har blitt meldt i løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på IK mat-

håndbokens prosedyrer. Revisjonen mener derfor det er viktig at Oppegård kommune sørger for at de 

prosedyrene som er etablert for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte, for å 

redusere risikoen for, samt forhindre brudd på, gjeldende regelverk og interne rutiner. Revisjonen mener 
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også at kommunen må sikre at det blir meldt avvik knyttet til brudd på internkontrollrutiner for håndtering 

av mat. Undersøkelsen indikerer at ikke alle avvik knyttet til brudd på rutiner for håndtering av mat blir 

meldt.  

Med hensyn til kompetanse i tjenestene, er det revisjonens vurdering at ikke alle ansatte opplever å ha 

nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere oppgaver knyttet til dette 

temaet på en god nok måte. Dette kommer frem i spørreundersøkelsen blant de ansatte. Revisjonen mener 

at Oppegård kommune må sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene til å kunne håndtere krav i 

regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov, slik som tilstrekkelig næring og et 

variert og helsefremmende kosthold. Dette må sees i sammenheng med arbeid med opplæring av ansatte. 

Kommunen har etablert flere hensiktsmessige opplæringstiltak, men ikke alle ansatte har deltatt i 

fellesopplæring eller gjennomført e-læringskurs. Flere ansatte opplever også at de ikke får nok opplæring 

om ernæring og ernæringsutfordringer. 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å sikre 

tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging 

på en individuell basis. Revisjonen mener videre det er positivt at kommunen har etablert rutiner for å 

innhente tilbakemeldinger og erfaringer fra pasienter og pårørende, og at det er positivt at kommunen 

ønsker å utvikle disse rutinene slik at de i enda større grad kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. 

Revisjonen mener at mer målrettede undersøkelser på systemnivå vil gjøre tjenestene bedre i stand til å 

identifisere og følge opp overordnede og tverrgående utfordringer knyttet til arbeidet med ernæring i 

tjenestene til eldre samlet sett, og som eventuelt går utover de utfordringene som måtte gjelde den enkelte 

pasient. Dette vil slik revisjonen vurderer det, bidra til å sikre at den samlede tjenesteleveransen knyttet 

til ernæring til eldre i størst mulig grad utformes i samsvar med pasientenes ønsker og behov.  

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til 

Oppegård kommune. Disse fremgår av kapittel 11 Konklusjon og anbefalinger. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av ernæringsarbeid i kommunale helsetjenester til eldre i 

hjemmesykepleie og sykehjem i Oppegård kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård 

kommune i KU-6/18, 8. mars 2018. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke Oppegård kommune sine rutiner, systemer, 

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

Med bakgrunn i formålet, har følgende problemstillinger blitt undersøkt: 

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

styringsverktøy eller handlingsprogram? 

 

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

hvordan blir disse vurderingene fulgt opp? 

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

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

helsefremmende kosthold? Herunder: 

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

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

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

tid og ro til å spise? 

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

hygiene ved tilbereding og servering av mat? 

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

ernæringsfaglig bakgrunn og/eller kompetanse?  

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

eldre? 

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

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

vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging? 

 

For å gjøre rapporten mer leservennlig og for å reflektere på en tydeligst mulig måte hvordan Oppegård 

kommune arbeider med ernæring i tjenester til eldre, har revisjonen endret rekkefølgen på 

problemstillingene noe. De to problemstillingene som omhandler vurdering av ernæringsstatus ved 

henholdsvis sykehjem og i hjemmesykepleien, som stod som problemstilling 5. og 6. i prosjektplanen, er 

flyttet opp som problemstilling 2. og 3. i rapporten. Rekkefølgen på de øvrige problemstillingene er uendret.  

1.3 Metode 

1.3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har 

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

samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert i forhold til revisjonskriteriene. 
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1.3.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har revisjonen gjennomført intervju med utvalgte 

personer fra Oppegård kommune som er involvert i kommunens arbeid med ernæring i tjenester til eldre i 

hjemmesykepleie og ved sykehjem. Dette inkluderer kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg, 

virksomhetsledere ved de tre sykehjemmene og i hjemmetjenesten, samt avdelingsledere i 

hjemmetjenesten, og avdelingsledere og en fagsykepleier ved sykehjemmene. Revisjonen har også 

intervjuet kommunens kliniske ernæringsfysiolog. Totalt er det gjennomført syv intervjuer med elleve 

personer. 

1.3.3 Spørreundersøkelse 

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

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

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

gjennomført en kortfattet, elektronisk spørreundersøkelse blant ansatte med en fast stillingsprosent (alle 

med unntak av tilkallingsvikarer) i hjemmesykepleie og ved sykehjem. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 389 ansatte, og revisjonen har mottatt svar fra 98 av disse. Dette gir 

en svarprosent på cirka 25 prosent. Dette er en forholdsvis lav svarprosent, og det må understrekes at 

dette medfører risiko for systematisk frafall og utvalgsskjevheter/-effekter i undersøkelsen. Dette vil si at 

det kan være risiko for at utvalget som har svart på undersøkelsen er systematisk forskjellig fra dem som 

har valgt ikke å svare på undersøkelsen, og at de svarene som fremkommer i undersøkelsen kun reflekterer 

synspunktene til et utvalg ansatte som oppfatter tjenestene på en bestemt måte (for eksempel et utvalg 

ansatte som er spesielt positive eller spesielt negative). Undersøkelsen er følgelig ikke egnet for statistisk 

generalisering. 

Revisjonen har likevel valgt å benytte svarene i spørreundersøkelsen i rapporten fra forvaltningsrevisjonen, 

da disse gir et inntrykk av hva de ansatte i tjenestene som har valgt å svare på undersøkelsen mener om 

forhold knyttet til arbeid med ernæring til eldre. I lys av problematikken nevnt over, må figurene i rapporten 

som viser svarene tolkes med varsomhet. 

1.3.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og 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 i den endelige 

versjonen. Deretter er rapporten sendt til rådmannen for høring. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved 

den endelige rapporten. 

1.4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli 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 helse- og 

omsorgstjenesteloven, forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, forskrift om en verdig 

eldreomsorg og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Kriteriene er 

nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 
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2. Organisering av sykehjem og 

hjemmetjeneste 

2.1 Sykehjem i Oppegård kommune 

Oppegård kommune har tre sykehjem, organisert som egne virksomheter under kommunalsjef for helse, 

sosial, pleie og omsorg. Figuren under viser organiseringen: 

Figur 1: Organisasjonskart for organisering av sykehjem i Oppegård kommune 

  

 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter er et sykehjem med spesielt fokus på rehabilitering. Sykehjemmet har 

totalt 92 langtidsplasser, herunder 61 plasser i vanlig langtidsavdeling og 31 demensplasser. Sykehjemmet 

har også 16 korttidsplasser tilpasset mottak av pasienter fra sykehus, fire korttidsplasser til fast avlastning, 

samt 32 dagsenterplasser for hjemmeboende, der ti er tilrettelagt for demente.  

Bjørkås sykehjem er et mindre sykehjem med 38 somatiske sykehjemsplasser fordelt på to 

langtidsavdelinger. Sykehjemmet har i tillegg 12 dagplasser for hjemmeboende demente, der det tilbys 

ulike aktiviteter, sosiale samlinger og felles måltider. 

Greverud sykehjem har tre langtidsavdelinger med til sammen 48 plasser. Videre har sykehjemmet en 

skjermet enhet med seks plasser, og en korttidsavdeling med 12 plasser. Tre av plassene på 

korttidsavdelingen er palliative plasser. Greverud sykehjem har i tillegg dagsenter med 30 plasser, hvorav 

15 plasser er satt av til eldre med demens. 

2.2 Hjemmetjenesten i Oppegård kommune 

Hjemmetjenesten i Oppegård kommune fungerer som én virksomhet organisert i tre geografiske soner, 

der hver sone utgjør en egen avdeling. De tre geografiske sonene følger sykehjemstrukturen i kommunen, 

slik at henholdsvis Høyås, Bjørkås og Greverud utgjør hver sin avdeling innenfor hjemmetjenesten. I tillegg 

utgjør praktisk bistand og natt en egen avdeling innenfor hjemmetjenesten. Figuren under viser 

organiseringen: 

Rådmann

Greverud sykehjemBjørkås sykehjem
Høyås bo- og 

rehabiliteringssenter

Kommunalsjef

Helse, sosial, pleie og 
omsorg
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Figur 2: Organisasjonskort for organisering av de ulike sonene i hjemmetjenesten i Oppegård kommune 
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3. Fokus på ernæring i sentrale 

styringsdokumenter 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

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

eller handlingsprogram? 

3.2 Revisjonskriterier 

Krav om internkontroll og systematisk virksomhetsstyring i kommunale helse- og omsorgstjenester går 

frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.1 Av § 3 i forskriften, 

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

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

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

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

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

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

internkontroll og systematisk virksomhetsstyring, er at kontrollarbeidet skal tilpasses virksomhetens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tjenestene er faglig forsvarlige. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Datagrunnlag 

3.3.1 Ernæring som tema i styrende sentrale styringsverktøy og handlingsprogram 

I Oppegård kommunes kommuneplan for 2011-20222 blir det vist til at kommunen blant har som mål å ha 

et omsorgstilbud som møter innbyggernes behov for omsorgstjenester, og som bidrar til å forebygge 

sykdom, funksjonstap og ensomhet blant brukerne. Det blir videre vist til at strategier for å oppnå disse 

målene, er å arbeide med kontinuerlig vurdering av behov for pleie- og omsorgstjenester, boliger med 

heldøgns bistand og styrking av hjemmetjenesten ut fra befolkningsprognoser, styrking av forebyggende 

tiltak og lavterskeltilbud, samt å arbeide med å videreutvikle omsorgstilbudet i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Arbeid med ernæring i tjenester til eldre, er ikke spesifikt omtalt i 

kommuneplanens kapittel om pleie og omsorg, verken under mål eller strategier. 

I kommunens handlingsprogram for 2018-20213, blir det i kapitlet om pleie og omsorg vist til at under 

fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn, er riktig kosthold og ernæring til eldre prioritert. Kommunen 

skal ha fokus på at personer i risikosonen for feilernæring blir fulgt opp, gjennom ernæringsplaner og 

                                                

1 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-
10-28-1250. 
2 Oppegård kommune: Kommuneplan 2011-2022. Vedtatt av kommunestyret 25.05.11. 
3 Oppegård kommune: Handlingsprogram 2018-2021. Vedtatt av kommunestyret 11.12.17, i sak 85/17. 
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sentrale ernæringstiltak. Videre blir det pekt på at kommunen arbeider med å gi veiledning til helsepersonell 

i ernæringsarbeid, og med å videreutvikle systematisk ernæringsarbeid for å oppnå forbedringer i 

tjenestene. 

Videre har Oppegård kommune utarbeidet en strategiplan for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene 

for perioden 2006-2016.4 I denne planen blir det pekt på at kommunens tjenesteapparat skal kunne tilby 

meningsfylte og attraktive tjenester til både eldre med stort bistandsbehov og til eldre som i mindre grad 

har behov for bistand fra kommunen. Dette omfatter ifølge planen blant annet å tilby en helhetlig og 

samordnet tjenesteyting som sikrer nødvendig helsehjelp til brukerne, og som legger til rette for riktig 

ernæring og fysisk aktivitet. 

3.3.2 Ernæring som tema i virksomhetsplaner og årshjul 

I tillegg til de overordnede dokumentene som omtaler kommunens tjenester til eldre, herunder arbeid med 

ernæring, har de ulike sykehjemmene og hjemmesykepleien utarbeidet egne virksomhetsplaner. I disse 

planene er arbeid med ernæring til en viss grad omtalt.  

I virksomhetsplanene til hjemmetjenesten, Høyås bo- og rehabiliteringssenter og Bjørkås sykehjem er 

ernæring først og fremst omtalt gjennom at det i planen er inkludert et årshjul for virksomhetene, der 

februar måned er viet ernæring som tema. I intervju med virksomhetsledere og avdelingsledere i 

hjemmetjenesten blir det opplyst at det hvert år i denne måneden, blir gjennomført ulike opplærings- og 

bevisstgjøringsaktiviteter knyttet til ernæring blant de ansatte, for å øke kunnskap og bevissthet rundt 

viktigheten av arbeid med ernæring i tjenestene til eldre i kommunen.5 Utover dette, er ernæringsarbeid i 

liten grad omtalt i virksomhetsplanene for henholdsvis hjemmetjenesten, Høyås bo- og 

rehabiliteringssenter og Bjørkås sykehjem. I intervju blir det pekt på at på Høyås er virksomhetsplanen 

ikke et dokument som blir benyttet aktivt opp mot de ansatte, som i betydelig større grad forholder seg til 

de prosedyrer og rutiner de har behov for å benytte seg av i sin arbeidshverdag. 

Når det gjelder Greverud sykehjem, opplyser virksomhetsleder i intervju at ernæring er ikke spesifikt omtalt 

i virksomhetsplanen. Samtidig blir det opplyst at det i gjeldende virksomhetsplan har blitt satt fokus på 

bruk av risikotavler i forbindelse med oppfølging av tilstanden til den enkelte pasient, og at ernæring og 

ernæringsstatus inngår som en naturlig del av denne oppfølgingen.  

I intervju blir det opplyst at kommunalsjef har løpende dialog med virksomhetslederne om arbeidet med 

ernæring i sykehjem og hjemmetjeneste, men at det ikke foregår noen systematisk rapportering fra 

virksomhetslederne til kommunalsjef om temaet, herunder rapportering om tilfeller/hendelser knyttet til 

feil-/underernæring, tiltak for å styrke ernæringsarbeidet mv. 

3.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering er ernæring som tema i noen grad satt på dagsorden gjennom kommunens 

sentrale styringsverktøy/styringsdokumenter, i form av kommuneplan, handlingsprogram og strategiplan 

for pleie- og omsorgstjenestene. I de styrende dokumentene er det vist til at ernæring og riktig kosthold 

blant eldre skal være en prioritert arbeidsoppgave, men det er ikke operasjonalisert hvordan det skal 

arbeides i kommunen med ernæring i tjenester til eldre eller hvilke målsetninger Oppegård kommune har 

for arbeid med ernæring i tjenester til eldre. Dette er heller ikke operasjonalisert noe ytterligere i 

virksomhetsplanene til verken sykehjem eller hjemmetjeneste.  

Revisjonen mener Oppegård kommune bør utarbeide eksplisitte målsetninger for arbeidet med ernæring i 

tjenester til kommunens eldre. Tydelige mål for de ulike aktivitetene i virksomheten er viktige for å sikre 

tilstrekkelig og kontinuerlig fokus på arbeid med ernæring, og for å gjøre det klart for de ansatte hvilke 

krav og forventninger det er til tjenestene med hensyn til ernæring. Revisjonen vil også peke på at det i § 

6 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går frem at virksomheten som 

en del av sin plikt til å planlegge, skal ha oversikt over og beskrive mål, oppgaver, aktiviteter og 

organisering knyttet til det arbeidet virksomheten utfører. 

                                                

4 Oppegård kommune: Strategiplan for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene i Oppegård kommune 2006-2016. 
Vedtatt av kommunestyret 29.03.06, i sak 2/06 
5 Kompetanseutvikling knyttet til ernæring er nærmere omtalt i kapittel 9. 
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4. Vurdering av ernæringsmessig risiko på 

sykehjem 

 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

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

blir disse vurderingene fulgt opp? 

4.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene6 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

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

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

med ernæring, mat og måltider.  

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

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

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

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

enkeltes tilstand. 

Retten til en verdig, trygg og meningsfull alderdom er nedfelt i forskrift om en verdig eldreomsorg7, også 

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

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

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

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

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

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

nå disse målsettingene for tjenestetilbudet, herunder blant annet: 

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

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

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

til personlig hygiene. 

d. Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 

e. Lindrende behandling og en verdig død. 

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

rehabilitering. 

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

behandlingen. 

                                                

6 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. 
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester 
mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
7 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
(Verdighetsgarantiforskriften). FOR-2010-11-12-1426. 
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h. Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 

 

En sentral forutsetning for å kunne tilby et tjenestetilbud som er i samsvar med forskriften om kvalitet i 

pleie- og omsorgstjenestene, er tilstrekkelig kunnskap om pasientenes helse-/allmenntilstand, inklusiv 

deres ernæringsstatus. 

I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten,8 går det av § 6 g) frem at plikten 

til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer å ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, 

evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten 

overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Datagrunnlag 

4.3.1 Kartlegging av ernæringsmessig risiko 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen, opplyser Oppegård kommune at både sykehjemmene og 

hjemmetjenesten arbeider etter prinsipp om gode pasientforløp. Det blir opplyst at ved sykehjemmene 

starter dette arbeidet med systematiske innkomstsamtaler med og ernæringskartlegging av alle som blir 

tildelt sykehjemsplass i kommunen. 

Kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner og maler/sjekklister for gjennomføring av innkomstsamtaler 

med nye pasienter, både for korttids- og langtidsopphold. Kostpreferanser og ernæring er et eget punkt i 

rutiner og sjekklister, og alle pasienter blir kartlagt med hensyn til hva de liker/ikke liker å spise, eventuelle 

allergier, diabetes eller spesielle dietter, samt andre relaterte forhold som tannstatus, svelgeproblemer, 

kvalme, tørrhet i munn og matlyst. 

Videre blir alle nye pasienter ved sykehjem veid og deres ernæringsstatus kartlagt med utgangspunkt i 

skjemaet «Mini Nutritional Assessment» (MNA).9 Ved hjelp av skjemaet blir blant annet matinntak og 

vekttap over de siste tre måneder kartlagt, samt mat- og spisevaner og nevropsykologiske faktorer som 

demens og depresjon. Det blir registrert kroppsvekt, og kroppsmasseindeks beregnes. I tillegg blir det målt 

omkrets på både pasientens overarmer og legger. Ferdig utfylte skjema blir scannet inn og arkivert under 

pasientens journal i kommunens fagsystem Gerica. På bakgrunn av den enkelte pasients score i forbindelse 

med ernæringskartlegging, blir videre ernæringsmessig oppfølging bestemt, og eventuelle spesialtiltak lagt 

opp.  

Kommunen har utarbeidet både skriftlig rutine for forebygging og behandling av underernæring for 

pasienter i institusjon og et flytdiagram som viser hvordan pasienter skal følges opp, ut fra hvordan de 

scorer ved utfylling av MNA-skjema og ved beregning av kroppsmasseindeks. Av disse dokumentene går 

det frem hvordan pasienter i ulike risikosoner for underernæring skal følges opp, og hvilke tiltak som skal 

settes i verk innenfor hver risikosone. For eksempel viser skjemaet at dersom en pasient basert på MNA-

kartlegging og beregning av kroppsmasseindeks, har middels risiko for underernæring, skal det foretas 

kostkartlegging over en tre-dagers periode og gjennomføres ukentlige vektkontroller. Det går også frem 

av skjemaet hvordan pasienter skal følges opp i et mer langsiktig perspektiv, basert på hvordan den enkelte 

pasients utvikling er. Alle pasienter skal veies og ernæringskartlegges minimum hver sjette måned (gjelder 

pasienter som befinner seg i den laveste risikogruppen for underernæring), mens det på meste blir 

gjennomført vektkontroller og nye MNA-kartlegginger minimum én gang per uke (gjelder pasienter som 

befinner seg i gruppen med høyeste risiko for underernæring). Alle nye ernæringskartlegginger som 

utføres, føres på pasientjournal i Gerica. 

I intervju opplyser virksomhetslederne ved de tre sykehjemmene at det blir gjennomført innkomstsamtaler 

med alle nye pasienter. Samtalene gjennomføres av sykepleier som er primærkontakt og/eller 

tjenesteansvarlig, og oftest sammen med pasientens pårørende. I disse samtalene blir det blant annet 

                                                

8 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-
10-28-1250. 
9 Mini Nutritional Assessment (MNA) er et ernæringskartleggingsverktøy utarbeidet av Nestle Nutrition Institute, og som 
blir benyttet både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Verktøyet er blant de mest gjennomtestede og velprøvde 
innenfor helsetjenester til eldre når det gjelder kartlegging av ernæringsstatus.  
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kartlagt hva pasientene har pleid å spise, hva de ønsker/liker å spise, ev. allergier, og alle nye pasienter 

blir veid. For hver pasient blir ernæringsstatus og status for risiko for underernæring vurdert, på en skala 

med kategoriseringen lav, middels eller høy risiko for underernæring. 

Videre opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene at basert på resultatene fra innkomstsamtale og 

tilhørende undersøkelser (MNA, veiing mv.), blir det utarbeidet en tiltaksplan for hver pasient basert på de 

risikoer som avdekkes, herunder risiko for underernæring. Tiltaksplanen legges inn i kommunens 

fagsystem Gerica, og følger pasienten gjennom pasientens institusjonsløp. Det blir opplyst at pasienter 

som er i risikosonen for underernæring får utarbeidet en tiltaksplan med tiltak for å øke vekt og bedre 

ernæringssituasjonen. I denne planen blir det også lagt inn tidspunkt for evaluering av hvor godt tiltakene 

har fungert med hensyn til å adressere den avdekte risikoen, samt tidspunkt for ny vurdering av 

ernæringsstatus.  

 

Når det gjelder løpende oppfølging av pasienter med hensyn til ernæringsstatus, opplyser 

virksomhetslederne ved Bjørkås og Greverud at det ved de to sykehjemmene gjennomføres daglige 

tavlemøter. Dette er møter på ca. et kvarter der man går gjennom status for alle pasienter ved 

sykehjemmene, og der det er eget tavlefelt for ernæring som viser grønt dersom alt er som det skal 

(ernæringskartlegging er gjennomført, og viser ikke risiko), gult dersom det er ernæringsmessig risiko som 

må følges opp, og rødt dersom ernæringsmessig risiko ikke er kartlagt. Utvikling i ernæringsstatus over tid 

markeres på tavlen med enten å skrive inn pasientens vekt samt en pil som signaliserer retning på utvikling 

(opp, ned, uendret), eller ved å legge inn score fra MNA/KMI (kroppsmasseindeks). På tavlemøtene deltar 

lege, fysio- og ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog (fast ved Greverud, etter behov ved Bjørkås) 

jevnlig, i tillegg til sykepleiere og avdelingssykepleier. 

 

Ved Høyås sykehjem gjennomføres det ikke tavlemøter. Sykehjem benytter seg isteden av daglige 

gjennomganger av tiltaksplaner for de pasientene som har egne tiltak knyttet til ernæring, samt ukentlige 

visittrunder, der lege, fysio- og ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog deltar sammen med sykepleier 

og avdelingssykepleier. I visittene tar man opp det som er aktuelt per pasient, herunder også 

ernæringsmessige spørsmål.  

 

I intervju med både virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier, samt klinisk ernæringsfysiolog, 

blir det opplyst at tavlemøter og ukentlige visittrunder fungerer godt med hensyn til å fange opp eventuelle 

ernæringsmessige utfordringer knyttet til den enkelte pasient. 

 

I intervju blir det videre opplyst fra virksomhetslederne at alle pasienter ved sykehjemmene blir veid en 

gang i måneden, uavhengig av ernæringsstatus. For alle pasienter blir det også gjennomført ny MNA-

kartlegging minimum hver sjette måned, avhengig av pasientens score ved forrige måling. I tillegg har 

sykehjemmene løpende dialog med pasienter og pårørende for pasienter med særlig utfordringer knyttet 

til ernæring. 

 

Videre blir det opplyser virksomhetslederne at rutinene for vurdering av ernæringsmessig status blant 

pasientene i hovedsak oppleves å fungere godt, og at de rutinene og skjemaene som benyttes i kommunen 

er velegnet til å avdekke utfordringer knyttet til ernæring i pasientgruppen. 

 

Samtidig blir det opplyst i intervju med avdelingsledere og fagsykepleier at MNA-skjemaet ikke oppleves å 

være tilpasset sykehjemspasienter i stor nok grad, og at den informasjonen som etterspørres i skjemaet 

ikke nødvendigvis gir sykehjemmene de dataene som er mest relevante for å vurdere pasienters 

ernæringsrisiko. Avdelingsledere og fagsykepleier opplever at veiing og utregning av KMI 

(kroppsmasseindeks) er det verktøyet som på tydeligst måte viser den ernæringsmessige utviklingen blant 

pasientene over tid. Det blir imidlertid påpekt at bruken av MNA-skjemaene og rutinene knyttet til disse 

fører til bevisstgjøring rundt ernæringsspørsmål, og at rutinene sånne sett har en positiv effekt. 

 

I forbindelse med revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem i Oppegård kommune, har de 

ansattes kjennskap til sentrale rutiner for kartlegging av ernæringsstatus blitt kartlagt. 

Spørreundersøkelsen viser at ikke alle ansatte ved sykehjemmene er kjent med de ulike rutinene og malene 

som blir benyttet i arbeidet med kartlegging av ernæringsstatus. Blant annet viser tallene at mellom 18 og 

25 prosent av de ansatte bare delvis kjenner til eller ikke kjenner til sjekklister som benyttes i forbindelse 
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med inntak av nye pasienter. Videre er det mer enn 50 prosent av de ansatte som har svart på 

undersøkelsen som opplyser at de delvis eller ikke kjenner til flytdiagrammet som viser prosesser for 

ernæringskartlegging i institusjon i Oppegård. I underkant av 24 prosent av de ansatte opplyser at de kun 

delvis er kjent med skjema for ernæringskartlegging (MNA), mens 5,5 prosent av de ansatte ikke kjenner 

til skjemaet. Cirka 36 prosent av de ansatte svarer at de delvis eller ikke kjenner til KMI-tabellen, som 

benyttes til å vurdere pasienters risiko for underernæring ut fra deres kroppsmasseindeks. I tillegg svarer 

17 prosent av de ansatte at de delvis kjenner til malen for individuell tiltaksplan, mens 7,5 prosent svarer 

at de ikke kjenner til denne malen. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 3: Er du kjent med følgende av kommunens rutiner, prosedyrer og maler til bruk ved sykehjem? (N=53) 

 

I forbindelse med figuren vil revisjonen peke på at en del respondenter i spørreundersøkelsen har krysset 

at rutinene ikke er relevante for dem i deres arbeid. Det kan tenkes at dette også gjelder for andre ansatte 

som har besvart undersøkelsen, og at enkelte respondenter som har svart delvis eller nei på spørsmål om 

de kjenner til enkelte av rutinene, selv om de i utgangspunktet ikke nødvendigvis burde kjenne til rutinene. 

Revisjonen har derfor foretatt en kontroll av hvordan svarfordelingen for spørsmålene ser ut, dersom man 

kun inkluderer svarene fra respondenter som også opplyser at de er primærkontakt og/eller 

tjenesteansvarlig for pasienter (og som man, gitt deres rolle, burde forvente at kjenner til rutinene). Denne 

kontrollen viser ingen systematiske endringer i dataene med hensyn til figuren over, og antallet 

respondenter som svarer at de kun delvis eller ikke kjenner til de ulike rutinene holder seg i hovedsak 

stabilt. 

4.3.2 Oppfølging av ernæringskartlegginger 

Som det går frem under forrige overskrift, har kommunen utarbeidet flytskjema som viser hvordan 

pasienter ved sykehjem skal følges opp med hensyn til deres kartlagte ernæringsstatus. Av skjemaet går 

det frem at pasienter som befinner seg i middels og høy risikogruppe for underernæring skal følges opp 

med tettere kostkartlegging og –registrering og hyppigere vektkontroll. Videre skal det utarbeides 

individuelle tiltaksplaner for hvordan pasientens vekt kan økes. For pasienter i den høyeste risikogruppen, 

skal både tilsynslege og kommunens kliniske ernæringsfysiolog involveres i oppfølgingen og ved 

utarbeidelse av tiltak. 

Når det gjelder selve oppfølgingen av tilfeller av underernæring hos pasienter, har kommunen utarbeidet 

en rekke skriftlige prosedyrer og verktøy som ansatte kan benytte seg av for å identifisere og utforme 

relevante tiltak som adresserer de utfordringene den enkelte pasient har. Dette inkluderer en tiltakstrapp 

for ernæring, som både redegjør for hva en ernæringsplan for pasienter skal inneholde (oversikt over 
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pasientens energi- og væskebehov, samt energi- og væskeinntak), og hvilke tiltak det er mulig å sette i 

verk for å stimulere og øke pasientens energi- og væskeinntak. Tiltakene er sortert stigende i en trapp, fra 

tidlige og enkle tiltak som tilrettelegging av spisesituasjonen slik at normal kost kan inntas i et kjent og 

hyggelig måltidsmiljø, via beriking av kost (tilføring av ekstra proteiner/fett/karbohydrater) og bruk av 

næringsdrikker med fullverdig næringsinnhold, til mer omfattende, medisinske tiltak som sondeernæring 

og intravenøs næring. Videre har kommunen lagt til rette en skriftlige prosedyre med forslag til mat som 

kan friste for pasienter med nedsatt appetitt, samt oversikt over matvarer som effektivt kan benyttes til 

energiberiking av kost.  

Videre har kommunen lagt til rette et eget kostregistreringsskjema som ansatte kan bruke til å registrere 

næringsinntak hos pasient fortløpende, med en tilhørende hurtigliste som viser energi- og proteininnhold i 

en rekke matvarer og retter som serveres ved sykehjemmene. Dette gjør det mulig å få oversikt over hvor 

mye energi en pasient tar til seg, og hvilke justerings- og tiltaksbehov den enkelte har med hensyn til 

næringsinnhold i kosten. 

I intervju opplyser virksomhetslederne for sykehjemmene at det ved risiko for underernæring hos pasienter 

blir satt i gang strakstiltak for å motvirke dette. Dette kan typisk være tiltak for å sikre mer energitett 

næring, herunder bruk av spesialtilpassede ernæringsdrikker, mer fettrik kost mv. Det blir opplyst at det 

også er vanlig at sykehjemmene involverer kommunens kliniske ernæringsfysiolog i tilfeller der det 

foreligger risiko for underernæring hos pasienter, for råd og veiledning til hvordan det enkelte tilfellet skal 

følges opp. 

Virksomhetsleder ved Bjørkås peker i intervju på at man ved Bjørkås har blitt gode på å kartlegge og fange 

opp hvilke pasienter som er i faresonen for underernæring. Samtidig opplever virksomhetsleder at man 

ved sykehjemmet har forbedringspotensial knyttet til hvordan disse pasientene følges opp, og hva som 

gjøres med pasienter som er i faresonen for underernæring. Virksomhetsleder viser til at selv om 

sykehjemmet ofte oppnår gode resultater og klarer å få pasientene ut av risikosonen for underernæring, 

blir det ikke arbeidet tilstrekkelig systematisk med å finne de gode/riktige ernæringstiltakene. Ved Bjørkås 

sykehjem har man derfor satt i gang arbeid med å utarbeide en mer systematisk tilnærming til 

oppfølgingsarbeidet rundt underernæring, der målet er å gi personalet den kunnskapen de trenger for å 

iverksette tiltak som er gode og målrettede. 

Kommunens kliniske ernæringsfysiolog opplyser i intervju at hun har inntrykk av at sykehjemmene i 

kommunen har blitt flinke til å screene pasientene for ernæringsrisiko gjennom å veie og måle dem, men 

at sykehjemmene ikke alltid har gode nok tiltak for å følge opp pasientene i etterkant av kartleggingene 

med hensyn til ernæring og kosthold. Klinisk ernæringsfysiolog peker videre på at hun er usikker på i 

hvilken grad de rutinene som er utarbeidet for ernæringsmessig oppfølging av pasienter blir etterlevd ved 

de ulike sykehjemmene. For å undersøke dette nærmere, opplyser klinisk ernæringsfysiolog at hun bad 

Gerica-ansvarlig i kommunen om å hente ut tall fra Oppegård kommunes rapportering til IPLOS10 for antall 

pasienter i sykehjem som har blitt ernæringskartlagt og for hvor mange pasienter som har tiltak knyttet til 

ernæring i sin tiltaksplan.  

Ifølge klinisk ernæringsfysiolog viste tallene Oppegård kommune rapporterte til IPLOS for 2017 at 77 

prosent av pasienter ved sykehjemmene i kommunen hadde blitt ernæringskartlagt. Videre viser tallene at 

7,5 prosent av de ernæringskartlagte ved sykehjemmene i samme periode har blitt fulgt opp med tiltak for 

å forhindre og forebygge underernæring. Selv om tallene ikke sier noe om hvor mange av de 

ernæringskartlagte pasientene som er i risikosonen for underernæring, og dermed ikke gir et entydig bilde 

av om alle pasienter med risiko for underernæring får den oppfølgingen de har behov for, peker klinisk 

ernæringsfysiolog på at erfaringsmessig befinner opp mot 50 prosent av beboere i langtidsavdeling ved 

sykehjem seg i risikosonen for underernæring.11 På bakgrunn av disse forholdene, tror klinisk 

                                                

10 IPLOS – individbasert pleie- og omsorgsstatistikk - er et er et norsk offentlig register som drives av Helsedirektoratet. 
Registeret inneholder informasjon om alle som har søkt eller mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester, og utgjør 
et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk mellom kommunene og statlige myndigheter innenfor fagfeltet. 
11 Tall fra Helsedirektoratet viser at på landsbasis i 2017 har 43,3 prosent av beboere på sykehjem blitt vurdert for 
ernæringsmessig risiko. Av disse var 35,5 prosent i risikosonen for underernæring. Helsedirektoratet - Kvalitetsindikator 
for kommunale helse- og omsorgstjenester: Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem (2017), hentet fra: 
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg/oppfolging-av-ernaring-hos-beboere-pa-
sykehjem (25. september 2018). 
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ernæringsfysiolog at det finnes pasienter ved sykehjem i kommunen som skulle hatt hjelp, men som ikke 

får det. Klinisk ernæringsfysiolog påpeker imidlertid at det er mulig at noen iverksetter ernæringstiltak uten 

å dokumentere det, slik at det ikke fremkommer av tallene. 

I intervju blir det fra både virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier pekt på at sykehjemmene 

har en høy bevissthet rundt det å tilby pasientene et variert og helsefremmende kosthold, som skal bidra 

til å motvirke risiko for underernæring. Samtidig blir det pekt på at det ikke alltid er ernæringsrisiko alene 

som avgjør i hvilken grad det er mulig å iverksette gode tiltak mot underernæring. Det blir av flere av de 

intervjuede vist til at pasientenes allmenn- og helsetilstand er med på å legge føringer på hvilke tiltak man 

kan sette i verk for den enkelte pasient. Det blir vist til at det i en del situasjoner er en utfordring at 

pasienter verken orker å spise eller har lyst på mat, og at selv om man gjennomfører kartlegging av 

pasientene ved hjelp av MNA, vil det være behov for å gjøre vurderinger basert på skjønn med tanke på 

videre oppfølging. Mange av pasientene ved sykehjemmene i Oppegård er veldig syke, og ernæring og 

evnen til å få i seg nok mat er ofte knyttet til pasientenes samlede sykdomsbilde. Det blir pekt på at det er 

viktig at hele dette bildet blir sett under ett når man vurderer ernæringsstatus og –risiko for en pasient. 

I forbindelse med revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem i Oppegård kommune, har de 

ansattes kjennskap til sentrale rutiner for oppfølging av pasienter i risikosonen for underernæring blitt 

kartlagt. Av svarene i undersøkelsen går det frem at rutinen for forebygging og behandling av 

underernæring for pasienter i institusjon er kjent blant cirka 70 prosent av de ansatte som har besvart 

undersøkelsen. Samtidig svarer i underkant av 24 prosent at de kun delvis er kjent med rutinen, mens 5,5 

prosent ikke kjenner til rutinen. Videre går det frem at nesten 28 prosent av de ansatte bare delvis kjenner 

til kostregistreringsskjema som skal benyttes for å registrere hva pasienter i risikosonen for underernæring 

får i seg av næring. 13 prosent av de ansatte kjenner ikke til skjemaet.  

Svarene i undersøkelsen viser videre at i overkant av 30 prosent av de ansatte ikke er kjent med 

tiltakstrappen for ernæring som kommunen benytter seg av. I tillegg opplyser cirka 27 prosent av de 

ansatte at de kun delvis kjenner til tiltakstrappen. 

Når det gjelder liste over matvarer til energiberiking, hurtigliste over energi- og proteininnhold i mat og 

liste med forslag til mat som kan friste ved nedsatt appetitt, viser svarene i undersøkelsen at disse i 

varierende grad er kjent blant de ansatte. Mer enn 50 prosent av de ansatte svarer at de delvis eller ikke 

kjenner til listen over matvarer til energiberiking, mens nesten 60 prosent av de ansatte svarer at delvis 

eller ikke er kjent med hurtiglisten med oversikt over energi- og proteininnhold i mat. Kjennskapen til listen 

med forslag til mat som kan friste ved nedsatt appetitt er noe bedre, men også her svarer cirka 34 prosent 

at de delvis eller ikke er kjent med listen. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 4: Er du kjent med følgende av kommunens rutiner, prosedyrer og maler til bruk ved sykehjem? (N=54) 
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4.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge og 

vurdere ernæringsmessig risiko blant pasienter, både i forbindelse med at pasienter legges inn på sykehjem 

og fortløpende for pasienter som er innlagt på sykehjem. Revisjonen mener også at de rutinene som er 

etablert ved sykehjemmene for å følge opp ernæringsrisiko, fremstår som hensiktsmessige når gjelder å 

sikre at den enkelte pasient blir fulgt opp ut fra de behovene som har blitt avdekt i kartleggingene.  

I undersøkelsen kommer det imidlertid frem at ikke alle relevante rutiner for kartlegging og oppfølging av 

ernæringsmessig risiko blant pasienter ved sykehjem, er kjent blant alle ansatte. I spørreundersøkelsen til 

de ansatte ved kommunens tre sykehjem kommer det blant annet frem at ansatte ikke eller kun delvis er 

kjent sjekklister for innkomstsamtaler der ernæring inngår som fast samtalepunkt, og at heller ikke MNA-

skjemaet som benyttes i forbindelse med ernæringskartlegging er kjent blant alle de ansatte. Tilsvarende 

resultater kommer også frem i spørreundersøkelsen når det gjelder rutinene som er etablert for oppfølging 

av ernæringsrisiko. 

Revisjonen vil peke på at manglende kjennskap blant ansatte til de rutinene som er etablert for kartlegging 

og oppfølging av ernæringsrisiko hos pasienter, medfører risiko for at ikke alle pasienter som legges inn 

ved sykehjem blir kartlagt og fulgt opp i samsvar med intensjonene bak rutinene. I undersøkelsen 

fremkommer det også indikasjoner på at ikke alle pasienter ved sykehjemmene i Oppegård blir 

ernæringskartlagt. For å sikre at alle pasienter blir kartlagt med hensyn til ernæringsrisiko, og at eventuell 

risiko som avdekkes blir fulgt opp med nødvendige og målrettede tiltak for å motvirke feil- og 

underernæring, er det revisjonens vurdering at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert gjøres 

tilstrekkelig kjent blant de ansatte. Revisjonen vil peke på at kartlegging av ernæringsstatus er en 

forutsetning for å sikre kunnskap om pasienter som er nødvendig for å kunne oppfylle krav i forskrift om 

kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og forskrift om en verdig eldreomsorg, der det går frem at brukere 

av helse- og omsorgstjenester skal få tilbud om et variert, helsefremmende og tilstrekkelig kosthold.  
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5. Vurdering av ernæringsstatus i 

hjemmesykepleie 

 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

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

5.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene for denne problemstillingen er de samme kriteriene som tidligere omtalt i kapittel 4.2. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Datagrunnlag 

Som det går frem under kapittel 4.3.1, arbeider både sykehjem og hjemmetjeneste i Oppegård kommune 

etter prinsippet om «gode pasientforløp». Revisjonen får opplyst at dette i hjemmetjenesten følges opp 

gjennom en innledende kartleggingssamtale med alle nye pasienter innen tre dager. Deretter blir det 

gjennomførte en ny kartleggingssamtale etter fire uker, og jevnlige oppfølgingssamtaler som gjentas hver 

sjette måned. Fokuset i disse samtalene er på hva som er viktig for den enkelte pasient, og det blir opplyst 

at ernæring, måltider og hva brukeren trenger hjelp til alltid vil være naturlige tema i samtalene.  

Kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner for gjennomføring av både innledende kartleggingssamtale og 

for vurderingssamtaler etter henholdsvis fire uker og hver sjette måned. Av rutine for innledende 

kartleggingssamtale går det frem at ernæring som tema skal tas opp i samtalen, samt at det skal 

gjennomføres en MNA-kartlegging av pasienten. Tilsvarende går det frem av rutine for vurderingssamtale 

etter fire uker og hver sjette måned at ernæring, herunder endringer i ernæringsstatus, matlyst, kvalme 

el. skal tas opp i samtale med pasient, og at hjemmetjenesten på bakgrunn av opplysningene som kommer 

frem i samtalene skal vurdere oppfølging med hensyn til kosthold og vektøkning, og igangsette eventuelle 

nødvendige tiltak.  

I intervju opplyser fungerende virksomhetsleder at hjemmetjenesten benytter samme rutiner og maler 

som sykehjemmene når det kommer til kartlegging av ernæringsstatus hos pasienter. Dette innebærer at 

alle nye pasienter i hjemmetjenesten for tilbud om veiing og kartlegging av ernæringsstatus med 

utgangspunkt i MNA-skjemaet sykehjemmene i kommunen benytter. Ved hjelp av skjemaet blir blant annet 

matinntak og vekttap over de siste tre måneder kartlagt, herunder blant annet mat- og spisevaner, og 

kroppsvekt og kroppsmasseindeks blir registrert og beregnet. Ferdig utfylte skjema blir scannet inn og 

arkivert under pasientens journal i kommunens fagsystem Gerica, og danner grunnlag for videre 

ernæringsmessig oppfølging av den enkelte pasient.  

Videre benytter hjemmetjenesten også samme rutine som sykehjemmene når det kommer til for 

forebygging og behandling av underernæring for pasienter i institusjon, og det samme flytdiagrammet som 

viser hvordan pasienter skal følges opp, ut fra hvordan de scorer ved utfylling av MNA-skjema og ved 

beregning av kroppsmasseindeks. Ansatte i hjemmetjenesten har også tilgang på de samme skriftlige 

prosedyrene og verktøyene som sykehjemmene bruker for å identifisere og utforme relevante tiltak som 

adresserer de ernæringsutfordringene den enkelte pasient har, herunder tiltakstrapp for ernæring, liste 

med forslag til mat som kan friste for pasienter med nedsatt appetitt, oversikt over matvarer som effektivt 

kan benyttes til energiberiking av kost, hurtigliste som viser energi- og proteininnhold i en rekke matvarer 

og retter og kostregistreringsskjema til bruk for å registrere næringsinntak hos pasienter.  

I intervju opplyser fungerende virksomhetsleder for hjemmetjenesten at hjemmetjenesten i hovedsak har 

fokus på kartlegging av pasientene med hensyn til ernæringsmessig risiko og oppfølging av pasienter som 

er i risikosonen for underernæring. Hjemmetjenesten arbeider i mindre grad enn sykehjemmene aktivt 

med forebygging og motvirkning av underernæring blant pasienter. Dette skyldes det faktum at 
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hjemmetjenesten ikke har samme relasjon og myndighetsforhold til sine pasienter som sykehjemmene 

har. De hjemmeboende pasientene styrer selv hva de ønsker å handle og spise, samt når og hvordan 

måltider gjennomføres. Hjemmetjenesten er i noen grad behjelpelig med å bestille matvarer, enkel 

tilbereding av mat og oppvarming av middag, og forsøker å gi pasientene råd og veiledning knyttet til 

kosthold og ernæring, men tjenesten har verken kapasitet eller ansvar/myndighet til å påvirke pasientenes 

valg på samme måte som ved sykehjemmene.  

Når det gjelder oppfølging av pasienter som etter ernæringskartlegging blir vurdert å være i risikosonen 

for underernæring, opplyser fungerende virksomhetsleder at hjemmetjenesten i disse tilfellene vanligvis 

kontakter pasientens fastlege for å diskutere ulike ernæringstiltak (for eksempel bruk av ernæringsdrikk, 

tilpassing av kosten med mer energitett mat mv.). Legens forslag legges frem for pasienten (og eventuelt 

pårørende), med anbefaling om å ta hensyn til disse. I tillegg kan tjenesteansvarlig og/eller primærkontakt 

gjennomføre en tettere oppfølging av hva pasienten får i seg av mat over en kortere periode. I intervju blir 

det videre opplyst at det ved behov for hjelp til enkeltpasienter også er mulig å hente inn bistand fra 

kommunens ernæringsfysiolog. Alle disse aktivitetene forutsetter imidlertid samtykke fra pasienten.  

Generelt sett avhenger likevel det forebyggende arbeidet innen ernæring i hjemmetjenesten av at brukeren 

selv ønsker det. Fungerende virksomhetsleder i hjemmetjenesten opplyser i intervju at han opplever at 

problemer og utfordringer knyttet til ernæring er større i hjemmetjenesten enn på sykehjemmene, fordi 

man har mindre mulighet til å følge opp. Dersom pasienter ikke ønsker at hjemmetjenesten skal undersøke 

deres kosthold, kan ikke hjemmetjenesten gjøre dette med mindre det er fare for liv og helse.  

Avdelingsledere i hjemmetjenester viser i intervju til at alle nye pasienter i tjenesten får tilbud om å bli 

kartlagt ved hjelp av MNA-skjema. Noen pasienter takker nei til dette, men i de fleste tilfeller blir MNA-

kartlegging gjennomført. I tallmaterialet revisjonen har fått fremlagt av kommunens ernæringsfysiolog, 

går det frem at i 2017 hadde 65 prosent av pasientene i hjemmetjenesten blitt ernæringskartlagt.   

I intervju opplyser avdelingslederne videre at de fleste pasientene i hjemmetjenesten scorer bra i 

innledende ernæringskartlegginger, og at det er et fåtall brukere som behøver særskilt oppfølging når det 

gjelder ernæring og kosthold. Samtidig peker avdelingslederne på at det i MNA-skjemaet legges opp til en 

del spørsmål som avdelingslederne har erfart at pasientene ikke alltid kan svare på (detaljerte spørsmål 

som det kan være vanskelig for pasientene å gi gode og presise svar på). Dette medfører at kartleggingen 

og scorene pasientene får, ikke alltid reflekterer på en god nok måte den situasjonen pasientene befinner 

seg i.   

I forbindelse med revisjonens spørreundersøkelse til ansatte i hjemmetjenesten i Oppegård kommune, har 

de ansattes kjennskap til sentrale rutiner for kartlegging av ernæringsstatus og oppfølging av problematikk 

knyttet til underernæring blitt kartlagt. Når det gjelder kjennskap til rutiner for kartlegging av 

ernæringsstatus, viser svarene fra spørreundersøkelsen at 75 prosent av de ansatte som har besvart 

undersøkelsene er kjent med rutinen for gjennomføring av vurderings-/kartleggingssamtale ved oppstart 

av tjeneste for nye pasienter. 10 prosent svarer at de kun delvis er kjent med rutinen, mens 2,5 prosent 

ikke kjenner til denne rutinen. Videre svarer 61 prosent at de er kjent med rutine for gjennomføring av 

vurderings-/kartleggingssamtale etter fire uker og hver sjette måned. Her svarer i overkant av 24 prosent 

at de bare delvis er kjent med rutinen, mens cirka 5 prosent ikke er kjent med rutinen. 

Av svarene i undersøkelsen går det frem at ansatte i hjemmetjenesten har god kjennskap til MNA-skjemaet 

som benyttes til ernæringskartlegging. 95 prosent av de som har besvart undersøkelsen svarer at de 

kjenner til dette skjemaet, mens 2,5 prosent opplyser at de delvis er kjent med skjema. Ingen av de 

ansatte i hjemmetjenesten som har besvart undersøkelsen oppgir at de ikke er kjent med MNA-skjema for 

ernæringskartlegging. 

Når det gjelder kjennskap til rutiner for oppfølging av underernæringsproblematikk, viser svarene fra 

spørreundersøkelsen at rutinene for forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende 

pasienter i hovedsak er godt kjent. Cirka 87 prosent av de som har besvart undersøkelsen opplyser at de 

er kjent med rutinen. Samtidig svarer i underkant av 8 prosent at de bare delvis kjenner til rutinen for 

forebygging og behandling av underernæring, mens cirka 2,5 prosent ikke kjenner til denne rutinen. 

Samtidig viser undersøkelsen at de ulike prosedyrene og verktøyene som de ansatte kan benytte i 

forbindelse med forebygging og behandling av underernæring er mindre kjent blant de ansatte i 
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hjemmetjenesten. Svarene i undersøkelsen viser at under 50 prosent av de ansatte som har svart på 

undersøkelsen er kjent med liste over matvarer til energiberiking. Cirka 46 prosent er delvis kjent med 

listen, mens cirka 7 prosent av de ansatte ikke kjenner til listen. Videre er i underkant av 54 prosent kjent 

med liste med forslag til mat som kan friste ved nedsatt appetitt. 39 prosent kjenner delvis til den samme 

listen, mens cirka 7 prosent av de ansatte ikke er kjent med listen. For hurtiglisten med oversikt over 

energi- og proteininnhold i mat, svarer 27 prosent av de ansatte at de kjenner til denne. 41,5 prosent er 

delvis kjent med hurtiglisten, mens cirka 32 prosent ikke kjenner til denne listen. Tilsvarende viser svarene 

i undersøkelsen at cirka 27 prosent av de ansatte er kjent med kommunens tiltakstrapp for ernæring, mens 

37,5 prosent delvis kjenner til tiltakstrappen. 32,5 prosent av de ansatte er imidlertid ikke kjent med 

tiltakstrappen for ernæring. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 5: Er du kjent med følgende av kommunens rutiner, prosedyrer og maler til bruk i hjemmetjenesten? 

(N=39) 

 

5.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge, 

vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko blant pasienter i hjemmetjenesten. Rutinene som blir benyttet 

i hjemmetjenesten er de samme som benyttes ved kommunens tre sykehjem. Disse rutinene har blitt 

vurdert i kapittel 4.4, og revisjonen viser til dette kapitlet for ytterligere kommentarer. 

Tilsvarende som for sykehjem, viser spørreundersøkelsen som er gjennomført blant de ansatte i 

hjemmetjenesten at ikke alle relevante rutiner knyttet til kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus og 

–risiko er kjent blant alle ansatte som har svart på undersøkelsen. Revisjonen vil understreke at manglende 

kjennskap blant ansatte til de rutinene som er etablert for kartlegging og oppfølging av ernæringsrisiko 

hos pasienter, medfører risiko for at ikke alle pasienter blir ernæringskartlagt, og at eventuell 

ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp. For å redusere denne risikoen og for å sikre 

at alle pasienter blir kartlagt med hensyn til ernæringsrisiko, samt at eventuell risiko som avdekkes blir 

fulgt opp med nødvendige og målrettede tiltak for å motvirke feil- og underernæring, er det revisjonens 

vurdering at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert blir gjort tilstrekkelig kjent blant de 

ansatte. 
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6. System og rutiner for å sikre variert og 

helsefremmende kosthold 

 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:12 

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

helsefremmende kosthold? Herunder: 

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

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

6.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene13 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

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

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

med ernæring, mat og måltider.  

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

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

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

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

enkeltes tilstand. 

Retten til en verdig, trygg og meningsfull alderdom er nedfelt i forskrift om en verdig eldreomsorg14, også 

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

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

mulig meningsfylt liv, i samsvar med sine individuelle behov». I § 3 i forskriften blir det vist til at kommunen 

for å nå disse målsetningene blant annet må ta hensyn til at den enkeltes behov for et variert og tilstrekkelig 

kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

6.3 Datagrunnlag 

6.3.1 Rutiner for å sikre variert og helsefremmende kosthold 

Rutiner for å sikre variert og helsefremmende kosthold i hjemmetjenesten 

Som det går frem av kapittel 5.3, har hjemmetjenesten begrenset ansvar og myndighet for måltidene til 

pasientene i tjenesten, herunder hva pasientene spiser (kostholdsvalg) og når de spiser (tidspunkt for 

                                                

12 Datagrunnlaget for de ulike problemstillingene knyttet til rutiner for å sikre et variert og helsefremmende kosthold og 
rimelig frihet i valg av mat og tidspunkter for måltider blir i dette kapitlet presentert under ett, med en samlet vurdering 
til slutt. 
13 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
14 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
(Verdighetsgarantiforskriften). FOR-2010-11-12-1426. 
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måltider og at pasientene spiser ofte nok). I relasjon til dette får revisjonen opplyst i forbindelse med 

dokumentoversendelse at hjemmetjenesten ikke har noen egne rutiner for å sikre at pasientene får et 

variert og helsefremmende kosthold, rimelig frihet i valg av mat og valgmuligheter for tidspunkt for 

måltider. 

Det blir samtidig pekt på i brev til revisjonen i forbindelse med dokumentoversendelsen at hjemmetjenesten 

arbeider med å sikre variert og helsefremmende kosthold gjennom de rutinene som er etablert for å sikre 

prinsippet om «gode pasientforløp» (se kapittel 5). Som det går frem av kapittel 5.3, forsøker 

hjemmetjenesten gjennom de rutinene som er etablert for å gjennomføre kartleggings- og 

vurderingssamtaler å gi råd og veiledning til pasientene om gode kostholds- og ernæringsvalg.  

Rutiner for å sikre variert og helsefremmende kosthold ved sykehjemmene 

I intervju med virksomhetsledere kommer det frem at de tre sykehjemmene har en felles måltidsstruktur 

med fire faste måltider (frokost, lunsj, middag, kvelds). Frokost-, lunsj- og kveldsmåltidene blir gjort 

klare/tilberedt ved sykehjemmene, mens middagsmåltidet blir kjøpt inn fra leverandøren ISS, som 

Oppegård kommune har kontrakt med.  

Når det gjelder de måltidene sykehjemmene selv gjør i stand og tilbereder for sine pasienter, opplyser 

virksomhetslederne at de opplever at de i stor grad lykkes med å sikre at pasientene får servert variert og 

helsefremmende kost. Ved alle sykehjemmene er det etablert egne matkontakter, som er personer som 

har ansvar for å sikre at sykehjemmene har et ernæringsmessig godt mattilbud, med mat som er 

tilstrekkelig næringsrik og tilfredsstiller de behovene pasientgruppen har. Det er utarbeidet en egen 

rollebeskrivelse for matkontaktrollen, som ligger tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem Compilo, og 

som omtaler det ansvaret og de arbeidsoppgavene som ligger til rollen som matkontakt. I intervju opplyser 

avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjem at matkontaktene får tilbud om kurs og opplæring knyttet 

til kosthold og ernæring. Dette kan være kurs i regi av for eksempel Nasjonalt kompetansesenter for aldring 

og helse, eller ulike leverandører av høyernærings-kost. 

I tillegg blir det opplyst i intervju at det ved to av sykehjemmene er tilsatt personer med kokkeutdanning, 

som har et ekstra ansvar i forbindelse med avvikling av måltider, og da særlig lunsjmåltidet. De to 

sykehjemmene ønsker å tilby pasientene næringsrike og gode varmmåltid også til lunsj (supper, omeletter 

mv.), og kokkene har ansvar for å tilberede disse måltidene. Kokkene er også aktive med hensyn til å 

komme med innspill til både innholdet i lunsjmenyen og andre forhold vedrørende pasientenes kosthold. 

 

Virksomhetslederne trekker frem at sykehjemmene i Oppegård kommune i 2014-2015 foretok en justering 

i måltidsstrukturen gjennom å innføre et ekstra måltid (lunsj), samtidig som middagstidspunktet ble skjøvet 

fra kl. 13 til kl. 16.30. Dette ble blant annet begrunnet med at en tidlig middag gav for lite næring for 

nattfasten. Virksomhetslederne opplyser at pasientene i begynnelsen uttrykte at det var uvant å bytte 

middagstid, men at dette nå er normalisert. Virksomhetslederne opplever at pasientgruppen setter pris på 

lunsjmåltidet, og at erfaringen med den nye måltidsstrukturen er at pasientene får i seg mer mat enn 

tidligere. 

 

I intervju blir det pekt på at sykehjemmene har tilstrekkelige budsjetter til at man har et visst handlingsrom 

når det gjelder innkjøp av pålegg og andre varer til de måltidene som sykehjemmene selv tilbereder. 

Avdelingssykepleiere og fagsykepleier peker på at dette oppleves som inspirerende for de ansatte, og at 

det også oppleves å ha en positiv effekt på ernæringsarbeidet rettet mot de eldre ved at sykehjemmene i 

større grad kan tilpasse måltider til kostholds- og diettbehov, samt pasientenes ønsker. 

 

Når det gjelder middagsmåltidet som blir levert til sykehjemmene av ISS, opplyser virksomhetslederne i 

intervju at denne løsningen fungerer godt rent praktisk. Pasientene er i hovedsak fornøyde med de 

middagsmåltidene som serveres, og at det er få klager på den maten kommunen får fra ISS. Det blir likevel 

påpekt at det har kommet enkelte negative tilbakemeldinger knyttet til middagsmåltidet, blant annet at 

det er for lite variasjon i måltidet, og at det er synd at maten ikke blir tilberedt ved sykehjemmene. 

 

I kontrakten Oppegård kommune har inngått med ISS, er det vist til at ernæringsarbeid er en viktig del av 

omsorgen for pasienter i helseinstitusjoner, og at Oppegård kommune legger stor vekt på riktig ernæring 

til beboerne i sine institusjoner. Som en del av dette skal de varme måltidene være en viktig og positiv 

aktivitet i beboernes hverdag, og bidra til matglede og at pasientene opplever god omsorg gjennom mat 
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med god ernæringsmessig kvalitet. Videre i kontrakten er det stilt en rekke krav til middagsleveransene 

fra ISS, herunder krav til mengde, menyutforming, hensyntakelse av spesielle dietter, merking med 

datablader og kvalitet. Med hensyn til kvalitet er det i kontrakten spesifisert at maten som produseres skal 

følge de råd som gis i Helsedirektoratets veileder om ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 

(Kosthåndboken) og Helsedirektoratets nasjonale og faglige retningslinjer for forebygging og behandling 

av underernæring. Det blir også spesifisert at mengde mat og energinivå i maten skal være i samsvar med 

anbefalinger om energi- og næringstett kost. I intervju opplyser kommunens kliniske ernæringsfysiolog at 

den kravspesifikasjonen som ble utarbeidet i forbindelse med anskaffelsen av middagslevering til Oppegård 

kommune var god med hensyn til de kvalitetskravene som ble definert. 

 

Samtidig opplyser både virksomhetsledere og klinisk ernæringsfysiolog i intervjuer at det ikke blir 

gjennomført tilstrekkelig kontroll av om den maten sykehjemmene får levert fra ISS holder den påkrevde 

kvaliteten, og om rettene pasientene får servert har det riktige næringsinnholdet. Det blir vist til at dette 

skyldes dels at det i liten grad er definert hvem som skal ha ansvar for slik kontroll, dels at ISS i begrenset 

grad legger ved datablad som viser næringsinnhold og kostkvalitet per leveranse. I intervju opplyser både 

virksomhetsledere og klinisk ernæringsfysiolog at så lenge kommunen ikke mottar informasjon fra ISS med 

næringsberegning av de ulike middagsrettene, er det vanskelig å kontrollere om rettene gir pasientene det 

en forventer at en middag skal gi. Det blir også vanskelig å kontrollere om de ulike 

spesialkostene/diettmåltidene gir pasientene som skal ha disse det samme næringsinnholdet som 

normalkosten. Klinisk ernæringsfysiolog opplyser at behov for datablader for å kunne kontrollere 

næringsinnhold har blitt formidlet både til ISS og til kommunens innkjøpsavdeling (som har ansvar for 

oppfølging av kontrakten), uten at situasjonen har endret seg. 

 

Revisjonen får opplyst i forbindelse med dokumentoversendelse at Oppegård kommune benytter 

kvalitetssystemet Compilo til å registrere og behandle avvik innenfor både sykehjem og hjemmesykepleie. 

Systemet er web-basert, og alle medarbeidere har tilgang til systemet med en personlig bruker-ID. I 

oversendelsesbrev og intervju blir det opplyst at når det gjelder ernæring, blir avvikssystemet i hovedsak 

benyttet til å melde avvik knyttet til kommunenes rutiner for hygiene ved tilberedning og servering av mat 

(IK-mat rutiner, se mer om disse i kapittel 8). Avvikssystemet blir i utgangspunktet ikke benyttet til å 

melde avvik knyttet til kosthold og ernæring, herunder avvik knyttet til feil og mangler i leveranser fra ISS. 

I intervju blir det opplyst at både ved Bjørkås og Greverud sykehjem blir avvik knyttet til feil og mangler i 

leveranser fra ISS meldt direkte til leverandøren på egne skjema. På Høyås benyttes avviksmodulen i 

kvalitetssystemet til å melde avvik også knyttet til leveranser fra ISS. Disse avvikene blir behandlet av 

avdelingslederne, og videreformidlet til ISS. I kontrakten mellom ISS og Oppegård kommune, er det ikke 

omtalt hvordan avvik skal følges opp og behandles, og hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunen 

om ev. oppfølging. 

 

I intervju blir det opplyst om at flere av sykehjemmene arbeider med ulike tiltak og aktiviteter er ment å 

bidra til økt matglede og dermed til større ernæringsmessig utbytte av måltidene i pasientgruppen. Det blir 

vist til at alle sykehjemmene har fokus på trivsel i måltidsituasjonen. For eksempel spiser pasientene ved 

alle de tre sykehjemmene både lunsj og kveldsmat samlet. Ved Bjørkås sykehjem er det utarbeidet en 

egen skriftlig rutine for gjennomføring av måltider, som omtaler rutiner for gjennomføring av de ulike 

måltidene og hva som er viktig i de ulike måltidene (pådekking, orden/ryddige bord og benker, ro og fred 

mv.). Ved Høyås sykehjem har det i tillegg til det ordinære arbeidet med ernæring og kosthold, blitt 

arrangert en egen matfestival for pasienter, pårørende og ansatte, der det ble satt fokus på 

næringsfortetting av mat, og på hvordan dette er mulig å få til samtidig som man lager god og spennende 

mat til pasienter. Virksomhetsleder opplyser at dette ble veldig godt mottatt av alle involverte, og at 

sykehjemmet fikk tilbakemelding på at dette var noe både pasienter, pårørende og ansatte satte stor pris 

på og ønsker mer av. Det er planlagt en ny matfestival høsten 2018, og i forbindelse med dette er også 

virksomhetslederne fra de andre sykehjemmene invitert inn til å observere og delta, slik at de får anledning 

til å se hva det dreier seg om og kan vurdere om dette er noe de ønsker å prøve ut også i sin virksomhet. 

  

I revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten i Oppegård kommune, 

ble det stilt spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at kommunen klarer å sikre brukere/beboere 

et variert og helsefremmende kosthold. Av svarene går det frem at i underkant av 34 prosent av de ansatte 

som har svart på undersøkelsen opplever at kommunen i stor grad klarer å sikre dette. 52 prosent av de 

ansatte opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre at brukere/beboere får et variert og 
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helsefremmende kosthold, mens i overkant av 8 prosent mener at kommunen i liten grad greier å sikre 

dette. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under:15 

Figur 6: I hvilken grad opplever du at kommunen klarer å sikre at brukere/beboere får et variert og 

helsefremmende kosthold? (N=98) 

 
 

I åpne svarfelt i undersøkelsen, trekker ansatte frem flere ulike tiltak og grep kommunen kan gjøre for å 

sikre at brukere/beboere i større grad får et variert og helsefremmende kosthold. Her blir det blant annet 

pekt på at det er ønskelig med mer variasjon i middagsmåltidet (mer grønnsaker og fisk), at det bør være 

mer samhandling mellom sykehjem og ISS med hensyn til utforming av middagsmeny, at kompetanse om 

kosthold og ernæring blant ansatte bør økes, og at klinisk ernæringsfysiolog bør involveres mer i arbeid 

med kosthold i tjenestene. Videre blir det trukket frem av de ansatte at mer laging av mat på 

sykehjemmene, bedre tilbud om hjemlevering av hjemmelaget mat i hjemmetjenesten, bedre kontroll av 

innholdet i leveransene fra ISS, økt grunnbemanning ved sykehjemmene og flere møteplasser for 

fellesmåltider for hjemmeboende pasienter, er tiltak som kunne bidratt til å sikre et mer variert og 

helsefremmende kosthold for pasienter både ved sykehjem og hjemmetjenesten. 

6.3.2 Rutiner for å tilby rimelig frihet i valg av mat og tidspunkt for måltider 

Som det går frem av kapittel 4.3, er det etablert rutiner både i sykehjem og hjemmetjeneste for å 

gjennomføre jevnlige samtaler med pasienter, om blant annet ernæring. I disse samtalene blir pasientenes 

preferanser med hensyn til både hva de liker/ønsker å spise og når de ønsker å spise kartlagt, samt andre 

relevant forhold knyttet til kosthold og ernæring som for eksempel allergier eller bestemte dietter, diabetes, 

tannstatus, eventuelle utfordringer knyttet til munn og svelg og matlyst. Det blir opplyst at i intervju at de 

kartleggingene som gjøres for den enkelte pasienter gjennom de faste samtalepunktene, danner grunnlaget 

for å kunne tilby pasientene rimelig valgfrihet av mat og tidspunkt for måltider. 

I intervju opplyser virksomhetslederne videre at for å kunne gi pasientene rimelig valgfrihet med hensyn 

til valg av mat og tidspunkt for måltider, har hver pasient sine primærkontakter som har jevnlige møter 

med både pasient og pårørende. I disse møtene kan pasienter og pårørende gjøre rede for ønsker og 

preferanser for mat og spisetidspunkt, mat pasientene har likt eller ikke likt mv. På bakgrunn av den 

informasjonen og de preferansene og ønskene som kommer frem i dialogen med pasientene, forsøker 

sykehjem og hjemmetjeneste å tilpasse valg av mat og tidspunkt for når pasientene spiser.  

                                                

15 En gjennomgang av svarene fra ansatte i henholdsvis hjemmetjenesten og ved sykehjem for det samme spørsmålet 
i undersøkelsen, viser at svarfordelingen mellom de ulike svaralternativene er tilnærmet identisk også når vi skiller 
tjenestene fra hverandre, og at hovedtendensen for hvordan ansatte vurderer kommunens evne til å tilby et variert og 
helsefremmende kosthold er den samme som for tjenestene samlet.  
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Både virksomhetsledere, avdelingssykepleiere og fagsykepleier opplyser i intervju at sykehjemmene i 

forbindelse med frokost, lunsj og kvelds klarer å tilby rimelig valgfrihet både med hensyn til hva pasientene 

får spise og når måltidene gjennomføres. Frokost og kveldsmat serveres i stor grad ut fra når den enkelte 

pasient selv ønsker det, og det er også rom for tilpassing av tidspunkt for lunsj, selv om dette i 

utgangspunktet serveres til et fast klokkeslett. Virksomhetslederne opplyser at sykehjemmene i forholdsvis 

stor grad greier å etterkomme pasientene sine ønsker knyttet til valg av mat og hva pasientene liker, 

ønsker og klarer å spise. Det blir også vist til at de ansatte ved sykehjemmene jobber tett med pasientene, 

og blir godt kjent med dem. Mange av de ansatte er opptatt av å gjøre litt ekstra for at pasientene skal få 

i seg tilstrekkelig næring og for å tilby hver enkelt pasient den maten de ønsker i så stor grad som mulig. 

Samtidig blir det opplyst at det kan være utfordringer knyttet til å sikre at pasienter med bestemte dietter 

som knytter seg til bestemte sykdomsbilder eller plager, får rimelige mulighet til valg av mat. Eksempelvis 

kan dette dreie seg om pasienter med en tannstatus som gjør at de tygger dårlig, og som ender opp med 

å spise mye mat av samme type og med lik konsistens. For enkelte pasienter kan det også være utfordrende 

å sikre at de får ofte nok mat, særlig i forbindelse med fasteperiode om natten. Det forekommer at enkelte 

pasienter ut fra ønskede tidspunkter for måltider og leggetid, får en nattfasteperiode som er lenger enn 

det som er både tilrådd og ønskelig.  

Når det gjelder middagsmåltidet som kommunen får levert fra ISS, opplyser virksomhetsledere, 

avdelingssykepleiere og fagsykepleier at sykehjemmene i mindre grad greier å gjøre tilpasninger til den 

enkelte pasients ønsker med tanke på både hva som blir servert og når måltidet blir servert. Det blir opplyst 

at dette skyldes at bestillingsrutinene for mat fra ISS medfører at bestilling av middag skjer opp mot en 

uke før måltidet skal serveres, og at det er vanskelig for mange pasienter å ta stilling til hva de kunne 

tenke seg å spise så langt frem i tid. I tillegg blir det opplyst at det ikke er mulig å bestille flere ulike 

middagsretter per dag fra ISS. Menyen fra ISS legger i utgangspunktet opp til servering av den samme 

retten til alle pasienter på en gitt dag (med unntak av spesialdietter mv.), noe de intervjuede opplever at 

er med på å redusere pasientenes valgfrihet når det kommer til hva de spiser. Videre blir det pekt på 

sykehjemmene har begrenset fleksibilitet knyttet til når middagsmåltidet serveres. Både ved Bjørkås og 

Greverud, som benytter ovner til oppvarming av mat fra ISS, må all maten varmes opp og serveres 

samtidig på grunn av temperatur- og hygienekrav. Dette gjør at det i liten grad er mulig å servere middag 

til pasienter på ulike tidspunkt ut fra den enkeltes preferanse. Ved Høyås sykehjem har de, i motsetning til 

kommunens to andre sykehjem, varmetraller til bruk ved oppvarming av mat. Dette gir sykehjemmet en 

fleksibilitet på cirka to timer for servering av middag, da varmetrallene gjør at de kan varme opp maten 

og holde den tilstrekkelig varm i samsvar med krav i regelverk over lengre tid enn det man klarer ved bruk 

av ovn. Dette sikrer større mulighet valgfrihet for pasientene med hensyn til når de kan spise middag.  

I spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten i Oppegård kommune, ble det stilt 

spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at kommunen klarer å sikre brukere/beboere en rimelig 

frihet i valg av mat og tidspunkt for måltider. Av svarene går det frem at cirka 45 prosent av de ansatte 

som har svart på undersøkelsen opplever at kommunen i stor grad klare å sikre brukerne/beboerne en 

rimelig frihet i valg av mat. I underkant av 34 prosent opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre 

dette, mens cirka 14 prosent svarer at de opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre brukere og 

beboere en rimelig frihet i valg av mat. Cirka tre prosent av de som har besvart undersøkelsen svarer at 

kommunen ikke i det hele tatt klarer å sikre brukere/beboere en rimelig frihet i valg av mat. 

Dersom svarene fra de ansatte ved henholdsvis sykehjem og hjemmetjenesten på det samme spørsmålet 

isoleres, viser tallene at ansatte ved sykehjem i noe mindre grad opplever at kommunen klarer å sikre at 

brukere/beboere får en rimelig frihet i valg av mat. Cirka 27 prosent av de ansatte i sykehjem opplever at 

kommunen i stor grad klare å sikre brukerne/beboerne en rimelig frihet i valg av mat, mens cirka 43 

prosent opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre dette. I overkant av 21 prosent av de ansatte i 

sykehjem opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre brukere og beboere en rimelig frihet i valg av 

mat. Ansatte i hjemmetjenesten opplever imidlertid at kommunen i noe større grad klarer å sikre at 

brukere/beboere får en rimelig frihet i valg av mat. Blant de ansatte i hjemmetjenesten svarer cirka 68 

prosent at kommunen i stor grad klare å sikre brukerne/beboerne en rimelig frihet i valg av mat. 22 prosent 

opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre brukerne/beboerne en rimelig frihet i valg av mat , mens 

cirka fem prosent opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre dette. 

Når det gjelder å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, svarer cirka 39 

prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen at kommunen i stor grad greier å sikre dette. Cirka 
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39 prosent svarer videre at kommunen i noen grad klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter 

for tidspunkt for måltider, mens om lag 14 prosent opplyser at kommunen i liten grad klarer å sikre disse 

valgmulighetene. Cirka 5 prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen opplever at kommune ikke 

i det hele tatt klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider.  

Svarene i spørreundersøkelsen viser at ansatte ved sykehjem i mindre grad enn ansatte i hjemmetjenesten 

opplever at kommunen klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider. 

Cirka 27 prosent av de ansatte i sykehjem opplever at kommunen i stor grad klare å sikre at 

brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, mens cirka 41 prosent opplever at 

kommunen i noen grad klarer å sikre dette. I overkant av 21 prosent av de ansatte i sykehjem opplever at 

kommunen i liten grad klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider. 

Blant de ansatte i hjemmetjenesten svarer cirka 56 prosent at kommunen i stor grad klare å sikre at 

brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider. Cirka 37 prosent opplever at kommunen 

i noen grad klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, mens i 

overkant av to fem prosent opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre dette. 

Den samlede svarfordelingen for de to spørsmålene for ansatte både ved sykehjem og i hjemmetjenesten 

går frem av figuren under: 

Figur 7: I hvilken grad opplever du at kommunen klarer å sikre at: (N=98) 

 
 
I åpne svarfelt i undersøkelsen, blir det fra ansatte som har besvart undersøkelsen vist til flere ulike tiltak 
kommunen kan gjøre for å sikre at brukere/beboere i større grad får en rimelig frihet i valg av mat (hva 
de spiser) og tidspunkt for måltider (når de spiser).  

Når det gjelder rimelig frihet i valg av mat, blir det blant annet pekt på at kommunen kunne fokusert på å 

lage fargerike, visuelle menyer hvor pasienter lett kunne pekt ut hvilken mat som frister og dermed gjort 
mer selvstendige valg. Det blir også pekt på et flere alternativer til middag ville gjort det enklere å sikre 
rimelig valgfrihet, og at kommunen burde undersøke muligheter for å få til dette også fra ekstern 
leverandør. 

Når det gjelder å sikre at brukere/beboere i større grad tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, blir 

det fra de ansatte særlig pekt på at det i denne forbindelse er viktig å ha tilstrekkelig grunnbemanning på 
plass, slik at tilbereding og servering av mat på mange ulike tidspunkt ikke går utover andre 
arbeidsoppgaver.            

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brukere/beboere får en rimelig frihet i valg av mat
(hva de spiser)?

Brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt
for måltider (når de spiser)?

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune - 17/00359-8 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune : FR rapport Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune

 
 

30  

6.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert en hensiktsmessig praksis for å sikre at 

pasienter ved sykehjemmene blir tilbudt et variert og helsefremmende kosthold. Ved de tre sykehjemmene 

er det egne personer som har et særlig ansvar for å sørge for at de måltidene som tilberedes ved 

institusjonene er næringsrike og gode, og tilpasset de behovene pasientgruppen til enhver tid har. Disse 

personene (matkontakter og kokker) blir tilbudt ekstra kurs og opplæring knyttet til kosthold og ernæring. 

Etter revisjonens vurdering fremstår den praksisen som er etablert, i kombinasjonen med de rutinene 

kommunen har etablert for å kartlegge og følge opp hvilke ernæringsbehov som finnes i pasientgruppen, 

tilstrekkelig med tanke på å sikre at måltidene som tilberedes ved institusjonen er tilstrekkelig 

helsefremmende for pasientene. 

Når det gjelder middagsmåltidet, viser undersøkelsen at det ikke er etablert rutiner eller praksis for å 

kontrollere at middagsleveransene sykehjemmene mottar fra ekstern leverandør, har et tilstrekkelig høyt 

næringsinnhold. Kommunen mottar ikke datablader fra ISS med informasjon om næringsberegning av de 

ulike middagsrettene. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko for at middagsmåltidet som blir 

servert ved sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den enkelte pasient har behov for. 

Ettersom sykehjemmene ikke mottar informasjon om næringsinnhold, eller gjennomfører andre 

systematiske kontroller av middagsleveransenes næringsverdi, er det umulig å vurdere om den maten som 

serveres til pasientene inneholder den nødvendige næringen. På bakgrunn av dette, er det revisjonens 

vurdering at kommunen må sikre at den mottar nødvendige opplysninger om næringsinnhold fra 

middagsleverandøren, i samsvar med den kontrakten kommunen og leverandøren har inngått. Videre 

mener revisjonen at kommunen må sørge for at den informasjonen man mottar blir kontrollert, og at det 

foretas vurderinger av om næringsinnholdet i maten er tilstrekkelig for å tilfredsstille de ernæringsmessige 

behovene i den pasientgruppen man til enhver tid har.  

Når det gjelder å gi pasienter en rimelig frihet i valg av mat, er det revisjonens vurdering at kommunen i 

stor grad har etablert rutiner for å sikre at pasienter får tilbud om et variert kosthold og anledning til selv 

å velge hva de ønsker å spise. Gjennom rutinene som er etablert for gjennomføring av å kartlegge 

ernæringsmessig risiko (se kapittel 4.3.1), blir også pasientenes matpreferanser kartlagt. Preferansene blir 

fulgt opp av sykehjemmene, og i undersøkelsen kommer det frem at sykehjemmene i stor grad opplever 

at de særlig i forbindelse med frokost, lunsj og kvelds klarer å sørge for at pasientene blir servert mat de 

liker, ønsker og klarer å spise. Samtidig kommer det frem i undersøkelsen at det kan være utfordrende å 

sikre tilsvarende stor frihet i valg av mat i tilknytning til middagsmåltidet. Dette skyldes både at bestilling 

av middag skjer noen dager før måltidet skal gjennomføres, og at kommunen kun får levert ett 

middagsalternativ per dag fra middagsleverandør. 

Etter revisjonens vurdering klarer sykehjemmene i hovedsak også å tilby brukerne frihet til selv å velge 

når de vil spise. På grunn av de krav som stilles til temperatur og hygiene ved oppvarming av middag som 

leveres fra leverandør, er fleksibiliteten knyttet til valg av tidspunkt for middag noe mindre enn for frokost, 

lunsj og kvelds. 
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7. Sikring av tilpasset hjelp, tid og ro ved 

måltider 

 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad sikres brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider, og får brukere/beboere rimelig tid og ro 

til å spise? 

7.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene16 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

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

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

med ernæring, mat og måltider.  

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

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

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

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

enkeltes tilstand. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Datagrunnlag 

Revisjonen får opplyst i forbindelse med oversendelse av dokumentasjon at det ved verken sykehjemmene 

eller i hjemmetjenesten er etablert skriftlige rutiner for å vurdere hvilke behov pasientene har for tilpasset 

hjelp i forbindelse med måltider. I oversendelsesbrev fra kommunen blir det opplyst at den enkelte pasients 

behov for tilpasset hjelp ved måltider blir kartlagt gjennom kartleggings- og vurderingssamtalene som 

gjennomføres med pasientene, og lagt inn i individuelle tiltaksplaner som lagres i kommunens fagsystem 

Gerica (se kapittel 5.3).  

I intervju opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene at de etter beste evne forsøker å gi den enkelte 

pasient tilpasset hjelp ut fra de behovene pasientene har, og at de for det meste klarer å sikre at de 

pasientene som har behov for bistand og tilpasset hjelp i forbindelse med måltidene får den nødvendige 

hjelpen. Samtidig blir det pekt på at det av og til kan være utfordringer med å sikre at alle som har behov 

for tilpasset hjelp i forbindelse med måltid får det, særlig i perioder der sykehjemmene har svært 

pleietrengende pasienter som krever en-til-en oppfølging/mating. Dersom ansatte må bruke lang tid på 

måltidsoppfølging av enkeltpasienter, kan det være vanskelig å sikre at alle andre pasienter også får oppfylt 

sine hjelpebehov. Det blir pekt på at dersom sykehjemmene har tilstrekkelig variasjon i pasientgruppen 

med hensyn til når de ulike pasientene ønsker å spise, lar imidlertid utfordringene knyttet til tett oppfølging 

med pasient en-til-en seg som regel løse. Dette fordi man ved å strekke avvikling av måltidene over flere 

skift frigjør mer tid til oppfølging og bistand til pasienter med behov for det. Det blir pekt på av både 

                                                

16 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
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virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier at man ved sykehjemmene forsøker å planlegge slik 

at antallet pasienter som behøver bistand samtidig ikke blir for høyt, for på denne måten å sikre at alle 

som behøver tilpasset hjelp i forbindelse med måltidene skal kunne få det. 

Videre blir det opplyst i intervju med avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjemmene at begrenset 

bemanning kan være en utfordring når det gjelder tilrettelegging av måltider og tilpasset hjelp ved 

gjennomføring av måltider for brukere som har behov for det. Det blir understreket at alle pasienter får 

mat og blir tatt godt vare på, men at bistand som blir gitt til den enkelte i noen tilfeller kunne ha vært enda 

bedre. Det blir pekt på at flere ansatte på jobb i forbindelse med avvikling av måltidene ville kunne ha 

avhjulpet dette. Dette har ifølge de intervjuede blitt tydelig formidlet til virksomhetslederne. 

Når det gjelder bemanning, opplyser virksomhetslederne at det har blitt gjort tilpasninger i 

turnus/bemanningsplan for å sikre så god og balansert bemanning mellom ulike skift som mulig, blant 

annet med hensyn til å kunne tilby pasienter med behov for det tilstrekkelig hjelp i forbindelse med 

måltider. Virksomhetsleder ved Høyås sykehjem peker for eksempel på at de ved sykehjemmene har lagt 

opp en bemanningsplan med like stor bemanning på kvelden som på dagen, noe som gjør at de klarer å 

tilby god tilpasset hjelp ved måltider også på sen ettermiddag/kveld. Behovene for tilpasset hjelp styres 

imidlertid av den pasientgruppen man til enhver tid har ved sykehjemmet, og det blir opplyst at dersom 

det er svært mange pasienter med behov for hjelp i forbindelse med måltider, vil dette være utfordrende 

også ved Høyås.  

Virksomhetsleder ved Greverud sykehjem opplyser i intervju at slik turnusordning og bemanning er lagt 

opp ved sykehjemmet per i dag, gjør alle de ansatte litt av alle oppgaver. Ingen av de ansatte er spesialisert 

til kun å arbeide med enkelte deler av driften, slik som for eksempel mat/ernæring og avvikling av måltider. 

Dette fører til at det i en del situasjoner kan være vanskelig å sikre tilstrekkelige ressurser til alle oppgaver. 

Virksomhetsleder peker på at sykehjemmet har knapphet på sykepleiere, og tror det ville vært mer 

hensiktsmessig om sykepleierne var mindre involvert i matserveringen og heller brukte denne tiden på 

sykepleierfaglige oppgaver. Virksomhetsleder opplyser at det blant annet er det mulig å se for seg å ansette 

matverter, hvor arbeidsoppgaven er å skape en god matsituasjon for de eldre, uten at disse personene 

behøver å være utdannet syke- eller hjelpepleier. Et slikt bemanningsoppsett ville kunne bidratt til at ulike 

oppgaver ble løst bedre og mer effektivt, og de samlede bemanningsressursene ble utnyttet på en bedre 

måte med tanke på å håndtere alle oppgaver ved sykehjemmet. 

Når det gjelder å sikre at alle pasienter får rimelig tid og ro til å spise, viser undersøkelsen at det ved både 

Bjørkås og Høyås sykehjem er utarbeidet en egen rutine som omtaler hvordan måltider skal gjennomføres 

ved sykehjemmet. Rutinene inneholder føringer om hva som skal gjøres for å skape ro rundt måltidene, 

og hvordan måltidet skal gjennomføres og avsluttes. Av rutinene går det blant annet frem at for å skape 

ro rundt måltidet skal alle beboere ha faste plasser, alt skal være klart før beboerne setter seg til bords, 

og at de ansatte skal være tilstede under måltidet og gjerne sitte ved bordet og legge til rette for gode 

samtaler. Videre går det frem at man for å unngå uro skal vente med å rydde av bordet til beboerne er 

ferdige med å spise, og at bordet skal forlates først som en avslutning på måltidet.  

I intervju opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene at fasilitetene for gjennomføring av måltider er 

gode, og at fasilitetene på kjøkken og spiserom bidrar til å sikre ro og fred i forbindelse med måltidene. 

Eksempelvis har man ved Bjørkås sykehjem valgt å lage et eget kjøkken adskilt fra fellesarealene der 

beboerne spiser, for å unngå at støyen fra kjøkkenet forstyrrer beboerne under måltidet. 

I revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten i kommunen, fikk de 

ansatte spørsmål om i hvilken grad de opplever at kommunen klarer å sikre at brukere og beboere får 

nødvendig tilpasset hjelp, samt nok tid og ro i forbindelse med måltider.17 

Av svarene i undersøkelsen går det frem at cirka 46 prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen 

opplever at kommunen i stor grad klarer å sikre at brukere og beboere får nødvendig tilpasset hjelp ved 

måltider. Videre svarer cirka 45 prosent at kommunen i noen grad klarer å sikre at brukere og beboere får 

                                                

17 En gjennomgang av svarene fra ansatte i henholdsvis hjemmetjenesten og ved sykehjem for disse spørsmålene, viser 
at svarfordelingen mellom de ulike svaralternativene er tilnærmet identisk også når vi skiller tjenestene fra hverandre, 
og at hovedtendensen for hvordan ansatte vurderer kommunens evne til å sikre at brukere/beboere får tilpasset hjelp 
ved måltider og rimelig tid og ro til å spise er den samme som for tjenestene samlet. 
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nødvendig tilpasset hjelp ved måltider, mens cirka 5 prosent opplever at kommunen i liten grad klarer å 

sikre dette. 

Videre svarer nesten 57 prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen at de i stor grad opplever 

at kommunen klarer å sikre at brukere/beboere får rimelig tid og ro til å spise, mens 33 prosent svarer at 

de opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre dette. Cirka tre prosent opplever at kommunen i liten 

grad klarer å sikre at brukere/beboere får rimelig tid og ro til å spise, mens en prosent av de som har svart 

på undersøkelsen opplever at kommune ikke i det hele tatt klarer å sikre dette.  

Den samlede svarfordelingen på de to spørsmålene går frem av figuren under: 

Figur 8: I hvilken grad opplever du at kommunen klarer å sikre at: (N=97) 

 

På spørsmål med åpne svarfelt om hva kommunen kan gjøre for å sikre at brukere/beboere som har behov 

for det i større grad får tilpasset hjelp ved måltider, opplyser ansatte at økt grunnbemanning ville bidratt 

til at man i større grad klarte å gi alle beboere med behov for det den nødvendige hjelpen i forbindelse 

med måltider. En rekke ansatte som har besvart undersøkelsen trekker frem dette poenget, og det blir vist 

til at ansatte opplever at de ikke har nok tilgjengelig tid i arbeidshverdagen til å sitte lenge nok med hver 

pasient i forbindelse med måltidene. I tillegg blir det av flere pekt på at dedikert personale til å arbeide 

med oppgaver knyttet til mat og kjøkken vil kunne gjort det enklere å sikre at den enkelte pasient får den 

oppfølgingen og bistanden de behøver i måltidsituasjonen. 

På spørsmål om hva kommunen kan gjøre for å sikre at brukere/beboere i større grad får rimelig tid og ro 

til å spise, opplyser ansatte videre at økt bemanning ville kunne ha en positiv effekt på tiden og roen 

pasientene får til å spise. Det blir pekt på at dersom de ansatte hadde mer tid tilgjengelig til å følge opp 

hver enkelt pasient, ville dette også ført til bedre matro og tid til å spise for pasientene. Andre tiltak de 

ansatte peker på er å lage en plan for hvordan måltider skal gjennomføres, der ansatte involveres i arbeidet 

med å utforme planen på en slik måte at pasientenes behov blir belyst og dekket i høyest mulig grad, samt 

unngå at måltider avvikles i åpne kjøkken/stue-løsninger som ofte kan oppleves som mer urolige enn en 

dedikert spiseplass. Det blir også pekt på fra ansatte at bedre samhandling med annet personale som skal 

gjennomføre aktiviteter rett før eller etter måltider, slik som for eksempel terapeuter som skal gjøre 

treningsøvelser el. med pasientene, ville kunne bidratt til å redusere uro som ofte oppstår i forbindelse 

med skifte av aktivitet. Dette ville igjen kunne gitt økt ro og bedre følelse blant pasientene av at de har 

tilstrekkelig tid til å spise. 

7.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at sykehjemmene etter beste evne forsøker å gi den enkelte pasient tilpasset hjelp i 

måltidsituasjon ut fra de behovene pasientene har, og revisjonen er av den oppfatning at sykehjemmene i 

hovedsak klarer å sikre pasientene den bistanden de behøver. Samtidig kommer det frem både i intervjuer 
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og spørreundersøkelsen at det kan være krevende å sikre at alle pasienter får god nok tilpasset hjelp ved 

måltider ut fra det behovet de har, og det blir pekt på at man i enkelte tilfeller ikke har tilstrekkelig 

bemanning til å tilby så god tilpasset hjelp som man faglig sett kunne ønsket.   

Når det gjelder å sikre at brukere og/eller beboere får rimelig tid og ro til å spise, er det revisjonens 

vurdering at rutinene som er etablert ved to av sykehjemmene fremstår som hensiktsmessige med tanke 

på at å sikre at pasientene får den tiden og den roen de behøver for å spise. For å sikre at det også ved 

det tredje av kommunens sykehjem blir arbeidet tilsvarende systematisk med å sikre beboerne rimelig tid 

og ro i forbindelse med måltider, mener revisjonen at rutiner for gjennomføring av måltider også kunne 

vært etablert her. 
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8. Rutiner for hygiene ved tilbereding og 

servering av mat 

 

8.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

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

ved tilbereding og servering av mat? 

8.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen har som formål å bidra til å sikre 

helsemessige trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn i virksomheter som 

produserer, pakker, lagrer, transporterer, omsetter eller importerer næringsmidler. Kravene i forskriften 

omfatter alle virksomheter som utfører en eller flere av disse aktivitetene.  

§ 4 i forskriften omhandler plikten til internkontroll. Her går det frem at den som er ansvarlig for 

virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at internkontrollen skal 

dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, 

risikoforhold og størrelse. Den skriftlige dokumentasjonen av internkontroll skal etter forskriften som et 

minimum omfatte forskriftens § 5 nr. 4, 5, 7 og 8. 

§ 5 i forskriften beskriver innholdet i internkontrollen for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Her går 

det frem at internkontrollen skal inneholde følgende:  

1. oversikt over de krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder for virksomheten, 

2. oversikt over hvordan virksomheten er organisert, 

3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivningens krav. Ansvar 

og myndighet for utførelse skal fastlegges, 

4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig, 

5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er 

ansvarlig, 

6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal 

være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten, 

7. rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å 

kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten 

har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivningen, 

8. rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, 

og 

9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde 

forskriftens krav. 

I forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, kapittel 2, er det stilt krav til at alle institusjoner 

som omfattes av forskriften skal ha et infeksjonskontrollprogram som inneholder tiltak for 

infeksjonsforebygging (håndhygiene, arbeidstøy, beskyttelsesutstyr, avfallshåndtering mv.) og 

infeksjonsovervåking (system for å overvåke infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og 

begrensning av utbrudd av infeksjoner). 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

8.3 Datagrunnlag 

I oversendelsesbrev i forbindelse med oversendelse av dokumentasjon til revisjonen, opplyser kommunen 

at hjemmetjenesten ikke har noen egne rutiner for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av 

mat. Dette henger særlig sammen med at hjemmetjenesten i svært liten grad står for tilbereding/laging 
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av mat til sine pasienter. Hjemmetjenesten har imidlertid etablert en rekke skriftlige rutiner for smittevern, 

som tar for seg blant annet smittespredning, hygiene (håndvask, arbeidstøy og beskyttelsesutstyr mv.), 

smittevern for personale (herunder rutiner som beskriver håndtering ved kontakt med blod, stikk-

/bittskader og hvilke arbeidsoppgaver som kan og ikke kan utføres ved ulike sykdoms-/bærertilstander) 

og infeksjonsforebygging blant pasienter og ansatte. 

Revisjonen får opplyst at for å sikre at hjemmetjenesten har smittevernsrutiner som er i samsvar med 

anbefalte retningslinjer, inneholder de etablerte rutinene lenker til de retningslinjer som til enhver tid er 

gjeldende fra henholdsvis Folkehelseinstituttet og VAR Healthcare (tidligere PPS18, som er Norges største 

prosedyrebibliotek for helsetjenesten). I intervju opplyser avdelingsledere i hjemmetjenesten at de 

opplever at ansatte i tjenestene er godt kjent med og bevisste på å følge de rutinene som er etablert for 

smittevern. Det blir også opplyst at selv om hjemmetjenesten i begrenset grad håndterer mat for sine 

pasienter, forsøker de ansatte å følge med på mathygiene hjemme hos pasienter de er hos. Det er 

eksempelvis ikke uvanlig at ansatte går gjennom og kaster mat som har blitt dårlig hos pasienter. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, kommer det på spørsmål om de ansatte i 

hjemmetjenesten er kjent med kommunens rutiner for smittevern og håndhygiene frem at 97,5 prosent 

av de som har besvart undersøkelsen kjenner til disse rutinene. 2,5 prosent svarer at de delvis er kjent 

med rutinene, mens ingen av de ansatte som har besvart undersøkelsen opplyser at de ikke kjenner til 

kommunens rutiner for smittevern og håndhygiene. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren 

under: 

Figur 9: Er du kjent med kommunens rutiner for smittevern og håndhygiene? (N=40) 

 

Når det gjelder sykehjemmene, kommer det frem at de etablerte smittevernsrutinene er i bruk også ved 

alle de tre sykehjemmene i kommunen. I tillegg har sykehjemmene egne rutiner for å sikre god hygiene 

ved tilbereding og servering av mat gjennom en egen internkontrollhåndbok for mathåndtering i pleie- og 

omsorgstjenestene (IK mat-håndbok). IK mat-håndboken inneholder en rekke prosedyrer og 

registreringsskjemaer knyttet til blant annet matservering, håndtering av matvareintoleranse og –allergi, 

mottak og oppbevaring av matvarer til hovedkjøkken, merking av mat, tining, varmebehandling, nedkjøling 

og oppvarming av mat, temperaturmåling av mat, oppvask og oppvaskkontroll, opplæring, hygiene og 

renhold. I de ulike prosedyrene er det definert hva som er formålet med prosedyrene, hva som er 

prosedyrens virkeområde, hvem som har ansvar for å sikre at prosedyren blir etterlevd og gjennomført, 

samt hvilke aktiviteter som skal gjennomføres med tanke på å sikre god hygiene ved tilbereding og 

servering av mat ved sykehjemmene. IK mat-håndboken inneholder også oversikt over hvilke lover og 

forskrifter som gjelder for håndtering av mat/næringsmidler ved institusjonene, samt et overordnet 

                                                

18 Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. 
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organisasjonskart og rollebeskrivelser for internkontrollarbeidet med mat/næringsmidler. Det er i IK mat-

håndboken også gjort rede for hvordan de etablerte prosedyrene skal gjennomgås og revideres. 

I intervju opplyser avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjemmene at de opplever at de rutinene som 

er etablert gjennom IK mat-håndboken, sikrer et tydelig fokus på hygiene rundt tilbereding og servering 

av mat. Det blir også pekt på at de ulike prosedyrene for hygiene og matstell er godt innarbeidet ved 

sykehjemmene. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, kommer det på spørsmål om de ansatte ved 

sykehjemmene er kjent med kommunens internkontrollhåndbok for mathåndtering i pleie- og 

omsorgstjenestene frem at cirka 49 prosent av de som har besvart undersøkelsen kjenner til håndboken. 

I overkant av 25 prosent svarer at de delvis er kjent med håndboken, mens en tilsvarende stor andel av 

de ansatte som har besvart undersøkelsen (i overkant av 25 prosent) opplyser at de ikke er kjent med IK 

mat-håndboken for pleie- og omsorgstjenestene. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 10: Er du kjent med kommunens IK mat-håndbok for pleie- og omsorgstjenestene? (N=55) 

 

I intervju opplyser flere av virksomhetslederne ved sykehjemmene at prosedyrene knyttet til tilbereding 

og servering av mat er forholdsvis ressurskrevende, både med tanke på etterlevelse og dokumentasjon av 

gjennomføring. Virksomhetslederne viser i forbindelse med dette til at de har registrert at ikke alle 

oppgavene i IK mat-håndboken som skal gjøres alltid blir signert ut som gjennomført, og at det forekommer 

avvik knyttet til etterlevelse av enkelte rutiner. 

Tall fra kommunens avvikssystemet Compilo for perioden 1.1.2016 – 30.6.2018 viser at det har blitt 

registrert 72 avvik ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten som er kategorisert som avvik fra IK mat-

håndboken/tjenesteproduksjon knyttet til håndtering av mat, av totalt 2779 registrerte avvik. I forbindelse 

med oversendelse av tallene blir det kommentert at de tre sykehjemmene benytter avvikssystemet ulikt, 

og at det antakeligvis foregår en underrapportering av avvik som knytter seg til håndtering av mat. 

Samtidig blir det pekt på at det blir meldt avvik, og at feil blir oppdaget før disse får konsekvenser for 

pasientene.  

Dersom antallet registrerte avvik brytes ned per virksomhet, ser tallmaterialet ut som følger: 

Tabell 1: Oversikt over avvik fordelt på virksomhet (Kilde: Tall fra Oppegård kommunes avvikssystem Compilo) 

Virksomhet Registrerte avvik IK-

mat/håndtering av mat 

Totalt antall 

registrerte avvik 

Bjørkås sykehjem 1 496 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter 66 1415 
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Greverud sykehjem 1 403 

Hjemmetjenesten 4 465 

Som det går frem av tabellen, kommer 66 av de 72 avvikene knyttet til IK-mat/håndtering av mat fra 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter, mens kun seks av avvikene kommer fra de øvrige sykehjemmene eller 

hjemmetjenesten. I forbindelse med oversendelse av tall fra Compilo blir det vist til at variasjonen mellom 

sykehjemmene når det kommer til antall avvik skyldes flere ulike forhold. Som omtalt i kapittel 6.3.2, 

benytter Høyås seg av varmetralle til oppvarming av middag, mens det ved de to andre sykehjemmene 

benyttes ovner. Revisjonen får opplyst at en del av de avvikene som er registrert knytter seg til brudd på 

rutiner for bruk av varmetrallen, enten at trallen har stått for lenge fremme eller at den ikke har vært varm 

nok. Videre blir det påpekt at Høyås, i motsetning til de to andre sykehjemmene, også benytter 

avviksmodulen i Compilo til å registrere avvik knyttet til middagsleveranser fra ISS. Mens Bjørkås og 

Greverud melder avvik knyttet til middag på egne skjema direkte til leverandør, går disse ved Høyås via 

avvikssystemet. I tillegg blir det i forbindelse med oversendelse av tall fra Compilo vist til at alle avvik som 

gir konsekvenser for pasienter, også skal føres opp i pasientens journal i fagsystemet Gerica, og at en 

mulig underrapportering av avvik kan skyldes at ikke alle virksomhetene opplever det som nødvendig å 

registrere avvik i begge systemer. 

Når det gjelder system og rutiner for å melde og behandle avvik i Oppegård kommune, viser undersøkelsen 

at alle ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste har tilgang til avvikshåndteringsmodulen i Compilo. Modulen, 

som benyttes til å melde inn, behandle, lukke og analysere avvik, er satt opp med tre hovedkategorier av 

avvik (HMS, organisasjon/internt, og tjeneste/bruker). Avvik knyttet til IK mat-håndboken er en egen 

underkategori både i kategorien organisasjon/internt og i kategorien tjeneste/bruker. Det er videre 

utarbeidet en egen skriftlig prosedyre for avviksregistrering, der det er redegjort for hva som er hensikten 

med å melde avvik (forbedring av tjenestekvalitet og avdekking av svikt i interne rutiner), samt hvor og 

hvordan avvik skal meldes, og hvordan og av hvem meldte avvik blir fulgt opp. I prosedyren er det også 

vist til at alle som utfører tjenester på vegne av kommunen har ansvar for å registrere avvik de oppgaver 

eller selv er ansvarlige for.  

Som en del av IK mat-håndboken inngår en egen prosedyre for opplæring i internkontroll knyttet til 

mat/næringsmiddelhåndtering. Av denne går det blant annet frem at alle brudd på prosedyrer i IK mat-

håndboken skal meldes som avvik. At avvik knyttet til brudd på bestemmelser i IK mat-håndboken skal 

meldes, går også frem av de ulike enkeltstående prosedyrene i håndboken. I forbindelse med oversendelse 

av dokumentasjon får revisjonen opplyst at alle nyansatte får opplæring i både IK mat-prosedyrene og 

melding av avvik i Compilo. I tillegg blir det opplyst at det gjennomføres årlige opplæring for ansatte i 

tjenestene knyttet til hvordan avvik skal meldes og hvilke hendelser som utgjør et avvik. Det blir i 

oversendelsesbrev vist til at alle ansatte oppfordres til å melde avvik. 

I intervju opplyser virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjem at avdelingslederne 

(husøkonom ved Bjørkås sykehjem) har et spesielt ansvar for å sørge for at de ulike prosedyrene i IK mat-

håndboken etterleves, samt for å kontrollere i hvilken grad prosedyrene blir etterlevd. Det blir opplyst at 

avdelingslederne (ev. husøkonom) foretar kontroll av om prosedyrer i en har blitt etterlevd månedlig eller 

sjeldnere. Eventuelle avvik som blir avdekt i disse kontrollene med hensyn til etterlevelse av prosedyrer 

blir tatt opp med de ansatte i avdelingsmøter og fulgt opp videre av avdelingsleder. Avvikene blir ikke 

nødvendigvis registrert i avvikssystemet.  

8.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert system og rutiner for henholdsvis smittevern 

og internkontroll knyttet til håndtering av næringsmidler, som er tilstrekkelige for å sikre god hygiene ved 

tilbereding og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Revisjonen mener at 

kommunens smittevernrutiner, som blir benyttet både i hjemmetjenesten og ved sykehjemmene, 

tilfredsstiller kravene til innhold som går frem av forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. 

Videre mener revisjonen at IK mat-håndboken som blir benyttet ved sykehjemmene tilfredsstiller kravene 

til innhold i internkontroll for næringsmiddelhåndtering, slik disse går frem av § 5 i forskrift om 

internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. IK mat-håndboken omfatter oversikt over hvilke 
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krav i lovgivningen som gjelder for virksomheten og hvordan virksomheter er organisert, rutiner som skal 

følges for å sikre overholdelse av lovgivningen, rutiner for melding av avvik, rutiner for revisjon av 

internkontrollen og rutiner for opplæring av ansatte i IK mat-håndbokens bestemmelser. 

Resultater fra spørreundersøkelsen blant ansatte ved sykehjemmene viser imidlertid at kommunens IK 

mat-håndbok ikke er kjent blant alle ansatte. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko for at 

rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, og 

dermed også risiko for brudd på regelverk for håndtering av næringsmidler. En gjennomgang av avvik som 

har blitt meldt i løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på IK mat-

håndbokens prosedyrer. Revisjonen mener derfor det er viktig at Oppegård kommune sørger for at de 

prosedyrene som er etablert for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte, for å 

redusere risikoen for, samt forhindre brudd på, gjeldende regelverk og interne rutiner. 

Når det gjelder melding av avvik, vil revisjonen trekke frem at funn i undersøkelsen indikerer at ikke alle 

avvik knyttet til brudd på prosedyrer og bestemmelser i IK mat-håndboken blir meldt. Tall fra 

kvalitetssystemet viser at kun et fåtall av de avvikene som har blitt meldt ved de tre sykehjemmene og i 

hjemmetjenesten knytter seg til brudd på internkontrollrutiner for håndtering av mat, og revisjonen får 

også opplyst at det antakeligvis foregår en underrapportering av avvik vedrørende mathåndtering. 

Revisjonen vil peke på at mangelfull rapportering av avvik medfører risiko for at uønskede hendelser og 

svikt eller feil i 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. 

Etter revisjonens vurdering må kommunen følge opp og sikre at avvik knyttet til etterlevelse av prosedyrer 

i IK mat-håndboken blir registrert, at avvikene blir behandlet, og at det blir iverksatt tiltak for å forhindre 

at tilsvarende avvik oppstår på nytt. Dette utgjør etter revisjonens vurdering viktige tiltak med tanke på å 

sikre en internkontroll som bidrar til at sykehjemmene i kommunen etterlever næringsmiddellovgivningen.  
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9. Arbeid med ernæringsfaglig kompetanse 

 

9.1 Problemstilling 

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

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

bakgrunn og/eller kompetanse?  

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

eldre? 

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

9.2 Revisjonskriterier 

Av helse- og omsorgstjenesteloven19 fremgår det at helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter 

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

«Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

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

omsorgstjenestetilbud, 

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

c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 

d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 

Krav om internkontroll og systematisk virksomhetsstyring i kommunale helse- og omsorgstjenester går 

frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.20 Forskriften omtaler blant 

annet virksomhetens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Av § 6 går det frem at 

planlegging av virksomhetens aktiviteter blant annet innebærer å ha oversikt over og beskrive 

virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering, ha oversikt over områder i virksomheten hvor 

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

vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten, ha oversikt over 

medarbeideres kompetanse og behov for opplæring og ha oversikt over avvik, herunder uønskede 

hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om 

virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige. 

Av § 7 om gjennomføring går det frem at virksomheten må sørge for at virksomhetens oppgaver, 

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

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

og styringssystemet, og at det utvikles og iverksettes nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 

tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd 

på krav til faglig forsvarlighet.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

                                                

19 Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (helse- og 
omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. 
20 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-
2016-10-28-1250. 
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9.3 Kunnskap og informasjon om ernæring 

9.3.1 Datagrunnlag 

I intervju kommer det frem at Oppegård kommune har høy dekning av faglærte i tjenestene, og det blir 

pekt på at de faglærte gjennom sine utdannelser har god kompetanse om ernæring. I tillegg blir det vist 

til at fagsykepleiere og matkontakter i de ulike virksomhetene har opparbeidet seg særlig god kompetanse 

om temaet, og at flere av sykehjemmene også har ansatte med erfaring som kokk og dermed god 

kompetanse på området. Det blir også vist til at Oppegård kommune har tilsatt en klinisk ernæringsfysiolog, 

som blir brukt både til opplæring/kurs og til å konsultere med i pasientspørsmål som omhandler ernæring. 

Både kommunalsjef og flere av virksomhetslederne peker i intervju på at de har inntrykk av at 

formalkompetansen knyttet til ernæring i hjemmetjenesten og ved sykehjemmene samlet sett er god. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, fikk de ansatte i hjemmetjenesten og ved 

sykehjemmene spørsmål om i hvilken grad de opplever at de har god nok kunnskap om ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere de oppgavene de møter i arbeidshverdagen. Av svarene på 

spørsmålet går det frem at cirka 37 prosent av de som har svart på undersøkelsen opplever at de i stor 

grad har god nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. I overkant av 55 prosent 

opplever at de i noen grad har god nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre, mens 

i overkant av seks prosent opplever at de i liten grad har god nok kunnskap om dette. Den samlede 

svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 11: I hvilken grad opplever du at du har god nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre 

til å håndtere de oppgavene du møter i arbeidshverdagen? (N=94) 

 

I intervju opplyser avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjemmene at det i tillegg til de ansatte som 

har roller knyttet til særskilt oppfølging av mat og ernæring, slik som matkontaktene ved sykehjemmene, 

kunne ønsket seg ansatte som i større grad hadde ernæring og mat som sitt fagområde, og som i mindre 

grad arbeidet med sykepleierfaglig arbeid. Dette ville gitt mer kompetanse og større fokus på arbeid med 

ernæring. I tillegg blir det pekt på at dette ville kunne frigjort sykepleierressurser, og derigjennom sikret 

at tilgjengelig kompetanse ble brukt mest mulig effektiv og hensiktsmessig.  

Kommunens kliniske ernæringsfysiolog opplyser i intervju at det er stor variasjon i ernæringskompetansen 

blant de ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste, og peker videre på at kommunen kunne vært tjent med 

å ha mer dedikert personell til å arbeid med ernæring, både på overordnet nivå og innenfor tjenester som 

helse og omsorg. Særlig blir det etterlyst ytterligere kompetanse om ernæring blant de som lager og leverer 

mat, hos innkjøp som forhandler avtaler om mat og medisinske næringsmidler og på systemnivå for 

utvikling av og revidering av rutiner og prosedyrer, opplæring i praksis og utvikling av verktøy. 
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9.3.2 Vurdering 

Revisjonen mener det er positivt at Oppegård kommune har sikret en høy andel fagutdannede i tjenestene, 

og at dette er et godt tiltak for å sikre kompetanse i tjenestene om ernæring blant eldre. Ordningen med 

egne matkontakter som spesialiserer seg innenfor ernæring, fremstår etter revisjonens vurdering også som 

hensiktsmessig med tanke på å sikre at kommunen har kompetanse om hvordan ernæringsutfordringer 

blant eldre skal følges opp. Samtidig mener revisjonen, på bakgrunn av de resultatene som kommer frem 

i spørreundersøkelsen blant ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten, at ikke alle ansatte har nok 

kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere oppgaver knyttet til dette temaet 

i sitt daglige arbeid på en god nok måte. Videre merker revisjonen seg at både avdelingsledere og 

ernæringsfysiolog etterlyser mer spesifikk fagkompetanse knyttet til ernæring, utover den kompetansen 

tjenestene allerede har tilgjengelig i ansattgruppen gjennom at kommunen har en høy sykepleierdekning 

og ansatte med særskilt ansvar for mat og ernæring.  

Revisjonen mener at Oppegård kommune må sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om ernæring 

til å kunne håndtere krav i regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov, slik som 

tilstrekkelig næring og et variert og helsefremmende kosthold. Dette er etter revisjonens vurdering viktig 

med hensyn til å sikre et forsvarlig tjenestetilbud, i samsvar med både helse- og omsorgstjenesteloven og 

de svarene og tilbakemeldingene på kommunens arbeid som har kommet fra ansatte i 

spørreundersøkelsen.  

Opplæring av ansatte er etter revisjonens vurdering en sentral aktivitet i forbindelse med å sikre 

tilstrekkelig fagkompetanse om ernæring. Opplæring og kompetanseutvikling knyttet til ernæring er omtalt 

i kapittel 9.4. 

9.4 Sikring av kompetanse om ernæring 

9.4.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune har etablert et felles årshjul for internopplæring i pleie og omsorg, der hver måned 

har ulike faglige fokusområder. Ernæring inngår som fast tema i opplæringsårshjulet i februar hvert år, og 

det blir da gjennomført ulike undervisnings- og opplæringsaktiviteter knyttet til temaet. 

Kommunen har utarbeidet en egen opplæringsplan for de aktivitetene som skal gjennomføres i forbindelse 

med den årlige opplæringsmåneden om ernæring. Av planen går det frem at målet med opplæringen er at 

helsepersonell i kommunen skal ha kunnskap om nasjonale og faglige retningslinjer for forebygging og 

behandling av underernæring. For å nå dette målet skal følgende opplæringsaktiviteter gjennomføres: 

 Undervisning i ernæring ved de tre sykehjemmene med klinisk ernæringsfysiolog 

 Nanolæring på e-post distribuert på e-post til alle ansatte, om kommunens rutiner for 

ernæringskartlegging 

 E-læringskurs om ernæring gjort tilgjengelig for alle ansatte gjennom kvalitetssystemet 

 Undervisning i diabetes med diabetessykepleier 

 ABC-studiegrupper organisert på den enkelte arbeidsplass 

I intervju opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten at det blir arbeidet aktivt 

med å følge opp de ulike opplæringsaktivitetene som skal gjennomføres i ernæringsmåneden hvert år. Det 

blir vist til at alle ansatte får tilbud om å delta i undervisning i mat og ernæring med kommunens kliniske 

ernæringsfysiolog. Kursene er ikke obligatoriske, men virksomhetene prøver å sørge for at alle ansatte får 

gjennomført de kursene som tilbys. Virksomhetslederne viser til at de gjennom god tilrettelegging på 

avdelingen stort sett greier å sikre at de ansatte får deltatt i internundervisningen. Det blir også vist til at 

internundervisningen oppleves som utbytterike for de ansatte. Særlig de ansatte som er ufaglærte har stor 

nytte av de kursene som settes opp om ernæring, i og med at de ikke har en utdanningsbakgrunn som 

inkluderer spesifikk opplæring i dette temaet. 

Videre blir det opplyst i intervju at nanolæringer, som er enkle og kortfattede e-læringskurs, blir sendt ut 

hvert år for å friske opp kunnskapen til de ansatte om ulike ernæringsrelaterte tema. Nanolæringen kan 

for eksempel knytte seg til hvordan man gjennomfører målinger og beregner KMI, hvordan man kan arbeide 

med vektøkning mv.  
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Det blir opplyst i intervju at det på forsommeren hvert år blir gjennomført en felles opplæring av alle nye 

ferievikarer, der ett av de faste opplæringstemaene er gjennomføring av måltid og ernæring. 

Når det gjelder kartlegging av kompetanse blant de ansatte, blir det opplyst at det en gang i året blir 

gjennomført en kompetansekartlegging der ansatte selv legger inn informasjon om eksisterende 

kompetanse, herunder kompetanse om ernæring, samt eventuelle ønsker om kompetansepåbygging i form 

av kurs og utdanninger. Det blir ikke arbeidet på andre måter med systematisk kartlegging av hvilken 

kompetanse de ansatte i virksomhetene besitter med hensyn til ernæring, og hvilken kompetanse det er 

behov for å styrke. Kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg opplyser i intervju at kommunen 

mangler et godt system som gir rask og enkel oversikt over hvilken kompetanse som er tilgjengelig i 

tjenestene. Kompetansekartleggingene har likevel bidratt til å synliggjøre hvilken kompetanse kommunen 

mangler. I etterkant av en slik kartlegging kom det blant annet frem at det var mangel på 

diabetessykepleiere i kommunen, og kommunen tilbød derfor etterutdanning knyttet til temaet for ansatte 

som var interessert i dette.  

I intervju opplyser flere virksomhetsledere i sykehjem at de savner en bedre oversikt over hvilken 

kompetanse som finnes blant de ansatte, som på en enkelt måte også lar seg koble til arbeid med 

planlegging av turnuser, slik at det blir enklere å bemanne turnuser og vakter med den kombinasjonen av 

kompetanse det er behov for. 

Oppegård kommune har ansatt klinisk ernæringsfysiolog i 100 prosent stilling. Stillingen er per i dag 

finansiert av prosjektmidler, men den ansatte i stillingen er fast ansatt. Klinisk ernæringsfysiolog har faste 

møtepunkter med tjenestene og benyttes både av sykehjem og hjemmetjeneste etter behov, i forbindelse 

med oppfølging av enkeltpasienter. Som omtalt i tidligere kapitler i rapporten og i avsnittene over, har 

ernæringsfysiolog også bidratt på systemnivå i forbindelse med utarbeidelse av kravspesifikasjon til 

anskaffelse av middagsleveranser fra ekstern leverandør og i forbindelse med opplæring. 

I intervju peker på kommunens kliniske ernæringsfysiolog på at systemet for internundervisning i ernæring 

i Oppegård kommune i hovedsak er godt. Samtidig blir det pekt på at måneden med ernæringsfokus i 

februar kommer litt brått på for sykehjemmene og hjemmetjenesten, og at det ikke alltid har blitt planlagt 

tilstrekkelig i forkant med tanke på å sikre at man får gjennomført alle de opplæringstiltakene det er lagt 

opp til. Klinisk ernæringsfysiolog peker også på at det gjennom resten av året varierer i hvilken grad 

ernæring er tema for opplæring og faglig utvikling i sykehjem og hjemmetjeneste. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført blant ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste, ble det 

stilt en rekke spørsmål om kjennskap til og deltakelse i opplæringstiltak knyttet til ernæring. Svarene på 

de ulike spørsmålene er gjennomgått under. 

På spørsmål om de er kjent med kommunens felles årshjul for internopplæring av ansatte innen pleie og 

omsorg, svarer i underkant av 79 prosent av de som har svart på undersøkelsen at de er kjent med dette. 

I overkant av 21 prosent svarer at de ikke er kjent med årshjulet for internopplæring. Den samlede 

svarfordelingen går frem av figuren under: 
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Figur 12: Er du kjent med kommunens felles årshjul for internopplæring av ansatte innen pleie og omsorg? 

(N=98) 

 

På spørsmål om de har deltatt i undervisning på arbeidsplassen med klinisk ernæringsfysiolog i løpet av de 

siste to årene, svarer cirka 56 prosent at de har vært med på slik undervisning. Cirka 38 prosent av de 

ansatte som har besvart undersøkelsen opplyser at de ikke har deltatt i undervisning med klinisk 

ernæringsfysiolog de siste to årene, mens cirka seks prosent ikke husker eller vet om de har deltatt i slik 

undervisning. Den samlede svarfordeling på spørsmålet går frem av figuren under: 

Figur 13: Har du deltatt i undervisning på arbeidsplassen med klinisk ernæringsfysiolog i løpet av de siste to 

årene? (N=98) 

 

Videre svarer i overkant av 45 prosent av de ansatte i undersøkelsen at de har gjennomført nanolæring 

knyttet til kosthold og ernæring i løpet av de siste to årene. I underkant av 29 prosent har ikke gjennomført 

slik nanolæring, mens i underkant av 26 prosent ikke husker eller vet om de har vært gjennom nanolæring 

knyttet til kosthold og ernæring i løpet av de siste to årene. Den samlede svarfordeling på spørsmålet går 

frem av figuren under: 
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Figur 14: Har du gjennomført nanolæring (kurs distribuert på e-post) knyttet til kosthold og ernæring i løpet av 

de siste to årene? (N=97) 

 

På spørsmål om de har gjennomført e-læringskurs knyttet til ernæring i løpet av de siste to årene, svarer 

cirka 30 prosent av de ansatte i undersøkelsen at de har gjort dette. Cirka 45 prosent av de ansatte har 

ikke gjennomført e-læringskurs knyttet til ernæring i løpet av de siste to årene, mens 25 prosent opplyser 

at de ikke husker eller vet om de har gjennomført slike kurs de siste to årene. Den samlede svarfordelingen 

går frem av figuren under: 

Figur 15: Har du gjennomført e-læringskurs knyttet til ernæring i løpet av de siste to årene? (N=96) 

 

Videre har de ansatte fått spørsmål om i hvilken grad de opplever at de får nok opplæring fra kommunen 

når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. Av svarene går det frem at i underkant av 21 

prosent av de ansatte i stor grad opplever at de får nok opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer 

hos eldre. I overkant av 53 prosent svarer at de i noen grad får nok opplæring om disse temaene, mens 

nesten 22 prosent svarer at de i liten grad får nok opplæring fra kommunen når det gjelder ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre. Cirka 2 prosent av de ansatte i undersøkelsen svarer at de ikke i det hele 

tatt har fått nok opplæring fra kommunen når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. 

Den samlede svarfordelingen på spørsmålet går frem av figuren under: 
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Figur 16: I hvilken grad opplever du at du får nok opplæring fra kommunen når det gjelder ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre? (N=96) 

 

I åpne svarfelt i undersøkelsen, har de ansatte fått anledning til å utdype hva de savner mer opplæring i 

når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. Tilbakemeldinger som går igjen i de åpne 

svarfeltene er mer opplæring knyttet til hvordan man best mulig kan berike næringen i kosten til de eldre 

samtidig som man klarer å tilby god og innbydende mat, mer opplæring i hvordan smaksans og sultfølelse 

endrer seg fysiologisk når man blir eldre, samt mer kurs og opplæring knyttet til ernæring for pasienter 

som har utfordringer med å tygge og/eller svelge. Mange av de ansatte etterlyser også hyppigere opplæring 

knyttet til ernæring. 

Avslutningsvis har de ansatte fått spørsmål om i hvilken grad de opplever at det blir satt av nok tid til 

opplæring når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. Av svarene går det frem at cirka 

12 prosent av ansatte som har svart på undersøkelsen opplever at det i stor grad blir satt av nok tid til 

opplæring, mens cirka 49 prosent opplever at det i noen grad blir satt av nok tid til opplæring om temaet. 

I overkant av 25 prosent av de ansatte svarer at de i liten grad opplever at det blir satt av nok tid til 

opplæring når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. I tillegg svarer i overkant av fem 

prosent av de ansatte at de ikke i det hele tatt opplever at det blir satt av nok tid til opplæring for dette 

temaet. Den samlede svarfordelingen på spørsmålet går frem av figuren under: 
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Figur 17: I hvilken grad opplever du at det blir satt av nok tid til opplæring når det gjelder ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre? (N=94) 

 

9.4.2 Vurdering 

Revisjonen mener at Oppegård kommune gjennomfører flere relevante opplæringstiltak for å sikre at 

ansatte har tilstrekkelig kompetanse om ernæring, særlig i forbindelse med den årlige temamåneden om 

ernæring. Etter revisjonens vurdering fremstår de ulike tiltakene som gjennomføres denne måneden 

(undervisning med klinisk ernæringsfysiolog, nanolæringer og e-læringskurs) som hensiktsmessige med 

tanke på å utvikle de ansattes kompetanse om ernæring og kjennskap til interne rutiner og prosedyrer for 

arbeid med ernæring. 

Samtidig viser undersøkelsen at en betydelig andel av de ansatte ikke har deltatt i undervisning med 

ernæringsfysiolog og/eller gjennomført nanolæring eller e-læringskurs i løpet av de siste to årene. En andel 

av de ansatte opplever at de i liten grad får nok opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer, og at 

det heller ikke blir satt av nok tid til opplæring om dette temaet. 

Som pekt på i kapittel 9.3.2, mener revisjonen at opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer er en 

sentral aktivitet når det gjelder å sikre forsvarlige tjenester og at ansatte har en tilstrekkelig 

fagkompetanse. I lys av dette og på bakgrunn av ansattes svar i undersøkelsen, er det revisjonens 

vurdering at Oppegård kommune må sikre at alle ansatte gjennomfører de opplæringstiltakene om 

ernæring det er lagt opp til. 

En forutsetning for å kunne sikre tilstrekkelig opplæring i ernæring, er å ha oversikt over hvilke 

opplæringsbehov som finnes tjenestene. Undersøkelsen viser at kommunen ikke har et godt system for å 

holde oversikt over den samlede kompetansen i tjenesten, og hvor denne behøver å utvikles. Revisjonen 

vil peke på at det i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går frem at 

virksomheten, som en del av sin internkontroll og systematiske virksomhetsstyring, har plikt til å ha 

oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring. For at Oppegård kommune skal klare å 

iverksette målrettede og effektive opplæringstiltak som bidrar til å utvikle en tilstrekkelig faglig kompetanse 

om ernæring i tjenestene, er det revisjonens vurdering at kommunen må sikre en god nok oversikt over 

den samlede kompetansen i tjenestene, samt hvor i tjenesten det er behov for å videreutvikle og bygge på 

kompetansen. 
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10. Innhenting av tilbakemeldinger 

vedrørende ernæringsarbeid til eldre 

 

10.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

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

ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging? 

10.2 Revisjonskriterier 

Det går frem av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 at pasienter og brukere av helse- og 

omsorgstjenesten har rett til medvirkning ved tjenesteutførelse. Medvirkning skal tilpasses den enkeltes 

evne til å gi og motta informasjon. Det går videre frem at tjenestetilbudet skal «så langt det er mulig 

utformes i samarbeid med pasient og bruker. (…) Dersom pasient ikke har samtykkekompetanse, har 

pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.» 

Av kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene går også viktigheten av medvirkning i egen sak frem. 

Av § 3 går det frem at kommunen skal ha system som søker å sikre at «brukere av pleie- og 

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av 

tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av 

tjenestene.» 

Helse- og omsorgstjenesteloven omtaler i tillegg medvirkning og samarbeid på systemnivå, gjennom § 3-

10 som omhandler pasienter og brukeres innvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner: 

Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens 
helse- og omsorgstjeneste. 
 
Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer 
systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 
 
Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med 
frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. 

 

Det går frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene at helse- og 

omsorgstjenesten har plikt til å «d. sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes», og «e. sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og 

pårørende.» Det går i tillegg frem at helse- og omsorgstjenesten er pliktig å gjøre en vurdering av 

virksomheten basert på pasienter, brukere og pårørende sine erfaringer (§ 8 bokstav d). 

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 har også enhver som yter helse- og omsorgstjenester etter 

loven et ansvar for å «sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- 

og brukersikkerhet.» 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

10.3 Datagrunnlag 

Som det går frem av kapittel 5.3, er det etablert rutiner for gjennomføring av kartleggingssamtaler med 

både pasienter og pårørende, der nye pasienters preferanser og ønsker knyttet til ernæring, måltider mv. 

blir tatt opp. Det går også frem at det er etablert rutiner for gjennomføring av jevnlige oppfølgingssamtaler 

med pasienter og pårørende, der blant annet ernæring og bistandsbehov i forbindelse med måltider blir 

tatt opp som fast tema. Gjennom disse kanalene for kartlegging og oppfølging, har pasienter og pårørende 

muligheten til å komme med tilbakemeldinger til kommunen om hvordan det ernæringsmessige tilbudet 

den enkelte mottar oppleves å fungere, med hensyn til måltidskvalitet, bistand og tilrettelegging. 



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune - 17/00359-8 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune : FR rapport Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune

 
 

49  

I tillegg til de tilbakemeldingene som innhentes fra den enkelte pasient gjennom den faste dialogen 

beskrevet over, blir det gjennomført brukerundersøkelser blant pasienter i både hjemmetjenesten og på 

sykehjemmene hvert tredje år. Ved sykehjemmene gjennomføres det i denne forbindelse også 

brukerundersøkelser blant pårørende til pasienter. Forrige runde med brukerundersøkelser ble gjennomført 

i 2017. 

Oppegård kommune benytter seg av KS sitt verktøy for brukerundersøkelser, bedrekommune.no, der de 

samme spørsmålene benyttet fra gang til gang, og scores på en skala fra 1 til 6 der 1 tilsvarer i svært liten 

grad og 6 tilsvarer i svært stor grad.  I undersøkelsene til henholdsvis pasienter og pårørende i sykehjem 

er det inkludert spørsmål knyttet til om pasientene er fornøyde med maten de får servert, om de får nok 

mat, om måltidene er hyggelige og om det legges til rette for at de får spise når de ønsker det. I 

undersøkelsen til pasienter i hjemmetjenesten er det inkludert ett spørsmål knyttet til ernæring (om 

pasientene er fornøyde med hjelpen de får til matlaging). 

Tallene fra de undersøkelsene som er gjennomført blant pasienter og pårørende i 2017, viser at både 

sykehjemmene og hjemmetjenesten i Oppegård scorer høyt på de spørsmålene som knytter seg til 

ernæring og tilrettelegging i forbindelse med måltider. Pasientene i både hjemmetjeneste og sykehjem 

scorer kommunen rett under eller rett over 5 (på en skala fra 1-6), for alle spørsmål knyttet til ernæring. 

Tallene fra undersøkelsen til de pårørende til pasienter ved sykehjem er noe lavere, men alle spørsmålene 

knyttet til ernæring i undersøkelsen er fremdeles gitt en gjennomsnittsscore på over 4. 

I intervju opplyser kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg at brukerundersøkelsene kommunen 

gjennomfører har avgrenset verdi for utviklingen av arbeidsområdet. Dette skyldes både at de kun 

gjennomføres hvert tredje år, og at dataene som kommer ut av undersøkelsen er for lite detaljerte og 

nyanserte til å kunne bruke i analyse i særlig grad. Kommunalsjef opplyser også at resultatene fra de tre 

siste brukerundersøkelsene ser nesten helt like ut, noe som gjør det vanskelig å identifisere og sette i verk 

relevante tiltak for å styrke tjenestetilbudet i sykehjem og hjemmetjeneste. I intervju med 

virksomhetsledere og avdelingsledere blir det også vist til at det er vanskelig å gjøre seg nytte av de tallene 

som kommer frem i brukerundersøkelsene. Fra virksomhetslederne blir det pekt på at det er vanskelig å 

finne gode tiltak for å styrke tjenestene på bakgrunn av tallene i undersøkelsene, både fordi det går for 

lenge mellom hver undersøkelse, og fordi spørsmålene i undersøkelsene blir for generelle til at de kan 

brukes til å si noe om tjenesteleveransene. Noen av de intervjuede avdelingslederne peker imidlertid på at 

i den grad pasienter eller pårørende legger inn kommentarer som svar på undersøkelsene, kan dette i noen 

tilfeller være nyttig, da kommentarene gjerne gir mer substans om ulike forhold, som det er mulig å ta tak 

i og følge opp for kommunen. 

Kommunalsjef og en av virksomhetslederne peker på at de kunne tenkt seg å ta i bruk metoder for å 

innhente hyppigere og mer direkte tilbakemeldinger på hvordan virksomhetenes arbeid fungerer, herunder 

hvor godt arbeidet med kosthold og ernæring oppleves å fungere. Begge peker på at det kunne ha vært 

interessant å prøve ut tilbakemeldingsmetoden FIT (feedback-informerte tjenester) både ved sykehjem og 

hjemmetjenesten. Erfaringer fra andre fagområder er at bruken av FIT gir kommunen nyttige 

tilbakemeldinger som det er mulig å arbeide med og følge opp. Det blir imidlertid opplyst at utviklingsarbeid 

knyttet til å endre hvordan pleie- og omsorgstjenestene innhenter tilbakemeldinger fra pasienter og 

pårørende på, står på vent på grunn av den pågående sammenslåingsprosessen med Ski kommune. 

10.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å sikre 

tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging 

på en individuell basis. Rutinene for kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus hos pasienter, omtalt i 

kapittel 4 og 5, sikrer at kommunen får innhentet tilbakemeldinger fra pasientene på hvordan de opplever 

at deres individuelle tilbud fungerer med hensyn til ernæring og ernæringsrelaterte spørsmål, og dermed 

at pasientene i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 får anledning til å medvirke til hvordan 

tjenestetilbudet utformes. 

Som det går frem av kapittel 4.4 og 5.4, mener revisjonen imidlertid at kommunen har forbedringspotensial 

når det kommer til å sikre at alle pasienter faktisk blir ernæringskartlagt og fulgt opp. Av dette følger at 

kommunen også har forbedringspotensial når det kommer til å at det blir innhentet tilbakemeldinger fra 

alle pasientene på hvordan de opplever at deres individuelle tilbud fungerer med hensyn til ernæring. 
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Revisjonen mener det er positivt at kommunen har etablert rutiner for å innhente tilbakemeldinger og 

erfaringer fra pasienter og pårørende. Revisjonen mener også det er positivt at tjenestene gjør kritiske 

vurderinger av dagens rutiner for bruker- og pårørendemedvirkning, og at det foreligger ønske om å utvikle 

disse rutinene slik at de i enda større grad kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. Revisjonen mener 

at mer målrettede undersøkelser på systemnivå vil gjøre tjenestene bedre i stand til å identifisere og følge 

opp overordnede og tverrgående utfordringer knyttet til arbeidet med ernæring i tjenestene til eldre samlet 

sett, og som eventuelt går utover de utfordringene som måtte gjelde den enkelte pasient. Dette vil slik 

revisjonen vurderer det, bidra til å sikre at den samlede tjenesteleveransen knyttet til ernæring til eldre i 

størst mulig grad utformes i samsvar med pasientenes ønsker og behov.  
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11.  Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge, 

vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko blant pasienter som mottar hjemmesykepleie og pasienter 

som er innlagt på sykehjem, både i forbindelse med innleggelse/oppstart av tilbud og fortløpende under 

behandlingsløpet. Videre viser forvaltningsrevisjonen at det for måltider som tilberedes ved sykehjemmene 

(frokost, lunsj og kvelds), er etablert hensiktsmessige rutiner og praksis for å sikre et variert og 

helsefremmende kosthold. 

I tillegg har kommunen etablert rutiner for henholdsvis smittevern og internkontroll knyttet til håndtering 

av næringsmidler, som etter revisjonens vurdering er tilstrekkelige for å sikre god hygiene ved tilbereding 

og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Ved sykehjemmene er det også etablert 

rutiner for internkontroll i forbindelse med næringsmiddelhåndtering som etter revisjonens vurdering er i 

samsvar med kravene i forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. 

I Oppegård kommunes styrende dokumentene er det vist til at ernæring og riktig kosthold blant eldre skal 

være en prioritert arbeidsoppgave, men verken i styrende dokumenter eller virksomhetsplaner er det 

operasjonalisert hvordan det skal arbeides i kommunen med ernæring i tjenester til eldre. Revisjonen vil 

peke på at tydelige mål for de ulike aktivitetene i virksomheten er viktige for å sikre tilstrekkelig og 

kontinuerlig fokus på arbeid med ernæring, og for å gjøre det klart for de ansatte hvilke krav og 

forventninger det er til tjenestene med hensyn til ernæring til eldre.  

Forvaltningsrevisjonen viser at de etablerte rutinene for å kartlegge, vurdere og følge opp ernæringsmessig 

risiko i sykehjem og hjemmetjeneste, ikke er kjent blant alle ansatte. Dette medfører etter revisjonens 

vurdering risiko for at ikke alle pasienter blir kartlagt for ernæringsmessig risiko i samsvar med de rutinene 

som er etablert, og at eventuell ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp. Revisjonen 

mener derfor at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert blir gjort tilstrekkelig kjent blant de 

ansatte. 

Når det gjelder middagsmåltidet ved sykehjemmene, som blir levert ferdig tilberedt og klart for oppvarming 

fra ekstern leverandør, viser forvaltningsrevisjonen at kommunen ikke mottar den nødvendige 

informasjonen fra leverandøren til å kunne kontrollere om middagsrettene som blir levert innehar den 

næringsmessige verdien pasientene har behov for. Dette medfører etter revisjonens vurdering risiko for at 

middagsmåltidet som blir servert ved sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den 

enkelte pasient har behov for. Revisjonen mener derfor at kommunen må sikre tilstrekkelig informasjon 

for å kunne vurdere næringsinnholdet i middagsretter fra ekstern leverandør. 

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at kommunens rutiner for internkontroll i forbindelse med 

næringsmiddelhåndtering ikke er kjent blant alle ansatte. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko 

for at rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, 

og dermed også risiko for brudd på regelverk for håndtering av næringsmidler. En gjennomgang av avvik 

som har blitt meldt i løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på IK mat-

håndbokens prosedyrer. Revisjonen mener derfor det er viktig at Oppegård kommune sørger for at de 

prosedyrene som er etablert for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte, for å 

redusere risikoen for, samt forhindre brudd på, gjeldende regelverk og interne rutiner. Revisjonen mener 

også at kommunen må sikre at det blir meldt avvik knyttet til brudd på internkontrollrutiner for håndtering 

av mat. Undersøkelsen indikerer at ikke alle avvik knyttet til brudd på rutiner for håndtering av mat blir 

meldt.  

Med hensyn til kompetanse i tjenestene, er det revisjonens vurdering at ikke alle ansatte opplever å ha 

nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere oppgaver knyttet til dette 

temaet i sitt daglige arbeid på en god nok måte. Dette kommer frem i spørreundersøkelsen blant de 

ansatte. Revisjonen mener at Oppegård kommune må sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om 

ernæring til å kunne håndtere krav i regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov, 

slik som tilstrekkelig næring og et variert og helsefremmende kosthold. Dette må sees i sammenheng med 

arbeid med opplæring av ansatte. Kommunen har etablert flere hensiktsmessige opplæringstiltak, men 
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ikke alle ansatte har deltatt i fellesopplæring eller gjennomført e-læringskurs. Flere ansatte opplever også 

at de ikke får nok opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer. 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å sikre 

tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging 

på en individuell basis. Revisjonen mener videre det er positivt at kommunen har etablert rutiner for å 

innhente tilbakemeldinger og erfaringer fra pasienter og pårørende, og at det er positivt at kommunen 

ønsker å utvikle disse rutinene slik at de i enda større grad kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. 

Revisjonen mener at mer målrettede undersøkelser på systemnivå vil gjøre tjenestene bedre i stand til å 

identifisere og følge opp overordnede og tverrgående utfordringer knyttet til arbeidet med ernæring i 

tjenestene til eldre samlet sett, og som eventuelt går utover de utfordringene som måtte gjelde den enkelte 

pasient. Dette vil slik revisjonen vurderer det, bidra til å sikre at den samlede tjenesteleveransen knyttet 

til ernæring til eldre i størst mulig grad utformes i samsvar med pasientenes ønsker og behov.  

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Utarbeider eksplisitte målsetninger for arbeidet med ernæring i tjenester til kommunens eldre. 

2. Sikrer at etablerte rutiner for kartlegging og oppfølging av ernæringsutfordringer gjøres tilstrekkelig 

kjent blant de ansatte, både ved sykehjem og i hjemmetjenesten. 

3. Sikrer tilgang til nødvendig informasjon for å kunne etterprøve næringsinnhold i middag som blir levert 

fra middagsleverandøren. 

4. Sikrer at prosedyrer for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte. 

5. Sikrer at avvik knyttet til etterlevelse av prosedyrer i IK mat-håndbok blir registrert, at avvikene blir 

behandlet, og at det blir iverksatt tiltak for å forhindre at tilsvarende avvik oppstår på nytt. 

6. Sikrer tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om ernæring til å kunne håndtere krav i regelverk 

knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov. Herunder: 

a. Sikrer oversikt over den samlede kompetansen i tjenestene, samt hvor i tjenesten det er behov for 

å videreutvikle og bygge på kompetansen. 

b. Sikrer at alle ansatte gjennomfører planlagte opplæringstiltak. 

7. Videreutvikler system og rutiner for systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra brukere, beboere 

og pårørende vedrørende ernæring og måltider, samt bistand og tilrettelegging i forbindelse med dette. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven.21 Om 

formålet med loven går følgende frem: 

«Lovens formål er særlig å: 

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

funksjonsevne, 

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

og forebygge sosiale problemer, 

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

tilværelse i fellesskap med andre, 

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 

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

tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 

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

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

 

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

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

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

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

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

(…)  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

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

støttekontakt, 

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og 

d. avlastningstiltak.» 

 

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

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

«Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

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

omsorgstjenestetilbud, 

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

g. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 

h. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 

                                                

21 Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (helse- og 
omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. 
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I kommentarer til reglene om rett til nødvendig helsehjelp fremgår det at «Nødvendige helse- og 

omsorgstjenester må ses i sammenheng med kravet om forsvarlige tjenester (…).»22 

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene23 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

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

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

med ernæring, mat og måltider.  

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

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

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

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

enkeltes tilstand. 

En sentral forutsetning for å kunne tilby et tjenestetilbud som er i samsvar med forskriften om kvalitet i 

pleie- og omsorgstjenestene, er tilstrekkelig kunnskap om pasientenes helse-/allmenntilstand, inklusiv 

deres ernæringsstatus. 

Verdig eldreomsorg 

Retten til en verdig, trygg og meningsfull alderdom er nedfelt i forskrift om en verdig eldreomsorg24, også 

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

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

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

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

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

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

nå disse målsettingene for tjenestetilbudet, herunder blant annet: 

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

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

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

til personlig hygiene. 

d. Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 

e. Lindrende behandling og en verdig død. 

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

rehabilitering. 

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

behandlingen. 

h. Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 

                                                

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

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen har som formål å sikre en 

systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle regler som har til formål å sikre helsemessige trygge 

næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn i virksomheter som produserer, pakker, 

lagrer, transporterer, omsetter eller importerer næringsmidler. Kravene i forskriften omfatter alle 

virksomheter som utfører en eller flere av disse aktivitetene.  

§ 4 i forskriften omhandler plikten til internkontroll. Her går det frem at den som er ansvarlig for 

virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at internkontrollen skal 

dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, 

risikoforhold og størrelse. Den skriftlige dokumentasjonen av internkontroll skal etter forskriften som et 

minimum omfatte forskriftens § 5 nr. 4, 5, 7 og 8. 

§ 5 i forskriften beskriver innholdet i internkontrollen for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Her går 

det frem at internkontrollen skal inneholde følgende:  

1. oversikt over de krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder for virksomheten, 

2. oversikt over hvordan virksomheten er organisert, 

3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivningens krav. Ansvar 

og myndighet for utførelse skal fastlegges, 

4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig, 

5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er 

ansvarlig, 

6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal 

være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten, 

7. rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å 

kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten 

har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivningen, 

8. rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, 

og 

9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde 

forskriftens krav. 

I forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, kapittel 2, er det stilt krav til at alle institusjoner 

som omfattes av forskriften skal ha et infeksjonskontrollprogram som inneholder tiltak for 

infeksjonsforebygging (håndhygiene, arbeidstøy, beskyttelsesutstyr, avfallshåndtering mv.) og 

infeksjonsovervåking (system for å overvåke infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og 

begrensning av utbrudd av infeksjoner). 

Brukermedvirkning 

Det går frem av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 at pasienter og brukere av helse- og 

omsorgstjenesten har rett til medvirkning ved tjenesteutførelse. Medvirkning skal tilpasses den enkeltes 

evne til å gi og motta informasjon. Det går videre frem at tjenestetilbudet skal «så langt det er mulig 

utformes i samarbeid med pasient og bruker. (…) Dersom pasient ikke har samtykkekompetanse, har 

pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.» 

Av kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene går også viktigheten av medvirkning i egen sak frem. 

Av § 3 går det frem at kommunen skal ha system som søker å sikre at «brukere av pleie- og 

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av 

tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av 

tjenestene.» 

Helse- og omsorgstjenesteloven omtaler i tillegg medvirkning og samarbeid på systemnivå, gjennom § 3-

10 som omhandler pasienter og brukeres innvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner: 

Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens 
helse- og omsorgstjeneste. 
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Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer 
systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 
 
Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med 
frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. 

 

Det går frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene at helse- og 

omsorgstjenesten har plikt til å «d. sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes», og «e. sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og 

pårørende.» Det går i tillegg frem at helse- og omsorgstjenesten er pliktig å gjøre en vurdering av 

virksomheten basert på pasienter, brukere og pårørende sine erfaringer (§ 8 bokstav d). 

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 har også enhver som yter helse- og omsorgstjenester etter 

loven et ansvar for å «sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- 

og brukersikkerhet.» 

Krav om internkontroll og styringssystem i helse- og omsorgstjenestene 

Krav om internkontroll og systematisk virksomhetsstyring i kommunale helse- og omsorgstjenester går 

frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.25 Av § 3 i forskriften, 

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

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

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

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

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

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

internkontroll og systematisk virksomhetsstyring, er at kontrollarbeidet skal tilpasses virksomhetens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tjenestene er faglig forsvarlige. 

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

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

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

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

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

inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet.  

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

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

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

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

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

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

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

omsorgslovgivningen. 

                                                

25 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-
2016-10-28-1250. 
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Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 

Lov og forskrift 

 Helse- og omsorgsdepartementet, 2011. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og 

omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. 

 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 

etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 

1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-

06-27-792. 

 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 

(Verdighetsgarantiforskriften). FOR-2010-11-12-1426. 

 Helse- og omsorgsdepartementet, 1999. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 

brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. 

 Helse- og omsorgsdepartementet, 2016. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. 

 Helse- og omsorgsdepartementet, 2005. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. For-

2005-06-17-610. 

 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og 

fiskeridepartementet, 1994. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. FOR-

1994-12-15-1187. 

Dokumenter fra Oppegård kommune 

 Oppegård kommune: Kommuneplan 2011-2022. Vedtatt av kommunestyret 25.05.11. 

 Oppegård kommune: Handlingsprogram 2018-2021. Vedtatt av kommunestyret 11.12.17, i sak 85/17. 

 Oppegård kommune: Strategiplan for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene i Oppegård 

kommune 2006-2016. Vedtatt av kommunestyret 29.03.06, i sak 2/06. 

 Oppegård kommune: Årsrapport 2016. 

 Oppegård kommune: Årsrapport 2017. 

 Oppegård kommune: Tilstandsrapport Omsorgstjenesten 2015. 

 Oppegård kommune: Tilstandsrapport Omsorgstjenesten 2017. 

 Oppegård kommune: Virksomhetsplaner 2018 for sykehjem og hjemmetjeneste. 

 Oppegård kommune: Årshjul for opplæring i omsorgstjenesten. 

 Oppegård kommune: Bruker- og pårørendeundersøkelser for hjemmetjeneste og institusjon 2017. 

 Oppegård kommune: Rutiner og prosedyrer fra sykehjem og hjemmetjeneste. 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 24/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00290-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

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. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Tilbakemelding til kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport om 
vedtaksoppfølging i Oppegård kommune, Status vebalvedtak og Oppfølging av 
politiske vedtak 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Oppegård kommunestyre vedtok 12.2.18 i sak 15/18 Sak fra Kontrollutvalget 22/17 
- Forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune
følgende:

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

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

a. utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem
hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.

b. etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra administrativt til
politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder også på eventuelle avvik
i vedtaksoppfølgingen.

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

3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av
kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.
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Revisjonens anbefalinger 
I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Deloitte AS, fremkom følgende 
anbefalinger: 
 
«Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård 
kommune setter i verk følgende tiltak:  
 
1. Vurderer å utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det 

går frem hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  
2. Vurderer å etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra 

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

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

 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har i brev, datert 16.11.18, gitt en tilbakemelding på oppfølgingen av 
kommunestyrets vedtak og revisjonens anbefalinger. 
 
Rådmann bemerker følgende: 
 
«I tillegg til tidligere rapportering på vedtak fra handlingsprogram og mål- og rammesak er 
det i 2018 innført rapportering på oppfølging av øvrige politiske vedtak. Rapporteringen 
inkluderes i tertialrapport og årsberetning. Disse publiseres på kommunens hjemmeside slik 
at vedtakene og status på oppfølging er tilgjengelig for innbyggerne..» 
 
 

Rådmann avslutter med følgende bemerkning: 
 
«Det vil bli utformet et nytt politisk reglement for Nordre Follo kommune fra 1.1.2020.» 

 
 

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 revisjonens anbefalinger bør vurderes tatt med i 
arbeidet med utarbeidelsen av rutiner for vedtaksoppfølging for Nordre Follo 
kommune. 
 
Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 21.11.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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_ 
Tilbakemelding til kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i 
Oppegård kommune 
  
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 15/18. Rådmannen melder med dette tilbake til 
kontrollutvalget om sin oppfølging av vedtaket.  
 
Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten vedtok kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 
til orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen vurdere å:  
a. utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem hvilke 
momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  

b. etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra administrativt til politisk 
nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder også på eventuelle avvik i 
vedtaksoppfølgingen.  

c. legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av disse, som er 
tilgjengelig for både politikere og innbyggere.  
3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av 
kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.  
 
Rådmannen har vurdert og fulgt opp revisors anbefalinger.  
  
I tillegg til tidligere rapportering på vedtak fra handlingsprogram og mål- og rammesak er det i 2018 
innført rapportering på oppfølging av øvrige politiske vedtak. Rapporteringen inkluderes i 
tertialrapport og årsberetning. Disse publiseres på kommunens hjemmeside slik at vedtakene og 
status på oppfølging er tilgjengelig for innbyggerne slik det fremgår i lenken: 
https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/4293800.2560.ktmtsqmkbbtaqm/Tertialrapport2
018_januar-august_ipad.pdf 
 
Innholdet i protokoller fra politiske møter følger av pkt 1.10.7 i gjeldende vedtatte politiske 
reglement slik det fremgår i lenken: https://www.oppegard.kommune.no/politikk.430212.no.html   
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Det vil bli utformet et nytt politisk reglement for Nordre Follo kommune fra 1.1.2020.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Henrik Bøhler Monica Lysebo 
Rådmann     kommunalsjef 
 
       
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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7 STATUS VERBALVEDTAK  
Nedenfor følger status rapportering for verbalvedtak per 31.8.2018. Merk at verbalvedtakene er 
sortert etter statuslys, ikke vedtaksnummer. 
 
Følgende statuslys benyttes: 

  Vedtaket anses ferdig rapportert 
  Vedtaket er i prosess og i rute, dette er ikke endelig rapportering 
 Vedtaket er i prosess, men er forsinket 
 Vedtaket er ikke i satt prosess 

 
 
Verbalvedtak fra tidligere år 
Vedtak Status Navn Kommentar 

15 
 

Rådmannen bes legge frem en sak om det 
helhetlige forebyggende arbeid rettet mot 
ungdom, inkludert Fritidssentrene. 
Vurderingen skal avklare behovet for nye 
driftsformer og hvordan kommunen på en 
best mulig måte kan møte ungdommenes 
endrede behov.  

Sak ble behandlet i Levekårsutvalget 12.6.2018, sak 23/18. 
Følges opp videre i organiseringsprosessen opp mot Nordre 
Follo. 

 
 
 

 
Verbalvedtak mål- og rammesaken 2018-2021 (vedtak juni 2017) 
Vedtak Status Navn Kommentar 

2  b) Måleintervall for måleindikatorene 
"Frivillige timer registrert i 
frivillighetssentralen", "Saksbehandlingstid 
nye saker PPT", "Andel tiltaksplasser innen 
lovpålagt frist i aktive saker", "Flyktninger 18-
55 år som etter avsluttet 
introduksjonsprogram går over i arbeid eller 
utdanning", vurderes oppjustert. 

Målintervallene ble vedtatt av Kommunestyret 11.12.2017 i 
forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2018-
2021. 

3  VA-anlegg Bålerud. Dersom kostnadene ved 
etablering av VA-anlegg på Bålerud overstiger 
den anslåtte investeringsrammen, 47 mill kr 
med tillegg av mva, er kommunestyret innstilt 
på at overskytende beløp kan dekkes av VA-
fondet, om nødvendig ved endring av gjeldene 
forskrift om vann- og avløpsgebyrer. 

Kostnaden overskrider ikke årets budsjett, men foreløpig 
kostnadsoverslag tyder på behov for økning av 
totalbudsjettet.  

5  Rådmannen bes legge til rette for opprettelse 
av et mobbeombud plassert hos sentral 
skoleledelse i kommunen. Rådmannen 
vurderer om dette kan opprettes som et felles 
prosjekt for hele Nordre Follo 

Mobbeombud opprettes sammen med Ski i 2020. 

6  Oppegård skal videreføre skoleløftet og styrke 
innsatsen med tidlig innsats. Det skal legges 
inn midler til en samlet økning av 
lærertettheten på 1.-4. trinn på alle 
barneskoler i 2018. Det skal legges inn 
omstillingsmidler tilsvarende en stilling på 
Sofiemyrtoppen skole. 

Det er lagt inn kommunale midler til økt lærertetthet, 
styrking 1.-4.trinn fra høsten 2018. Midlene kommer i tillegg 
til det øremerkede tilskuddet som mottas fra staten til økt 
lærertetthet. 
 
Omstillingsmidler på Sofiermyr skole er lagt inn fra 2020. 

7  For å redusere saksbehandlingstiden i PPT skal 
det legges inn midler til å opprette en ekstra 
stilling i PPT 

For å redusere ventelistene ble PPT tilført budsjettmidler i 
2018 slik at det kan tilsettes en ny PP-rådgiver. 
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8  Oppegård skal videreutvikle SFO med flere 
aktiviteter. Det vurderes opprettet en 
prosjektstilling for å videreutvikle SFOs 
aktivitetstilbud og skre et mer likeverdig tilbud 
på skolene. 

Rådmannen vurderer å tilsette en prosjektleder for å følge 
opp implementeringen av rammeplan for SFO og 
videreutvikle SFOs aktivitetstilbud. 
 
Det er tilsatt egen prosjektleder i 20 % stilling fra januar 
2018. Stillingen er vakant grunnet sykdom. 

9  Rådmannen bes vurdere muligheten for å 
opprette praksisplasser ved skolene fra 
"storefri" og ut SFO-tiden for å øke 
voksentettheten ved skolene 

Det er inngått avtale med Frivilligsentralen om et 
pilotprosjekt på Greverud skole. Oppstart 2018 både for 
friminutt og i SFO-tiden, med blant annet lesegrupper. 
  

11  Rådmannen bes vurdere hvordan kommunen 
kan bygge og leie ut arealer til en friskole i 
sofiemyrområdet i forbindelse med skole- og 
hallprosjektet. 

Det er nå klart at det blir for kostnadskrevende for en 
friskole å leie seg inn i et nybygg som kommunen bygger og 
eier. Per i dag har kommunen ingen ledige arealer til utleie. 
Oppegård kommune undersøker nå om det i forbindelse 
med bygging av Nordre Follo frigjøres noe kommunalt areal 
som kan være aktuelt for friskolen å leie. Friskolen skal selv 
undersøke privat eide arealer. Ønsket er at arealene skal 
være maks 10 minutters gange fra ny idrettshall. 

14  Rådmannen bes utrede hvordan de største 
vekstkommunene har klart å ha tilstrekkelig 
kapasitet i tjenestetilbudet i en periode i sterk 
vekst. Herunder vurdere om lengre 
nedbetalingstid på lån er et aktuelt tiltak. 

Orienteringssak ble behandlet i formannskapet sak 69/2017. 
Saken ble tatt til orientering. 

15  Det er viktig at den stramme tidsplanene for 
bygging av den nye idrettshallen på Sofiemyr 
holdes. I dette planarbeidet bes Rådmannen 
vurdere å utvide hallkapasiteten til 5 hallflater. 

Per august 2018 jobbes det ut i fra 4 hallflater på Sofiemyr 
og 1 hallflate ved Kolbotn skole. Dette er politisk akseptert 
som 5 hallflater. 
 

16  Oppegård kommune skal samarbeide med 
sosiale entreprenører. Rådmannen bes 
kartlegge og kostnadsberegne mulige områder 
for slikt samarbeid og beskrive hvordan vi skal 
kunne lykkes med å komme i gang.  

I Formannskapet 15.11.2017 ble det lagt frem en plan på 
hvordan kommunen samarbeider og skal samarbeide videre 
med sosiale entreprenører. 

17  Det legges vekt på fortsatt å holde høy 
aktivitet når det gjelder utskifting av 
ledningsnett. Dette gjelder både 
vannledninger og avløpsledninger. 
Rådmannen bes vurdere om det kan være 
aktuelt med et høyere årlig utskiftingsmål enn 
1,5 %. 

Det er vedtatt politisk at ny utskiftingstakt skal være 2 %. 

18  Det vises til områdereguleringsplanen for 
Kolbotn sentrum, der det ble lagt til rette for 
bygging av svømmehall i Kolbotn sentrum. Det 
legges til grunn at rådmannen kommer med 
en konkret sak om dette snares mulig. 

Det ble fremmet en politisk sak om dette 13.2.2018 i 
kommunestyret der det ble synliggjort at det er mulig å 
bygge svømmehall bak Kolben i kombinasjon med boliger. 
Det ble vedtatt at arbeidet fortsetter inn i forprosjektfasen. 

21  Det innarbeides en strategi for å redusere 
bruk av plast i kommunen, inkl i renovasjonen. 

Det er gjennom politisk sak høsten 2017 vedtatt at alle 
virksomheter skal oppfordres til å iverksette 
plastbesparende tiltak hos seg selv. Tiltakene rapporteres 
inn til rådmannen. 

10  Greverud får økt elevgrunnlag. Rådmannen 
bes vurdere muligheten for å benytte 
parkeringsplassen ved Greverud skole for en 
utvidelse av skolen. 

Rådmannen har satt i gang konsekvensutredning på 
Greverud skole som en del av prosjekt Greverud skole – 
rehabilitering og mulig utvidelse. Parkeringsplass er også 
med i vurdering sammen med andre tilgjengelige 
eiendommer rundt Greverud skole. Det tas høyde for 
politisk behandling tidlig i 2109. 

12  Det skal etableres et Newton-rom lokalisert i 
Kolben. Dette skal utvikles fortrinnsvis som et 
fellesprosjekt for Nordre Follo kommune. 

Det er nært samarbeid med First Scandinavia og 
arbeidsgruppen fra Oppegård og Ski om oppstart høsten 
2019. Per 2. tertial er det ikke avklart hvor i Kolben Newton-
rommet lokaliseres. 
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13  Det opprettes en elbysykkelordning for Nordre 
Follo 

Det planlegges for en gradvis igangsetting av drift i 
samarbeid med Ski. 

19  I områdereguleringsplanen for Kolbotn 
sentrum er det satt av tomt til barnehage på 
Kollen. Rådmannen bes legge til rette for at 
denne barnehagen kan drives i privat eller 
ideell regi.  

Det planlegges en sak for politisk behandling i løpet av siste 
tertial 2018.   
  

20  I forbindelse med kommende 
barnehageutbygging bes rådmannen vurdere 
om barnehager kan bygges med mer enn 6 
avdelinger.  

Rådmannen vil vurdere flere avdelinger når nye barnehager 
bygges. I tillegg vil det bli vurdert om noen av de 
eksisterende barnehagene kan utvides framfor å bygge nye 
barnehager. 

22  Det innføres plassgaranti for barn fra og med 1 
år i barnehagene. Dette gjennomføres i 
samarbeid med Ski kommune, som et ledd i 
bygging av Nordre Follo kommune 

Det planlegges med at Ski og Oppegård lager en felles sak 
for politisk behandling i løpet av siste tertial 2018.  
 

23  Rådmannen bes legge fram en overordnet 
oversikt over tiltak som kan bedre forholdene 
under fokusområdet "Folkehelse, miljø og 
samfunn" 

- I april la administrasjonen fram et notat for UMP der man 
redegjorde for ulike tiltak som kan bidra til å bedre 
tilstanden i Kolbotnvannet og og Gjersjøen. Notat ble tatt til 
orientering. I Handlingsprogram 2019-2022 blir det konkret 
foreslått tiltak og synliggjort budsjettbehov for at innsatsen 
for å bedre vannene kan økes. 
 
- Follo Ren har iverksatt innsamling av matavfall fra oktober 
2017. Det er foreløpig litt tidlig å fastslå hvilken effekt dette 
vil gi på målsettingen om 95 % gjenvunnet 
husholdningsavfall. 
 
-Valgdeltakelse kommunevalg 
Politisk organisering er et delprosjekt i prosjektplanen for 
Nordre Follo. Oppegård og Ski kommuner deltar i et 
prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i 
kommuner som skal slå seg sammen. I dette arbeidet vil 
kommunen få innsikt og verktøy for å utvikle 
lokaldemokratiet, som igjen kan bidra til å påvirke 
valgdeltakelsen positivt. 

 
 
Verbalvedtak 2018 (vedtak desember 2017) 
Vedtak Status Navn Kommentar 

12  Rådmannen forbereder kjøp av midlertidig 
barnehage i stedet for fortsatt leie. 

Midlertidig barnehage på Ødegården var opprinnelig 
planlagt å være i drift frem til nye Greverudlia barnehage 
ble tatt i bruk. Gjeldende leiekontrakt utgår sommeren 
2019. Rådmannen ønsker imidlertid ikke å kjøpe flere 
barnehagebygg før det er gjort en nøyere vurdering av 
samlet kapasitet mot behov, sett i sammenheng med 
byggingen av Nordre Follo og at Ski kommune i denne 
sammenheng har modulbarnehager som kan frigjøres til å 
dekke det helhetlige behovet. 
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13  Rådmannen vurderer flere 

arbeidspraksisplasser i skoler og barnehager.  
Oppegård kommune har i dag ulike samarbeidspartnere for 
praksisplasser, som introduksjon for nyankomne flyktninger 
og NAV-Oppegård.  
 
I 2018 og 2019 vil 30-40 deltakere trenge en praksisplass to 
dager i uken over en periode på tre til seks 
måneder.  Normalt har fem til ti personer praksisplass i 
skole og barnehage. Antallet praksiskandidater fra NAV-
Oppegård varierer, og det er ikke mange hvert år. At 
virksomhetene er gode kvalifiseringsarenaer for dem som 
står utenfor arbeid, betyr mye for kommunen i sin helhet. 
Det er et viktig samfunnsansvar hver virksomhet bør ta. Å 
komme ut i arbeid er positivt for folkehelse og økonomi – og 
ikke minst personlig for den kandidaten som får muligheten 
til et selvstendig liv gjennom arbeid. 
 
Rådmannen har vurdert flere arbeidspraksisplasser i skoler 
og barnehager. Oppegård kommune tilrettelegger nå for at 
alle virksomheter i skole og barnehage tilbyr én praksisplass 
hver. Det vil si at kommunen kan tilby 35 praksisplasser til 
enhver tid. Det er utarbeidet en rutine som skal 
kvalitetssikre arbeidet og som forteller om hvilke 
forventninger man bør oppfylle som en god 
kvalifiseringsarena. Virksomhetene stiller seg positive til å 
ha kandidater i praksis. 
 
Hver virksomhet har sin kontaktperson man kan kontakte 
for mulig praksisplass. I tillegg er det etablert en 
kontaktperson i administrasjonen/HR som ansvarlig for å 
følge opp dette arbeidet. Listen over kontaktpersoner 
revideres hvert år og sendes til samarbeidspartnere som har 
mulige praksisplasser i virksomhetene. Praksisplasser og 
gode kvalifiseringsarenaer er jevnlig tema på 
ledernettverksmøter. 

17  Rådmannen vurderer innføring av obligatorisk 
rutinemessig årlig samtale med helsesøster for 
alle elever på ungdomstrinnet. Dette tiltaket 
vurderes i sammenheng med kommende 
forebyggende plan for ungdom. 

Forebyggende plan for ungdom ble lagt fram for 
Levekårsutvalget 12.6.2018, sak 23/18. Vurdering av 
obligatorisk samtale med helsesøster ble lagt ved her. 
Videre arbeid ses i lys av organiseringsprosessen opp mot 
Nordre Follo.  

18  Økt tilbud om ladepunkter for elbil. Oppegård 
kommune må tilrettelegge og være 
behjelpelig med søknader til miljøfondet i 
Akershus fylkeskommune om støtte til 
ladepunkter. 

Administrasjonen har hatt dialog med Akershus 
fylkeskommune om dette. Miljøfondet i fylkeskommunen 
deler kun ut tilskuddsmidler til hurtigladestasjoner, det vil si 
i markedet til store profesjonelle aktører som Fortum, 
Grønn kontakt med flere som ikke har behov for kommunal 
rådgivning for å søke om dette. 
 
Miljøfondet deler ikke ut tilskuddsmidler til private 
ladepunkter for El-bil, det være seg privatpersoner eller 
sameier/borettslag. Dermed faller intensjonen i 
kommunestyrets vedtak bort. 
 
Til opplysning: Miljøfondet kan bevilge penger til kommuner 
som oppretter egne kommunale støtteordninger for 
etablering av el-ladeplasser. Dette forutsetter i så fall at 
kommunen bidrar med 50 % økonomisk egeninnsats, samt 
forplikter seg til å sette av ressurser for å forvalte 
tilskuddsordningen. 
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19  I forbindelse med bygging eller rehabilitering 

av kunstgressbaner, skal det tas initiativ til å 
gjøre dette på en mest mulig mijømessig 
forsvarlig måte.  

Det er nå innarbeidet praksis i kommunen at en søker mest 
mulig miljøvennlig kunstgressløsninger innenfor de 
økonomiske mulighetene som finnes i samarbeid med 
idretten. Hellerasten blir første bane med mer miljøvennlig 
granulat. Avtale mellom kommune og idretten er signert.   

21  Oppegård kommune skal utnytte 
medlemskapet i Ungt Entreprenørskap bedre. 
Som et minimum skal alle ungdomsskoler tilby 
elevbedrift som valgfag. Rådmann bes legge til 
rette for å utnytte erfaringer og lærerressurser 
på tvers av skolene og, om det er mulig, 
etablere et samarbeid med Roald Amundsen 
videregående skole. For å ha høyt fokus på 
entreprenørskap i skolene, bes rådmann 
vurdere hvordan dette kan innarbeides i 
målekartet for skole. 

Det er laget en plan for Ungt Entrepenørskap i 
Oppegårdskolen som ble fremlagt som orienteringsnotat i 
Levekårsutvalget i april 2018. 
 
Indikator for Ungt Entrepenørskap blir innarbeidet i 
målekartet for skole. 

22  Biblioteket tilføres 150 000 kr til drift av BUA 
for 2018. Det forutsettes at det i løpet av 1. 
halvår 2018 vurderes hvordan frivilligheten i 
sterkere grad kan trekkes inn i driften av BUA. 

BUA-prosjektet har resultert i en ny samarbeidsavtale 
mellom Framtiden i våre hender Oppegård, Oppegård 
bibliotek og Oppegård frivilligsentral, der ansvar og 
oppgaver tydeliggjøres. Innsatsen fra frivillige er avgjørende 
for driften av BUA.  

14  Rådmannen vurderer om dagens virkemidler 
for samhandling mellom skolene er 
tilstrekkelig for å sikre at gode tiltak og 
erfaringer tas i bruk ved samtlige skoler, og 
herunder vurderer behovet for nye tiltak for 
bedre samhandling. Lik oppfølging av rutiner 
og erfaringsdeling ved skolene er viktig, ikke 
minst i forbindelse med utvikling av Nordre 
Follo kommune. 

Arbeidet er igangsatt med å kartlegge og sammenholde 
rutiner. I løpet av høsten vil det være gjennomgang og 
evaluering av samarbeidsfora og nettverksmøter. Etter 
evalueringen vil man se på behovet bedre utveksling og 
samhandling. Sammen med Ski arbeides det 
for at kommunenes rutiner kan harmoniseres. 
 

15  Kommunestyret er innstilt på å innvilge 
søknad om lånegaranti på inntil 40 mill kr for 
etablering av ny gym- og tennishall i regi av 
Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres 
ved utbetaling av mva kompensasjon og 
spillemidler. Det forutsettes at tennisklubben 
stiller med minimum 15 % egenkapital av 
beløpet eks mva. Hallen skal også benyttes til 
undervisning for barneskoler, 
skolefritidsordning og barnehager på dagtid. 
Sambruk med kommunen gjør at dette anses 
som et særskilt tilfelle. Rådmannen gis 
fullmakt til å fremforhandle avtale om 
lånegaranti og gjennomføring. Sak om dette 
fremlegges senest i forbindelse med mål- og 
rammesaken. 

Saken om lånegaranti ble behandlet i juni og fikk tilslutning 
fra kommunestyret. Nå jobber tennisklubben med å 
oppfylle kravene til garanti, herunder egenkapital, og de har 
som mål å ha dette på plass i oktober/november. Hvis 
kravene innfris, kommer rådmannen tilbake med ny sak om 
godkjenning av garantien. 
 

16  Det vises til initiativ for utvidelse av Sofemyr 
kirke. Rådmannen vurderer om denne 
utvidelsen kan løes i kirkens egen regi og med 
kommunal garanti.  

Det er gjennomført møte med kirkevergen. Kolbotn 
menighet har satt ned en arbeidsgruppe som har sett på 
både oppgradering og utbygging av Sofiemyr kirke. Det 
arbeides nå med en finansieringsplan. 

20  I forbindelse med nye Hovedplan Vei, med 
tilhørende tiltakspan, skal det vurderes 
hvordan bedre vintervedlikehold på smale 
gangveier, sykkelveier og øvrige gangveier kan 
organiseres. Dette gjelder særlig slike veier 
som fører til kollektivknytepunkter.  

Hovedplan vei ble sluttbehandlet i juni 2018. Tiltaksplanen 
vil være klar for behandling i desember 2018. Der skal 
vintervedlikehold på smale gang- og sykkelveier også 
belyses. 
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8 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 
Nedenfor følger oppfølging av politiske vedtak per 31.8.2018. Merk at de er sortert etter statuslys, 
ikke vedtaksnummer. 
 
Ansvar: rådmann Lars Henrik Bøhler (LHB), kommunalsjef Ellen Wibe (EW), kommunalsjef Else Karin 
Myhrene (EKM), kommunalsjef Jorunn Almaas (JA), kommunalsjef Monica Lysebo (ML), 
kommunalsjef Sten Tore Svennes (STS),  
 
Forkortelser: Kommunestyret (KST), Formannskapet (FSK), Utvalg for miljø og plan (UMP), Levekår 
(LV), Kontrollutvalget (KU). 
 
Følgende statuslys benyttes: 

  Vedtaket anses ferdig rapportert 
 
Utvalg 
sak 

Møte Saksnavn Arkiv-
sak 

Frist Ansvar Handling/resultat Status 

UMP 
18/16 

2016 
april 

Klage – Avslag 
på søknad om 
unntak fra 
kommune-
planen - 
endring av 
terreng på 
eiendommen 
Sønsterud-
veien 4 

15/3122  EW Klage ble sendt Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Avslått.  

 

FSK 
56/16 

2016 
juni 

Klage over 
vedtak om 
tildeling av 
leilighet 

16/2507  EKM Klage ble sendt Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Kommunen fikk medhold. 

 

KST 
79/16 

2016 
des 

Interpellasjon 
fra Synnøve 
Kronen Snyen, 
SV, vedr. utleie 
av kommunale 
boliger og 
treårsregelen 

16/4813  EKM Interpellasjonen besvart av ordfører uten 
realitetsbehandling. Oversendt FSK. 

 

FSK 
15/17 

2017 
mars 

Reservevann-
leidning Oslo-
Oppegård 

17/958  EW Avtale er inngått og arbeidet er i gang.  

KST 
42/17 

2017 
juni 

Etablering av 
Alternativ til 
vold i Follo 

17/1194  EKM Det er etablert et behandlingstilbud i 
Follo, som er et samarbeid med stiftelsen 
Alternativ til vold og follokommunene. 

 

KST 
11/18 

2018 
febr. 

Vurdering av 
behovet for 
døgn-
kontinuerlig 
legevakttilbud 
og legevaktbil i 
Follo 

17/4259  EKM Ordningen videreføres, avventer å ta 
stilling til legevaktbil, etter gjennomgang 
av interkommunale selskaper vil 
rådmannen tilrå organisasjonsform.  

 

KST 
15/18 

2018 
febr 

Fra KU – 
Forvaltnings-
revisjons-
rapport om 
vedtaks-
oppfølging i 
Oppegård 
kommune 

17/5643 31.12. 
2018 

ML Rapportering av oppfølging av politiske 
vedtak er iverksatt og inkluderes i 
tertialrapport og årsberetning. Disse 
publiseres på internett slik at vedtakene 
og status på disse er tilgjengelig for 
innbyggerne. Sjekkliste for hva 
protokoller fra politiske møter skal 
inneholde følger av politisk reglement. 
Kontrollutvalget orienteres i eget brev. 
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FSK 
70/18 

2018 
juni 

Interpellasjon, 
"Torsken må 
reddes" 

  EW Informasjon/oppfordring i diverse medier 
til innbyggerne om ikke å fiske torsk i 
Oslofjorden. Høringsuttalelse om 
fiskeforbud i indre fjord vedtatt av FSK. 

 

KST 
41/18 

2018 
juni 

Tertialrapport 
januar-april 
2018 

18/89  LHB Se rapportering på verbalvedtak i 2. 
tertialrapport 2018. 

 

KST 
45/18 

2018 
juni 

Lysløyper, 
Oppegård nord 
2. gangs 
behandling 

15/6660  EW Klima og miljødepartementet stadfestet 
planen 3.9.2018. 
 

 

KST 
51/18 

2018 
juni 

Innbygger-
initiativ om å 
rense 
Kolbotnvannet 

18/4862  EW Folkemøte ble avholdt 29.8.2018. 
Referansegruppe blir oppnevnt i UMP 
11.10.2018. 
 

 

KST 
36/16 

2016 
juni 

Idrettshall, 
svømmehall og 
Sofiemyr 
Crossover 

16/2295  EW Under arbeid.  

KST 
75/16 

2016 
des 

Handlings-
program: 
Friskole i 
Sofiemyr-
området 

16/4116  JA Se rapportering på verbalvedtak i 
tertialrapport 2. tertial 2018. 

 

KST 
1/17 

2017 
febr 

Samarbeid 
med Ski 
kommune om 
felles plan for 
fysisk aktivitet, 
idrett og 
friluftsliv  
2018-2030 

17/195  EW For å sikre en enhetlig og god behandling 
av planen, er det ønskelig med utsatt 
behandling til nytt kommunsetyre i 
Nordre Follo tiltrer. 

 

KST 
2/17 

2017 
febr 

Renovasjons-
løsning for 
Oppegård 
kommune 

17/367  EW Ivaretas i prosjekt Eierskap og 
interkommunale samarbeid i Nordre 
Follo. 

 

FSK 
21/17 

2017 
mars 

VTA-plasser i 
Oppegård 
kommune 

17/807  EKM Politisk behandlet i mars 2017. Vedtakene 
arbeides det videre med. 

 

KST 
37/17 

2017 
juni 

Handlings-
program: 
Opprette el-
bysykkel-
ordning for 
Nordre Follo 

17/2372  EW Se rapportering på verbalvedtak i 
tertialrapport 2. tertial 2018. 

 

KST 
37/17 

2017 
juni 

Handlings-
program: 
Opprette 
Newton rom i 
Kolben 

17/2372  JA/EW Se rapportering på verbalvedtak i 
tertialrapport 2. tertial 2018. 

 

KST 
37/17 

2017 
juni 

Handlings-
program: 
Opprette 
mobbeombud 

17/2372  JA Se rapportering på verbalvedtak i 
tertialrapport 2. tertial 2018. 

 

KST 2017 
sept 

Renovasjon av 
husholdnings-
avfall i OK 

17/2772  EW Framtidig renovasjonsløsning utredes nå 
og ivaretas gjennom prosjekt Nordre 
Follo. 
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KST 
16/18 

2018 
febr 

Sak fra 
Kontroll-
utvalget 23/17- 
Forvaltnings-
revisjon av 
internkontroll i 
barnehager i 
Oppegård 
kommune 

17/5647 Tilbake-
melding 
til KU 
innen 
12 mnd 

STS Rådmannen vurderer hvordan 
anbefalingene fra revisjonen kan følges 
opp. 

 

FSK 
46/18 

2018 
mai 

Interpellasjon, 
snublesteiner 

18/4887 
 

 EW Innarbeide i budsjett for 2019, utnevne 
kontaktperson i administrasjonen 

 

KST 
42/18 

2018 
juni 

Mål- og 
rammesak 
2019-2021 

18/49  LHB Se rapportering på verbalvedtak i 2. 
tertialrapport 2018. 

 

KST 
43/18 

2018 
juni 

Evaluering 
forebyggende 
arbeid rettet 
mot ungdom 

18/230  STS Suppleringer skal gjøres i rapporten.  

KST 
44/18 

2018 
juni 

Hovedplan vei 
2018-2021 

17/4562  EW Det er samtaler med Ski om trasé for 
ekspressykkelvei. 

 

KST 
48/18 

2018 
juni 

Vurdering av 
lånegaranti til 
Kolbotn 
tennisklubb, 
verbalvedtak 
15 

18/4928  EW Pågår  

KST 
49/18 

2018 
juni 

Helhetlig 
risiko- og 
sårbarhets-
analyse for 
Nordre Follo 

17/3903  ML Rådmannen oppdaterer sine 
beredskapsplaner og rutiner i henhold til 
analysen. 
 
Administrasjonssjefen legger analysen til 
grunn for samfunnssikkerhetsarbeidet i 
Nordre Follo, herunder arbeidet med ny 
kommuneplan, Nordre Follos plan- og 
styringssystem, og utviklingen av 
kontinuitets- og beredskapsplaner. 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 25/18 Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00337-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 

Vedlegg: 
Svar kontrollutvalget - oppsummering revisjon 2017 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 31.5.18 i sak 15/18 Oppsummering revisjon 2017 følgende: 

1. Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2017» til
orientering.

2. Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige redegjørelse om årsaken til at
arbeidsmiljøloven ikke overholdes mht overtid i de konkrete virksomhetene, som er nevnt
under pkt. 2.3. Overtid

Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har i brev, datert 18.10.18, gitt en tilbakemelding på vedtakets punkt 2. 
Rådmannens brev ligger vedlagt i sin helhet. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 20.11.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Organisasjonsnr.: postmottak@oppegard.kommune.no 
Postboks 510 Postboks 510 66 81 90 90 944 384 081 www.oppegard.kommune.no 
1411 Kolbotn Kolbotnveien 30    

 

 
 
 
 
FIKS - Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postboks 195 
 
1431 ÅS 

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato: 
Saksbeh.: GBI  033 18.10.2018 
Saksnr.: 18/6723-2    
 

_ 
Svar Kontrollutvalget - oppsummering revisjon 2017 
  
Det vises til oversendelse av 2.10.2018 og vedtak i Oppegård kontrollutvalg 31.5.2018. 
 

Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige redegjørelse om årsaken til at 
arbeidsmiljøloven ikke overholdes mht overtid i de konkrete virksomhetene, som er nevnt 
under pkt. 2.3. Overtid. 
  
Det er innhentet skriftlig redegjørelse fra de aktuelle virksomhetene, Høyås bo- og 
rehabiliteringssenter og UTE. 
 
Rådmannen vil innledningsvis bemerke at ikke all overtiden som er registrert i revisjonslistene er 
overtid etter arbeidsmiljøloven. Tiden fra 37,5 til 40 timer pr. uke regnes som «mertid» og ikke 
overtid. Det skal dermed trekkes fra 2,5 timer fra overtidsmengden per uke for hver ansatt i 
forhold til regelverket i arbeidsmiljøloven.  
 
Nærmere redegjørelse for overtidsbruken i de aktuelle virksomhetene: 
 

 For vei (UTE) skyldes overtidsbruk først og fremst en spesielt lang og snørik vinter. Det er 
inngått protokoll med Fagforbundet om utvidet bruk av overtid for tre ansatte. 
Fagforbundet ser ikke at hendelsene kunne vært løst på en annen måte enn ved bruk av 
overtid. 

 For vann og avløp (UTE) skyldes overtidsbruken bl.a. reparasjoner av vannlekkasjer på natt 
og helger, og spillvannsstopp på kommunalt ledningsnett med påfølgende skader på privat 
eiendom. Økt utskiftingstakt for kommunalt ledningsnett har også utløst behov for overtid. 
Alle ansatte går vakt på omgang hele året og ved alarmer på vakt utløses overtid. Det er 
inngått protokoll om utvidet adgang til å bruke overtid med Fagforbundet for seks ansatte. 
Fagforbundet ser ikke at hendelsene kunne vært løst på annen måte enn ved bruk av 
overtid. 

 
Det er ansatt to nye medarbeidere i vann- og avløpt fra 1.11.2018 og det søkes etter en 
tredje medarbeider. Dette vil redusere overtidsbruken, da det blir flere medarbeidere å 
fordele vaktordningen og utløst overtid ved alarmer på. 
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 For Høyås bo- og rehabiliteringssenter skyldes overtidsbruken først og fremst 
sykmeldinger (10 stk i 1.etg) og mangel på sykepleier. Det må alltid være en sykepleier 
på vakt. Det rapporteres på bruk av overtid hver måned, og en av sykepleierne nærmer 
seg nå 200 timer overtid. Her må det inngås protokoll dersom det skulle bli nødvendig 
med overtid utover 200 timer. Overtidsbruken ser høyere ut enn det som er reelt fordi 
alle sommeravtaler fremkommer som overtid på revisjonslisten, men er ikke det etter 
arbeidsmiljøloven. 

 
For å sikre god kontroll på overtidsbruken framover har rådmannen innført som rutine at all 
overtid utover 200 timer skal godkjennes av kommunalsjef for det aktuelle tjenesteområdet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
Rådmann        
 
        Monica Lysebo 
        Kommunalsjef 
 
       
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 26/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00163-1 

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, Presentasjon Hvordan sikre treffsikre FR prosjekter 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
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.

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

FR prosjekt 2017 
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 Administrativ delegasjon 

3 Saksbehandling i 
byggesaker  

 Systemer og rutiner for saksbehandling  

 Regeletterlevelse  

 

4 Psykososialt 
læringsmiljø  
 

 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 

 

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. 
 
Fremdriftsplan 
En ser for seg følgende fremdrift: 
 

 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Oppegård kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 

Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1 Tema for forvaltningsrevisjon KU 28.11.18 (innstilling) 
KST 10.12.18 (vedtak) 

FIKS 

2 Mål og problemstillinger Januar 2019 FIKS 

3 Prosjektplan Februar/mars 2019 Deloitte AS 

4 Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober/november 2019 Deloitte AS 

5 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Frist: 6 mnd./12 mnd.  
etter vedtak i kommunestyret 

Rådmann 
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 Side 3 av 3 

I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det budsjettert med to 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 21.11.18 
 
 
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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Oppegård kommune
Overordn et analyse for plan for
forvaltningsrevisjon 20 1 6 - 2020

August 2016
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«Overordnet analyse for plan fo r
forvaltningsrevisjon»

August 2016

Dokumentet er utarbeidet for Oppegård
kommune av Deloitte AS.

Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen, 5892
Bergen
tlf: 51 21 81 00
www.deloitte.no

forvaltningsrevisjon@deloitte.no
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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



26/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - 18/00163-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 : Overordnet analyse 2016-2020 Oppegård kommune

24

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
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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 ..



26/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - 18/00163-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 : Overordnet analyse 2016-2020 Oppegård kommune

39

/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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Hvordan kan overordnet analyse sammen 
med plan for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll sikre treffsikre 
prosjekter?

NKRFs Fagkonferanse 2018

13. juni 2018

Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
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Temark – Agder og Telemark 
kontrillutvalgssekretariat IKS

• Et av landets største sekretariater med 34 kontrollutvalg

• Dekker kommuner/fylkeskommuner i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark

• 7 ansatte, med kompetanse innen juss, økonomi, samfunnsvitenskap m.m. 

• Kontorsted i Arendal og Bø

• Temark utarbeider ikke overordnet analyse eller plan for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll

• Men vi gjør vurderinger ifht. hvilke prosjekter som skal prioriteres i form av forslag til 
vedtak (dette med bakgrunn i overordnet analyse og revisjonsenhetenes utkast til 
plan) – Hvilke vurderinger?

• Prinsipielt mener vi at sekretariatet bør utarbeide plan for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll (for å sikre et tydelig skille mellom bestiller og utfører)

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Hva er målet med utarbeidelse av 
overordnet analyse , plan for 

forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll? 

• Identifisere behovet for FR på de ulike sektorer og virksomheter

• Identifisere behovet for SK i de selskapene kommunen/fylkeskommunen har 
eierinteresse i

• Framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at kontrollutvalget 
settes i stand til å legge en plan for FR og SK, og prioritere

• Sikre at kontrollutvalgets prioritering tar utgangspunkt i risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, og ikke partipolitiske avveininger 

• Sikre treffsikre FR og SK prosjekter! 
Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Hva ligger i utrykket «risiko og 
vesentlighet»?

• I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering 
av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 
virksomheten.

• Fokus på mål, risiko og styring/kontroll

• Det viktige er at den informasjonen som framkommer er nyttig og relevant med tanke 
på å identifisere situasjoner der det er fare for manglende måloppnåelse på områdene 
som framstår som vesentlige i den kommunale virksomheten.

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 



26/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - 18/00163-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 : Presentasjon Hvordan sikre treffsikre FR prosjekter

Hvordan forstå, vurdere og 
håndtere risiko og vesentlighet?

• Kontrollutvalget er avhengig av bistand for å kunne forstå, vurdere og håndtere risiko-
og vesentlighet

• Kontrollutvalget står fritt med hensyn til hvem som skal utføre analysen

• Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre 

• De som bistår kontrollutvalget med denne jobben må ha god kunnskap om 
kommunens/fylkeskommunens virksomhet

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Eksempel på metode for OA
Årsrapporter

KOSTRA-
rapportering

Spørreundersøkelse

Tidligere prosjekterRegnskapsrevisors 
vurderinger

Intervju

Samarbeid med 
fylkesmannen

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Forhold som kan bidra til 
treffsikre forvaltningsrevisjoner

Kravene 
RSK 001

Andre 
forhold

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Utfordringer med å sikre 
treffsikre prosjekter

 Svarer forvaltningsrevisjonen/selskapskontroll på bestillingen fra kontrollutvalget og 
hvordan bestillingen er – hvor tydelig er kontrollutvalget i sin bestilling og hvor god er 
bestillingsdialogen? 

 Bidrar sekretariatene til å sikre gode nok bestillinger?

 Prioriteres områder med størst risiko og er prioriteringene forankret i overordnede 
analysen (identifisere områder med størst risiko)?

 Revurderer kontrollutvalget/sekretariatet forslagene i overordnet analyse/plan før 
bestilling – tas det en sjekk av om vedtatt tema fortsatt er aktuelt?

 Er man gode nok til å avklare kontrollutvalgets forventninger ifbm. behandling av 
prosjektplanen?

 Er kjennskap til bestiller viktig (kontrollutvalg og kommunestyre?)

 Hva med godt gravearbeid og god metodikk (benyttes intervjuer for sjeldent)?

 Hva med de interessante funnene og gode analysene?

 Velger revisor de trygge/vanlige innfallsvinklene fordi det da blir lettere å følge RSKen?
Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Utfordringer med å sikre 
treffsikre prosjekter – forts.

 Kan det av og til være behov for å la administrasjonen påvirke 
vinklingen/problemstillingen?

 Kan ordførers medvirkning i bestillingsprosessen bidra til at rapporten oppleves 
relevant for politikerne?

 Er sammendragene for tekniske med lite funn og vurderinger, men mye om 
revisjonskriterier og forbehold?

 Er revisors anbefalinger og konklusjon klar og tydelig? 

 Tør revisor å vurdere forhold selv om det ikke er klare kriterier (Sykefravær på 
13,2 prosent.)?

 Hva med den politiske og administrative nytten, bidrar forvaltningsrevisjonen til 
forbedring? 

 Er kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonen viktig? 

 Mye av dette er avhengig av en god plan!

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Hvilke vurderinger bør 
sekretariatene gjøre?

 Vurderingene må bygge på overordnet analyse!

 Er planen konsistent med innholdet i overordnet analyse?

 Tar planen hensyn til planlagte statlige tilsyn (koordinering med Fylkesmannen)?

 Har overordnet analyse/planen fanget opp innspill/signaler fra kontrollutvalget og 
andre (politikere, administrasjonen, media)?

 Er det foretatt en konkret vurdering av risiko og vesentlighet (angir planen risiko og 
vesentlighet – (Lav - L), (Middels - M), (Høy - H), eller en kombinasjon av disse?

 Er det sakt noe om hvor mange prosjekter kontrollutvalget kan forvente, sett i forhold 
til vedtatt budsjett? 

 Er det hensiktsmessig å foreta en nummerert prioritering? 

 Sekretariatet bør innstille på at kontrollutvalget får fullmakt til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planen – Dette for å sikre treffsikre prosjekter! 

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Oppsummert

 Min påstand er at det viktigste kjennetegnet på om en forvaltningsrevisjon 
har vært treffsikker eller ikke, er avhengig av om den har bidratt til 
forbedring, og det bør være utgangspunktet for planarbeidet også

 Sikre at prosjektet oppleves å være nyttig for både politikere og 
administrasjon

 For å oppnå treffsikre prosjekter er man avhengig av å forstå, vurdere og 
håndtere risiko og vesentlighet

 Vurderingene og prioriteringene bør ha utgangspunkt i overordnet analyse

 KU bør foreta valg av prosjekter med bakgrunn i plan for forvaltnings-
revisjon og selskapskontroll

 Gode planer er avhengig av god forankring – både i kontrollutvalget og 
kommunestyret/bystyret/fylkestinget

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Innspill fra en tidligere forsamling 
på kriterier for treffsikre prosjekter

 Aktualitet

 Konkrete problemstillinger

 God dialog i forkant, underveis og i 
etterkant

 Mer enn regeletterlevelse

 Må oppleves som nyttig

 Dybdeundersøkelser

 Oppfølging i etterkant

 Grundig behandling av prosjektplanen

 Sikre at KU har eierskap

 Bidrar rapporten til 
besparelse/effektivitet 

 Leveransen er personavhengig (kan 
variere avhengig av utfører)

 Klare og tydelige anbefalinger

 Bruk av eksterne eksperter (dersom ikke 
utfører har nødvendig kompetanse)

 Må ta tak i anbefalingene (politisk og 
administrativt)

 Presentasjon av rapporten for kst.

 Vurdere behov for oppfølgingsrapport 
avhengig av funn

 Systematisk/skriftlig oppfølging

 Kan være nyttig med foranalyse 

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 



26/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - 18/00163-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 : Presentasjon Hvordan sikre treffsikre FR prosjekter

Takk for oppmerksomheten!

Kontaktinformasjon:
Epost: alexander.etsy.jensen@temark.no

Telefon: 918 27 545

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 27/18 Uttreden av interkommunalt samarbeid - 
  Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00172-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

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. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
e-post fra Nordre Follo v administrasjonssjef, VedtekterFIKSper020615

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 

Sammendrag: 
Oppegård kommune legges ned fra 31.12.19 og blir en del av Nordre Follo kommune 
1.1.2020. 
Oppegård kommune er deltaker i Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS). Uttreden av FIKS har en oppsigelsestid på 1 – ett – år.  
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski har nylig fått oppdrag om å utrede 
sekretariatsordning for Nordre Follo kommune.  
For å unngå at Oppegård kommune skal påføres økonomiske og administrative 
heftelser ut over 31.12.19, bør Oppegård kommune tre ut av det interkommunale 
samarbeidet med virkning fra 1.1.2019. Endelig uttreden vil da være 1.1.2020. 

Bakgrunn for saken 
Fellesmøtet for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski vedtok 29.5.17 i sak 4/17 
Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen følgende: 

Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:  
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda med 
følgende innstilling:  
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av ordning for 
kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo. 
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Fellesnemnda for Nordre Follo vedtok 4.12.17 i sak 20/17 Nordre Follo kommune - 
utredning av revisjonsordning for den nye kommunen følgende: 
 
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av 

revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.  
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av 

delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om 
ordning for kontrollutvalgssekretariat. 

 
 
Fellesnemnda for Nordre Follo vedtok 18.9.18 i sak 42/18 Utredning av 
sekretariatsordning for kontrollutvalget Nordre Follo kommune 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. 

 
 
På bakgrunn av dette vedtaket, besluttet fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i 
Oppegård og Ski 25.10.18 i sak 6/18 Utredning om sekretariatsordning - Valg av 
settesekretariat følgende: 
 
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. 

 
 
Avgrensning  
Denne saken legges frem uavhengig av det pågående arbeidet med settesekretariat 
og dets arbeid med å utrede sekretariatsordning for Nordre Follo. 
 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS)  
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) er et interkommunalt 
samarbeid regulert etter kommunelovens § 27. Sekretariatet er ikke et eget 
rettssubjekt, men et samarbeid mellom de deltakende kommunene. 
 
FIKS yter sekretariatsbistand for kontrollutvalgene i følgende kommuner: 
 
 Enebakk (vært med siden oppstart i 2005) 
 Frogn (vært med siden oppstart i 2005) 
 Nesodden (vært med siden høsten 2010) 
 Oppegård (vært med siden oppstart i 2005) 
 Ski (vært med siden oppstart i 2005) 
 Vestby (vært med siden oppstart i 2005) 
 Ås (vært med siden oppstart i 2005) 
 
HJEMMEL:  
Det følger av lov 15.juni 2001 nr.70 om fastsetjing og endring av kommune- og 
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 femte ledd:  
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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. 

 
 
e-post fra Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef 
FIKS har mottatt en e-post fra Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef, datert 
15.11.18. 
Her skisseres følgende: 
 
 Valg av løsning for kontrollutvalgsekreteriat for Nordre Follo kommune må vedtas i Fellesnemda i 

møte 6.12.2018. 

 Eventuelt oppsigelse av videre deltakelse i FIKS må vedtas i Ski kommunestyre den 12.12.2018. 

 
Det bemerkes videre: 
 
«Skrivefrist for saker som skal behandles i fellesnemda 6. desember er 26. november. Saksutredning 
for beslutning av videre deltakelse i FIKS må derfor være fullført innen denne dato, skal evnt. uttreden 
være avklart innen fristen 31.12.18. Vi ber derfor om at arbeidet settes i gang, med mål om 
ferdigstillelse innen 26. november d.å.  
Avtalen om videre deltagelse i FIKS har ikke noen bestemt frist for oppsigelse og uttreden. Dersom 
utredning og anbefaling fra Kontrollutvalgene av tidsmessige årsaker ikke er mulig å oversende 
Fylkesnemnda innen skrivefristen kan avtalen sies opp fra den dato Fellesnemnda behandler saken i 
2019, med oppsigelsestid 1 år etter. Uttreden vil da bli tilsvarende inn i 2020.» 

 
Vurdering: 
Saksbehandlingstid  
Fra fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 29.5.17 anmodet om å få 
oppdraget til å utrede sekretariatsordning til Fellesnemnda 18.9.18 ga 
kontrollutvalgene oppdraget har det tatt over 15 måneder. 
 
Forsvarlig saksbehandling 
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 20 annet ledd: 
 
§ 20.Sekretariat 

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til 
enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet 
og at utvalgets vedtak blir iverksatt. [min utheving] 

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 fylkekommunens administrasjon. 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. 
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Bestemmelsen gjelder også for det aktuelle settesekretariat. 
Den tidsplan som skisseres fra Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef for 
utredning og behandling av utredning om sekretariatsordning anses ikke som 
forsvarlig. Pr. 15.11.18 var det enda ikke inngått avtale med settesekretariat for å 
utføre utredning om sekretariatsordning. 
 
På denne bakgrunn ser en seg nødt til å foreslå at Oppegård kommune trer ut av det 
interkommunale samarbeidet som FIKS utgjør, med virkning fra 1.1.2019. Endelig 
uttreden vil da være 1.1.2020. Denne løsningen vil medføre at Oppegård kommune 
ikke påføres økonomiske og administrative heftelser i forhold til FIKS etter denne 
dato. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Økonomi    
Det følger av FIKS sine vedtekter punkt 14.2: 
 
14.2  
Den uttredende deltaker fortsetter å hefte ovenfor kreditorene og ovenfor de øvrige deltakere for sin 
andel av sekretariatets forpliktelser på uttredningstidspunktet. 

 
De økonomiske forpliktelsen for FIKS knytter seg til følgende: 
 

Tekst Beløp (pr 19.11.18) 

Pensjonskostnader 129 720,82 

Arbeidsgiveravgift, avsetning av pensjonspremie 92 646,23 

  

SUM 222 367,05 

 
En regner med at disse kostnadene vil være tilnærmet doblet innen 31.12.19. 
 
Det følger av vedtektenes punkt 6.2 og 6.3: 
 
6.2  
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 
driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall. Avtalt 
driftstilskudd betales til vertskommunen innen 01.05. hvert år.  
 
6.3  
Den enkelte deltaker er utad 100 % ansvarlig for sekretariatets forpliktelser, men kan umiddelbart 
deretter kreve refundert fra de øvrige deltakere deres andel etter ovenstående fordelingsnøkkel. 

 
 
Legger en kostnadsnøkkelen i punkt 6.2. til grunn, blir kostnadsfordelingen følgende: 
 
Kommune Grunnbeløp 

(50 %) 
Folketall 

(pr 1.1.2018) 
Folketall 

(andel i %) 
Folketall 
(50 %) 

SUM 
(i %) 

Enebakk 7,14 10 945 7,72 3,86 11,00 

Frogn 7,14 15 735 11,11 5,56 12,70 

Nesodden 7,14 19 287 13,62 6,81 13,95 

Oppegård 7,14 27 178 19,19 9,60 16,74 
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Etter denne kostnadsnøkkelen vil Oppegård kommune hefte for 16,74 % av de 
økonomiske forpliktelsene i FIKS. Pr 19.11.18 beløper det seg til kr 37 224,24.  
 
 
Dersom Nordre Follo kommune velger å videreføre deltakelsen i FIKS, vil denne 
kostnaden ikke bli utløst for Oppegård kommune, men forpliktelsene overfor FIKS vil 
bli videreført av Nordre Follo kommune. 
  
Ansatte  
Ved en uttreden vil Oppegård kommune ikke ha noen forpliktelser overfor de ansatte 
i FIKS da de er ansatt i vertskommunen (her: Ås kommune), jfr. vedtektenes kapittel 
11. 
 
Arkiv  
Ved uttreden må det avklares ansvar mellom Oppegård kommune og FIKS / Ås 
kommune som vertskommune for arkiv for kontrollutvalgets elektroniske og 
papirbaserte dokumenter til og med 31.12.2019. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger 
som innstilling i saken overfor kommunestyret. 
 
 
Ås, 21.11.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 

Ski 7,14 30 880 21,80 10,90 18,04 

Vestby 7,14 17 486 12,34 6,17 13,31 

Ås 7,14 20 084 14,18 7,09 14,23 

SUM 49,98 141 595 99,96 49,99 99,97 
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VEDTEKTER 
 FOR FOLLO INTERKOMMUNALE  

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

(FIKS) 

 

 

 

 

KAP. 1.  SEKRETARIATETS RETTSLIGE STATUS 

 

1.1 

Follo Interkommunale Kontrollutvalgs Sekretariat (heretter kalt FIKS) er en interkommunal 

virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27 av 25. sept 1992 (heretter 

kalt KL). 

 

1.2 

Sekretariatet er ikke eget rettssubjekt, men er et samarbeidstiltak mellom deltakende 

kommuner. 

 

 

KAP. 2.  DELTAKERE I SEKRETARIATET 

 

Deltakere i sekretariatet er: 

Enebakk kommune, organisasjonsnummer 964 949 581, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk 

Frogn kommune, organisasjonsnummer 963 999 098, Rådhusveien 6, 1440 Drøbak 

Nesodden kommune, organisasjonsnummer 944 383 565, Vardenbakken 99,1451 Nesoddtangen 

Oppegård kommune, organisasjonsnummer 944 384 081, Kolbotnvn 30, 1410 Kolbotn 

Ski kommune, organisasjonsnummer 960 507 878, Idrettsveien 8, 1400 Ski 

Vestby kommune, organisasjonsnummer 943 485 437, Rådhusgt 1, 1540 Vestby 

Ås kommune, organisasjonsnummer 964 948 798, Skoleveien 1, 1430 Ås 

 

 

KAP. 3.  SEKRETARIATETS FORMÅL 

 

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

til en hver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med 

hjemmel i KL. 

 

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

 

 

KAP. 4.  SEKRETARIATETS OPPGAVER 

 

Sekretariatet skal være sammensatt slik at så vel vanlige sekretariatsoppgaver som spesifikke 

fagoppgaver i forhold til forskrift om kontrollutvalg kan utføres av sekretariatet. 

 

 

KAP. 5.  VERTSKOMMUNE 

 

Sekretariatet har kontor i Ås kommune, som også er sekretariatets vertskommune. 



27/18 Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat - 18/00172-1 Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat : VedtekterFIKSper020615

 

 

KAP. 6.  INNSKUDDSPLIKT, EIERANDELER OG DELTAKERANSVAR 

 

6.1 

Deltakerne i sekretariatet svarer ikke innskudd. 

 

6.2 

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

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

 

 

Avtalt driftstilskudd betales til vertskommunen innen 01.05. hvert år. 

 

6.3 

Den enkelte deltaker er utad 100 % ansvarlig for sekretariatets forpliktelser, men kan 

umiddelbart deretter kreve refundert fra de øvrige deltakere deres andel etter ovenstående 

fordelingsnøkkel. 

 

 

KAP. 7.  STYRET 

 

7.1 

Sekretariatet ledes av et styre. 

 

Styret, som velges for kommunestyreperioden på 4 - fire - år, har ett medlem fra hver 

kommune. Styret består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 

personlige varamedlemmer. Styret sitter inntil nytt styre er valgt. 

 

Styret utpeker selv styrets leder og dets nestleder. 

 

7.2 

Sekretariatets leder, som er styrets sekretær, har møteplikt i styremøter og har rett til å uttale 

seg, jf også pkt. 8.2. 

 

7.3 

Hvert medlem har en stemme. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel minst 1/3-del av 

samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er styreleders stemme 

avgjørende. 

 

7.4 

Styrets oppgave er å påse at sekretariatet drives i samsvar med fastsatt formål, vedtekter, 

årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunene. 

 

Styret utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i samsvar med de retningslinjer som 

kommunene fastsetter. 
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Styret kan ikke ta opp lån. 

 

7.5 

Styret ansetter leder av sekretariatet. Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av 

sekretariatet i forhold til selve driften av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 

øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

 

KAP. 8.  LEDER AV SEKRETARIATET 

 

8.1 

Sekretariatet skal ha en daglig leder som skal forestå den daglige ledelsen av sekretariatet og 

skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Leder av sekretariatet ansetter øvrige 

ansatte. 

 

8.2 

Leder av sekretariatet er styrets sekretær og saksbehandler. Leder av sekretariatet har tale- og 

forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal 

kunne møte. 

 

8.3 

Leder av sekretariatet skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for driften av 

sekretariatet. Leder av sekretariatet skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som 

situasjonen tilsier det og som styret for øvrig måtte bestemme. 

 

 

KAP. 9.  SEKRETARIATETS REGNSKAP, BUDSJETT M.V. 

 

9.1 

Sekretariatets budsjett skal følge kommunale budsjettforskrifter. 

 

9.2 

Sekretariatets regnskap skal føres av vertskommunen. Regnskapet skal føres og avgis etter 

kommunale regnskapsprinsipper. 

 

9.3 

Vertskommunens revisor reviderer sekretariatets regnskap. 

 

 

9.4 

Regnskap og årsberetning sammen med revisjonsrapporten forelegges for den enkelte deltaker 

(kommunestyret) som melding. 

 

 

KAP. 10. PERSONVERN OG KOMMUNAL FORVALTNING 

 

10.1 

De alminnelige regler i bl.a. KL., forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for 

sekretariatet. 
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KAP. 11. VERTSKOMMUNEN (ARBEIDSGIVERANSVAR) 

 

11.1 

Vertskommunen har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. 

Kommunestyret i vertskommunen gir ved oppretting av sekretariatet styret fullmakt til å utøve 

arbeidsgiveransvaret fullt ut. 

 

Kommunestyrets overføring av myndighet til styret er en forutsetning for sekretariatets 

uavhengighet i forhold til vertskommunens administrasjon. 

 

 

 

KAP. 12. MØTEGODTGJØRELSE 

 

12.1 

Medlemmer av styret har krav på møtegodtgjørelse i overensstemmelse med de satser som 

gjelder lignende verv i vertskommunen. 

 

 

KAP. 13. ENDRING AV VEDTEKTENE 

 

13.1 

Endring av vedtektene krever full tilslutning fra samtlige deltakende kommuner. 

 

 

KAP. 14. UTTREDEN OG/ELLER AVVIKLING 

 

14.1 

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i 

sekretariatet. 

 

14.2 

Den uttredende deltaker fortsetter å hefte ovenfor kreditorene og ovenfor de øvrige deltakere 

for sin andel av sekretariatets forpliktelser på uttredningstidspunktet. 

 

14.3. 

Ved uttreden eller ved avvikling av sekretariatet gjelder KL § 27. 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 28/18 Kurs og konferanser 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00148-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

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)

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll 
og tilsyn i kommunal sektor. I 2018 samlet konferansen rundt 700 deltakere. 

Konferansen avholdes 30. - 31.januar 2019 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen. 
Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt 
bedriftsmedlemskap. 
Påmeldingsfrist er 18.desember 2018. 

Info om konferansen (hentet fra NKRF sine nettsider, www.nkrf.no ): 

Tolga-saken, Boligbygg, nye kommunelov med forskrifter, skattepengene som forsvant - og 
mye mer. Alt dette får du vite mer om på Kontrollutvalgskonferansen 2019! 
Få med deg VGs beretning om Tolga-saken, og om hvordan kontrollutvalget tar tak i saken. 

Den nye kommuneloven er vedtatt, nå skal forskriftene på plass. Hvilken betydning vil det ha for din 
kommune og for deg som kontrollutvalgsmedlem? På Kontrollutvalgskonferansen får du siste nytt fra 
Kommunaldepartementet! 

Hvor blir de offentlige pengene av? Tar vi vare på fellesskapets verdier? På 
Kontrollutvalgskonferansen blir det samtale mellom Henning Carr Ekroll, forfatteren av boka 
«Skattepengene som forsvant» og gravejournalist i NRK, Vegard Venli! 
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Boligbygg-saken har preget nyhetsbildet og det politiske livet i hovedstaden i over et år nå. Det har 
vært en krevende sak, og kontrollutvalgslederen i Oslo, Ola Kvisgaard, forteller om hvordan 
kontrollutvalget har håndtert denne saken. 

Dessuten blir det personvern også på denne Kontrollutvalgskonferansen. GDPR – 
personvernforordningen – er blitt en del av norsk lovverk. Hvilken betydning får det for kommunene, 
og hva er det viktig for et kontrollutvalg å være oppmerksom på? 

FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2019 
Konferansen avholdes 4.-5.juni 2019 på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S. 
Kontrollutvalget i Oppegård har vært medlem av FKT siden 2013. 

Info om konferansen (hentet fra FKT sine nettsider, www.fkt.no ): 

Vi jobber kontinuerlig med programmet.  Men vi kan røpe at konferansen åpnes med 
«Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».  

Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske 
perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til 
rollen som kontrollutvalgsmedlem. "Etiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"  

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården -  i fint vær 

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det satt av kr 40 000,- til kurs og 
opplæring for at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.   

Sekretariatet vil stå for påmelding.  
Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger 
sendes direkte til kommunen. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 21.11.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 29/18 Møteplan 1.halvår 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00166-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

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 

Vedlegg: 
Kalender Vår 2019 Oppegård kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommune v/politisk sekretariat 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt ni møter, hvorav 
7 ordinære kontrollutvalgsmøter.  

Sekretariatet foreslår å videreføre torsdag som møtedag og kl. 18:00 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Oppegård kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

VURDERING 
Kontrollutvalget bør vurdere om minst ett av møtene skal være et fellesmøte med 
kontrollutvalget i Oppegård vedrørende sammenslåingsprosessen mellom Oppegård 
og Ski kommuner til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 

Ås, 20.11.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 30/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00024-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 63-18 Sak fra kontrollutvalget 20-18 Forlengelse av avtale om 
revisjonstjenester, Protokoll Oppegård KU 270918, Protokoll Fellesmøte Oppegård 
KU og Ski KU 251018, Klagenemndas avgjørelse 161018 sak 2017-103, 
Tertialrapport januar-august 2018 Saksframlegg, Tertialrapport januar-august 2018, 
Aktivitetsplan 211118 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 07/18 Sak fra kontrollutvalget 20-18 Forlengelse av avtale om revisjonstjenester, 
Saksprotokoll K sak 63-18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 30/18 Protokoll Oppegård KU 27.9.18 (vedlagt) 
OS 31/18 Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 25.10.18 (vedlagt) 
OS 32/18 Klagenemndas avgjørelse 16. oktober 2018 i sak 2017/103 (vedlagt) 
OS 33/18 Tertialrapport januar-august 2018 (vedlagt)  
OS 34/18 Aktivitetsplan pr 21.11.18 (vedlagt) 

Ås, 21.11.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 



30/18 Referat og orienteringer - 18/00024-7 Referat og orienteringer : Saksprotokoll K sak 63-18 Sak fra kontrollutvalget 20-18 Forlengelse av avtale om revisjonstjenester

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 22.10.2018 
Sak: 63/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/6686-3 
Tittel: Saksprotokoll - Sak fra Kontrollutvalget 20/18 Forlengelse av avtale om 

revisjonstjenester  
 

Kommunestyrets vedtak 22.10.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS med ett år, fra 

1.7.2019 til 30.6.2020 og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019.  
2. Rådmannen bes inngå avtalen med Deloitte AS. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 27.09.2018 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, Marit 
Forsberg (SV), Leif Aarebrot (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (FrP) for Geir Aage Amundsen (FrP) 
 
Forfall:  
Geir Aage Amundsen (FrP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Nina Gunbjørnsen, Manager  
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med egenpresentasjon. 
 
Møteprotokoll godkjent 27.09.2018 
 
 
 

Stein Martinsen Wik/s./  Henriette B. Christiansen/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

19/18 18/00133-2 Revisjonsplan 2018 3 

20/18 17/00157-5 Forlengelse av avtale om revisjonstjenester 4 

21/18 18/00129-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 5 

22/18 18/00024-6 Referat og orienteringer 6 

Eventuelt 
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Oppegård KU-19/18 
Revisjonsplan 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.09.2018: 
Manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.09.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering. 
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Oppegård KU-20/18 
Forlengelse av avtale om revisjonstjenester 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Alternativ 1 
Kommunestyret konkurranseutsetter regnskapsrevisjon fra utgang av utvidelsen av 
1. opsjon (30.6.2019) for ett år frem til avslutningen av regnskapsåret 2019, dvs. for 
perioden 01.07.2019 til 30.06.2020. 
 
Alternativ 2  
Kommunestyret konkurranseutsetter regnskapsrevisjon fra utgang av benyttelsen av 
2. opsjon (31.12.2019) for et halvt år frem til avslutning av regnskapsåret 2019, dvs. 
for perioden 01.01.2020 til 30.06.2020. 
 
Felles 
1. Kommunestyret ber kontrollutvalget v/FIKS gjennomføre en begrenset 

tilbudskonkurranse. Det forutsettes at administrasjonen i Oppegård kommune 
bistår FIKS med den praktiske gjennomføringen av tilbudskonkurransen. 

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å fastsette tildelingskriteriene ved 
utlysningen. 

3. Kommunestyret foretar endelig valg av regnskapsrevisor etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.09.2018: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
 
«Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS med 
ett år, fra 1.7.2019 til 30.6.2020 og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019. 
Rådmannen bes inngå avtalen med Deloitte AS.» 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS 

med ett år, fra 1.7.2019 til 30.6.2020 og fullfører revisjonen av regnskapsåret 
2019. 

2. Rådmannen bes inngå avtalen med Deloitte AS. 
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Oppegård KU-21/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Oppegård kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 529 000.-: 
Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 162 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 328 000 

Kjøp av revisjonstjenester (Deloitte AS)  

- Regnskapsrevisjon (RR) 489 000 

- Forvaltningsrevisjon (FR) 550 000 

SUM 1 529 000 

 
2. Forslaget følger Oppegård formannskap sin innstilling vedrørende Oppegård 

kommunes budsjett for 2019. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.09.2018: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.09.2018: 
 
1. Oppegård kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 529 000.-: 
Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 162 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 328 000 

Kjøp av revisjonstjenester (Deloitte AS)  

- Regnskapsrevisjon (RR) 489 000 

- Forvaltningsrevisjon (FR) 550 000 

SUM 1 529 000 

 
2. Forslaget følger Oppegård formannskap sin innstilling vedrørende Oppegård 

kommunes budsjett for 2019. 
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Oppegård KU-22/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 27.09.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 05/18 Saksprotokoll – Delegering av myndighet til fellesnemnda – 

sekretariatsordning for kontrollutvalg for Nordre Follo 
 Sekretær delte ut vedtak fra Fellesnemnda 18.9.18 sak 42/18 og orienterte. 

Det legges opp til at saken tas opp til behandling i kontrollutvalgets neste møte. 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 25/18 Faglig forum 2018 - Program 
 Følgende melder seg på: 

Leif Aarebrot 
Marit Forsberg 
Henriette B. Christiansen 
Stein Martinsen Wik 
 
Sekretær bes avklare om det gis godtgjørelse for dette møtet. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 27.09.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Oppegård kommune – Årsregnskap 2017 
Protokolltilførsel fra Leif Aarebrot: 
 
Kommunestyret behandlet kommunens årsregnskap 2017 i møte 18.juni 2018. 
Det var ikke innlegg om Kontrollutvalgets syn og vedtak. Det var beklagelig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:41. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 
 
Møtetid: 25.10.2018 kl. 20:30 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 12. 
  
Møtende medlemmer:  
Kontrollutvalget i Oppegård: Stein Martinsen Wik (leder), Henriette B. Christiansen 
(nestleder), Leif Aarebrot, Marit Forsberg 
 
Kontrollutvalget i Ski: Lars Chr. Bilet (leder), Roar Thun (nestleder), Torill Rønsen 
Ekeberg, Karl M. Johnsen, Svein Kamfjord 
 
Møtende varamedlemmer: 
Kontrollutvalget i Oppegård: Halvor Stormoen 
Kontrollutvalget i Ski: Ole Johnny Solberg 
 
Forfall:  
Kontrollutvalget i Oppegård: Geir Aage Amundsen 
Kontrollutvalget i Ski: Bente Njøs Paulshus 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Møteleder var Lars Chr. Bilet. 
 
Møteprotokoll godkjent 31.10.2018 
 
 
 
 

Stein Martinsen Wik/s./  Lars Chr. Bilet/s./ 
Leder Oppegård KU  Leder Ski KU 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

6/18 18/00153-1 Utredning om sekretariatsordning - Valg av 
settesekretariat 

3 

Eventuelt 
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FM-6/18 
Utredning om sekretariatsordning - Valg av settesekretariat 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
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…. 

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

 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 25.10.2018: 
Møteleder innledet og orienterte. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Innstillingens punkt 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.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 2 med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 25.10.2018: 

 
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. 
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Eventuelt  

 
Fellesmøter 2019  
Møteleder tok opp saken. 
Møteleder spurte om det var aktuelt med et fellesmøte og om medlemmene hadde 
innspill på aktuelle saker som kan tas opp i et fellesmøte. 
 
Ole Johnny Solberg spilte inn følgende sak: 
 Orientering om ordningen med personvernombud i ny kommune 
 
Anne Marit Holene spilte inn følgende sak: 
 Orientering om varslingsrutiner i ny kommune (disse bør være på plass før 

1.1.2020) 
 
Roar Thun spilte inn følgende sak: 
 Orientering fra prosjektleder om status sammenslåing Nordre Follo 
 
 
 
Kontrollutvalgslederne i Oppegård og Ski vil komme med forslag på aktuelle 
møtedatoer. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:48. 
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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:   De grunnleggende kravene i § 4. Feil i/uklart konkurransegrunnlag. 

Tildelingsevaluering. Ulovlig tildelingskriterium.  

 

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om 

lekeplassutstyr. Klager anførte at en rabattsats uavhengig av forpliktende listepriser var et 

ulovlig underkriterium. Anførselen førte ikke frem. Klagers anførsler om at innklagede hadde 

brutt regelverket ved tildelingsevalueringen, og at konkurransegrunnlag ellers var uklart, 

førte heller ikke frem.  

 

Klagenemndas avgjørelse 16. oktober 2018 i sak 2017/103 

  
Klager:  Lekolar AS 

Innklaget: Oppegård kommune 

Klagenemndas 

medlemmer:  Halvard Haukeland Fredriksen, Tone Kleven og Jakob Wahl   

Bakgrunn: 

(1) Oppegård kommune (heretter innklagede) kunngjorde 2. februar 2017 en åpen 

anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om lekeplassutstyr. Anskaffelsens 

verdi ble i konkurransegrunnlaget estimert til å være mellom 9 og 15 millioner 

kroner.  Tilbudsfrist ble angitt til 16. mars 2017. 

(2) Rammeavtalen skulle ha en varighet på to år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge 

den med ett pluss ett år.  

(3) Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at «Tilbyder skal tilby samtlige etterspurte 

produkter angitt i Kravspesifikasjonen og Prisskjemaet. Listen er ikke uttømmende for 

hva Oppdragsgiver skal kunne bestille. Tilbyder skal derfor også kunne tilby andre 

produkter innenfor lekeplassutstyr ved behov». 

(4) Tildelingen skulle skje på grunnlag av det tilbudet som representerer det beste forholdet 

mellom kostnad og kvalitet, basert på tildelingskriteriene «Pris» (45-55 prosent), 

«Kvalitet» (10-20 prosent) og «Oppdragsforståelse» (30-40 prosent). Oppfyllelse av 

sistnevnte kriterium skulle bero på «Tilbudte produkters oppfyllelse av aktivitets- og 

funksjonskrav utover angitte minimumskrav, jf. Vedlegg 1 Kravspesifikasjonen pkt 3 

(kolonne «Aktivitets- og funksjonskrav»)». Dette skulle dokumenteres på følgende måte: 

«Tilbyder skal beskrive lekeapparatenes funksjon, herunder i hvilken grad og hvordan 

tilbudte lekeapparater gir barn og unge lyst til å ta lekeapparatene i bruk, og i hvilken 

grad lekeapparatene innbyr til aktivitet og lek som utfordrer både fysisk mestring, fantasi 

og samarbeid på tvers av aldersgruppene. Av beskrivelsene skal det også fremgå hvilke 
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egenskaper ved apparatene som gjør at apparatene er tilpasset hele aldersgruppen 

apparatene er beregnet til.  

Tilbyder skal beskrive hvordan lekeapparatene kan kombineres på samme lekeplass 

(lekeapparatenes kombinasjonsmuligheter) og fra sted til sted (ulike lekeplasser i 

kommunen), for å gi variasjon av lekemuligheter. 

Tilbyder skal dokumentere og beskrive hvordan lekeapparatene er tilpasset barn og unge 

med ulik grad av nedsatt funksjonsevne (universell utforming)». 

(5) I kravspesifikasjonens punkt 3 het det at «Hvert enkelt produkts oppfyllelse av aktivitets- 

og funksjonskrav blir vektet i evalueringen av tildelingskriteriet «oppdragsforståelse» 

ifht angitte krav».  

(6) Tildelingskriteriet «Kvalitet» var inndelt i tre underkriterier. Underkriteriet «Forventet 

kvalitet på leveranser/installasjoner, monterings- og grunnarbeider» skulle 

dokumenteres slik:  

«Beskrivelse av hvordan leveranser/installasjoner, monterings- og grunnarbeider tenkes 

gjennomført. 

Tilbyder skal oppgi to referanseprosjekter for å dokumentere kvalitet og levetid på 

monteringsarbeider, grunnarbeider m.v. For referanseprosjektene gis det mer uttelling 

for referanseprosjekter som kan dokumentere fortsatt kvalitet etter fem år enn 

referanseprosjekter som «bare» kan dokumentere kvalitet etter en kortere periode. 

Evalueringen baseres på dokumentasjon iht ovenstående dokumentasjonskrav, samt 

kravspesifikasjonens krav til dokumentasjon i pkt 2.1». 

(7) Tildelingskriteriet «Pris» var inndelt i underkriteriene «Pris på forespurte produkter» og 

«Tilbudt % på katalogprodukter». Disse skulle vektes henholdsvis 85 og 15 prosent av 

priskriteriet. For sistnevnte kriterium var dokumentasjonskravet «Tilbudt % for listepris 

på øvrige katalogprodukter», hvor det videre var fastslått at: 

«Leverandører skal oppgi hvilken pris kommunen tilbys for slike produkter- dette gjøres 

som en oppgitt prosent av de til enhver tid gjeldene listepriser (eksempelvis vil 100 % 

bety at leverandørens tilbyr øvrige produkter enn de etterspurte til de enhver tid 

gjeldende listepriser/katalogpriser). Det vil ikke aksepteres en % som overstiger 100 % 

av katalogprisen». 

(8) Innklagede hadde ikke bedt leverandørene om å oppgi priser for «øvrige 

katalogprodukter». Det var altså bare bedt om å oppgi rabatt på listeprisene for «øvrige 

katalogprodukter».  

(9) Det kom inn syv tilbud, herunder fra Kompan Norge AS (heretter valgte leverandør) og 

Lekolar (heretter klager). Av innstillingsbrevet fremgikk det at «Pris», 

«Oppdragsforståelse» og «Kvalitet» ble vektet henholdsvis 45, 35 og 20 prosent. Videre 

fremgikk det at valgte leverandør innga tilbudet med nest dyrest totalpris, men fikk full 

score på tilbudt prosentsats på katalogprodukter. Valgte leverandør fikk også full uttelling 

på «Oppdragsforståelse» og «Kvalitet». 
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(10) I innstillingsbrevet har innklagede beskrevet vurderingen av valgte leverandørs 

oppfyllelse av «Oppdragsforståelse» slik: 

«Kompan beskriver inngående alle apparaters lekefunksjoner og hvordan barna kan 

bruke disse og hva de gir av sosial lek i tillegg til utfordringene som ligger i apparatene 

i forhold til aldersgruppene de er tiltenkt. Lekeapparatene som tilbys, er innholdsrike og 

innbyrdes meget forskjellige og gir store variasjonsmuligheter for de forskjellige 

lekeplassene og gir mulighet for å lage spennende og utfordrende lekeplasser som skiller 

seg ut fra sted til sted. Kompan har apparater hvor det er leking på flere nivåer slik at 

UU er ivaretatt og de dokumenterer dette i beskrivelsen». 

(11) For en annen tilbyder (Trigonor AS) var følgende påpekt under den tilsvarende 

evalueringen:   

«(…) Klatrepyramide kunne gjerne ha vært høyere og større og dermed bydd på større 

utfordring for de største barna i aldersspennet. Klatrestativ 1 innfrir minstekrav, men 

tilbyr ikke noe videre utover dette. Klatrestativ 2 fungerer mer som et treningsapparat og 

er ikke egnet for de minste i aldersspennet. Klatreapparat 3 er ok. Kombinasjonsapparat 

1 er lite og innfrir ikke våre ønsker om at det skal kunne klatres og sklis for minst 10 barn 

samtidig. Innbyr til for liten variasjon i leken. Kombinasjonsapparat 2 er ok. 

Kombinasjonsapparat 3 innbyr til lite variert lek og er lite for minst 10 barn i aktiv lek. 

Kombinasjonsapparat 4 innbyr til for lite variert lek og er lite for minst 10 barn i aktiv 

lek. (…)». 

(12) Innklagede oppgav følgende om klagers oppfyllelse av tildelingskriteriet 

«Oppdragsforståelse»: 

 

«På oppdragsforståelse er dere gitt 7,0 poeng (vektet 2,5 poeng). Det trekkes blant annet 

for at klatrestativene som er ment for de største barna (ungdommer) er forholdsvis små 

og gir ikke gruppen de kvalitetene de beskriver at de har behov for. Apparatene er videre 

forholdsvis innholdsrike, men innehar endel av de samme elementene og gjør at 

variasjonsmulighetene ikke er så store som ønskelig. Universell utforming er videre ikke 

så godt ivaretatt for rollelekapparatet hvor ingen aktiviteter er lagt til nedre deler av 

apparatet. Noen av apparatene kunne videre ha vært noe større eller mer utfordrende ift. 

de største barna i aldersspennet. Variasjonen mellom elementene i de ulike apparatene 

kunne også ha vært større.» 

(13) Det var angitt følgende om klagers oppfyllelse av tildelingskriteriet «Kvalitet»: 

«Under kvalitet har dere fått 10 poeng for kvaliteten på produktene, 10 poeng på 

garantier og 5 poeng for leveranser/installasjonsarbeider. Samlet poengsum for kvalitet 

er 7,8 poeng som gir en vektet poengsum på 1,6. Grunnen til lavere uttelling på 

leveranser/installasjonsarbeider er at det vises til prosjekter hvor produkter tilbudt i 

rammeavtalen ikke er nevneverdig brukt, selv om referansene er gode. 

Montering/grunnarbeider Håkonsen og Sukke lister videre opp mange oppdrag med 

legging av Playfix fallunderlag, men nevner ikke eldre prosjekter med lekeplassutstyr 

levert av Lekolar. De som nevnes er prosjekter fra 2015.» 

(14) Saken ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 5. juni 2017. Det ble 

inngått rammeavtale med valgte leverandør 6. juni 2017. 
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(15) Nemndsmøte i saken ble avholdt 15. oktober 2018. 

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 

(16) Underkriteriet om «Tilbudt % på katalogprodzukter» er et ulovlig tildelingskriterium, 

siden tilbyderne ikke ble bedt om å oversende priser på øvrige katalogprodukter. En rabatt 

er i seg selv ikke egnet til å avdekke det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet når 

det ikke er klarlagt hvilken pris rabatten beregnes fra. 

(17) Innklagedes evaluering av tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse» strider med 

regelverket. Større apparater enn det minimumskravet anga har feilaktig fått positiv 

uttelling, mens mindre apparater uriktig er trukket for størrelsen selv om de oppfylte 

minstekravet. Det følger videre av konkurransegrunnlaget at hvert produkt som var 

tilbudt skulle evalueres og tildeles poeng hver for seg. Dette er bare gjort for enkelte av 

produktene. Dette strider med lovens grunnleggende prinsipp om forutberegnelighet og 

likebehandling av tilbyderne.  

(18) Konkurransegrunnlaget var uansett uklart med tanke på hva som gav uttelling under 

tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse».  

(19) Innklagede har evaluert tildelingskriteriet «Kvalitet» i strid med konkurransegrunnlaget. 

Konkurransegrunnlaget må forstås slik at det var kvaliteten og levetiden på monterings- 

og grunnarbeidet som skulle evalueres, ikke kvaliteten på de monterte produktene. Det 

vil være uten betydning hvem montørene var innleid av. Det vesentlige er at montørene 

er gitt gode referanser på de utførte monteringsarbeidene referansen omhandler. Dersom 

referanseprosjektene som skulle oppgis måtte knytte seg til apparater nøyaktig tilsvarende 

de tilbudte, samt til prosjekter der tilbyder var montørens oppdragsgiver, måtte dette ha 

kommet klarere frem.  

Innklagede har i det vesentlige anført: 

(20) Underkriteriet om «Tilbudt % på katalogprodukter» er ikke et ulovlig tildelingskriterium.  

(21) Innklagede har ikke brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet 

«Oppdragsforståelse». Det er egenskapene ved produktene som er vurdert og premiert, 

ikke størrelsen i seg selv. Det bestrides også at hvert produkt som var tilbudt skulle 

evalueres og tildeles poeng hver for seg. I konkurransegrunnlaget fremheves det kun at 

hvert produkt inngår i vurderingen, men dette betyr ikke at det skal gis poeng for hvert 

enkelt produkt isolert sett. Samtlige tilbud har blitt evaluert etter en helhetlig vurdering 

der alle tilbudte apparater har inngått.   

(22) Det bestrides at konkurransegrunnlaget var uklart.  

(23) Tildelingskriteriet «Kvalitet» har blitt evaluert i samsvar med opplysningene i 

konkurransegrunnlaget. Tilbyderne måtte på denne bakgrunn forstå at evalueringen ville 

skje i relasjon til tilbudte leveranser. Dermed måtte det være forutberegnelig at 

referanseprosjekter til andre leveranser ville gi en dårligere poengscore.  
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Klagenemndas vurdering: 

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

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder 

anskaffelse av rammeavtale om lekeplassutstyr som er en vareanskaffelse. Anskaffelsens 

verdi er i konkurransegrunnlaget estimert til mellom 9 og 15 millioner kroner. 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. 

Underkriteriet «Tilbudt % på katalogprodukter» 

(25) Klager har anført at konkurransen skulle ha vært avlyst fordi underkriteriet «Tilbudt % 

på katalogprodukter» er ulovlig. Tilbyderne var bedt om å oppgi prosent av gjeldende 

listepris på katalogproduktene uten at listeprisen skulle angis. Klager hevder at kriteriet 

dermed ikke er egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.   

(26) Det følger av forskriften § 18-1 (4) første setning at tildelingskriteriene må ha «tilknytning 

til leveransen». Dette kravet er oppfylt dersom kriteriet relaterer seg til varene som 

«kontrakten gjelder», jf. bestemmelsens andre setning. Videre er det et krav at 

tildelingskriteriet må være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet.  

(27) Ettersom konkurransegrunnlaget la opp til at innklagede også skulle kunne bestille varer 

fra leverandørenes øvrige sortiment, må det være klart at underkriteriet relaterer seg til 

varer som «kontrakten gjelder». Kriteriet har dermed «tilknytning til leveransen», jf. § 

18-1(4). Dette er for øvrig ikke bestridt.  

(28) Spørsmålet er om kriteriet er egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet.   

(29) Nemnda har tidligere tatt stilling til hvorvidt det er adgang til å anvende tildelingskriterier 

som gjelder rabattsatser og påslagsprosenter på øvrig sortiment. Det fremgår av sak 

2011/28 at dette beror på en konkret vurdering, jf. premiss (51). I denne saken ble et 

tildelingskriterium om «Rabatt på øvrig sortiment» ansett ulovlig. Innklagede erkjente at 

kriteriet var ulovlig, og det ble derfor ikke foretatt en selvstendig vurdering av nemnda 

på dette punktet. I sakene 2010/241 og 2010/158 kom nemnda til at det var adgang til å 

anvende «påslagsprosent» og «rabatt på øvrig sortiment» som tildelingskriterier.  

(30) Ved evalueringen av tildelingskriteriet «Pris», skulle pris på forespurte produkter vektes 

85 prosent. Underkriteriet «Tilbudt % på katalogprodukter» skulle vektes 15 prosent. 

Tilbydernes listepriser på øvrige katalogprodukter skulle ikke oppgis.  

(31) Det kan innvendes at rabatt på listepriser ikke nødvendigvis er egnet til å identifisere det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet, da tilbyder kan øke prisene sine i ettertid. Det er 

også slik at en høyere rabatt ikke nødvendigvis gir uttrykk for et økonomisk mer 

fordelaktig kjøp enn et kjøp hvor rabatten er lavere. Dette vil blant annet avhenge av den 

ordinære prisen (listeprisen).  

(32) At det foreligger en slik risiko er imidlertid ikke tilstrekkelig for å konstatere at 

innklagede har anvendt et ulovlig priskriterium, jf. klagenemndas sak 2016/71 premiss 

(37) og (38).  
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(33) I vår sak står vi overfor en rammeavtale som potensielt strekker seg over fire år. 

Innklagede opplyste i konkurransegrunnlaget at det økonomiske omfanget av 

anskaffelsen var usikkert, og ville avhenge av kommunens bevilgninger. Det var følgelig 

usikkert hva som ville bli etterspurt under dette punkt, og hva listeprisen hos tilbyder på 

det aktuelle tidspunktet ville være. I en slik situasjon anses tildelingskriteriet om rabatt 

som hensiktsmessig for å skape konkurranse rundt et eventuelt tilleggskjøp.  

(34) Klagenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at underkriteriet «Tilbudt % på 

katalogprodukter» i vår sak er egnet til å avdekke det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet. Klagers anførsel fører ikke frem.  

Tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse» 

(35) Klager anfører at innklagedes evaluering av tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse» 

strider mot regelverket. Klager hevder at større apparater enn det minimumskravet anga 

feilaktig har fått positiv uttelling, mens mindre apparater uriktig er trukket for størrelsen 

selv om de oppfylte minstekravet. 

(36) Oppfyllelse av tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse» skulle baseres på «oppfyllelse av 

aktivitets- og funksjonskrav utover angitte minimumskrav». Dette skulle dokumenteres 

ved å gi en beskrivelse som blant annet belyste i hvilken grad de tilbudte apparatene 

innbød til aktivitet og lek som utfordret fysisk mestring, fantasi og samarbeid for hele 

aldersgruppen som apparatene var beregnet til, samt apparatenes 

kombinasjonsmuligheter på den enkelte lekeplass og de ulike lekeplasser i kommunen.  

(37) En naturlig forståelse av tildelingskriteriet er at man ville score poeng dersom man klarte 

å belyse «oppfyllelse av aktivitets- og funksjonskrav» som gikk utover oppstilte 

minimumskrav. Minimumskravene fremgikk av kravspesifikasjonen. I 

kravspesifikasjonen var det eksempelvis understreket at «minst 10 barn» skulle kunne 

bruke apparatene samtidig. Av ordlyden er det klart at dette bare er et minimumskrav, og 

at tilbyderne står fritt til å levere større apparater. Videre fremgår det klart at man ville 

score poeng for oppfyllelse utover minimumskravene. 

(38) Innklagede har forklart at det ikke var apparatenes størrelse som sådan som gav uttelling, 

men at det ble gitt uttelling i den grad apparatene oppfylte aktivitets- og 

funksjonskravene. Poeng ble gitt på grunnlag av tilbydernes beskrivelse av 

lekeelementer, variasjonsmuligheter og hvor mange som kunne bruke apparatene 

samtidig. Slik saken er opplyst har ikke klagenemnda holdepunkter for at innklagede har 

brutt regelverket på dette punktet. 

(39) Klager har også anført at hvert enkelt produkt skulle evalueres og poengsettes for seg 

under «Oppdragsforståelse». Klager har i denne forbindelse vist til kravspesifikasjonen 

hvor det fremgikk at «Hvert enkelt produkts oppfyllelse av aktivitets- og funksjonskrav 

blir vektet i evalueringen av tildelingskriteriet «oppdragsforståelse» ifht angitte krav».  

(40) Det fremgår av loven § 4 at oppdragsgiver skal sikre at anskaffelsesprosessen er 

forutberegnelig. Det vil foreligge et brudd på prinsippet dersom prosessen avviker fra det 

opplyste.  

(41) Innklagede har forklart at hvert enkelt produkt har blitt vurdert og inngått i en helhetlig 

bedømmelse. Det har ikke blitt utdelt poeng isolert for hvert enkelt produkt.  
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(42) En naturlig forståelse av kravspesifikasjonen tilsier at hvert produkt skulle vektlegges og 

inngå i en samlet helhetsvurdering i evalueringen. Det fremkommer ikke at hvert produkt 

skulle bedømmes hver for seg og at hvert enkelt produkt skulle gis poeng. 

Kravspesifikasjonen utelukker følgelig ikke at det foretas en helhetlig vurdering, hvor de 

enkelte produktenes oppfyllelse av aktivitets- og funksjonskravene danner rammen for 

vurderingen.  

(43) Klager har videre anført at likebehandlingsprinsippet er brutt ved at innklagede har 

evaluert tilbyderne på forskjellig vis. Klager har vist til at vurderingen av valgte 

leverandørs tilbud synes å være basert på en helhetlig vurdering, mens vurderingen av 

andre tilbud fremstår konkret knyttet til enkeltprodukt. Klager hevder at flere av 

produktene tilbudt av valgte leverandør inneholder avvik fra kravspesifikasjonen.  

(44) Innklagede har forklart at opplysningene i valgte leverandørs tilbud bekreftet at kravene 

i kravspesifikasjonen var oppfylt. Klagenemnda finner ikke grunnlag for å bestride dette.  

(45) Slik saken er opplyst, kan ikke klagenemnda se at tilbudene har blitt vurdert ulikt. 

Begrunnelsen viser at alle tilbudte produkt er vurdert enkeltvis og samlet. Der 

enkeltprodukt har medført trekk under poengsettingen, er dette nærmere angitt. At avvik 

fra kravspesifikasjonens minimumskrav ble særskilt påpekt i forbindelse med 

vurderingen av enkelte tilbud, kan ikke tas til inntekt for likebehandlingsprinsippet er 

brutt.  

(46) Klagenemnda er etter dette kommet til at konkurransegrunnlaget ikke var uklart med 

hensyn til hva som skulle gis uttelling under tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse». 

(47) Klagers anførsler fører ikke frem.  

Tildelingskriteriet «Kvalitet» 

(48) Klager anfører at tildelingskriteriet «Kvalitet» ikke har blitt evaluert i samsvar med 

konkurransegrunnlaget, og at lovens krav om forutberegnelighet derfor er brutt. 

(49) Tildelingskriteriet «Kvalitet» skulle i henhold til underkriteriet «Forventet kvalitet på 

leveranser/installasjoner, monterings- og grunnarbeider» dokumenteres oppfylt ved en 

beskrivelse av hvordan leveransen og monterings- og grunnarbeider var tenkt 

gjennomført. Videre skulle det oppgis «to referanseprosjekter for å dokumentere kvalitet 

og levetid på monteringsarbeider, grunnarbeider m.v.». 

(50) Innklagede har gitt tilbyder dårligere uttelling dersom prosjektreferansene gjaldt andre 

produkter enn det som var tilbudt i denne konkurransen.  

(51) Det fremgår ikke eksplisitt av konkurransegrunnlaget at referanseprosjektene skal gjelde 

monteringsarbeider og lignende for apparater som tilbyderen har tilbudt i denne 

anskaffelsen.  

(52) Tilbyderne skulle under dette punkt gi en beskrivelse av hvordan det konkrete arbeidet 

var tenkt gjennomført, samt oppgi to referanseprosjekter. Etter nemnda syn er det naturlig 

å forstå   konkurransegrunnlaget slik at referanseprosjektene skulle belyse kvaliteten og 

levetiden på arbeidet som skulle utføres, og slik at disse måtte knytte seg til den tilbudte 

leveransen. Apparater monteres på ulike måter avhengig av form og størrelse, og grunn- 

og monteringsarbeidet slites og belastes ved ulik bruk. Monterings- og grunnarbeider for 
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tilsvarende produkter er i større grad egnet til å belyse «Forventet kvalitet» på det tilbudte 

arbeidet. Nemnda er kommet til at innklagede ikke har brutt regelverket ved evalueringen 

av «Forventet kvalitet på leveranser/installasjoner, monterings- og grunnarbeider». 

Klagers anførsel fører ikke frem.  

  

Konklusjon:  

Oppegård kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser. 

 

 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Tone Kleven 
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Vedlegg: Tertialrapport januar-august 2018 

 
Vedlegg som ikke følger saken:  

 

Rådmannens innstilling: 

Tertialrapport januar-august 2018 tas til orientering. 
 
 

Saksutredning: 
Sammendrag  
Tertialrapport januar-august 2018 for Oppegård kommune viser følgende status og avvik: 
 

 Nærvær og medarbeiderundersøkelsen: Nærværet er redusert siste tolv måneder, fra 92,7 % 
nærvær 2. tertial 2017 til 92,2 % per 2.tertial 2018.  Korttidsfraværet har økt fra 2,7 % til 3,0 %. 
Det mellomlange fraværet (17 - 40 dager) har økt fra 1,1 % til 1,8 %. Langtidsfraværet er 
redusert fra 3,6 % til 3,0 %. Trenden er negativ ettersom nærværet er lavere enn gjennomsnittet 
siste 36 måneder. Fravær følges opp i tråd med lovverket og rutiner for sykefraværsoppfølging. 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i desember 2017. Virksomhetene har identifisert to 
bevaringstiltak og to forbedringstiltak. Utviklingsarbeidet i virksomhetene er godt i gang og 
fortsetter frem til neste undersøkelse. Det vises til kapittel 2 i tertialrapporten. 
 

 Økonomi, driftsbudsjettet: Netto driftsutgifter for tjenesteområdene er lavere enn forventet 
forbruk per 2. tertial. Prognosene for status ved årsslutt varierer mellom tjenesteområdene, og 
samlet varsles det et merforbruk ved årets slutt på 9,1 mill kr.  Årsaken er at enkelte utgifter 
siste tertial forventes å bli høyere enn budsjettert. Rådmannen følger situasjonen nøye, spesielt 
innenfor Barnevernområdet som varsler det største merforbruket. Samtidig varsles det 
mindreforbruk på «andre forhold», herunder skatt/ramme, lønnsoppgjør/pensjon og netto 
renter/avdrag på 21 mill kr. Samlet sett gir det et forventet mindreforbruk for tjenesteområdene 
på 11,9 mill kr i 2018. Det vises til kapittel 3 i tertialrapporten.  

 

 Økonomi, investeringsbudsjettet: Det varsles et forventet mindreforbruk på investeringer på 
netto nær 4,3 mill kr i forhold til justert budsjett 2018. Hovedårsaken er forsinkelse og at 
utgiftene skyves til 2019. Ny periodisering på prosjektene ivaretas i forslag til Handlingsprogram 
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2019-2022. Opptak av lån på investeringer i 2018 vurderes redusert i henhold til disse 
endringene. Det vises til kapittel 4 i tertialrapporten. 
 

 Finansrapportering: Ledig likviditet (kommunens betalingsevne) per 2.tertial var 341,2 mill kr 
med gjennomsnittlig avkastning på 1,3 %. Samlet langsiktig gjeld var 1 872 mill kr med snittrente 
på 2,17 %. Låneopptak for startlån 2018 ble gjennomført per 1.tertial. Kommunen er sårbar for 
store renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. En økning i 
rentenivået på ett prosentpoeng fra nivået per 31.8. vil gi en økning i netto renter på 5 mill kr. 
Det vises til kapittel 5 i tertialrapporten. 
 

 Planstatus: Av 43 planer er tre vedtatt, 13 er i arbeid og 12 er ikke innkommet. Det vises for 
øvrig til oversikten i kapittel 6 i tertialrapporten.  

 

 Verbalvedtak: Av 33 verbalvedtak ansees 21 ferdig rapportert og 12 er i prosess. Det vises til 
oversikten i kapittel 7 i tertialrapporten. 
 

 Oppfølging av politiske vedtak: Av 28 vedtak ansees 12 ferdig rapportert. Det vises til oversikten 
i kapittel 8 i tertialrapporten. 

 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
Rådmannen legger med dette frem tertialrapporten for perioden januar-august 2018. Hensikten er å 
rapportere på oppfølging av Handlingsprogram 2018-2021 per 2. tertial 2018. I tillegg viser den 
status finansrapport og status oppfølging av øvrige politiske vedtak per 31.8.2018. 
 
Tertialrapporten skal avdekke og forklare årsaker til eventuelle avvik i forhold til det vedtatte 
Handlingsprogrammet og eventuelt redegjøre for korrigerende tiltak. Tertialrapporten inneholder i 
tillegg en del statusoppdateringer. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag  
Økonomireglement for Oppegård kommune, vedtatt av Kommunestyret 15.5.2017 sak 24/17. 
 
 
Konsekvenser 
o Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ny periodisering på investeringene ivaretas i forslag til Handlingsprogram 2019-2022. 
 
o Konsekvenser for folkehelse 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
o Konsekvenser for miljø 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
o Konsekvenser for barn og unge 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Vurderinger, alternativer og begrunnelser 
Det vises til vedlagte tertialrapport januar-august 2018. 
 
 



30/18 Referat og orienteringer - 18/00024-7 Referat og orienteringer : Tertialrapport januar-august 2018 Saksframlegg

Anbefaling 
Rådmannen anbefaler at tertialrapporten tas til orientering. 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
rådmann 
 
     Monica Lysebo 
     kommunalsjef 
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T ertialrapport januar - august 2018 Oppegård kommune Side 5

1 SAM M EN DRAG

2 . tertialrapport 2018 for Oppegård kommune viser følgende status og avvik:

• Nærvær o g m edarbeiderundersøkelsen: Nærværet e r redusert s iste tolv måneder, fra 9 2,7 %
nærv ær 2. t ertial 2017 t il 92,2 % p er 2.tert ial 2018. Korttidsfraværet h ar økt fr a 2,7 % t il 3,0 %.
Det m ell omlange fraværet ( 17 - 40 dager) har økt fra 1,1 % t il 1,8 % . Langtidsfraværet e r redusert
fra 3,6 % t il 3, 0 %. Trenden er n egativ ettersom nærværet e r lavere e nn g jennomsnitt et siste 36
måneder . Fravær følges opp i tråd med lo vverket og ru tine r for s ykefraværsoppfølging.
Medarbeiderundersøkelsen b le gj ennomført i d esember 2 017. V irksomhetene har i dentifisert t o
bevaringstiltak o g t o f orbedringstiltak. Ut viklingsarbeidet i virksomhetene e r godt i gang o g
fortsetter f rem til n este undersøkelse. Det v ises til kapitte l 2 i tertialrapporten

• Økonomi , dr iftsbudsjettet: Ne tto d riftsutgifter fo r tjenesteområden e e r lavere enn f orventet
forbruk per 2. t ertial. Prognosene for s tatus ved å rsslutt varierer mellom tj enesteområdene , og
samlet varsles d et et merforbruk ved å rets s lutt på 9,1 mill kr . Årsaken er a t enkelte utgifter siste
tertial forvente s å b li h øyere enn b udsjettert . Rådmannen f ølger s ituasjonen n øye, s pesielt
innenfor Barnevernområdet s om varsler det s tørste m erforbruket. S amtidig v arsles d et
mindreforbruk p å «andre fo rhold» , herunder skatt/ramme, lønnsoppgjør o g netto r enter /avdrag
på 2 1 mill kr. S amlet se tt gir d et et forventet mindreforbruk på 1 1,9 mill k r i 20 18 . D et vises ti l
k apittel 3 i tertialrapporten.

• Økonomi, i nvesteringsbudsjettet : Det v arsles et forvente t mindreforbruk p å i nvesteringer p å
netto n ær 4, 3 m ill k r i f orhold til justert b udsjett 2 018. H ovedårsaken er forsinkelse og at
utgiftene s kyves t il 2019. Ny p eriodisering p å prosjektene i varetas i forslag t il Handlingsprogram
2019 -2 022. Opptak a v lå n p å investeringer i 2 018 v urderes r edusert i h enhold t il d isse
endringene. Det vises til ka pittel 4 i tertialrapporten.

• Finansrapportering : Ledig lik viditet ( kommunens b etalingsevne) p er 2.tertial var 341,2 m ill kr
med g jennomsnittlig av kastning p å 1,3 %. S amlet lan gsiktig g jeld v ar 1 8 72 mill kr med snittrente
på 2,17 %. Lå neopptak for s tartlån 2018 b le g jennomført pe r 1. tertial. K ommunen e r sårbar
for store renteendringer g runnet høy g jeld og r elativt stor a ndel f lytende r ente. E n
økning i rentenivået på e tt p rosentpoeng fra nivå et p er 3 1.8 . vil gi en ø kning i netto r enter på
5 m ill kr. Det v ises ti l k apittel 5 i tertialrapporten.

• Planstatus: Av 43 p laner er tre vedtatt, 13 er i arbeid og 1 2 e r ikke in nkommet. Det vises for øvrig
til o versikten i k apittel 6 i tertialrapporten.

• Verbalvedtak: Av 33 v erbalvedtak ansees 21 ferdig rap portert og 12 er i prosess. D et vises til
oversikten i k apittel 7 i t ertialrapporten .

• Oppfølgin g a v politiske v edtak : Av 28 vedtak a nsees 12 ferdig rap portert. D et vises ti l o versikten
i kapittel 8 i t ertialrapporten .
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2 RAPP ORTE RI N G PÅ FOKU SOM RÅD ER

I dette kapittelet r apporter es det på kommunens felles overordnet målekart. I kommunens
styringssystem ligger det en rekke indika torer som ikke rapporteres til 2 . tert ial. Disse rapporteres
enten i 1 . tertial, i forbindelse med årsrapporten eller sjeldnere. Rapportering skjer på bakgrunn av
egne registreringer av resultater.

2 .1 Medarbeidere og arbeidsformer

N ærvær

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 -2

Resultat
2016 -2

Resultat
201 7-2

Resultat
201 8-2

Mål
201 8

Status
201 8

Trend1

Dialog

Nærvær 92,3 % 92,1 % 92, 7 % 92,2 % 93,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år.

N ærværet i Oppegård kommune er redusert de siste tolv månedene. Nedgangen er på
0,5 prosentpoeng fra 92,7 % til 92,2 %. Rådmannen vil følge utviklingen tett, og er i dialog med
virksomhetene om oppfølging av resultatene.

K orttids og mellomlangt fravær har økt, mens utviklingen i langtidsfraværet er nedadgående.
Økni ngen på korttidsfraværet, 1 til 16 dager, er på 0,3 prosentpoeng fra 2,7 % til 3,0 %. Økningen på
mellomlangt fravær, 17 til 40 dager, er på 0,7 prosentpoeng fra 1,1 % til 1,8 %. Langtidsfraværet er
redusert med 0,6 prosentpoeng fra 3,6 % til 3,0 %. Trende n per 2. tertial er negativ siden nærværet
er lavere enn gjennomsnitt for de siste 36 månedene.

O ppegård kommune jobber systematisk for å redusere sykefraværet og øke nærværet.
Arbeidsplassen er den viktigste arena for dette arbeidet og virksomhetene jobb er kontinuerlig med å
skape gode arbeidsmiljøer som fremmer arbeidsglede og økt nærvær. Fravær følges opp i tråd med
lovverket og rutiner for sykefraværsoppfølging. Virksomhetene rapporterer at de benytter
kommunens verktøy slik som nærværssamtaler, medarb eidersamtaler og medarbeiderundersøkelsen
for å nevne noen. I tillegg involveres kommunens samarbeidspartnere der det er aktuelt og
hensiktsmessig.

Me darbeiderundersøkelsen
Oppegård kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelse i desember 2017. Undersøkelsen har
vært gjennomført annet hvert år.

Un dersøkelsen er utviklingsorientert og danner grunnlag for utvikling av medarbeidere, ledere og
organisasjonen. Alle virksomheter har som ledd i oppfølgingen involvert sine medarbeidere i arbeidet
med resultatene og utviklingsarbeidet. Virksomhetene har identifisert to bevaringstiltak og to
forbedringstiltak. Disse er lagt inn i virksomhetsplanen og det rapporteres tertialvis på sta tus på
tiltakene. Utviklingsarbeidet i virksomhetene er godt i gang og fortsetter frem til neste undersøkelse.
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2 .2 Økonomi

Økonomi Resultat
2015 -2

Resultat
2016 -2

Resultat
201 7-2

Resultat
201 8-2

Mål
201 8

Status
201 8

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 61,5 % 60,2 % 60,6 % 63,2 % < 65,2 %

Ko mmunens budsjett er ikke periodisert . Tabellen viser forbruk hittil i år i prosent av justert
årsbudsjett. Antatt normalforbruk på dette tidspunkt er cirka 65 %. Forbruket innenfor enkelte
tjenesteområder/virksomheter kan avvike fra normalen uten at det nødvendigvis tilsier at budsjettet
ikk e vil bli overholdt ved årets slutt. For eksempel kan enkelte utgiftsposter i sin helhet ha blitt
belastet tidlig på året eller inntekter komme sent i året. Tertialrapporten er først og fremst fokusert
på avvik som vil ha betydning for forbruket på årsbasi s.

B udsjettoversikt per tjenesteområde
På neste side følger oversikt over utgifter og inntekter per tjenesteområde samt driftsutgifter
og inntekter totalt for alle tjenesteområdene. Det vises til kapittel 3 for ytterligere kommentarer til
budsjettoversikt per tjenesteområde.
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Tallkolonnene viser (fra venstre):
• budsjett 201 8 (justert)
• regnskap for 2 . tertial 201 8 (januar - august )
• status i forhold til forventet forbruk etter 2. tertial
• forbruk (regnskapstall per 2 .tertial i prosent av justert budsjett 201 8)
• regnskap for 2 . tertial 201 7 (januar - august )

Netto drift per tjenesteområde
Tall i hele 1 000 kr

Justert
budsjett 201 8

Regnskap
201 8 - 2 Status

Forbruk i % av
just. budsj ett

Regnskap
201 7 - 2

Kultur og fritid

Utg 42 497 27 627 65 % 25 094

I nnt - 12 766 - 9 700 76 % - 8 502

N to 29 713 17 927 60 % 16 592

Skole, kvalifisering og barnevern

Utg 425 623 290 706 68 % 267 587

Innt - 91 903 - 78 502 85 % - 84 775

Nto 333 720 212 205 64 % 182 812

Barnehage

U tg 262 950 174 739 66 % 168 485

Innt - 48 934 - 44 404 91 % - 44 879

Nto 214 016 130 335 61 % 123 606

Pleie og omsorg

Utg 359 951 230 756 64 % 226 154

Innt - 60 857 - 54 358 89 % - 56 111

N to 298 734 176 399 59 % 170 043

Sosial

Utg 235 567 159 585 68 % 140 538

Innt - 61 327 - 36 800 60 % - 27 056

Nto 174 240 122 7851 70 % 113 482

Helsetjenesten

U tg 87 076 57 141 66 % 52 782

I nnt - 8 786 - 16 758 191 % - 8 533

N to 78 289 40 383 52 % 44 249

Samfunn og teknikk

Utg 364 534 246 010 67 % 218 501

Innt - 226 677 - 147 904 65 % - 143 006

Nto 137 857 98 106 71 % 75 495

Stab og støtte

Utg 111 970 75 172 67 % 66 845

Innt - 15 628 - 11 377 73 % - 7 182

Nto 96 342 63 795 66 % 59 663

Sum Utg 1 889 790 1 261 736 67 % 1 165 986
Sum Innt - 526 879 - 399 801 76 % - 380 045
Totalt Nto 1 362 911 861 935 63 % 785 942

1 Tilskudd for ressurskrevende brukere kommer først på slutten av året.

T abellen over viser at netto driftsutgifter for alle tjenesteområdene samlet sett er lavere enn
forventet forbruk per 2 . tertial. Regnskapsførte driftsutgifter er om lag 1,3 mrd kr og regnskapsførte
driftsinntekter er nær 400 mill kr. Totalt tilsvarer det et forbruk på 63 % av justert budsjett. Forventet
forbruk per 2.tertial er 65,2 %.
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M ulige avvik

Prognose for tjenesteområdene – driftsregnskapet mill kr

Kultur og fritid
Tjenesteområdet antas å få et mindreforbruk ved årets slutt på om lag 0,5 mill kr. Mindreforbruket er
hovedsakelig knyttet til merinntekter sammenlignet med budsjett. - 0,5

Skole, kvalifisering og barnevern
Tjenesteområdet antas å få et merfor bruk ved årets slutt på om lag 8 mill kr . Merforbruket er knytte t til
Barneverntjenesten og plasseringer utenfor hjemmet. 8 ,0

Barnehage
Tjenesteområdet antas å få et mindreforbruk ved årets slutt på om lag 2,0 mill kr. Mindreforbruket er
hovedsakelig knyttet til mindreforbruk på lønn sammenlignet med budsjett. Det er knyttet usikkerhet til
hvordan ny pedagog - og bemanningsnorm fra 1.8.2018 påvirker resultatet. - 2,0

Pleie og omsorg
Tjenesteområdet antas å få et mind reforbruk ved årets slutt på 1 ,5 mill kr. Mindreforbruket må ses i
sammenheng med merutgifter innen tjenesteområdet S osial, da flere av brukerne får tilbud på tvers av
tjenestene. - 1, 5

Sosial
Tjenesteområdet antas å få et merforbruk ved årets slutt på 3,4 mill kr. Merfo rbruket må ses i sammenheng
med mindreforbruket på P leie og omsorg, da flere av brukerne får tilbud på tvers av tjenestene. 3,4

Helse

Det for v entes ikke avvik på tjenesteområdet. 0,0

Samfunn og teknikk
Tjenesteområdet antas å få et m erforbruk ved årets slutt på 1,7 mill kr . Merforbruket er knyttet til
vintervedlikehold og vårrengjøring av veier etter en uvanlig snørik og lang vinter . 1,7

Stab og støtte

Det forventes ikke avvik på tjenesteområdet 0,0

Totalt tjenesteområdene 9,1

Prognose for a ndre forhold – driftsregnskapet mill kr

Nordre Follo
Kommunestyret vedtok i møte 18.6.2018, sak 41/18, å bevilge 23 mill kr i 2018 til Nordre Follo, jf kapittel 2 i
1.tertialrapport 2018. Kommunestyret i Ski vedtok i sak 74/18 å bevilge 20 mill kr. Det vises til orienteringssak til
Fellesnem n das møte 18.9.2018. Rådmannen i Oppegård har, basert på overstående, fremme t egen sak til
kommunestyres møte 17.9.2018 med forslag til redusert bevilgning og endret finansiering .

Skatt og rammetilskudd
Per 3 1 . 8 .201 8 er det en merinntekt i forhold til budsjett på 11,6 mill kr. Det foretas en løpende utjevning av
skatten mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Oppegård hadde en skatteinngang på 122, 9 % av
landssnittet i juli (sist oppdaterte tall) og får derfor ikke beholde hele merinntekten. September og november er
store skattemåneder og det er for tidlig på året til å tr ekke noen konklusjoner på sum skatteinngang 2018 . Per
31.8 . var beregnet merinntekt for kommunen, etter utjevning , på 4,6 mill kr. Rådmannen legger til grunn at
merinntekten ved årsslutt blir i størrelsesorden 5 - 10 mill kr. Formannskapet orienteres utover høsten. - 5,0

Lønn og pensjon
Lønnsoppgjøret i kommunal s ekt or bl e avslutt et med e nighet m ellom p artene innen tariffavtalens u tløp
30.4.2018. R ammen f or l ønnsoppgjøret e r 2 , 8 % . Fo rhandlingene i ka p ittel 3 o g kap ittel 5 gjennomføres i
september . Det er ventet at sa mlet lønnsoppgjør for 2018, sett i sa mmenheng med pr ognoser f or e ndelig
pensjonskostnad i 2 018 , vil g i e n mindreutgift på o m l ag 1 0 mill kr. - 1 0,0
Renteutgifter/renteinntekter
Rådmannen anslår at kommunens netto utgifter til ren ter og avdrag vil bli om lag 6 mill kr lavere enn
budsjettert. Ved budsjettering av renteutgifter ble det lagt til grunn en marginal økning i snittren ten på
låneporteføljen, og per 2 .tertial har denne renteøkningen begynt å slå inn. Kommunens likviditet er om lag 160
mill kr lavere enn ved 2.tertial 2017 og tidspunkt for årets låneopptak blir vurdert forløpende ut fra hva
kommunen trenger av likviditet. Låneopptaket for 2018 vil bli om lag 150 mill kr lavere enn budsjettert. - 6 , 0

Totalt andre forhold - 2 1,0
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P rogno sen viser at det samlet sett ligger an til et mindreforbruk ved årets slutt på 11,9 mill kr . Det er
varslet mulig merforbruk ved årsslutt innenfor tjenesteområdene Skole, kvalifisering og barnevern,
Sosial og Samfunn og teknikk.

T jenesteområde Skole, kvalifisering og barnevern er regnskapsmessig innenfor forventet nivå per
31.8.2018 og har følgelig grønt statuslys i oversikten på side 8. Forventede utgifter i løpet av siste
tertial medfører at tjenesteområdet varsler et merforbruk ved årsslutt på om lag 8 mill kr.
Rådmannen følger situasjonen nøye , spesielt på b arnevernområdet . Merforbruket på
barnevernområdet er knyttet til plasseringer av barn i barneverntjenesten hvor det er en stor økning
i antall døgnplasseringer på institusjon. Plasseringene vurderes fortløpende for andre tiltak og
alternative plasseringer, jamfør omtalen under Skole, kvalifisering og barnevern i kapittel 3 .

R ådmannen anbefaler at status for driftsregnskapet per 2 . tertial tas til orientering .

Meldte avvik – investeringsregnskapet mill kr

Investeringer Oppegård
Samlet sett foreslås det å redusere inv esteringsbudsjettet med netto 4,218 mi ll kr i 2018 . Det vises til detaljert
ov ersikt per prosjekt i kapittel 4 . - 4 , 3

- 4 , 3

D et vil bli gjort en løpende vurdering om størrelsen på låneopptak i 2018 skal reduseres. Det vises til
kapittel 4 for mer informasjon.

R ådmannen anbefaler at status for investeringsregnskapet per 2. tertial tas til orientering.
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3 R AP P OR TE RI N G PÅ TJE N E STE OM RÅD E R

Tj enesteområdene har i 2 .tertial rapportert på styrings indikatorene Nærvær og Overholdelse av
budsjett .  Tjenesteområdene Barnehage og Samfunn og teknikk rapporterer i tillegg på unike
styringsindikatorer per 2 . tertial, mens Skole, kvalifisering og barnevern denne gangen rapporterer på
brukerundersøkelsen SFO som ble gjennomført våren 2018 .

Kultur og fritid

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 2

Resultat
201 6 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
201 8 - 2

Mål
201 8

Status
201 8

Trend1

Dialog

Nærvær 92,9 % 94,1 % 95,8 % 95,2 %2 94,0 %

Økonomi Resultat
2015 -2

Resultat
201 6-2

Resultat
201 7-2

Resultat
201 8-2

Mål
201 8

Status
201 8

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 57,8 % 53,4 % 56,8 % 60,3 % < 65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Sett i forhold til forventet forbruksprosent per 2 .tertial har kulturvirksomhetene mindreforbruk.

U tgifter og inntekter som har stor betydning for årsresultatet er ikke regnskapsført ennå, blant annet
brukerbetalinger på kulturskolen, tilskuddet til andre trossamfunn og andre driftstilskudd. Per
2 .terti al forventes det et mindreforbruk ved årsslutt på om lag 0,5 mill kr .

Skole, kvalifisering og barnevern
Brukere av kommunale tjenester Resultat

2015
Resultat

2016
Resultat

2017
Resultat

201 8
Mål
201 8

Status
201 8

Trend 1

God kvalitet – og avklart forventningsnivå

Brukertilfredshet foreldre SFO 4,4 4,4 4,5

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 2

Resultat
2016 - 2

Resultat
2017 - 2

Resultat
201 8 - 2

Mål
201 8

Status
201 8

Trend1

Dialog

Nærvær 93,1 % 93,0 % 93,6 % 92,7 %2 93,1 %

Økonomi Resultat
2015 -2

Resultat
201 6-2

Resultat
201 7-2

Resultat
201 8-2

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 61,6 % 58,0 % 57,5 % 63,6 % < 65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Brukerundersøkelsen
Brukerundersøkelse for SFO (skolefritidsordningen) ble gjennomført våren 2018. Undersøkelsen ble
gje nnomført elektronisk på Bedrekommune.no. Forrige brukerundersøkelse ble gjennomført i 2015.
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Svarprosenten har gått ned fra 52 % i 2015 til 41 % i 2018. Noe av årsaken til dette kan være at SFO
jobbet svært aktivt med å få opp svarprosenten i 2015.

Sv ar alternativene går fra 1 - 6 hvor 6 er best. Gjennomsnittsresultatet for alle spørsmålene i
undersøkelsen er 4.4. Det er det samme resultatet som i 2015. Undersøkelsen viser at barna
trives på SFO og at de blir behandlet på en respektfull måte. Undersøkelse n viser videre at SFO
scorer noe lavt på fysisk miljø og på informasjon og da særlig informasjon om det enkelte barn. SFO
jobber aktivt med å analysere resultatene for å finne tiltak som øker kvaliteten i SFO.

O verholdelse av budsjett
Tjenesteområde t er regnskapsmessig innen for forventet nivå per 31.8. og har følgelig grønt statuslys
i oversikten på side 8. Samlet forbruk ligger innenfor målet, men er høyere enn normalt for
tjenesteområdet per 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak merforbruk for Barne verntjenesten og delvis
statlige tilskudd og refusjoner som blir utbetalt senere på året.

P rognosene viser et forventet merforbruk ved årets slutt på om lag 8 mill kr . Merforbruket er knyttet
til plasseringer av barn i Barneverntjenesten hvor det er en stor økning i antall døgnplasseringer på
institusjon. Plasseringene vurderes fortløpende for andre tiltak og alternative plasseringer .
Plasseringene gjennomgås fast på b arneverntjenestens ledermøte og på de enkelte teamene
sammen med saksbehandlerne en gang i måneden. I tillegg sees det på enkeltsaker ukentlig etter
behov. Tiltak som vurderes, og som er langt mer kostnadsbesparende enn institusjon, er blant annet
familiep lasseringer og omfattende hjelpetiltak i hjemmet.

M ed unntak av merforbruket for Barneverntjenesten, forventes tjenesteområdet for øvrig å holde
seg innenfor budsjettrammen i 2018.

Barnehage

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 2

Resultat
201 6 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Kompetanse

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent
barnehagelærerutdanning

78,4 % 80,6 % 86,1 % 74,7 % 100 ,0 %

Dialog

Nærvær 90,9 % 89,5 % 90,7 % 90,3 %2 91,0 %

Økonomi Resultat
2015 -2

Resultat
2016 -2

Resultat
201 7-2

Resultat
2018 -2

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 58,3 % 58,8 % 59,4 % 60,9 % < 65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning har gått ned med
11,4 prosentpoeng fra lokal registrering 1.9.2017 (86,1 %) til 1.9.2018 (74,7 %). Reduksjonen er en
konsekvens av ny pedagognorm fra 1.8.2018 som krever større pedagogtetthet enn tidligere. Alle
styrerne i kommunale og private barnehager har godkjent utdanning. Det er 33 pedagogiske ledere
med dispensasjon i 2018, en økning på 10 dispensasjoner fra 2017.
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Overholdelse av budsjett
Sett i forhold til forventet forbruksprosent per 2 .tertial har tjenesteområdet mindreforbruk.

S tatus per 2.tertial påvirkes i særlig grad av to forhold; inntektene for brukerbetaling inntektsføres i
august og tilskudd til private barnehager utbetales per kvartal. Per 31.8 er det et mindreforbruk på
lønn sammenlignet med budsjett. Sa mtidig har ikke rådmannen per 31.8 oversikt over hvilke
konsekvenser pedagognormen og bemanningsnormen, som trådte i kraft 1.8.2018, vil få for
inneværende års budsjett.

P er 2.tertial forventes det et mindreforbruk ved årsslutt på om lag 2,0 mill kr.

Pl eie - og omsorg

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 2

Resultat
201 6 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 91,9 % 91,8 % 91,8 % 91,2 %2 92,0 %

Økonomi Resultat
2015 -1

Resultat
2016 -1

Resultat
2017 -1

Resultat
2018 -1

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 58,8 % 59,7 % 57,5 % 59,0 % <65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Tjenesteområdet ligger under normalt forbruk for perioden. Dette skyldes hovedsakelig lønn til
ferievikarer som kommer til utbetaling i september, tilsagn på øremerkede tilskudd og driftsmidler ti l
Edv. Griegs vei omsorgsboliger.

M erforbruk på enkelte poster skyldes blant annet betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter,
betaling knyttet til ordningene brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og brukervalg praktisk bistand.

M erinntektene skyldes hovedsakelig N AV - refusjoner og tilsagn på øremerket tilskudd (2018) som er
ført i sin helhet.

P lanlegging av Edv. Griegs vei omsorgsboliger er i gang og det vil kunne påløpe noen driftsmidler til
omsorgsboliganlegget siste tertial 2018. Utsettelsen me dfører imidlertid også at midler kan spares.

D et er variasjoner mellom virksomhetene innen tjenesteområdet. Samlet viser prognosene at pleie
og omsorg vil ha et mindreforbruk på 1,5 mill kr ved utgangen av året, forutsatt samme trend ut året.
Mindreforbruket må ses i sammenheng med merutgifter innen tjenesteområdet sosial, da brukere
med sammensatte behov gis tjenester på tvers av virksomheter.

B ehovet for sykehjemsplass eller tilsvarende bolig vurderes fortløpende. Per 31. 8.2018 hadde
Oppegård kommune ingen på venteliste.
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Sosial

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 2

Resultat
201 6 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 92,0 % 90,4 % 91,9 % 91,4 %2 93,0 %

Økonomi Resultat
2015 -2

Resultat
201 6-2

Resultat
201 7-2

Resultat
2018 -2

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 75,9 % 82,4 % 76,4 % 70,5 % < 65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Tjenesteområdet ligger noe over forventet normalt forbruk for perioden.

D et er økte utgifter knyttet til introduksjonsstønaden da introduksjonsordningen er utvidet for flere
av flykningene. Endring i reglene for statli g bostøtte medfører økte utgifter for kommunen. Økte
utgifter er også knyttet til etterspørsel etter avlastning og to nye brukere i bolig.

S amlet forventes det at tjenesteområdet vil få et merforbruk på 3,4 mill kr ved utgangen av året
forutsatt samme trend ut året. Merforbruket må ses i sammenheng med mindreforbruket på Pleie og
omsorg, da flere av brukerne får tilbud på tvers av tjenestene. I forbindelse med årsavslutningen vil
det bli vurdert om noe av merforbruket knyttet til flyk t ninger kan dekkes in n fra flyktningefondet.

Helse
Medarbeidere og arbeidsformer Resultat

2015 - 2
Resultat
201 6 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 97,6 % 96,1 % 95, 3 % 94,5 %2 97,0 %

Økonomi Resultat
2015 -2

Resultat
201 6-2

Resultat
201 7-2

Resultat
2018 -2

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 61,6 % 58,6 % 61,6 % 51,6 % < 65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Helsetjenesten ligger under normalt forbruk for perioden. Dette skyldes hovedsakelig at øremerkede
midler for 2018 er ført i sin helhet. Prognosene tyder på at Helsetjenesten v il ho l de seg innenfor
budsjettrammen.
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Samfunn og teknikk

Brukere av kommunale tjenester Resultat
2015 - 2

Resultat
201 6 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend1

God kvalitet - og avklart forventningsnivå

Tilsyn i byggesaker 7,2 % 1,0 % 5,0 % 18 ,0 % 15 ,0 %

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 2

Resultat
201 6 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 95,6 % 95,6 % 94, 1 % 93,8 %2 94,0 %

Økonomi Resultat
2015 -2

Resultat
201 6-2

Resultat
201 7-2

Resultat
2018 -2

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 29,1 % 7,0 % 58,2 %3 71,2 % < 65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2
3Den store endringen skyldes at Eiendom har blitt en del av tjenesteområdet fra 1.1.2017.

Ko mmentar til resultatet
Det er gjennom ført 34 tilsyn /egenkontroller på byggesaker ved utgangen av 2. tertial , noe som
tilsvarer 18 % . Det er planlagt å gjennomføre flere egenkontroller i tredje tertial .

Tj enesteområdet har et et netto forbruk på om lag 71 % per august.

E iendom har merinntekter knyttet til husleieleieinntekter, ny leiekontrakt på parkering på
Rosenholm, salg av mindre arealer og merinntekter knyttet til NAV - refusjoner, og forventer totalt
merinntekter på 2,8 mill kr ved årets slutt.

E iendom har merutgi fter knyttet til felleskostnader i borettslag og sameier, samt kostnader knyttet til
utskifting av støyplater i Kulverten for godkjenning av Statens Vegvesen. Det forventes også
merforbruk i forhold til budsjett på fjernvarme og serviceavtaler. I tillegg holdes det av midler for
fradelingskostn ader av rundkjøring på Sofiemyr. Det forventes totalt merutgifter på 2,8 mill kr.

U TE har hatt merutgifter knyttet til vintervedlikehold og vårrengjøring av veier, og forventer totalt
merutgifter på 1,7 mill kr ved å rets slutt.

P rognosen for året viser betydelig underskudd på selvkostområdene vann og avløp. For vann
forventes et merforbruk på 13 mill kr, mens det innen avløp forvente s et underskudd på 3 mill kr. For
begge områdene skyldes merforbruket hovedsakelig at utskiftingstakt av vann - og avløpsnett er
høyere i 2018 enn det som lå til grunn ved fastsettelse av gebyrene, i tillegg til utskifting av
vannmålere innen vannområdet. Overforbruket medfører at det forventes betydelige negative fond
ved utgangen av året , noe som vil medføre at gebyrene vil måtte økes i 2019.

D et meldes ikke om merforbruk på strøm, men posten er meget usikker. Etter lav magasinfylling i
sommer, så har det kommet normale nedbørsmengder fra august. Det er stor usikkerhet knyttet til
strøm prisenes for resten av året, og en økning i prisene vil kunne medføre et merforbruk.

D et forventes et netto merforbruk for tjenesteområdet på 1,7 mill kr.
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Stab og støtte

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat
2015 - 2

Resultat
2016 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend1

Dialog

Nærvær 93,1 % 94,1 % 93,6 % 95 ,3 %2 95,0 %

Økonomi Resultat
2015 - 2

Resultat
2016 - 2

Resultat
201 7 - 2

Resultat
2018 - 2

Mål
2018

Status
2018

Trend

Helhetlig og langsiktig planlegging

Virksomhetenes overholdelse av budsjett 67,6 % 62,1 % 62,6 % 66,2 % <65,2 %
1Trend er siste resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år
2Se samlet kommentar under kapittel 2

Ko mmentar til resultatet
Forbruksprosenten per 31.8 .2018 er noe høyere enn et forventet forbruk skulle tilsi. Det skyldes først
og fremst at det er betalt en del større engangsutgifter tidlig i året. Det er også m indreinntekter på
anslagsvis 0,7 mill kr til Ressursbank på grunn av systemtekniske årsaker i forbindelse med
anskaffelse av nytt system.

F or regnskapsåret 2018 forventes det at tjenesteområdet vil holde seg innenfor budsjettrammen.
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4 I N VE STE RI N GE R

4 .1 Salg av eiendom

Salg av eiendom i Oppegård kommune ble vedtatt i kommunestyre - sak 39/2017. I 2018 er det
budsjettert med brutto salgsinntekt på 42 mill kr. Dette er basert på grove overslag. En oversikt over
forventede inntekter kan først synliggjøres nærmere salgstidspunkt for den enkelte eiendom og etter
at det er gjort en verdivurder ing/takst. Det er markedet som til slutt bestemmer salgspris. Flere av
eiendommene vil bli klare for utlysning tidlig høst 2018. For hver enkelt eiendom vil det påløpe
kostnader i forbindelse med salg. Det er i 2018 budsjettert med 2 mill kr til kostnader i forbindelse
med salg. Planprosesser for enkelte eiendommer som opprinnelig var tenkt solgt i 2018 vil ta noe
lengre tid enn antatt. Dette gjelder blant annet Valhallaveien 62 og Kongeveien 28. Som følge av dette
forventes det avvik i forhold til budsjett på 8 - 10 mill kr. Det forventes å dekke inn mindreinntekt en
ved salg av Ingierstrandveien 132, som ikke er en del av opprinnelig salgskrav.

U nder følger statusrapportering for eiendommer som er vedtatt solgt i inneværende år. Det benyttes
her trafikklys for å si hva som er status for hver eiendom.

Følgende statuslys benyttes:
Salget er ferdig gjennomført
Salgsprosessen er i gang, og forventes gjennomført i løpet av året
Salget forventes ikke å la seg gjennomføre i inneværende år

Nr Status Navn Kommentar

1 Klaus Egges vei 34 47/509 Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr ørende
omregulering til boligformål. Under forutsetning av positivt
vedtak, legger rådmannen eiendommen ut for salg.

P å bakgrunn av kommuneplanprosess ble det i juni 2018
besluttet å utsette sluttbehandling av regulering slik at den
sammenfaller med sluttbehandling av kommuneplan. Salg
forventes i 2019.

2 Liten del av 39/14 mellom Trolldalen og
Mellomåsveien

Rådmannen fremmer planavklaringssak ved rørende
omregulering til boligformål. Under forutsetning av positivt
vedtak, legger rådmannen eiendommen ut for salg.

P å bakgrunn av kommuneplanprosess ble det i juni 2018
besluttet å utsette sluttbehandling av regulering slik at den
samm enfaller med sluttbehand ling av kommuneplan.
Fradelingssøknad og salg forventes i 2019.

3 Lokesvei 5, 49/6 Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr ørende
omregulering til boligformål for del av eiendommen. Under
forutsetning av positivt vedtak, legger rådmannen
eiendommen ut for salg.

P lana vklaringssak behandlet i UMP 6.2.2018 med positivt
vedtak. Fradeling av eiendommen tillates ikke med de
gjeldende arealformål. Regulering av eiendommen
igangsettes. Fradeling og salg forventes i 2019.
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4 Brostubben 7, 39/825 Rådmannen forbereder og gjennomfører salg. Vedtak fra 1.
behandling i kommunestyret 20.06.2016.

Det er dialog med naboer i forbindelse med adkomstrett og
tillatelse for tilkobling til VA - anlegg. Avtalen skal tinglyses på
eiendommen. Salg forventes i 2018.

5 40/991 (sentrumsplan Theodor Hansensvei
14B)

Rådmannen går i direkte forhandlinger med forslagsstiller
for detaljreguleringen av de nevnte berørte delfeltene i
områdereguleringen, med tanke på å selge tomtene i
forbindelse med detaljreguleringene.

Fo rh andlinger med utbygger igang settes snarlig. Salg
forventes i 2018.

6 Ingierstrandveien 132, 32/5 Strategisk eiendomskjøp for å sikre rettigheter til
strandlinjen.

E rklæring om ferdselsrett for allmennheten er tinglyst og
eiendommen ble utlyst for salg på det åpne marked høsten
2018. Sluttført salg forventes i 2018.

7 Kongeveien 28, 49/304 Rådmannen gjør en avveining av hvor stor andel av
eiendommen som bør fradeles med tanke på ny kryssløsning
Sønsterudveien/Valhallaveien. Fradeler arealet og legger
resterende del av eiendommen ut for salg.

D et arbeides med å avklare eiendommens innvirkning i ny
og fremtidig kryssløsning. Avventer tilbakemelding fra
Statens Vegvesen. Del av eiendommen regulert til park må
fradeles. Salg forventes i 2019.

8 Bankbygget 40/347 + 40/584 Rådmannen går i direkte forhandlinger med forslagsstiller
for detaljreguleringen av de nevnte berørte delfeltene i
områdereguleringen, med tanke på å selge tomtene i
forbindelse med detaljreguleringene.

A vventer privat reguleringsforslag før forhandlinger med
utbygger. Fradeling igangsettes. Salg forventes i 2019.
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4.2 Investeringer

I henhold til økonomireglementet skal avvik på investeringer meldes sammen med tertialrapporten.
For større investeringsprosjekter skal det rapporteres på status.

I tabellen under gis en orientering om investeringsprosjekter med avvik på fremdrift eller økonomi i
forhold til budsjett 2018. Beløpene som vises er på netto nivå per prosjekt. Det vil si etter
merverdiavgiftskompensasjon, salg av eiendeler eller eventuelle tilskudd og refusjoner. En
statusrap portering på de største prosjektene følger etter tabellen.

S amlet sett forventes det et mindreforbruk på netto 4, 218 mill kr i forhold til justert budsjett for
2018. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelse i prosjektene og at utgiftene skyves fra 2018
til 2019. Rådmannen foreslår ikke å budsjettjustere for dette i 2018, og ny periodisering på
prosjektene ivaretas i forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022. Opptak av lån på investeringer 2018
vurderes redusert i forhold til disse endringene.

Invester inger med avvik eller forsinkelser i forhold til justert budsjett 2018
Objekt Navn Forventet avvik i

1 000 kr i 2018
Kommentar

9004 Oppgradering av
vannverket

3 000 Det er b ehov for å øke budsjettet med 3 mill kr på grunn av ekstra
kostnader forbundet med rehabilitering av betongoverflate i basseng.

9005 Utbedring av
vannledningsnett

5 000 Det planlegges med å skifte ledninger for 5 mill kr mer enn budsjettert
i 2018. Prosjekt i Storebukta har høy meterpris grunnet dårlige
grunnfor hold. Prosjekt Bekkeliveien/Utsiktsveien får en del tillegg
grunnet koordinering av kabelarbeider. Foreløpige beregninger gir
utskifting/rehabilitering av 2,1 - 2,3 % av vannledningsnettet i 2018.

9007 Rehabilitering av
avløpsnettet

3 000 Det planlegges med å skifte ledninger for 3 mill kr mer enn budsjettert
i 2018. Foreløpige beregninger gir utskifting/rehabilitering av
2,0 - 2,1 % av avløpssnettet i 2018.

2139 Varslingsanlegg
skoler

1 055 Prosjekt talevarslingsanlegg skoler er ferdig med unntak av
sluttfaktura og garantioppfølging. Total forventet kostnad netto 2,419
mill kr hvorav 0,944 mill kr belastet 2017. Dette gir forventet
merforbruk ihht total ramme på 0,136 (dekkes av objekt 9037 -
Forandrings og tilpasningsarbeider).

9131 Bålerud, vann og
avløp

- 12 000 Periodisering av utgifter fra 2018 til 2019. Forventet anleggsstart
januar 2019. Se egen PROPP - rapport side 27 i denne rapporten.

7062 Kolbotn sentrum
infrastruktur

- 10 000 Periodisering av utgifter fra 2018 til resten av planperioden.

1253 Omsorgsboliger
E.Griegs vei

- 14 273 Periodisering av utgifter fra 2018 til 2019. Se egen PROPP - rapport på
side 20 i denne rapporten .

7022 Salg av eiendom 2 0 000 Rådmannens forslag til endringer på periodisering av forventede
inntekter er i stor grad knyttet til pågående og planlagte
reguleringsprosesser. Se for øvrig egen rapportering for salg av
eiendom i kapittel 4.1.

Total - 4 218

F ølgende rapporters i PROPP (Prosjekt Rapportering Oppfølging Plan Prognose) på de neste sidene :
1253 Boliger Edv. Griegs vei, bygg
3408 Kolbotn skole, nytt bygg inklusiv rehabilitering
3409 Ny ungdomsskole , bygg
3410 Flø y sbonn ungdomsskole
4029 Nye Greverudlia bar nehage
9127 Ny idrettshall
9130 Ny svømmehall
9131 Bålerud vann og avløp
9132 Reservevannsløsning Oppegård - Oslo
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4.3 Status på de store investeringsprosjekte ne
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Sak om ny svømmehall er planlagt lagt frem for politisk behandling i oktobermøtene. I s aken er tomtens antatte verdi, refusjon av mva over 10 år etter ferdigstillelse, samt tilskudd for
spillemiddel er del av finansiering og netto finansiering er beregnet til 111 mill. I saken blir ikke kontantstrøm presentert, da saken omhandler beslutning av prosjektet og dermed
investeringen. Kontantstrømmen er allikevel aktuelt i H andlingsprogram 2019 - 2022 dersom investeringen blir vedtatt .
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5 FI N AN SR AP P OR T

F orvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

L edig likviditet utgjorde 341 mill kr per 31.8.2018. Kommunens likvide midler består av innskudd på
kommunens bankkonti. Forvaltning av ledig likviditet er gjort innenfor gjeldende finansreglement per
31.8.

31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018

Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 619,0 100 % 504,0 100 % 341,2 100 %

Innskudd med tidsbinding

Andel pengemarkedsfond
Samlet kortsiktig likviditet: 619,0 100 % 5 04,0 100 % 100 % 0 %
Gjennomsnittlig årlig avkastning 1,1 % 1,3 % 1,3 %
Sammenligning - gjennomsnittlig 3 mnd
NIBOR - rente 0,9 % 1,0 % 1,0 %

Gj ennomsnittlig avkastning på ledig likviditet for 2018 var per 2.tertial på 1,3 %. Kommunen har en
bedre avkastning på innskudd sammenlignet med gjennomsnittlig tre måneders NI BOR - rente.

F orvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansierings avtaler

Gj eldsporteføljen til kommunen var på 1 872 mill kr ved utgangen av 2.tertial 2018, hvorav startlån til
videre utlån utgjorde 380 mill kr. Porteføljen består kun av ordinære lån og ingen sertifikat - eller
obligasjonslån. Det vil si at kommunen har en lav refinansieringsrisiko.

D et er gjennomført låneopptak for startlån i 2018 på 90 mill kr. Gjennom vedtak i
Handlingsprogrammet 2018 - 2021, kan det i 2018 tas opp inntil 504 mill kr i lån til øvrige investeringer
og investeringer innenfor VAR - området. Dette låneopptaket ventes å bli gjennomført i oktober.
Grunnet utsettelser, ubrukte lånemidler fra 2017 og en økning i bruk av fond på 30 mill kr vedtatt
1.terial 2018, siktes det på å redus ere låneopptaket med om lag 150 mill kr.

Ramme
finans - 31.12.201 7 30.4.2018 31.8.2018 31.12.2018
reglement Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt3 Mill kr % Rbt 3 Mill kr % Rbt

Ordinære lån

Lån med pt rente
33 %

989,3 53 % 0,04 971,1 53 % 0,04 1 030,3 55 % 0,04
Lån med NIBOR basert
rente1 10,0 1 % 0,33 10,0 1 % 0,44 8,75 0,5 % 0,17

Lån med fast rente 33 % 862,3 46 % 4,52 859,2 46 % 4,21 833,1 44,5% 4,30

Samlet l angsiktig gjeld 1 861,6 100 % 2,12 1 840,3 100 % 1,99 1 872,1 10 0 % 1,94 - 0 %
Låneporteføljens årlige
snittrente 2, 12 % 2,17 % 2 ,17 %
Sammenligning - kalkyle
rente selvkost2 1,98 % - -

Antall løpende enkeltlån 38 39 40
1 renten endres 1.5 og 1.11
2 gjennomsnittlig fem års swaprente, med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Dette er ansett for å være en god sammenligningsrente for
kommunens gjeldsportefølje med vekt på flytende rente.
3 gjennomsnittlig rentebindingstid (Rbt) i år

Gjennomsnittlig rente for den totale låneporteføljen var ved utgangen av 2.tertial på 2,2 %, hvorav
snittrenten på lån med fast rente var 2,7 % og på lån med flytende rente 1,72 %. Låneporteføljens
snittrente er tilnærmet uendret i 2. tertial. For å redusere risiko for økning i utgiftsnivået som følge
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av renteendringer, inngås avtaler om fastrente. Forvaltningen av gjeldsporteføljen er gjennomført
innenfor gjeldende finansreglementet per 31.8.

S nittløpetid på låneporteføljen til Oppegård kommune var 24,5 år per 31.8.2018. De tte er en økning
på ca 5 år siden 1.terital 2018. Årsaken til dette er kommunestyrets vedtak fra juni om å øke
nedbetalingstiden til 40 år på lån med flytende rente.

I finansreglementet er det gitt en ramme
for at snittrentebinding på samlet
rentebærend e gjeld skal være mellom ett
og fem år. Gjennomsnittlig rentebindingstid
for hele gjeldsporteføljen var per 2.tertial
på 1,94 år. Grafen til høyre viser hvordan
kommunens bindingstid på renter forfaller
over tid. Lån med flytende rente og lån med
fastrente med bindingstid som utløper
innen 1 år vises med renteforfall 0 - 1 år.

K ommunen er sårbar for store
renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. Under vises en enkel
beregning av renterisiko for kortsiktig likviditet og langsiktig gjeld, dersom renten øker med
henholdsvis 1 %, 3 % og 5 %. De siste tiårene har renten steget kraftig i to perioder. En periode hvor
den steg med 5 prosentpoeng på et halvt år, og den andre perioden 5 prosentpoeng over en fire års
periode. Kommunen bør på bakgrunn av dette kunne håndtere en renteøkning på 5 % på kort sikt.
Beregningen tar utgangspunkt i kommunens gjeld til investeringer ved utgangen av 2.tertial. Den ser
bort fra gjenværende løpetid på gjeld med fast rente. Beregningen forutsetter at renteøkningen
inntreffer umiddelbart og beregner økte netto utgifter i løpet av ett år. Startlån er ikke tatt med i
beregningen da kommunens renteinntekter på utlån vil øke tilsvarende.

Renterisiko - status per 31.08 .201 8 Portefølje fordeling Mill kr
Gjeld med flytende rente 5 5 % 821
Gjeld med fast rente 45 % 671
Sum gjeld, eks startlån 100 % 1 492

Bankinnskudd 100 % 341
Netto flytende gjeld 480
Beregnet økte utgifter

En økning av rentenivået med 1 prosentpoeng for netto flytende gjeld 5

En økning av rentenivået med 3 prosentpoeng for netto flytende gjeld 14

En økning av rentenivået med 5 prosentpoeng for netto flytende gjeld 24

Gj eld med fast rente vil ikke bli påvirket av en endring i renten det første året. Gjeld til investeringer,
eksklusiv startlån, med flytende rente utgjorde ved 2. tertial 5 5 %. En økning i rentenivået på ett
prosentpoeng fra dagens nivå vil øke kom munens ne tto renteutgifter med 5 mill kr. Tilsvarende vil en
endring på fem prosentpoeng øke å rlige netto renteutgifter med 24 mill kr. Kommunen har
opparbeidet et Skatt - , rente - og pensjonsfond på 53,0 mill kr ved utgangen av 2017, som på kort sikt
kan bidra til å dekke inn en eventuell økning i rentenivået.
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6 P LAN STATU S
Planoversikten viser hvilke planoppgaver som prioriteres i planperioden. Hvilke overordnede planer
og temaplaner som prioritere s sier noe om hvilket fokus kommunen skal ha i arbeid et fremover. Det
kan komme flere private reguleringsforslag som har krav på behandling, og de tas inn fortløpende.

Overordnede planer/ temaplaner Ansvarlig
Antatt

sluttbehandling
Status

1. Temaplan for trafikksikkerhet (rullering) Samfunn og teknikk 2018 Ikke påbegynt

2. Kommuneplan for Nordre Follo Samfunn og teknikk 2018 I arbeid

3. Skolebruksplanen (rullering)
Skole, kvalifisering og
barnevern

2018 I arbeid

4. Temaplan for klima og energi (rullering) Samfunn og teknikk 2018 Ikke påbegynt

5. Handlingsplan mot støy fra samferdselskilder Samfunn og teknikk 2018 I arbeid

6. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (revisjon) Samfunn og teknikk 2018 I arbeid

7. Planstrategi for omsorgstjenestene, inkl tilstandsrapport Pleie og omsorg 2018 Vedtatt 24.4.18

8. Gå - strategi Samfunn og teknikk 2019 Ikke påbegynt

Arealplaner
Antatt

sluttbehandling
Status

Kommunale reguleringsplaner
1. Rikeåsen Felt B1 (gnr 39/bnr 3) 2018 Ikke påbegynt

2. Sofiemyrveien 8 (gjenvinningsstasjon), detaljregulering 2018 Ikke påbegynt

3. Sofiemyr idrettspark, hall - og skoleprosjekter 2018 I arbeid

4. Løypenett Oppegård nord, områderegulering 2018 Vedtatt 18.6.18

5. Oppegård lokalsenter, områderegulering 2018 I arbeid

6. Ny av - og påkjøring fra Roald Amundsens vei - E18 (verbalvedtak nr 4 for HP 2015 - 2019 I arbeid

7. Nedre Ekornrud, områderegulering 2018 I arbeid

8. Skrenten, områderegulering 2018 I arbeid

9. Sønsterudveien, områderegulering 2018 Ikke påbegynt

10. Detaljregulering for Kurud skog (gnr/bnr 45/2) 2018 I arbeid

11. Regulering av infrastruktur på Svartskog 2018 I arbeid

Andre offentlige reguleringsplaner
1. Turveg/båthavn fra Oppegård båthavn til Ingierstrand 2018 Ikke innkommet

2. Kolbotn stasjon 2018 Ikke innkommet

Private reguleringsplaner

1. Sønsterudveien 2b (Kiwi) 2018 Planinitiativ 2 4.4.18

2. Sofiemyrveien 10 2018 Planinitiativ

3. Kolbotn sentrum, detaljreguleringer (utover de som er nevnt i punkt 4 - 8) 2018 Ikke innkommet

4. Kolbotn, Storebukta, Felt B7 2018 Vedtatt 13.3.18

5. Kolbotn, Felt B1 2018 Innkommet

6. Kolbotn, Felt B2 2018 Innkommet

7. Kolbotn, Felt BFKT 4 og B5 2018 Ikke innkommet

8. Kolbotn, Felt BFKT4 Sentrumsgården 2018 Ikke innkommet

9. Vallhallaveien 70 (Tårnåsen senter) 2018 Innkommet

10. Durendalsveien 1 2018 Vedtatt 19.3.18

11. Tjernsliveien/Tusseveien 1 - 3 2018 Ikke innkommet

12. Lienga 4 2018 Ikke innkommet

13. Klaus Eggesvei 34 2018 I arbeid

14. Lokes vei 5 2018 Planavklaring 6.2.18

15. Del av 39/14 på Mellomåsen 2018 I arbeid

16. Bakkeveien 1, Myrvoll 2018 Ikke innkommet

17. The Well, hotell 2018
1.gangsbehandling

24. 4.18
18. Regulering Vassbonnveien 6 2018 Ikke innkommet

19. Kolbotn, Felt B6 2019 Ikke innkommet

20. Kolbotn, Felt BT3 2019 Ikke innkommet

21. Sønsterudveien 26 2019 Planinitiativ 6.2.18

22. Sønsterudveien 30 2019 Ikke innkommet
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7 STATU S VE R B ALVE D TAK
Nedenfor følger status rapportering for verbalvedtak per 31.8 .2018 . Merk at v erbalvedtakene er
sortert etter statuslys, ikke vedtaksnummer.

Følgende statuslys benyttes:
Vedtaket anses ferdig rapportert
Vedtaket er i prosess og i rute, dette er ikke endelig rapportering
Vedtaket er i prosess , men er forsinket
Vedtaket er ikke i satt prosess

Verbalvedtak fra tidligere år
Vedtak Status Navn Kommentar

15 Rådmannen bes legge frem en sak om det
helhetlige forebyggende arbeid rettet mot
ungdom, inkludert Fritidssentrene.
Vurderingen skal avklare behovet for nye
driftsformer og hvordan kommunen på en
best mulig måte kan møte ungdommenes
endrede behov.

Sak ble behandlet i Levekårsutvalget 12.6.2018, sak 23/18.
Følges opp videre i organiseringsprosessen opp mot Nordre
Follo.

Verbalvedtak mål - og rammesaken 2018 - 2021 (vedtak juni 2017)
Vedtak Status Navn Kommentar

2 b) Måleintervall for måleindikatorene
"Frivillige timer registrert i
frivillighetssentralen", "Saksbehandlingstid
nye saker PPT", "Andel tiltaksplasser innen
lovpålagt frist i aktive saker", "Flyktninger 18 -
55 år som etter avsluttet
introduksjonsprogram går over i arbeid eller
utdanning", vurderes oppjustert.

Målintervallene ble vedtatt av Kommunestyret 11.12.2017 i
forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2018 -
2021.

3 VA - anlegg Bålerud. Dersom kostnadene ved
etablering av VA - anlegg på Bålerud overstiger
den anslåtte investeringsrammen, 47 mill kr
med tillegg av mva, er kommunestyret innstilt
på at overskytende beløp kan dekkes av VA -
fondet, om nødvendig ved endring av gjeldene
forskrift om vann - og avløpsgebyrer.

Kostnaden overskrider ikke årets budsjett, men foreløpig
kostnadsoverslag tyder på behov for økning av
totalbudsjettet.

5 Rådmannen bes legge til rette for opprettelse
av et mobbeombud plassert hos sentral
skoleledelse i kommunen. Rådmannen
vurderer om dette kan opprettes som et felles
prosjekt for hele Nordre Follo

Mobbeombud opprettes sammen med Ski i 20 20 .

6 Oppegård skal videreføre skoleløftet og styrke
innsatsen med tidlig innsats. Det skal legges
inn midler til en samlet økning av
lærertettheten på 1. - 4. trinn på alle
barneskoler i 2018. Det skal legges inn
omstillingsmidler tilsvarende en stilling på
Sofiemyrtoppen skole.

Det er lagt inn kommunale midler til økt lærertetthet,
styrking 1. - 4.trinn fra høsten 2018. Midlene kommer i tillegg
til det øremerkede tilskuddet som mottas fra staten til økt
lærertetthet.

O mstillingsmidler på Sofiermyr skole er lagt inn fra 2020.

7 For å redusere saksbehandlingstiden i PPT skal
det legges inn midler til å opprette en ekstra
stilling i PPT

For å redusere ventelistene ble PPT tilført budsjettmidler i
2018 slik at det kan tilsettes en ny PP - rådgiver.
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8 Oppegård skal videreutvikle SFO med flere
aktiviteter. Det vurderes opprettet en
prosjektstilling for å videreutvikle SFOs
aktivitetstilbud og skre et mer likeverdig tilbud
på skolene.

Rådmannen vurderer å tilsette en prosjektleder for å følge
opp implementeringen av rammeplan for SFO og
videreutvikle SFOs aktivitetstilbud.

De t er tilsatt egen prosjektleder i 20 % stilling fra januar
2018. Stillingen er vakant grunnet sykdom.

9 Rådmannen bes vurdere muligheten for å
opprette praksisplasser ved skolene fra
"storefri" og ut SFO - tiden for å øke
voksentettheten ved skolene

Det er inngått avtale med Frivilligsentralen om et
pilotprosjekt på Greverud skole. Oppstart 2018 både for
friminutt og i SFO - tiden, med blant annet lesegrupper.

11 Rådmannen bes vurdere hvordan kommunen
kan bygge og leie ut arealer til en friskole i
sofiemyrområdet i forbindelse med skole - og
hallprosjektet.

Det er nå klart at det blir for kostnadskrevende for en
friskole å leie seg inn i et nybygg som kommunen bygger og
eier. Per i dag har kommunen ingen ledige arealer til utleie.
Oppegård kommune undersøker nå om det i forbindelse
med bygging av Nordre Follo frigjøres noe kommunalt areal
som kan være aktuelt for friskolen å leie. Friskolen skal selv
undersøke privat eide arealer. Ønsket er at arealene skal
være maks 10 minutters gange fra ny idrettshall.

14 Rådmannen bes utrede hvordan de største
vekstkommunene har klart å ha tilstrekkelig
kapasitet i tjenestetilbudet i en periode i sterk
vekst. Herunder vurdere om lengre
nedbetalingstid på lån er et aktuelt tiltak.

Orienteringssak ble behandlet i formannskapet sak 69/2017.
Saken ble tatt til orientering.

15 Det er viktig at den stramme tidsplanene for
bygging av den nye idrettshallen på Sofiemyr
holdes. I dette planarbeidet bes Rådmannen
vurdere å utvide hallkapasiteten til 5 hallflater.

P er august 2018 jobbes det ut i fra 4 hallflater på Sofiemyr
og 1 hallflate ved Kolbo tn skole. Dette er politisk akseptert
som 5 hallflater.

16 Oppegård kommune skal samarbeide med
sosiale entreprenører. Rådmannen bes
kartlegge og kostnadsberegne mulige områder
for slikt samarbeid og beskrive hvordan vi skal
kunne lykkes med å komme i gang.

I Formannskapet 15.11.2017 ble det lagt frem en plan på
hvordan kommunen samarbeider og skal samarbeide videre
med sosiale entreprenører.

17 Det legges vekt på fortsatt å holde høy
aktivitet når det gjelder utskifting av
ledningsnett. Dette gjelder både
vannledninger og avløpsledninger.
Rådmannen bes vurdere om det kan være
aktuelt med et høyere årlig utskiftingsmål enn
1,5 %.

Det er vedtatt politisk at ny utskiftingstakt skal være 2 %.

18 Det vises til områdereguleringsplanen for
Kolbotn sentrum, der det ble lagt til rette for
bygging av svømmehall i Kolbotn sentrum. Det
legges til grunn at rådmannen kommer med
en konkret sak om dette snares mulig.

Det ble fremmet en politisk sak om dette 13.2.2018 i
kommunestyret der det ble synliggjort at det er mulig å
bygge svømmehall bak Kolben i kombinasjon med b oliger.
Det ble vedtatt at arbeidet fortsetter inn i forprosjektfasen.

21 Det innarbeides en strategi for å redusere
bruk av plast i kommunen, inkl i renovasjonen.

Det er gjennom politisk sak høsten 2017 vedtatt at alle
virksomheter skal oppfordres til å iverksette
plastbesparende tiltak hos seg selv. Tiltakene rapporteres
inn til rådmannen.

10 Greverud får økt elevgrunnlag. Rådmannen
bes vurdere muligheten for å benytte
parkeringsplassen ved Greverud skole for en
utvidelse av skolen.

Rådmannen har satt i gang konsekvensutredning på
Greverud skole som en del av prosjekt Greverud skole –
rehabilitering og mulig utvidelse. Parkeringsplass er også
med i vurdering sammen med andre tilgjengelige
eiendommer rundt Greverud skole. Det tas høyde for
politisk behandling tidlig i 2109.

12 Det skal etableres et Newton - rom lokalisert i
Kolben. Dette skal utvikles fortrinnsvis som et
fellesprosjekt for Nordre Follo kommune.

Det er nært samarbeid med First Scandinavia og
arbeidsgruppen fra Oppegård og Ski om oppstart høsten
2019. Per 2. tertial er det ikke avklart hvor i Kolben Newton -
rommet lokaliseres .
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13 Det opprettes en elbysykkelordning for Nordre
Follo

Det planlegges for en gradvis igangsetting av drift i
samarbeid med Ski.

19 I områdereguleringsplanen for Kolbotn
sentrum er det satt av tomt til barnehage på
Kollen. Rådmannen bes legge til rette for at
denne barnehagen kan drives i privat eller
ideell regi.

Det planlegges en sak for politisk behandling i løpet av siste
tertial 2018 .

20 I forbindelse med kommende
barnehageutbygging bes rådmannen vurdere
om barnehager kan bygges med mer enn 6
avdelinger.

Rådmannen vil vurdere flere avdelinger når nye barnehager
bygges. I tillegg vil det bli vurdert om noen av de
eksisterende barnehagene kan utvides framfor å bygge nye
barnehager.

22 Det innføres plassgaranti for barn fra og med 1
år i barnehagene. Dette gjennomføres i
samarbeid med Ski kommune, som et ledd i
bygging av Nordre Follo kommune

Det planlegges med at Ski og Oppegård lager en felles sak
for politisk behandling i løpet av siste tertial 2018.

23 Rådmannen bes legge fram en overordnet
oversikt over tiltak som kan bedre forholdene
under fokusområdet "Folkehelse, miljø og
samfunn"

- I april la administrasjonen fram et notat for UMP der man
redegjorde for ulike tiltak som kan bidra til å bedre
tilstanden i Kolbotnvannet og og Gjersjøen. No tat ble tatt til
orientering. I Handlingsprogram 2019 -2022 blir det konkret
foreslått tiltak og synliggjort budsjettbehov for at innsatsen
for å bedre vannene kan økes.

- F ollo Ren har iverksatt innsamling av matavfall fra okto ber
2017. Det er foreløpig litt tidlig å fastslå hvilken effekt dette
vil gi på målsettingen om 95 % gjenvunnet
husholdningsavfall.

- V algdeltakelse kommunevalg
Politisk organisering er et delprosjekt i prosjektplanen for
Nordre Follo. Oppegård og Ski kommuner deltar i et
prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i
kommuner som skal slå seg sammen. I dette arbeidet vil
kommunen få innsikt og verktøy for å utvikle
lokaldemokratiet, som igjen kan bidra til å påvirke
valgdeltakelsen positivt.

Verbalvedtak 201 8 (vedtak desember 201 7)
Vedtak Status Navn Kommentar

12 Rådmannen forbereder kjøp av midlertidig
barnehage i stedet for fortsatt leie.

Midlertidig barnehage på Ødegården var opprinnelig
planlagt å være i drift frem til nye Greverudlia barnehage
ble tatt i bruk. Gjeldende leiekontrakt utgår sommeren
2019. Rådmannen ønsker imidlertid ikke å kjøpe flere
barnehagebygg før det er gjort en nøyere vurdering av
samlet kapasitet mot behov, sett i sammenheng med
byggingen av Nordre Follo og at Ski kommune i denne
sammenheng har modulbarnehager som kan frigjøres til å
dekke det helhetlige behovet.
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13 Rådmannen vurderer flere
arbeidspraksisplasser i skoler og barnehager.

Oppegård kommune har i dag ulike samarbeidspartnere for
praksisplasser, som introduksjon for nyankomne flyktninger
og NAV - Oppegård.

I 2018 og 2019 vil 30 - 40 deltakere trenge en praksisplass to
dager i uken over en periode på tre til seks
måneder. Normal t har fem til t i personer praksisplass i
skole og barnehage. Antallet praksiskandidater fra NAV -
Oppegård varierer, og det er ikke mange hvert år. At
virksomhete ne er gode kvalifiseringsarenaer for dem som
står utenfor arbeid, betyr mye for kommunen i sin h elhet.
Det er et viktig samfunnsansvar hver virksomhet bør ta. Å
komme ut i arbeid er positivt for folkehelse og økonomi – og
ikke minst personlig for den kandidaten som får muligheten
til et selvstendig liv gjennom arbeid.

R ådmannen har vurdert flere arb eidspraksisplasser i skoler
og barnehager. Oppegård kommune tilrettelegger nå for at
alle virksomheter i skole og barnehage tilbyr én praksisplass
hver. Det vil si at kommunen kan tilby 35 praksisplasser til
enhver tid. Det er utarbeidet en rutine som skal
kvalitetssikre arbeidet og som forteller om hvilke
forventninger man bør oppfylle som en god
kvalifiseringsarena. Virksomhetene stiller seg positive til å
ha kandidater i praksis.

Hver virksomhet har sin kontaktperson man kan kontakte
for mulig praksispl ass. I tillegg er det etablert en
kontaktperson i administrasjonen/HR som ansvarlig for å
følge opp dette arbeidet. Listen over kontaktpersoner
revidere s hvert år og sende s til samarbeidspartnere so m har
mulige praksisplasser i virksomhete ne . Praksisplasser og
gode kvalifiseringsarenaer er jevnlig tema på
ledernettverksmøter.

17 Rådmannen vurderer innføring av obligatorisk
rutinemessig årlig samtale med helsesøster for
alle elever på ungdomstrinnet. Dette tiltaket
vurderes i sammenheng med kommende
forebyggende plan for ungdom.

Forebyggende plan for ungdom ble lagt fram for
Levekårsutvalget 12.6.2018, sak 23/18. Vurdering av
obligatorisk samtale med helsesøster ble lagt ved her.
Videre arbeid ses i lys av organiseringsprosessen opp mot
Nordre Follo.

18 Økt tilbud om ladepunkter for elbil. Oppegård
kommune må tilrettelegge og være
behjelpelig med søknader til miljøfondet i
Akershus fylkeskommune om støtte til
ladepunkter.

Administrasjonen har hatt dialog med Akershus
fylkeskommune om dette. Miljøfondet i fylkeskommunen
deler kun ut tilskuddsmidler til hurtigladestasjoner, d et vil si
i markedet til store profesjonelle aktører som Fortum,
Grønn kontakt med flere som ikke har behov for kommunal
rådgivning for å søke om dette.

M iljøfondet deler ikke ut tilskuddsmidler til private
ladepunkter for El - bil, det være seg privatpersoner eller
sameier/borettslag. Dermed faller intensjonen i
kommunestyrets vedtak bort.

T il opplysning: Miljøfondet kan bevilge penger til kommuner
som oppretter egne kommun ale støtteordninger for
etablering av el - ladeplasser. Dette forutsetter i så fall at
kommunen bidrar med 50 % økonomisk egeninnsats, samt
forplikter seg til å sette av ressurser for å forvalte
tilskuddsordningen.
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19 I forbindelse med bygging eller rehabilitering
av kunstgressbaner, skal det tas initiativ til å
gjøre dette på en mest mulig mijømessig
forsvarlig måte.

Det er nå innarbeidet praksis i kommunen at en søker mest
mulig miljøvennlig kunstgressløsninger innen for de
økonomiske mulighetene som finnes i samarbeid med
idretten. Hellerasten blir første bane med mer miljøvennlig
granulat. Avtal e mellom kommune og idretten er signer t.

21 Oppegård kommune skal utnytte
medlemskapet i Ungt Entreprenørskap bedre.
Som et minimum skal alle ungdomsskoler tilby
elevbedrift som valgfag. Rådmann bes legge til
rette for å utnytte erfaringer og lærerressurser
på tvers av skolene og, om det er mulig,
etablere et samarbeid med Roald Amundsen
videregående skole. For å ha høyt fokus på
entreprenørskap i skolene, bes rådmann
vurdere hvordan dette kan innarbeides i
målekartet for skole.

Det er laget en plan for Ungt Entrepenørskap i
Oppegårdskolen som ble fremlagt som orienteringsnotat i
Levekårsutvalget i april 2018.

I ndikator for Ungt Entrepenørskap blir innarbeidet i
målekartet for skole.

22 Biblioteket tilføres 150 000 kr til drift av BUA
for 2018. Det forutsettes at det i løpet av 1.
halvår 2018 vurderes hvordan frivilligheten i
sterkere grad kan trekkes inn i driften av BUA.

BUA - prosjektet har resultert i en ny samarbeidsavtale
mellom Framtiden i våre hender Oppegård, Oppegård
bibliotek og Oppegård frivilligsentral, der ansvar og
oppgaver tydeliggjøres. Innsatsen fra frivillige er avgjørende
for driften av BUA.

14 Rådmannen vurderer om dagens virkemidler
for samhandling mellom skolene er
tilstrekkelig for å sikre at gode tiltak og
erfaringer tas i bruk ved samtlige skoler, og
herunder vurderer behovet for nye tiltak for
bedre samhandling. Lik oppfølging av rutiner
og erfaringsdeling ved skolene er viktig, ikke
minst i forbindelse med utvikling av Nordre
Follo kommune.

Arbeidet er igangsatt med å kartlegge og sammenholde
rutiner. I løpet av høsten vil det være gjennomgang og
evaluering av samarbeidsfora og nettverksmøter. Etter
evalueringen vil man se på behovet bedre utveksling og
samhandling. Sammen med Ski arbeide s det
f or at kommunenes rutiner kan harmoniseres.

15 Kommunestyret er innstilt på å innvilge
søknad om lånegaranti på inntil 40 mill kr for
etablering av ny gym - og tennishall i regi av
Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres
ved utbetaling av mva kompensasjon og
spillemidler. Det forutsettes at tennisklubben
stiller med minimum 15 % egenkapi tal av
beløpet eks mva. Hallen skal også benyttes til
undervisning for barneskoler,
skolefritidsordning og barnehager på dagtid.
Sambruk med kommunen gjør at dette anses
som et særskilt tilfelle. Rådmannen gis
fullmakt til å fremforhandle avtale om
lånegar anti og gjennomføring. Sak om dette
fremlegges senest i forbindelse med mål - og
rammesaken.

Saken om lånegaranti ble behandlet i juni og fikk tilslutning
fra kommunestyret. Nå jobber tennisklubben med å
oppfylle kravene til garanti, herunder egenkapital, og de har
som mål å ha dette på plass i oktober/november. Hvis
kravene innfris, kommer rådmannen tilbake med ny sak om
godkjenning av garantien.

16 Det vises til initiativ for utvidelse av Sofemyr
kirke. Rådmannen vurderer om denne
utvidelsen kan løes i kirkens egen regi og med
kommunal garanti.

Det er gjennomført møte med kirkevergen. Kolbotn
menighet har satt ned en arbeidsgruppe som har sett på
både oppgradering og utbygging av Sofiemyr kirke. Det
arbeides nå med en finansieringsplan .

20 I forbindelse med nye Hovedplan Vei, med
tilhørende tiltakspan, skal det vurderes
hvordan bedre vintervedlikehold på smale
gangveier, sykkelveier og øvrige gangveier kan
organiseres. Dette gjelder særlig slike veier
som fører til kollektivknytepunkter.

Ho vedplan vei ble sluttbehandlet i juni 2018. Tiltaksplanen
vil være klar for behandling i desember 2018. Der skal
vintervedlikehold på smale gang - og sykkelveier også
belyses.
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8 OP P FØ LGI N G AV P OLI TI SK E VE D TAK
Nedenfor følger oppfølging av politiske vedtak per 31.8.2018 . Merk at de er sortert etter statuslys,
ikke vedtaksnummer.

A nsvar: rådmann Lars Henrik Bøhler (LH B), kommunalsjef Ellen Wibe (EW), kommunalsjef Else Karin
Myhrene (EKM), kommunalsjef Jorunn Almaas (JA), kommunalsjef Monica Lysebo (ML),
kommunalsjef Sten Tore Svennes (STS),

F orkortelser: Kommunestyret (KST), Formannskapet (FSK), Utvalg for miljø og plan (UMP), Levekår
(LV), Kontrollutvalget (KU).

Følgende statuslys benyttes:
Vedtaket anses ferdig rap portert

Utvalg
sak

Møte Saksnavn Arkiv -
sak

Frist Ansvar Handling/resultat Status

UMP
18/16

2016
april

Klage – Avslag
på søknad om
unntak fra
kommune -
planen -
endring av
terreng på
eiendommen
Sønsterud -
veien 4

15/3122 EW Klage bl e sendt Fylkesmannen i O slo o g
Akershus. Klagen ble ikke tatt til følge.

FSK
56/16

2016
juni

Klage over
vedtak om
tildeling av
leilighet

16/2507 EKM Klage ble sendt Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. Kommunen fikk medhold.

KST
79/16

2016
des

Interpellasjon
fra Synnøve
Kronen Snyen,
SV, vedr. utleie
av kommunale
boliger og
treårsregelen

16/4813 EKM Interpellasjonen besvart av ordfører uten
realitetsbehandling. Oversendt FSK.

FSK
15/17

2017
mars

Reservevann -
leidning Oslo -
Oppegård

17/958 EW Avtale er inngått og arbeidet er i gang.

KST
42/17

2017
juni

Etablering av
Alternativ til
vold i Follo

17/1194 EKM Det er etablert et behandlingstilbud i
Follo, som er et samarbeid med stiftelsen
Alternativ til vold og follokommunene.

KST
11/18

2018
febr.

Vurdering av
behovet for
døgn -
kontinuerlig
legevakttilbud
og legevaktbil i
Follo

17/4259 EKM Ordningen videreføres, avventer å ta
stilling til legevaktbil, etter gjennomgang
av interkommunale selskaper vil
rådmannen tilrå organisasjonsform.

KST
15/18

2018
febr

Fra KU –
Forvaltnings -
revisjons -
rapport om
vedtaks -
oppfølging i
Oppegård
kommune

17/5643 31.12.
2018

ML Rapportering av oppfølging av politiske
vedtak er iverksatt og inkluderes i
tertialrapport og årsberetning. Disse
publiseres på internett slik at vedtakene
og status på disse er tilgjengelig for
innbyggerne. Sjekkliste for hva
protokoller fra politiske møter skal
inneholde følger av politisk reglement.
Kontrollutvalget orienteres i eget brev.
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FSK
70/18

2018
juni

Interpellasjon,
"Torsken må
reddes"

EW Informasjon/oppfordring i diverse medier
til innbyggerne om ikke å fiske torsk i
Oslofjorden. Høringsuttalelse om
fiskeforbud i indre fjord vedtatt av FSK.

KST
41/18

2018
juni

Tertialrapport
januar - april
2018

18/89 LHB Se rapportering på verbalvedtak i 2.
tertialrapport 2018.

KST
45/18

2018
juni

Lysløyper,
Oppegård nord
2. gangs
behandling

15/6660 EW Klima og miljødepartementet stadfestet
planen 3.9. 20 18.

KST
51/18

2018
juni

Innbygger -
initiativ om å
rense
Kolbotnvannet

18/4862 EW Folkemøte ble avholdt 29.8.2018.
Referansegruppe blir oppnevnt i UMP
11.10.2018.

KST
36/16

2016
juni

Idrettshall,
svømmehall og
Sofiemyr
Crossover

16/2295 EW Under arbeid.

KST
75/16

2016
des

Handlings -
program:
Friskole i
Sofiemyr -
området

16/4116 JA Se rapportering på verbalvedtak i
tertialrapport 2. tertial 2018.

KST
1/17

2017
febr

Samarbeid
med Ski
kommune om
felles plan for
fysisk aktivitet,
idrett og
friluftsliv
2018 - 2030

17/195 EW For å sikre en enhetlig og god behandling
av planen, er det ønskelig med utsatt
behandling til nytt kommunsetyre i
Nordre Follo tiltrer.

KST
2/17

2017
febr

Renovasjons -
løsning for
Oppegård
kommune

17/367 EW Ivaretas i prosjekt Eierskap og
interkommunale samarbeid i Nordre
Follo.

FSK
21/17

2017
mars

VTA - plasser i
Oppegård
kommune

17/807 EKM Politisk behandlet i mars 2017. Vedtakene
arbeides det videre med.

KST
37/17

2017
juni

Handlings -
program:
Opprette el -
bysykkel -
ordning for
Nordre Follo

17/2372 EW Se rapportering på verbalvedtak i
tertialrapport 2. tertial 2018.

KST
37/17

2017
juni

Handlings -
program:
Opprette
Newton rom i
Kolben

17/2372 JA/EW Se rapportering på verbalvedtak i
tertialrapport 2. tertial 2018.

KST
37/17

2017
juni

Handlings -
program:
Opprette
mobbeombud

17/2372 JA Se rapportering på verbalvedtak i
tertialrapport 2. tertial 2018.

KST 2017
sept

Renovasjon av
husholdnings -
avfall i OK

17/2772 EW Framtidig renovasjonsløsning utredes nå
og ivaretas gjennom prosjekt Nordre
Follo.
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KST
16/18

2018
febr

Sak fra
Kontroll -
utvalget 23/17 -
Forvaltnings -
revisjon av
internkontroll i
barnehager i
Oppegård
kommune

17/5647 Tilbake -
melding
til KU
innen
12 mnd

STS Rådmannen vurderer hvordan
anbefalingene fra revisjonen kan følges
opp.

FSK
46/18

2018
mai

Interpellasjon,
snublesteiner

18/4887 EW Innarbeide i budsjett for 2019, utnevne
kontaktperson i administrasjonen

KST
42/18

2018
juni

Mål - og
rammesak
2019 - 2021

18/49 LHB Se rapportering på verbalvedtak i 2.
tertialrapport 2018.

KST
43/18

2018
juni

Evaluering
forebyggende
arbeid rettet
mot ungdom

18/230 STS Suppleringer skal gjøres i rapporten.

KST
44/18

2018
juni

Hovedplan vei
2018 - 2021

17/4562 EW Det er samtaler med Ski om trasé for
ekspressykkelvei.

KST
48/18

2018
juni

Vurdering av
lånegaranti til
Kolbotn
tennisklubb,
verbalvedtak
15

18/4928 EW Pågår

KST
49/18

2018
juni

Helhetlig
risiko - og
sårbarhets -
analyse for
Nordre Follo

17/3903 ML Rådmannen oppdaterer sine
beredskapsplaner og rutiner i henhold til
analysen.

Administrasjonssjefen legger analysen til
grunn for samfunnssikkerhetsarbeidet i
Nordre Follo, herunder arbeidet med ny
kommuneplan, Nordre Follos plan - og
styringssystem, og utviklingen av
kontinuitets - og beredskapsplaner.



30/18 Referat og orienteringer - 18/00024-7 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan 211118

KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 21.11.18 

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     

 Møteplan 2018 

(Møtene starter kl. 18:00)  

 FIKS Møteplan 1.halvår:  

25.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

8.3 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

24.4 – Kantinen, Oppegård rådhus 

31.5 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

Møteplan 2.halvår: 

23.8 - Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

27.9 - Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

1.11 - Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

28.11 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført  

Gjennomført 

Gjennomført 

 

 

Avlyst 

Gjennomført 

Avlyst 

(ekstra møte) 

5. Fellesmøter med Ski KU     

 18.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS Gjennomført   

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført  

7. 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 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 24.4.18 KST 18.6.18 
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

8. 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  KST 22.10.18 

9. 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   

10. Revisjonsstrategi      

 Revisjonsplan 2018 (01.05.18 – 31.04.19)  Deloitte KU 27.9.18  

11. Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon  

    

 Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 Deloitte 

FIKS 

KU 20.10.16 KST 28.11.16 

12. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontroll  Deloitte KU 8.12.16 KST 13.02.17 

13. 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 

14. 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 

 

15. 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 

16. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll  
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

08.09.16 Deloitte 

FIKS 

KU 8.9.16  KST 17.10.16 

17. Selskapskontroll 2017  FIKS KU 19.10.17  

18. Andre 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 

 Spørsmålet om 2.opsjon avklares høsten 2018   KU 27.9.18 KST 22.10.18 
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