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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 01/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i 
  Enebakk kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 17/00293-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter

inneholder oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
b. Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på A-hus`

avvikssystem, herunder når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik
skal følges opp.

c. Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med
nødvendig kompetanse.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
FR rapport Samhandlingsreformen i Enebakk kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Enebakk kontrollutvalg vedtok den 20.09.17 sak 19/17 Tema for 
forvaltningsrevisjon 2018 følgende: 

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018: 

Pleie og omsorg/Samhandlingsreformen. 

Sekretariatet bes legge fram mål og problemstillinger for prosjektene til neste møte. 

I møte i Kontrollutvalget 19.11.17 ble det vedtatt å begrense revisjonen til kun å 
gjelde Samhandlingsreformen.  
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Kontrollutvalget behandlet den 06.12.17 sak 17/00293 Forvaltningsrevisjon – 
Samhandlingsreformen i Enebakk – prosjektplan.  Følgende mål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonen ble vedtatt:   
 
Formål: 
Undersøke om Enebakk kommune har styring og kontroll med 
samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten.  
 
Problemstillinger: 
I hvilken grad har Enebakk klart å implementere samhandlingsreformen? 

a. Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre 
helseforetak. 

b. Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter IKS. 
c. Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av Samhandlingsreformen. 
d. Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. 
e. Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen. 
f. Oppfølging av folkehelsearbeidet. 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS, datert 
28.01.2019. 
 
Sentrale funn: 
Implementering av Samhandlingsreformen 

 Enebakk kommune har inngått samarbeidsavtaler med A-hus i samsvar med 
det lovverket har bestemt.  Ansvarsforholdet mellom A-hus og kommunen er 
avklart, og samarbeidet fungerer godt. Avdelingsleder ved A-hus oppgir at 
Enebakk kommune overholder sine forpliktelser i henhold til 
samarbeidsavtalen.  

 
Samarbeid og informasjonsflyt 

 Det meldes svært få avvik fra Enebakk kommune.  Dette skyldes at 
kommunen ikke er fornøyd med A-hus` system for avviksmelding og 
avviksoppfølging.  Enebakk kommune bør avklare hvilke avvik som skal 
meldes og adekvat avvikssoppfølging fra A-hus.  

 Enebakk kommune følger inngåtte avtaler når det gjelder deltakelse i 
samarbeidsfora og fagfora, og deltar aktivt i de samarbeidsfora som er 
opprettet etter samarbeidsavtaler med A-hus.  Også samarbeidet med 
kommunene i Follo og Nedre Romerike er positiv etter revisors vurdering.  

 
Samarbeid Follo lokalmedisinske senter 

 Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i 
Follo lokalmedisinske senter og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike 
Kommunale akutt døgnenhet. 

 
Kapasitet og kompetanse 

 De første årene etter samhandlingsreformen hadde Enebakk kommune 
overkapasitet i helsetjenestetilbudet. Det er ikke lenger tilfelle.   

 Dersom kommunen mangler kapasitet kjøpes korttidsplasser i private 
sykehjem.  
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 A-hus og kommunen samarbeider om en rekke kompetansehevende tiltak, og 
det ligger til rette for at Enebakk kommune har tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

 Det er en uttrykt bekymring for om kommunen klarer å beholde og rekruttere 
sykepleiere.  Tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell med rett 
kompetanse bør utvikles.  

 
Håndtering og oppfølging 

 Det er viktig for A-hus å få riktig informasjon om pasienter som innlegges.  
Pasientopplysningene i innleggingsrapportene er ofte ikke oppdatert, og det er 
et forbedringspotensial for kommunen på dette punktet. Fra A-hus` side er det 
viktig at det meldes om innleggelse innen 24 timer for pasienter som man tror 
vil trenge oppfølging fra kommunen ved utskrivelse, slik at forberedelser kan 
igangsettes i kommunen.  

 Enebakk kommune har systemer og rutiner for å motta utskrivningsklare 
pasienter på en skikkelig måte.  A-hus og kommunen har kommunikasjon i 
forkant av utskrivning, og kommunen involveres som regel tidlig i prosessen.   

 For pasienter som skal motta kommunal helsetjeneste og trenger hjelpemidler, 
foreligger rutiner for at dette er på plass ved hjemkomst. For pasienter som 
ikke skal ha kommunal helsetjeneste, men har behov for hjelpemidler, 
foreligger ikke gode rutiner. Det ville være en fordel om A-hus hadde rutiner 
for å melde disse behovene.  

 
Rutiner og systemer for kontroll av økonomi 

 Mottatte fakturaer følges opp av Enebakk kommune gjennom ordinær 
fakturakontroll. Kommunens oppfølging av fakturerte overliggerdøgn fungerer 
godt.  

 
Oppfølging av folkehelsearbeidet 

 Enebakk kommunes folkehelseplan 2018-2022, vil bli vedtatt i 1. kvartal 2019.  
Folkehelseplanen vil sette fokus på forebyggende helsearbeid.  

 Kommunens samhandling med A-hus om folkehelsearbeidet er godt.  
 
Revisjonens anbefalinger: 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak: 

a) Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter 
inneholder oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller. 

b) Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på A-hus avvikssystem, 
herunder når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp.  

c) Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med nødvendig 
kompetanse.  

 
Rådmannens høringsuttalelse 
Rådmannens høringsuttalelse, datert 23.01.19, følger vedlagt 
forvaltningsrevisjonsrapporten.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonen har besvart de problemstillinger som 
var fastsatt for forvaltningsprosjektet.  
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Kontrollutvalget bør sette en frist for tilbakemelding på oppfølgingen av 
anbefalingene.  
 
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, 28.01.19 
 
 
 
Unni Westli 
Kontrollsekretær 
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1     SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

1.1 Sammendrag 

Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på hovedproblemstillingen og de 
seks underproblemstillingene: 
 
Grønt 
 
 

1. I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhandlingsre-
formen? 
Den nasjonale samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012 og gradvis utvidet, senest 
med rus/psykiatri. Akershus universitetssykehus (Ahus) har inngått Overordnet sam-
arbeidsavtale (revidert i 2017) og en rekke delavtaler med Akershus' kommuner og 
Oslo kommune. Avtalene avklarer ansvarsforholdet mellom Ahus og Enebakk kom-
mune. Både Ahus og kommunen anser at samarbeidet fungerer godt. Enebakk kom-
mune har organisert sine tjenester i tråd med samhandlingsreformens forventninger og 
krav. Ahus gir uttrykk for at Enebakk kommune håndterer utskrivningsklare pasienter 
på en god måte. Fra Enebakk kommunes side uttrykkes det imidlertid bekymring for 
at pasienter utskrives tidligere enn før og at igangsatt behandling må sluttføres i 
kommunen. Samhandlingsreformen har lagt et betydelig press på kommunehelsetje-
neste, personellressurser og økonomi. 
 

Grønt a. Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre 
helseforetak. 
Overordnet samarbeidsavtale fastsetter oppretting av tre samarbeidsutvalg. Enebakk 
kommune deltar i disse og i fagforum mv. Seks Follo-kommuner samordner kommu-
nikasjonen med Ahus. Ahus' avdeling Samhandling og helsefremmende anser at sam-
arbeidet med Enebakk kommune fungerer meget bra. Digital meldingsutveksling 
gjennom Norsk Helsenett fungerer godt. Revisors informanter i kommunen er gjen-
nomgående av den oppfatning at kommunikasjonen med Ahus fungerer bra og at 
Ahus følger opp sitt ansvar. Informasjonsflyten mellom partene kartlegges to ganger i 
året, slik at elementer som ikke fungerer kan tas opp. Avviksmelding og avviksopp-
følging har et forbedringspotensial. Enebakk kommune benytter svært sjelden andre 
helseforetak enn Ahus.   

Grønt b. Samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. 
Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i Follo 
Lokalmedisinske Senter IKS og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike Kommunal 
akutt døgnenhet (KAD). Ordfører deltar i representantskapet i Follo Lokalmedisinsk 
Senter IKS. Helsesjefene i Follo-kommunene har månedlige møter, der også represen-
tanter for Follo Lokalmedisinske Senter deltar. For Nedre Romerike KAD deltar 
kommunen i budsjettmøter og andre fora.     

Grønt c. Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av samhandlingsreformen.  
Enebakk kommunes Helse- og omsorgsavdeling har økt sitt personell med 23,7 års-
verk (12,3 %) fra 2011 til 2017. Ledere i avdelingen opplyser at kommunen de første 
årene etter samhandlingsreformen hadde overkapasitet i helsetjenestetilbudet, noe 
som ikke er tilfellet i dag. Når kommunen mangler kapasitet, kjøpes korttidsplasser i 
private sykehjem. Kommunen har rammeavtaler med flere private sykehjem i regio-
nen. Det er lagt til rette for kompetanseoverføring fra Ahus til kommunene, noe Ene-
bakk kommune benytter seg av. Ledere uttrykker bekymring for rekruttering av syke-
pleiere i årene som kommer. 
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Grønt d. Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. 
Ansvar og roller ved utskriving av pasienter fra Ahus er beskrevet tydelig i inngåtte 
avtaler. Enebakk kommune har systemer og rutiner for å ta imot utskrivningsklare 
pasienter på en tilfredsstillende måte. I forkant av utskrivning er det kommunikasjon 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. En kartlegging av kommunikasjonen i 
2017–2018 viser at begge parter fortsatt har forbedringspotensial. Kommunen kan 
sørge for at innleggelsesrapporter har oppdaterte pasientopplysninger og blir sendt i 
alle tilfeller. Også informasjonen fra Ahus har enkelte mangler.   
Enebakk kommune har hatt rundt 20 overliggerdøgn pr år på Ahus siden 2012. Dette 
er et relativt lavt antall og viser at Enebakk kommune i stor grad er i stand til å ta imot 
de utskrivningsklare pasientene. I henhold til avtalen har Ahus ansvar for hjemsen-
ding av pasienter til hjemkommunen. Ingen pasienter med behov for kommunale tje-
nester skal sendes hjem uten at kommunen har gitt klarsignal for å motta pasienten.  

Grønt e. Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen. 
Helseforetaket (Ahus) har ansvar for å fakturere kommunen for overliggerdøgn. Hva 
som defineres som overliggerdøgn, fastsettes i avtalene mellom Ahus og kommunene. 
Enebakk kommunes Forvaltningstjeneste (stab HOS) følger opp og kontrollerer faktu-
raer som kommer til kommunen. Forvaltningstjenestens kontroll avdekket i 2018 feil-
aktig fakturering av ni overliggerdøgn; Ahus har gitt aksept for at disse var feil. 
Kommunens oppfølging av fakturerte overliggerdøgn fungerer godt. Kjøp av plasser 
på private sykehjem følges også opp.    

Grønt f. Oppfølging av folkehelsearbeidet.  
Enebakk kommunes Folkehelseplan 2018–2022 vil bli vedtatt i 1. kvartal 2019. Fol-
kehelseplanen forankres i Kommuneplanens samfunnsdel (2015), der kommunens mål 
og strategier på området fremkommer. Folkehelseplanen vil sette økt fokus på fore-
byggende helsearbeid.  

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt. 

1.2 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak:  
a) Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter inneholder oppdatert 

informasjon og sendes i alle tilfeller. 
b) Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på Ahus' avvikssystem, herunder når 

avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp. 
c) Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekrutterer personell med nødvendig kompetan-

se. 
 
  
Steinar Neby /s/     Even Tveter /s/ 
revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-
keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-
trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-
går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvalt-
ningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 
anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for 
forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Fol-
lo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.  
 
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 
skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyl-
dighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på 
en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revi-
sjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige av-
vik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-
linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-
som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-
portutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av data-
grunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-
ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:   
"Undersøke om Enebakk kommune har styring og kontroll med samhandlingsreformen og om 
reformen virker etter hensikten." 
 
Kontrollutvalgets bestilling i henhold til prosjektplanen inneholder én hovedproblemstilling 
og seks underproblemstillinger:  
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I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhandlingsreformen? 
a) Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre helsefore-

tak.1 
b) Samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. 
c) Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av Samhandlingsreformen. 
d) Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. 
e) Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen. 
f) Oppfølging av folkehelsearbeidet. 

2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

Enebakk kommune har 10 945 innbyggere (1.1.2018). Befolkningsveksten var 0,2 % i 2017 
(landsgjennomsnitt 0,9 %). Enebakk kommune hadde driftsinntekter på 740,5 mill. kr i 2017. 
Investeringer i anleggsmidler utgjorde 260,7 mill. kr.  
 
Rådmannens ledergruppe består av seks personer. Kommunens personell utfører 573 årsverk. 
Administrasjonen er organisert i sentraladministrasjon og tre avdelinger (kommunalområder), 
som er inndelt i 23 resultatenheter: 
 

 
  
Kilde: Enebakk.kommune.no (17.1.2019).  
Enhet for Rehabilitering kalles også Rehabilitering og friskliv. Revisor følger organisasjonskartet. 
Navn på organisatoriske enheter og politiske organer skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 
 

                                                           
1 Sykehus er statsforetak (SF) – også kalt helseforetak. Også spesialisthelsetjenesten vil si sykehus (samt privat-
praktiserende legespesialister).  
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2.4 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, samt Enebakk 
kommunes reglementer og rutiner.  
 
Datakilder er kommunens dokumenter, regnskap og ansatte. Revisor har intervjuet syv ledere 
i kommunen.   
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-
grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 
tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo dis-
triktsrevisjon IKS. 
 
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
9.11.20117: Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjons-

prosjekt Samhandlingsreformen (sak 26/17). 
25.5.2018: Oppstartsmøte med Kenneth Johannessen, kommunalsjef for Helse og omsorg og 

rådmannens kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
5.7.2018: 
11.7.2018: 
15.8.2018: 
16.8.2018: 
22.8.2018: 
22.8.2018: 
4.9.2018: 
 
18.12.2018: 
17.1.2019: 
18.1.2019: 
24.1.2019: 
 
7.2.2019: 

Møte med kommunalsjef for Helse og omsorg. 
Møte med Britt Dehli, fagleder for Forvaltningstjenesten (stab HOS). 
Møte med Angelika Jonsen, enhetsleder Helsetjenester barn/unge. 
Møte med Helen B. Baadsvik, enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus. 
Møte med Kristin Wik, enhetsleder for Rehabilitering. 
Møte med Hege Steen Scott, enhetsleder for Hjemmetjenesten. 
Møte med Marit L. Brenna, enhetsleder for Enebakk sykehjem (Ignagard og 
Kopås). 
Revisjonsrapport verifisert. 
Epost-dialog med Marit L. Brenna, ny kommunalsjef for Helse og omsorg.2 
Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kon-
trollutvalgssekretariat (FIKS). 
Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 

Personers navn oppgis første gang. Deretter benyttes tittel. 
 

                                                           
2 Kommunalsjef for Helse og omsorg i rapporten vil si Kenneth Johannessen. 
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3 IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN 

 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha inngått samarbeidsavtaler med det regionale helseforetak i sam-
svar med lovverket. 

 Kommunen skal gjennomføre sine plikter i henhold til samarbeidsavtaler. 
 Kommunen skal ha kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. 
 Ansvar og roller må være avklart i forhold til helseforetak. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Nasjonale utviklingstrekk 

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen 
av samhandlingsreformen (2016) innledet slik (s.7): "Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. 
januar 2012 og har som mål å sikre en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet. Dette målet 
skal blant annet nås ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten 
slik at veksten i bruk av sykehustjenester dempes. God kvalitet i tjenestene skal blant annet 
sikres gjennom å styrke ansattes kompetanse og å øke samarbeidet mellom helsenivåene. Ny 
helse- og omsorgstjenestelov ble vedtatt i 2011 som en del av samhandlingsreformen. Den 
skal blant annet sikre at pasienter og brukere får tidlig og god hjelp når de trenger det, nær-
mest mulig der de bor. Videre skal befolkningen sikres rett behandling til rett tid på rett sted, 
gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. De statlige aktørene – 
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og fylkesmennene – 
har viktige oppgaver med å understøtte kommunenes arbeid for å nå målene med reformen." 
 
Rapporten konkluderte (s. 8) med at etter innføring av samhandlingsreformen har liggetiden 
på sykehus gått ned, spesielt for personer som skrives ut til videre oppfølging/behandling i 
kommune. 95 % av kommunene opplever at pasientene som regel er sykere når de overføres 
til kommunehelsetjenesten sammenlignet med før reformen. Over 80 % av fastlegene mener 
at pasienter ofte blir skrevet ut for tidlig til kommunen. En like stor andel av fastlegene mener 
at reinnleggelser er en belastning for mange pasienter. Mange kommuner opplever at pasien-
ter ofte skrives ut så tidlig at det er vanskelig å tilby gode helsetjenester. For tidlig utskrivning 
og mangler ved det kommunale tjenestetilbudet er årsaker til at flere pasienter blir reinnlagt i 
sykehus innen 30 dager etter utskrivning til kommunen, ifølge helseforetak og kommuner.  
 
Etter Riksrevisjonens vurdering er det grunn til å følge utviklingen nøye, både når det gjelder 
om pasienter overføres for raskt til kommunene og om kommunene er i stand til å ta imot fle-
re og sykere pasienter på en god måte. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 
har begrenset kunnskap om hvordan kvaliteten i kommunehelsetjenesten har utviklet seg etter 
samhandlingsreformen. Gode kvalitetsindikatorer er viktig for at statlige myndigheter skal få 
nødvendig kunnskap om kvaliteten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Helsedirektora-
tets arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer bør prioriteres med sikte på å iverksette korrige-
rende tiltak. 

Problemstilling nr. 1: I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhand-
lingsreformen? 
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3.2.2 Statistikk  

Follo-kommunene har hatt følgende driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering fra 
2011 til 2016: 
 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk. Tall for 2017 er ikke tilgjengelig hos SSB. 
 
Tabellen viser at kostnadene til diagnose, behandling og rehabilitering har økt betraktelig. 
Enebakk kommunes netto driftsutgifter pr innbygger økte med nesten 60 % fra 2011 til 2016. 
Ås, Nesodden og Oppegård kommuner har hatt en enda høyere prosentvis økning i perioden. 
Bare Frogn kommune brukte mer penger pr innbygger enn Enebakk kommune i 2016. 
 
Antall sykehusinnleggelser fra Enebakk økte fra 264 innleggelser i 2015 til 346 innleggelser i 
2017. Antall sykehusutskrevne pasienter som mottar kommunale helsetjenester, økte fra 199 
pasienter i 2015 til 261 pasienter i 2017. Også reinnleggelser fra Enebakk har økt noe:  
 

 

Kilde: Samdata kommune. Reinnleggelse: innleggelse på sykehus innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus. 
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Diagrammet viser at andel reinnleggelser fra Enebakk steg fra ca. 16 % i 2013 til ca. 24 % i 
2016. Enebakk lå noe høyere enn landet, som hadde 20 % reinleggelser i 2016.  

3.2.3 Samhandling på overordnet nivå 

Kommunalsjef for Helse og omsorg er av den oppfatning at intensjonene og prinsippene i 
samhandlingsreformen er fornuftige både for samfunnet og den enkelte bruker. Reformen 
medfører imidlertid utfordringer for sykehus og spesielt kommunehelsetjeneste.  
 
Kommunalsjefen oppsummerer Enebakk kommunes utfordringer i fire punkter: 

1. Oppgaveoverføring som samhandlingsreformen legger opp til, skjer i stor grad på et 
klinisk nivå uten tilstrekkelig ledelsesmessig forankring og konsekvensvurderinger 
knyttet til økonomi, fag og kompetanse for kommunehelsetjenesten. 

2. Oppgaveoverføringen har medført et betydelig større press på kommunehelsetjenesten, 
især hjemmesykepleie, sykehjem, fysio/ergo-tjeneste og fastlegene. Pasientene utskri-
ves langt tidligere enn tidligere. Svært ofte er behandlingen igangsatt og må sluttføres 
i kommunen. Pasientene skrives i langt større grad ut med komplekse og kompliserte 
behov for oppfølging i kommunene. Antall pasienter er sterkt økende. Dette legger et 
betydelig press på kommunenes økonomi og personellressurser. Med personellressur-
ser siktes til behov for flere helsearbeidere og større behov for spesialkompetanse.  

3. De økonomiske merbelastningene er ikke finansiert i tilstrekkelig grad gjennom inn-
tektssystemet for kommunene. Nye oppgaver og dermed nye kostnader kompenseres 
ikke. En stadig større del av kommunenes samlede inntekter må derfor omprioriteres 
og brukes på helse og omsorg.  

4. Det forebyggende perspektivet var en hovedsak i samhandlingsreformen, men dette er 
utydelig kommunisert og i liten grad konkretisert og finansiert. 

 
Fastlegesituasjonen i landet får for tiden stor oppmerksomhet. En årsak til utfordringene er 
samhandlingsreformens oppgaveoverføringer og merarbeid for fastlegene. Antall leger i lan-
det har økt de senere år, men nesten hele økningen har skjedd i spesialisthelsetjenesten. Antall 
fastleger har økt lite. 
 
Enebakk kommune har omstilt og organisert sine tjenester i tråd med de forventninger og krav 
som følger av samhandlingsreformen. Kommunen deltar i kommunal akutt døgnenhet (KAD), 
slik loven foreskriver. Denne øyeblikkelig hjelp-tjenesten er utviklet slik at KAD nå også 
mottar pasientgruppen rus og psykiatri. Nødvendige samarbeidsavtaler er inngått og imple-
mentert i avdelingen. Det jobbes målrettet med kompetanseutvikling i helsetjenestene, for å 
bli rustet til å håndtere kravene som stilles.  
 
Enebakk hadde 31 overliggerdøgn på Ahus i januar–oktober 2018. Tall fra andre kommuner 
ligger i mange tilfeller svært mye høyere. Dette indikerer at Enebakk kommune i sum håndte-
rer oppgaveoverføringen på en god måte. Enebakk kommune makter å motta nesten alle pasi-
enter som utskrives fra sykehus, og å gi dem et faglig forsvarlig tilbud i kommunen på det 
tidspunkt sykehuset mener de er utskrivningsklare.  
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende oppgir at Enebakk kommune over-
holder sin del av avtalene og pliktene de medfører. Det er ikke kommet noen negative tilba-
kemeldinger internt på Ahus om Enebakk kommunes håndtering av utskrivningsklare pasien-
ter.  
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Når pasienter utskrives fra sykehus til kjøpt sykehjemsplass utenfor kommunen, er god kom-
munikasjon med pasient og pårørende viktig. Ahus kan trekkes inn i en konflikt med pasient 
og pårørende som de egentlig ikke er en del av. Pasienter har i enkelte tilfeller nektet å motta 
sykehjemsplass utenfor kommunen. Ahus' avdelingsleder mener at kommunene bør kjøpe 
færre sykehjemsplasser utenfor sin kommune. 
 
Avdelingsleder mener det kan være behov for en mer helhetlig tankegang i den enkelte kom-
mune, med tettere samarbeid mellom delene i kommunehelsetjenesten. Etter innføringen av 
samhandlingsreformen har det vært stort fokus på liggedøgn, men fokus på forebygging bør 
økes. Det er også viktig å vurdere på hvilket nivå pasienten skal behandles. KAD-tilbudene 
kan benyttes i enda større grad. 
  
Ahus' avtaler med kommunene fastsetter ansvarsforhold klart, og dette fungerer som det skal, 
mener enhetsleder for Helsetjenester barn/unge. Enhetsleder for Enebakk sykehjem mener at 
avtalene med Ahus fungerer bra og at de følges fra begge parter.  
 
Kommunalsjefen stiller spørsmål om hvor lenge oppgaveoverføringene til kommunene kan 
fortsette uten at de styrkes økonomisk. Kommunenes utgifter må kompenseres slik at de kan 
dimensjonere kapasitet og kompetanse på en bedre måte enn i dag. Fastlegeordningen bør 
styrkes.  
 
Ahus er Enebakk kommunes lokalsykehus. Det er kun i enkelttilfeller at kommunen samhand-
ler med annen spesialisthelsetjeneste enn Ahus. Dersom en pasient legges inn ved et annet 
sykehus, sender sykehuset helseopplysninger og melder om overføring til lokalsykehuset. Når 
pasienten ankommer Ahus, begynner ordinær samhandling med kommunen. Det har ikke vært 
nevneverdige utfordringer i samhandlingen med annen spesialisthelsetjeneste, opplyser kom-
munens nye kommunalsjef for Helse og omsorg fra 15.1.2019 (tidligere enhetsleder for Ene-
bakk sykehjem). 

3.3 Vurderinger 

Innføringen av samhandlingsreformen har medført økt press på kommunehelsetjenesten i 
Enebakk kommune. Kommunen gir tjenester til flere brukere nå enn før innføringen av sam-
handlingsreformen. Sykehusene utskriver pasienter tidligere; når kommunene overtar dem, er 
de sykere enn før. Dette stiller store krav også til Enebakk kommune.  
 
Kommunalsjef for Helse og omsorg anser at Enebakk kommune har organisert sine tjenester i 
tråd med de forventninger og krav som følger av samhandlingsreformen. Samarbeidsavtaler 
med Ahus er inngått, og kommunal akutt døgnenhet/øyeblikkelig hjelp er etablert. Ahus' av-
delingsleder for Samhandling og helsefremmende opplyser at Enebakk kommune overholder 
avtalene og utfører sine plikter. Enebakk kommune håndterer utskrivningsklare pasienter på 
en tilfredsstillende måte sett fra Ahus' side. 
 
Alle de intervjuede er av den oppfatning at ansvarsforholdet er avklart gjennom avtalene og at 
samarbeidet med Ahus fungerer godt.   
 
Kommunalsjef for Helse og omsorg uttrykker bekymring for at pasienter utskrives tidligere 
enn før og at igangsatt behandling må sluttføres i kommunen. Dette legger et betydelig press 
på kommunenes økonomi og personellressurser. Merbelastningen er ikke finansiert i tilstrek-
kelig grad gjennom inntektssystemet for kommunen. Kommunalsjefen påpeker også at fastle-



1/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk kommune - 17/00293-10 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk kommune : FR rapport Samhandlingsreformen i Enebakk kommune

 Follo distriktsrevisjon IKS: Samhandlingsreformen – Enebakk kommune 12 

geordningen bør styrkes. 
 
Riksrevisjonens rapport fra 2016 gjorde staten kjent med kommunenes utfordringer med tidlig 
utskrivning fra sykehusene. Riksrevisjonen konkluderer med at det er grunn til å følge utvik-
lingen nøye, når det gjelder om pasienter overføres for raskt til kommunene og om kommune-
ne er i stand til å motta flere og sykere pasienter på en god måte.  
 

3.4 Konklusjon 

Enebakk kommune har inngått samarbeidsavtaler med Ahus i samsvar med det lovverket har 
bestemt. Informanter både i Ahus og Enebakk kommune anser at ansvarsforholdet er avklart 
og at samarbeidet funger godt. Avdelingsleder ved Ahus oppgir at Enebakk kommune over-
holder sine forpliktelser i henhold til samarbeidsavtalene. 
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4 SAMARBEID OG INFORMASJONSFLYT  

 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal delta i de samarbeidsfora som fremgår av samarbeidsavtalene med 
Akershus universitetssykehus (Ahus). 

 Kommunen skal samhandle med Ahus etter det som fremgår av samarbeidsavtalene. 
 Kommunen skal ha systemer og rutiner for å håndtere meldingsutveksling til og fra 

helseforetakene. 
 
Overordnet samarbeidsavtale (revidert 2017) er inngått mellom Ahus og 21 Akershus-
kommuner og Oslo kommune. Samarbeidsavtalen har følgende formål: "Avtalen skal sikre en 
tydelig oppgave-, ansvars- og funksjonsdeling mellom partene. Avtalen angir overordnede 
bestemmelser om samarbeidsformer og beskriver formelle møteplasser mellom partene." 
Samarbeidsavtalen henviser til ni underliggende delavtaler som er inngått mellom Ahus og 
kommunene.  
 
Overordnet samarbeidsavtale beskriver tre samarbeidsutvalg: 

1. Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) består av seks rådmenn, Ahus' administre-
rende direktør og tre andre direktører. Utvalget har bl.a. følgende oppgaver: 
 Sørge for at den overordnede samarbeidsavtalen følges. 
 Behandle og godkjenne underliggende avtaler. 
 Ansvar for overordnet samlingsplan. 
 Utvalget skal sikre nødvendig forankring hos Ahus og kommunene. 
 Utvalget skal møte minst én gang pr kvartal. 

2. Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) består av en representant fra hver 
kommune og hver divisjon på Ahus. Oppgaver:  
 Sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp. 
 Kan opprette arbeidsgrupper. 
 Utvalget har møter minst én gang pr kvartal. 

3. Felles arbeidsutvalg (AU) består av to representanter fra hver kommuneregion og 4-6 
representanter fra Ahus. Oppgaver: 
 Ansvar for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av ordfører/styremøter, 

ASU og SU møter. 
 Ansvar for koordinering/oppfølging av fagforum/KSU og andre utvalg hjemlet i 

avtalen. 
 
For hver delavtale mellom Ahus og kommunene skal det opprettes et fagforum. Fagforumene 
skal arbeide for å utvikle samhandlingen mellom tjenestene og løse oppdrag fra ASU/ SU. 
Fagforumene skal utarbeide egne handlingsplaner.  
 
Samarbeidsavtalen pålegger oppretting av et tvisteutvalg, som skal håndtere uenighet om en-
keltsaker. Løsning av prinsipielle uenigheter beskrives. 
 

Underproblemstilling a: Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og 
andre helseforetak. 
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Intervju med ansatte 

Kommunalsjef for Helse- og omsorg opplyser at Enebakk kommune sammen med helsesjefe-
ne i de andre Follo-kommunene deltar i et regionalt samarbeid. Helsesjefene møtes én gang pr 
måned. Ledelse av helsesjefgruppen går på omgang mellom kommunene. Formålet med sam-
arbeidet er bl.a. å samordne Follo-kommunenes synspunkter og arbeidsmåte i ulike saker. 
Etter samhandlingsreformen er det viktig at Follo-regionen har en mest mulig likeartet til-
nærming til problemstillinger og fagutviklingsspørsmål i dialogen mot sykehuset. Follo-
regionen har også flere interne samarbeidsprosjekter som krever felles forankring og tilnær-
ming. Helsesjefgruppen fungerer også som et kompetansenettverk der man lærer av hverandre 
og vurderer samarbeidsområder.  
 
Etter innføring av samhandlingsreformen har Follo kommunene i fellesskap ansatt en sam-
handlingsrådgiver som koordinerer og følger opp mye av den interne saksforberedelsen mel-
lom Follo-kommunene og dialogen med helseforetaket. Dette har vært til stor hjelp og nytte 
for å systematisere og forbedre den interne og eksterne samhandlingen som også Enebakk 
kommune er en del av. 
 
Kommunalsjefens oppfatning er at Ahus har gjort en god jobb med tanke på samhandling med 
kommunene. Ahus og kommunene har et godt samarbeid på mange områder. Samarbeidet 
involverer mange aktører og nivåer i helsetjenesten. En grunnleggende forutsetning er respekt 
for hverandres fagområde, myndighetsområder og lokale forskjeller. Fokus på dette er nød-
vendig for et godt samarbeid. 
 
Ved utskrivning er sykehuset premissleverandør for når pasienten er utskrivningsklar, mens 
kommunen beslutter hvilke helsetjenester pasienten skal få ved retur til kommunen. I mange 
tilfeller kan sykehuslege og kommune ha ulike meninger om oppfølgingen, som følge av ulikt 
faglig ståsted og kommunal kapasitet. Uenighet mellom sykehus og kommune bør håndteres 
på en måte som ikke gir pasienten ulike forventninger. Ahus' avdelingsleder for Samhandling 
og helsefremmende er innforstått med dette; sykehuset bør ikke forespeile hvilket tilbud pasi-
enten skal få i kommunen. Sykehusets personell har fokus på å gi pasienten trygghet. 
 
Avvikshåndtering er et område som ikke fungerer tilfredsstillende i dag, ifølge kommunalsje-
fen. Avvik dreier seg her om situasjoner der sykehus eller kommune ikke følger avtaleforplik-
telsene og det kan få konsekvenser for pasienter. Rutiner for avvikshåndtering er etablert, men 
kommunene opplever at avvik som de melder til sykehuset, i for liten grad blir gjennomgått 
og svart ut på en tilfredsstillende måte med hensyn til innhold og tidsbruk. Dette er tatt opp 
ved flere anledninger og vil fortsatt fokuseres fra kommunene.  
 
Fagleder ved Forvaltningstjenesten oppgir at Ahus har et manuelt avvikssystem, der kommu-
nen ikke får svar på innmeldte avvik. Enebakk kommune har meldt få avvik; avvik meldes 
bare dersom det anses som en stor hendelse. At epikrise (sammenfatning av sykejournal) ikke 
følger med når pasienten skrives ut, meldes ikke som avvik. Som oftest får kommunen likevel 
fullgod beskrivelse av oppfølgingen som pasienten trenger.  
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende opplyser at det i noen tilfeller er 
vanskelig å få sendt elektronisk epikrise i rett tid, fordi denne krever signatur fra to leger. Hun 
mener likevel at kommunen får tilstrekkelig informasjon om pasienten gjennom utreisekonvo-
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lutten som følger pasienten; her ligger epikrise på papir. Små avvik, f.eks. manglende elektro-
nisk epikrise, som Ahus kjenner godt fra før, er ikke nødvendig å melde. Større avvik skal 
meldes. Avvikene på Ahus skal løses i den avdelingen de har oppstått. Avdelingslederen me-
ner at det er viktig å jobbe med de gode eksemplene; lærdom fra disse fører til forbedringer.  
 
I perioden mars-desember 2016 sendte Follo-kommunene til sammen 24 avviksmeldinger til 
Ahus, hvorav én fra Enebakk kommune. Oversikten ble behandlet i SU-møte i mars 2017. Det 
ble påpekt at det er viktig å lære av avvik, især ved alvorlige hendelser, slik at man unngår 
gjentakelse.  
 
Retningslinje for avvik er utarbeidet, men det bør bli tydeligere hvilke avvik som skal meldes. 
Ahus har i svært liten grad meldt avvik for mangler som Enebakk kommune er ansvarlig for.  
 
Fagforum 
Det er opprettet fagforum i tilknytting til alle delavtalene med Ahus. Etter kommunalsjefens 
mening fungerer fagforumene godt på mange måter. Utfordringen er først og fremst knyttet til 
hvordan kommunenes synspunkter i enkeltforhold blir hørt og fanget opp. Delavtalene revide-
res jevnlig. Det enkelte fagforum har som oppdrag å foreslå endringer i avtaleteksten og frem-
legge det for endelig vedtak i SU og ASU. 
 
Informasjonsflyt 
Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer ansvar og roller for Ahus og kommu-
nene vedrørende henvisning og mottak, utreding, behandling og utskrivning. Avtalen regule-
rer også betaling for utskrivningsklare pasienter, samt informasjon partene skal gi til hverand-
re i de ulike fasene. 
 
Kommunen skal snarest etter innleggelsen sende "innleggelsesrapport". Innen 24 timer etter 
innleggelse skal Ahus gjøre en vurdering av behov for oppfølging og videre behandling i 
kommunen. Dersom det vurderes at pasienten trenger oppfølging fra kommunen etter behand-
ling ved Ahus, skal "helseopplysning" sendes innen 24 timer til kommunen. Her står pasien-
tens status, antatt forløp og forventet utskrivningspunkt. Dersom pasienten har kommunale 
tjenester før innleggelse, skal Ahus sendes "Melding om innlagt pasient".  
 
All formell kommunikasjon mellom Ahus og Enebakk kommune går gjennom elektronisk 
meldingsutveksling i Helsenettet.3 Forvaltningstjenesten i kommunen har ansvar for kommu-
nikasjon med Ahus og Kommunal akutt døgnenhet; meldinger videresendes til aktuell resulta-
tenhet. Enebakk sykehjem ivaretar meldingsutveksling med sykehus og KAD i helg og på 
kveld. Forvaltningstjenestens fagleder anser at det har tatt tid for å få til god kommunikasjon 
med Ahus.  
 
Ahus' avdeling for Samhandling og sikkerhet har i samarbeid med kommunene igangsatt et 
prosjekt der all kommunikasjon og hendelser mellom sykehuset og kommunene registreres i 
én uke på våren og én uke på høsten, for å kontrollere at avtalene følges. Resultatene presen-
teres på SU-møter.  

                                                           
3 "Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vårt oppdrag er å levere og 
videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom 
aktørene i helse- og omsorgstjenesten", ifølge nhn.no. 
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Ahus følger opp sitt ansvar etter avtalen når gjelder melding til kommunen ved innleggelse av 
pasienter som har kommunale tjenester og ved utskrivning der kommunal oppfølging trengs, 
ifølge virksomhetsleder for Hjemmetjenesten. Det har vært tilfeller der pasienten ikke har hatt 
med seg medisiner, utstyr osv. fra sykehuset som lovet når de er sendt hjem. Dette krever eks-
traarbeid for enheten, men man løser det best mulig. Ahus kan bli bedre på å planlegge og å 
tilrettelegge for hjemsending. Kommunen trenger god informasjon tidlig, slik at det er mulig å 
gi et godt tilbud etter hjemsending.  
 
Enhetsleder for sykehjemmet oppgir at dersom det blir utskrevet pasienter med behov for ut-
styr som sykehjemmet ikke har, får man nødvendig utstyr fra Ahus, som også gir opplæring i 
bruk. Det er tilfeller der utskrevet pasient er bedre eller dårligere enn det som Ahus har be-
skrevet, men normalt mottar kommunen riktig informasjon om funksjonsnivå og behov. Ved 
behov benytter kommunen Ahus' tilbud om ambulant team. Ahus' statistikk viser at Enebakk 
kommune i 2017 benyttet ambulant team syv ganger. Ski kommune benyttet det 11 ganger og 
Oppegård 16 ganger; de andre Follo kommunen benyttet tilbudet tre til fem ganger.  
 
Enebakk sykehjem har i liten grad opplevd problem med at epikriser ikke har kommet med 
utskrevne pasienter. Dersom informasjon mangler, tar sykehjemslegen eller en sykepleier 
kontakt med sykehuset. Pasientene skal ha med seg eventuelle medisiner de har behov for på 
kort sikt. Sykehjemmet har et medisinlager, så dette har fungert bra. Forholdet mellom Ahus 
og kommunen fungerer veldig bra. Enkelttilfeller av svikt kan forekomme, og pasienter kan 
bli feilbehandlet, men dette hører til sjeldenheten. 
 
Meldinger til kommunen om at kvinner som har født blir sendt hjem, sender Ahus i IT-
systemet HsPro, som er et journalsystem for helsestasjoner fra Visma Omsorg. Dette medde-
les vanligvis dagen etter hjemsending. Det hender at melding ikke kommer fra Ahus eller at 
epikrise ikke er vedlagt melding. Virksomhetsleder Helsetjenester barn/unge opplyser at det 
er sendt avviksmelding på dette gjentatte ganger. Det har blitt noe bedre den siste tiden. Før 
fødsel gir kommunens jordmor beskjed til samtlige gravide at de skal gi helsestasjon beskjed 
når de kommer hjem. Dette fungerer bra; de aller fleste gir beskjed. Utskrivning av barsel-
kvinner nær helg kan medføre sen informasjon til helsestasjonen. 
  
Samarbeidsmøter mellom sykehuset og kommunen gjennomføres 1–2 ganger i året. Her deltar 
bl.a. kommunens jordmor.  
 
Nettverk i Follo og på Romerike tar opp saker om bestillerkontor/forvaltningstjeneste og 
samhandling med spesialisthelsetjenesten. Enebakk kommune deltar i begge nettverk, opply-
ser fagleder for Forvaltningstjenesten. 
 
Hjemmetjenesten utveksler pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger i Helsenettet) med 
fastlegene. Sykepleierne gjennomfører månedlige møter med fastlegene. Det er god dialog 
mellom fastlegene og Hjemmetjenesten; samarbeidet fungerer godt. 
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus oppgir å ha godt samarbeid med Forvaltningstje-
nesten, som fatter vedtak for nye brukere i samarbeid med enheten. Relevant informasjon vi-
deresendes. 
 
DPS og BUP 
Ahus omfatter distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske polikli-
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nikker (BUP). Enebakk kommune sorterer hovedsakelig under DPS Nedre Romerike og BUP 
Nedre Romerike, men benytter også DPS Follo og BUP Follo.  
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus opplyser at Enebakk kommune har inngått en avta-
le med DPS Nedre Romerike som fastsetter møtefrekvens mv. Kommunene i opptaksområdet 
gjennomfører regelmessige møter med ledere i DPS. Kommunene har formøter der de sam-
kjører det de ønsker å ta opp; en koordinator har ansvar for dette. Dialogen fungerer bra. Å 
samarbeide med DPS både på Nedre Romerike og i Follo, kan være en utfordring. 
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge opplyser at kommunen har regelmessige samar-
beidsmøter med BUP i henhold til retningslinjen for samarbeidet. Samhandlingsreformen på-
legger kommunen å behandle lette og moderate plager. Barn og unge som har alvorlige psy-
kiske plager, følges opp av spesialisthelsetjenesten (BUP). Enebakk kommune har 100 % 
psykologstilling, som tilhører helsestasjonstjenesten, som ivaretar barn og unge med psykiske 
vansker og plager.  
 
Samhandling 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende oppgir at samarbeidet med Ene-
bakk fungerer meget bra sett fra Ahus' side. Kommunen deltar aktivt i samarbeidsforumene, 
inkludert fagforumene. Fagforumene anses viktige for å kunne utvikle samarbeidet mellom 
Ahus og kommunene videre. Fagforumene er med på å operasjonalisere samarbeidsavtalene, 
og dette samarbeidet har gitt flere konkrete resultater. Også dialogen mellom Ahus og Ene-
bakk kommune i behandlingsfasen er meget god, ifølge avdelingsleder. 
 
Årsrapport 2017 samhandlingsutvalgene mellom kommunene på Romerike, Follo og Røm-
skog, og Akershus universitetssykehus HF redegjør for aktiviteter og saker som er behandlet i 
samarbeidsutvalgene (ASU, SU og felles arbeidsutvalg) og fagforumene. 

4.3 Vurderinger 

Avdelingsleder ved Ahus er av den oppfatning at samarbeidet med Enebakk kommune funge-
rer meget bra sett fra Ahus' side. Kommunen deltar aktivt i samarbeidsforaene, herunder fag-
forumene, der arbeidet har gitt konkrete resultater. 
 
Helsesjefene i Follo-kommunene har et regionalt samarbeid med månedlige møter. Kommu-
nenes synspunkter på problemstillinger overfor sykehusene samordnes, slik at de har like til-
nærming. Gjennom samarbeidet er det også ansatt en felles samhandlingsrådgiver, som forbe-
reder og følger opp samhandlingen mot helseforetaket.  
 
Informanter i kommunen er gjennomgående av den oppfatning at kommunikasjonen med 
Ahus fungerer bra og at Ahus følger opp sitt ansvar. Fagleder ved Forvaltningstjenesten påpe-
ker at det har tatt tid til å få til en god dialog med Ahus. Informasjon så tidlig som mulig om 
pasienter som skal sendes hjem poengteres, slik at kommunen kan tilrettelegge helsetjeneste-
ne så godt som mulig.  
 
Det er igangsatt kartlegging av informasjonsflyten mellom kommunene og Ahus. Dette gjør at 
begge parter kan overvåke utviklingen og ta opp forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. 
Tilfeller der elektronisk epikrise ikke er mottatt av kommunen på utskrivningstidspunktet, er 
påpekt. Ahus forklarer det med at det kan være vanskelig å få to legers underskrifter i tide. 
Epikrise på papir ligger dessuten i utreisekonvolutten som følger pasienten. 
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4.4 Konklusjon 

Enebakk kommune deltar i samarbeidsfora som er opprettet i henhold til samarbeidsavtaler 
med Ahus, enten ved egen deltakelse eller gjennom andre kommuners deltakelse. For hver 
delavtale med Ahus er det opprettet fagforum, som Enebakk kommune deltar i. Avdelingsle-
der ved Ahus gir uttrykk for at Enebakk kommune deltar aktivt i samarbeidet. 
 
Helsetjenesteledere i Enebakk kommune gir uttrykk for at de ikke er fornøyd med Ahus' sys-
tem for avviksmelding og avviksoppfølging. Dette har medført at Enebakk kommune melder 
svært få avvik. I samarbeidsforaene bør Enebakk kommune søke avklart typer avvik som skal 
meldes og adekvat avviksoppfølging fra Ahus. 
 
Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp beskriver roller og ansvar, herunder hvilke 
meldinger og opplysninger som skal sendes mellom kommunen og Ahus. Dette gjøres gjen-
nom elektronisk meldingsutveksling i Norsk Helsenett. I Enebakk kommune har Forvaltnings-
tjenesten ansvar for kommunikasjonen; meldinger fra Ahus videresendes til rett tjenestested. 
 
Enebakk kommune følger inngåtte avtaler når det gjelder deltakelse i samarbeidsfora og fag-
fora. Også samarbeidet med kommunene i Follo (og Nedre Romerike) er positivt, etter revi-
sors vurdering.  
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5 SAMARBEID FOLLO LOKALMEDISINSK SENTER IKS 

 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter 
og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. 

 
Delavtale nr. 4 –kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) har som formål 
å tydeliggjøre partenes ansvar og oppgaver ved etablering og drift av Kommunal akutt døgn-
enhet. KAD-tilbudet skal bidra til et styrket helsetilbud og redusere behov for innleggelse i 
Ahus av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Avtalen beskriver Ahus' og kommunenes 
ansvar og forpliktelser.  
 

5.2 Datagrunnlag 

Enebakk kommune har organisert sitt KAD-tilbud gjennom deltakelse i Follo lokalmedisinske 
senter IKS og tjenestekjøp fra Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD). Beboere 
på Flateby får tjenester på Lillestrøm, mens resterende del av befolkningen sokner til Follo.  
 
Enebakk er deltakerkommune i Follo lokalmedisinske senter IKS (Follo LMS). Kommunal-
sjef for Helse og omsorg opplyser at Follo LMS følges opp på flere nivåer. På strategisk nivå 
ivaretas det gjennom representantskapet, der ordfører sitter. Faglig og tjenestemessig oppføl-
ging skjer i faste møter med daglig leder for Follo LMS, som bl.a. deltar i månedlige møter i 
helsesjefgruppa i Follo. Her rapporteres bruk, statistikk og status, og utvikling av Follo LMS 
drøftes. Enebakk kommune sikres dermed direkte innflytelse på tjenestetilbudet i Follo LMS. 
 
Når det gjelder Nedre Romerike KAD, er Enebakk ikke med som eier, men kjøper tjenester 
(inkludert tilgang). Oppfølging ivaretas likevel ved deltakelse i budsjettmøter og driftsmøter 
mv. ved behov. Kommunen mottar rapporter om belegg og pasientinformasjon mv. regelmes-
sig.  
 
Kommunalsjefen anser at begge KAD-tilbudene brukes i tråd med forutsetningene, og beleg-
get er relativt høyt. Tjenestene gis på et høyt faglig nivå, i tråd med kvalitetskrav som stilles 
til KAD. Innleggelse på KAD gjøres av fastleger og legevakt. 
 
Fagleder i Forvaltningstjenesten opplyser at pasienter også kan sendes fra Ahus, men da må 
de ha ligget der mindre enn ett døgn. Pasienter kan ligge inntil tre døgn på KAD. Pasienter i 
KAD følges opp av kommunen på samme måte som pasienter fra Ahus som er hjemsendt. 
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende er av den oppfatning at KAD-
tilbudene kan benyttes i større grad blant kommunene i nedslagsområdet. 

5.3 Vurderinger 

Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i Follo lokalme-
disinske senter IKS og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike KAD. Ansvarsforholdet er regu-

Underproblemstilling b: Samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. 
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lert gjennom delavtale nr. 4. Ordfører deltar i representantskapet i Follo lokalmedisinsk senter 
IKS. Daglig leder i Follo LMS deltar i månedlige møter i helsesjefgruppa i Follo, noe som 
medfører god oppfølging av driften til det interkommunale selskapet.     

5.4 Konklusjon 

Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i Follo lokalme-
disinske senter IKS og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike KAD. Gjennom bl.a. månedlige 
møter i helsesjefgruppa i Follo hvor daglig leder ved Follo LMS deltar har Enebakk kommune 
mulighet for å komme med innspill til tilbudet selskapet gir. 
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6 KAPASITET OG KOMPETANSE 

 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 
 

 Kommunen skal ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å motta og behandle de 
utskrivningsklare pasientene. 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Bemanning 

Tabellen under viser Follo-kommunenes driftsutgifter til omsorgstjenester som andel av 
driftsutgifter totalt: 
 
 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk. 
 
Tabellen viser at Enebakk bruker mindre andel av driftsutgiftene sine til omsorgstjenester enn 
andre kommuner i Follo. Enebakk kommunes driftsutgifter for omsorgstjenester steg med 3 
prosentpoeng fra 2015 til 2017. Bare Ski kommune hadde en høyere utgiftsvekst. 
 
Tabellen under viser utviklingen i årsverk i Helse- og omsorgsavdelingen 2011–2017: 
 
Enhet/ År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HOS–adm. med legesenteret 12,53 17,53 16,78 16,93 16,48 16,48 10,13 

Helsetjeneste barn/unge 9,30 9,30 9,30 9,20 10,20 10,20 13,90 

Barnevernstjeneste 9,80 9,80 10,80 11,30 11,30 11,30 11,60 

Underproblemstilling c: Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av samhandlingsre-
formen. 
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Rehabilitering og forvaltning 19,57 0 0 0 0 0 0 

Psykisk helse og rus 7,75 8,75 8,75 11,25 11,75 11,80 11,80 

Rehabilitering og friskliv 0 7,90 9,20 8,60 8,80 8,80 8,80 

NAV 8,75 8,75 9,75 10,00 11,00 10,00 8,00 

Enebakk sykehjem 51,71 52,67 53,36 53,36 54,86 54,86 61,76 

Hjemmetjeneste 20,32 20,40 20,40 20,40 20,40 23,40 26,40 

Tilrettelagte tjenester     57,39 56,99 57,39 

Gaupeveien bokollektiv 23,89 32,11 32,21 29,52    

Nylendeveien bokollektiv 22,44 24,44 24,44 27,77    

Forpleiningstjeneste 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 

Sum 192,04 196,74 200,92 204,26 209,11 209,76 215,71 

Kilde: Enebakk kommune årsberetninger 2012–2017. 
NAV: Flykningstjenesten ble i 2017 overført til kultur og oppvekstavdelingen. 
 
Tabellen viser at antall årsverk i Helse- og omsorgsavdelingen har økt jevnt i perioden. Totalt 
har det vært en økning på 23,67 årsverk (12,3 %) fra 2011 til 2017. Enebakk sykehjem har i 
perioden økt med 10 årsverk, hvorav opprettelsen av seks nye avlastningsplasser i 2017 med-
førte en økning på 4,9 årsverk. I tillegg ble det gitt ett årsverk til dagsenteret.  
 
Enhetsleder for Enebakk sykehjem opplyser at korttidsavdelingen ikke har fått økt bemanning 
etter innføringen av samhandlingsreformen. Før 2012 hadde man en liten overkapasitet på 
avdelingen. Nå er det fullt belegg. På Kopås ble det i 2017 opprettet seks avlastningsplasser, 
som bidrar til å unngå at flere personer får behov for langtidsplasser. I dag kjøper man noen 
korttidsplasser; det er derfor behov for å utvide korttidskapasiteten.  
  
Enhetsleder for sykehjemmet er bekymret for rekrutteringen av sykepleiere i fremtiden. Syke-
husene utskriver pasientene tidligere, og de får stadig større behov. Kommunehelsetjenesten 
trenger derfor sykepleiere med spesialkompetanse. Ved akutt behov for personell benyttes 
overtid og ekstravakter eller sykepleiere leies inn. Sykepleiere er vanskelige å beholde; ofte 
flytter de på seg etter et par år i stillingen. Kommunen må hele tiden rekruttere helsepersonell. 
Og ved utlysning av sykepleierstillinger i Enebakk er det færre søkere enn for noen år siden.  
 
Enhetsleder for Hjemmetjenesten er av den oppfatning at Enebakk kommune har sykepleiere 
med god kompetanse. Det er vanskeligere å få besatt ledige sykepleierstillinger enn tidligere; 
for tiden står én sykepleierstilling ubesatt. Tilstrekkelig utdannet personell på vakt er en ut-
fordring især i helgene. Ressursene er økt noe fra 2012, men bemanningen kunne vært enda 
høyere i forhold til oppgavene. Ved behov tar ansatte ekstravakter eller man leier inn perso-
nell fra vikarbyrå. Hjemmetjenesten benytter en web-basert portal der ledige ekstravakter vi-
ses på ansattes mobiltelefon, slik at de lett kan melde sin interesse.  
 
Enhetsleder for Rehabilitering opplyser at etterspørselen etter rehabilitering fra fysio- og ergo-
terapeuter har økt betydelig etter innføringen av samhandlingsreformen. Stillingshjemler har 
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økt med 0,9 årsverk fra 2012 til 2017. Det må foretas en helhetlig prioritering ut fra den en-
kelte pasients behov og mellom pasientgrupper.   

6.2.2 Kompetanse 

Delavtale 07 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning skal legge til rette for kom-
petanseoverføring i kommuner og sykehus. Partene forplikter seg til å: 

 samarbeide om utvikling av ambulerende virksomhet: 
 samarbeide om hospiteringsordninger innen alle divisjoner og tjenesteområder; 
 samarbeide om elektroniske verktøy, som e-læring og andre nettbaserte virkemidler. 

 
Forvaltningstjenestens fagleder opplyser at Ahus skal gi tilstrekkelig opplæring til kommunen 
dersom den har behov for økt kompetanse for å motta en pasient. Ahus har ansvar for å under-
søke om kommunen har tilstrekkelig kompetanse. Dette fungerer stort sett bra. Ahus' ambu-
lant team gir både praktisk og teoretisk veiledning. Sykehjemmet benytter ambulant team 2–3 
ganger i året.  
 
Ahus opprettet nylig nettportalen "kompetansebroen", som retter seg til personell og studenter 
i helsesektoren i Ahus' opptaksområde og er tilgjengelig for alle interesserte. Ahus legger her 
ut alle kurs som ansatte i kommuner/bydeler kan delta på, det vil si at det tilrettelegges for 
kompetansedeling mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner. Videre informeres det om 
fagtemaer og nyheter fra helsesektoren.  
 
Enebakk kommunes enhetsledere for Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten mener at Ahus 
bidrar til kompetanseheving i kommunen: Ansatte benytter kompetansebroens mange e-
læringskurs, og resultatenhetene sender ansatte på ordinære kurs etter behov.  
 
Delavtale 07 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning gir kommunens ansatte mu-
lighet for hospitering på Ahus. Hjemmetjenesten har ennå ikke benyttet tilbudet. Ahus' ansatte 
har dessuten anledning til å hospitere i kommuner. Dette ville ha vært nyttig; Ahus kan med 
fordel få større innsikt i hvordan kommunene jobber, sier enhetsleder for Hjemmetjenesten. 
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge oppgir at i løpet av de siste tre årene har Helsesta-
sjonen fått flere oppgaver for jordmortjenesten. Helsestasjonen har i dag en 80 % stilling som 
jordmor, som man ønsker å øke til 100 %. Kompetansen er høy, men man er sårbar ved lang-
tidsfravær; vikarer er vanskelig å få tak i. Og det er vanskelig å rekruttere helsesøstre. 
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus opplyser at tre ansatte i 2017 hospiterte i tre uker 
på et distriktspsykiatrisk senter (DPS) ved Ahus. DPS inviterer også til forelesninger. Enhets-
leder oppgir at det er jobbet mye med kompetanseheving i organisasjonen. Alle fast ansatte 
har treårig høgskole med videreutdanning.  
 
DPS har redusert behandlingskapasiteten noe, slik at det er et større press på tjenesten. Enhet 
Psykisk helsearbeid og rus er sårbar for sykemeldinger eller hvis man får brukere som legger 
beslag på store ressurser. Tid og ressurser må prioriteres i perioder.  
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende opplever at Enebakk kommune har 
tilstrekkelig kompetanse til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Kommunen benytter seg av 
kompetansehevende tiltak som Ahus tilbyr. Enebakk kommune har også vist vilje til å ta tak i 
oppgavene som samhandlingsreformen har tillagt kommunene. 
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6.3 Vurderinger 

Delavtale 07 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning tilrettelegger for gjensidig 
kompetanseoverføring mellom partene. Ved utskrivning av pasienter har Ahus' ansvar for å 
sørge for at kommunen har kompetanse til å ta imot pasienten. Ahus' ambulant team kan be-
nyttes i slike tilfeller. Kommunens ansatte kan hospitere hos Ahus. Og Ahus' nye nettportal 
"kompetansebroen" medvirker til kompetansehevning blant ansatte.  
 
Ahus' avdelingsleder oppgir at Enebakk kommune har tilstrekkelig kompetanse for å ta imot 
pasienter fra sykehuset, samt at kommunen benytter seg av kompetansehevende tiltak. Enhets-
ledere for Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten uttrykker imidlertid bekymring for å be-
holde og rekruttere sykepleiekompetanse i fremtiden.  

6.4 Konklusjon 

Ved innføring av samhandlingsreformen (2012) hadde Enebakk kommunes helsetjenester 
overkapasitet. Dette er ikke tilfellet i dag, til tross for at Helse- og omsorgsavdelingens perso-
nell er utvidet med 23,7 årsverk (12,3 %) fra 2011 til 2017. 
 
Når kommunen mangler kapasitet, kjøpes korttidsplasser fra private sykehjem. Ahus og 
kommunene samarbeider om en rekke kompetansehevende tiltak: ambulant team, hospitering 
og nettportalen "kompetansebroen". Etter revisjonens skjønn ligger det til rette for at Enebakk 
kommune har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å motta utskrivningsklare pasienter.  
 
Enhetsledere uttrykker bekymring for å beholde og rekruttere sykepleiere. Enebakk kommune 
bør ta dette på alvor. Tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell med rett kompetanse, 
bør utvikles. 
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7 HÅNDTERING OG OPPFØLGING  

 
 
 

7.1 Revisjonskriterier 
 
 Kommunen skal oppfylle samarbeidsavtalene med Akershus universitetssykehus (Ahus). 
 Ansvarsforhold og oppgaver mellom kommunen og Ahus skal være avklart. 
 Kommunen skal ta imot utskrivningsklare pasienter på en forsvarlig måte. 
 
Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp mellom Ahus og kommunene har følgende for-
mål: "Det er partenes intensjon at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behand-
lingstilbud i overgangen mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste." Avtalen beskriver: 

 Henvisning: Hva henvisninger skal inneholde og hvordan de skal sendes.  
 Utredning og behandling: Ahus' og kommunens ansvar for pasienter innlagt på syke-

huset. 
 Planlegging av utskrivning: For pasienter med særlig omfattende problemstillinger 

skal utskrivning planlegges så tidlig som mulig. Behandlende enhet ved sykehuset skal 
ved behov innkalle til samarbeidsmøte med pasient, nærmeste pårørende og kommu-
nens kontaktperson. 

 Melding om utskrivning: Pasienten er utskrivningsklar når lege eller psykolog vurde-
rer at han/hun ikke har behov for ytterligere behandling i spesialhelsetjenesten. Ahus 
skal sende melding til kommunen om utskrivningsklar pasient.  

 Informasjon ved utskrivning: Utskrivningsrapport og epikrise skal sendes elektro-
nisk til hjemkommunen på utskrivningstidspunktet. Papirversjon av dokumentene skal 
sendes i utreisekonvolutt med pasienten. 

 
Utskrivningsrapport skal inneholde oppsummeringa av pasientens utredning, diagnose og 
behandling, sykepleiesammenfatning, praktiske opplysninger og anbefalte videre tiltak. Epi-
krise skal inneholde nødvendig informasjon for videre behandling/oppfølging av pasienten, jf. 
vilkår for at pasienter er utskrivningsklare, samt oppdatert legemiddelliste. 
 
Kommunen har ansvar for å gi melding til sykehuset om tidspunkt da pasienten skal mottas og 
hvilke helsetjenester som vil gis. Uenighet knyttet til pasientforløpet kan reises for tviste-
nemd, ifølge avtalen. 

7.2 Datagrunnlag 

7.2.1 Utskrivningsklare pasienter 

Kommunalsjef for Helse og omsorg opplyser at pasientforløpsavtalen er en av de avtalene 
som har størst betydning i den praktiske hverdagen. Avtalen regulerer i detalj hvordan partene 
skal håndtere inn og utskrivning av pasienter i sykehuset. Avtalen regulerer hva partene har 
ansvar for å gjøre, leveranser som forventes og når meldinger skal foreligge.  
 
Antall pasienter fra Enebakk innlagt i spesialisthelsetjenesten og kommunal akutt døgnenhet 
(KAD) har utviklet seg slik de siste fire årene: 

Underproblemstilling d: Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. 
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PASIENTER FRA ENEBAKK INNLAGT I SPESIALISTHELSETJENESTE OG KAD 
Antall pr år 2015 2016 2017 2018 

Innlagt i spesialisthelsetjeneste og KAD 264 273 346 206 
Motatt helsetjenester i kommunen etter utskrivning 199 200 261 147 
Andel med kommunal helsetjeneste 75,3 % 73,2 % 75,4 % 71,3 % 
Kilde: Enebakk kommune. 2018-tall er for 1. halvår (per 11.7.2018). KAD: Kommunal akutt døgnenhet.  
 
Tabellen viser at en økning fra 2016 til 2017 av både innlagte pasienter på sykehus og antall 
utskrevne pasienter som hadde behov for kommunale tjenester. Tallene for 1. halvår 2018 
tilsier at denne trenden fortsetter.  

7.2.2 Kartlegging 

Samhandlingsrådgiver i Follorådet opplyser at partene har vedtatt en retningslinje for kvali-
tetssikring av samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp. Retningslinjen ivaretar kravet om 
etablering av et system for overvåking av at avtalen etterleves, herunder datauttrekk, spørre-
undersøkelse og avvikshåndtering. Datautttrekk gjøres to ganger pr år (vår/høst). Resultatene 
presenteres i SU-møter og dialogmøter mellom ansatte i sykehus og kommune.  
 
I Follo er resultatene fra kartleggingen gjennomgått på helseledermøter, nettverk for ledere i 
hjemmetjenesten og nettverk for ledere av bestillerkontor mv. Samhandlingsrådgiver har 
dessuten deltatt på ledermøte for alle ledere i helse, omsorg og velferd i Enebakk kommune. 
Kartleggingen og etterlevelsen av avtale om helhetlig pasientforløp ble gjennomgått. 
 
Kartleggingen har særlig fokusert på ivaretakelse av kvinner og barn ved tidlig hjemreise etter 
fødsel. Resultatene er presentert i dialogmøter mellom sykehus og kommuner og kommunale 
helseledermøter og fagnettverk. 
 
Resultatene fra kartlegging presentert i SU viser at kommunene har et forbedringspotensialet 
med tanke på å sende innleggelsesrapport til Ahus når brukere av kommunale tjenester blir 
innlagt. Enebakk kommune er her på nivå med andre kommuner. SU-møte i mars 2017 ved-
tok at Follo-kommunene skulle ha fokus på innsending av innleggelsesrapporter. Ved innleg-
gelse av pasienter som ikke har kommunale helsetjenester, skal det informeres om at pasien-
ten ikke er kjent for kommunen. Gjennomgang av innsendingsrapporter for uke 17 i 2018 
viser at manglende innsending av innleggelsesrapporter for det meste skyldes slike saker. 
 
Mangler fra Ahus i kommunikasjonen med Enebakk kommune er også kartlagt. I uke 42 i 
2017 hadde Ahus mangler i helseopplysninger som ble sent til kommunen gjennom utredning 
og behandlingsprosess. Dette gjelder både forventet forløp og antatt utskrivningstidspunkt. 
Oppdatert medisinliste og nødvendige resepter manglet også i mange tilfeller (57 %). Det var 
også tilfeller (29 %) der sykehuset definerte hva pasienten skulle ha av tilbud i kommunen. I 
uke 42 i 2017 ble den helhetlige informasjonen fra Ahus til Enebakk kommune ved utskriv-
ning vurdert. Av åtte pasienter ble syv vurdert som bra (skår 3 på skala 1–4) og én pasient 
som dårlig (skår 1). 

7.2.3  Kommunikasjon med Ahus 

Fagleder Forvaltningstjenesten oppgir at det etter innleggelse er løpende dialog med sykehu-
set om pasienten. Dersom det er tvil om hvilke tjenester som vil være best for pasienten etter 
utskrivning, kan kommunen dra på befaring til Ahus. Sykehuset kan gi råd og anbefaling, men 
kommunen avgjør hvilke helsetjenester som skal gis når pasienten blir utskrevet.  
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Pasienter som ikke har mottatt hjemmetjeneste, men som trenger det etter utskrivning, får et 
vurderingsbesøk hjemme av forvaltningstjenesten eller av hjemmesykepleien. Sykepleier har 
dialog med pasient og pårørende for å kartlegge behov og vurdere rett tjeneste; skjema for 
IPLOS fylles ut.4  
 
Sykehuset skal utrede pasienten tilstrekkelig til å sette diagnose og beskrive funksjonsnivå før 
utskrivning. Kommunen kan dermed vurdere hvilken tjeneste som er best for pasienten. Ofte 
har pasienten litt bedre funksjonsnivå enn det sykehuset beskriver. 
 
Dersom pasienten som utskrives skal ha samme tjeneste fra kommunen som før innleggelse, 
kan pasienten skrives ut etter normal arbeidstid. Tjenestestedet skal ha beskjed og gi tilbake-
melding om at de kan motta pasienten, før hun/han kan utskrives. Kommunen tar ikke imot 
utskrivningsklare pasienter dersom man ikke har et tilstrekkelig tilbud. 
 
All elektronisk samhandling mellom sykehuset og Enebakk kommune går via Forvaltnings-
tjenesten. Enhetsleder for Enebakk sykehjem oppgir at det er god kommunikasjon og samar-
beid mellom Forvaltningstjenesten og Sykehjemmet. Forvaltningstjenesten har inntaksmøter 
hver uke, der enhetsledere for Sykehjemmet og Hjemmetjenesten deltar. Her diskuteres de 
pasienter som kommunen skal motta. Forvaltningstjenestene fatter enkeltvedtak om tildeling 
av helsetjenester. 
 
Forvaltningstjenesten har ansvar for koordinering internt i kommunen slik at pasienten får det 
beste tilbudet. Det er korte linjer og avstand mellom kommunens resultatenheter, som løpende 
vurderer pasientens behov.  
 
Enhetsleder for Hjemmetjenesten påpeker at sykehusene skriver ut pasienter mye tidligere nå 
enn før samhandlingsreformen. Kommunen må håndtere utskrevne pasienter, og dette kan 
være krevende for Hjemmetjenesten. Pasientene har ofte flere helseutfordringer enn det syke-
huset har behandlet, og flere ting kunne ha vært avklart. Hjemsendt pasients behov bør gjøres 
kjent for kommunen så tidlig som mulig, slik at tjenestetilbudet kan planlegges. 
 
Kort liggetid på sykehus medfører kort tid til å planlegge og tilrettelegge kommunens tjenes-
tetilbud. Pasientens behov kan dessuten avvike noe fra det som sykehuset forespeilte. Enhets-
leder for Hjemmetjenesten synes at kommunens resultatenheter har en fleksibel innstilling og 
samarbeider godt til beste for pasientene. For å gjøre samarbeidet enda bedre, vil kommunen 
utarbeide standarder. Forvaltningstjenesten leder dette utredningsarbeidet. 
 
Enebakk kommune strekker seg langt for å få plass til utskrevne pasienter med behov for hel-
døgns sykehjemsplass. Om nødvendig kjøpes korttidsplass i privat sykehjem. Kommunen har 
rammeavtaler med flere private sykehjem i regionen. Dersom Enebakk sykehjem får ledig 
plass om kort tid, kan kommunen velge å betale for overliggerdøgn ved Ahus i noen dager, 
for å unngå unødvendig flytting av pasienten. 
 
Ahus har et ambulant team av sykepleiere som kan brukes når kommunen mangler rett kom-
petanse for mottatte pasienter. Ambulant team gir opplæring i prosedyrer og medisinsk utstyr. 

                                                           
4 IPLOS (Individbasert Pleie og Omsorg Statistikk) er Helsedirektoratets nasjonale register for mottakere av 
helse- og omsorgstjenester. Alle som vurderes for tildeling av tjenester, plikter å avgi opplysninger om bistands- 
og ressursbehov til IPLOS. Funksjonsevne vurderes på skala fra 1 (ingen problemer) til 5 (fullt bistandsbehov). 
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Opplæringen kan gjennomføres på Ahus, i kommunen eller i pasientens hjem. Ved kreftbe-
handling har Ahus et palliativt team som veileder. Kommunen tar kontakt og ber om hjelp når 
behovet er der. Enhetsleder for Hjemmetjenesten oppgir at dialogen med Ahus' team er god; 
veiledningen fungerer meget bra.  
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus oppgir at de kjenner godt til de fleste rus/psykiatri-
pasienter fra Enebakk som er innlagt på sykehus. Ved utskrivning skal kommunen ha klar en 
oppfølgingsplan for pasienten. Ofte har man hatt møter med sykehuset og tid til å fastsette 
tiltak. Det er god dialog med sykehuset for å forberede kommunens oppfølging.  
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge oppgir at i Enebakk får barselkvinner tilbud om 
hjemmebesøk av både jordmor og helsesøster. Jordmor skal gå på hjemmebesøk innen 72 
timer etter hjemkomst, mens helsesøster skal besøke innen 10 dager. Kommunens jordmor 
bruker typisk tre halve dager i uka på hjemmebesøk. 
 
Det er viktig for sykehuset å få riktig informasjon om pasienter som innlegges, for å skåne 
dem så mye som mulig. Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende mener at 
kommunene generelt kan utarbeide bedre innleggelsesrapporter. Informasjon i innleggelses-
rapporter, bl.a. IPLOS-data, er ofte ikke oppdatert. Ahus har på sin side et forbedringspoten-
sial når det gjelder å melde til kommunen om innleggelse inne 24 timer for pasienter som man 
tror vil trenge oppfølging fra kommunen.  

7.2.4  Hjemsending 

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp beskriver roller ved hjemsending: Ahus skal 
rekvirere nødvendig transport/pasientreise og bidra så langt mulig til at pasienter ankommer 
bestemmelsesstedet før kl. 18 (før kl. 14 i helg). Unntak fra dette kan gjøres dersom Ahus har 
avklart med kommunens resultatenhet at den er klar til å motta pasienten. Det skal særlige 
grunner til for at kommunen kan si nei til å motta pasienten. Dersom utreise ikke kan skje før 
kl. 22, utsettes reisen til tidligst kl. 08 påfølgende dag, uten ekstra kostnad for kommunen.  
 
At kommunen ikke har fått beskjed om hjemsending, forekommer svært sjelden, ifølge fagle-
der for Forvaltningstjenesten. Dersom dette skjer, vil kommunen sende avviksmelding. En-
hetsleder for Enebakk sykehjem er ikke kjent med at pasienter er sendt til privat hjem uten at 
noen har kunnet ta imot dem, men utelukker ikke at det kan ha skjedd.  
 
Forsinkelse i hjemtransport kan oppstå dersom ambulansen får et hasteoppdrag el.l. Ahus' 
avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende opplyser at det ikke skal skje at pasienter 
som skal ha tjeneste av kommunen, sendes hjem uten at kommunen er varslet og har kvittert 
for at de kan motta. Noen pasienter hjemsendes uten kommunale tjenester; Ahus vurderer her 
om pårørende må varsles.   

7.2.5 Hjelpemidler 

Enhet for Rehabilitering har ansvar for utlån av hjelpemidler. Resultatenheten har et lager av 
hjelpemidler for kortidsutlån. Ved varige behov (over seks måneder) har NAV ansvar for le-
vering av hjelpemidler. Kommunen disponerer tre senger fra NAV som kan leveres ut på kort 
varsel; søknad om hjelpemiddelet sendes i etterkant. 
  
Enhetsleder for Rehabilitering oppgir at kommunen normalt kan levere ut større hjelpemidler 
på én til tre dagers varsel. Ved akutt behov kan enkelte hjelpemidler hentes i løpet av én ar-
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beidsdag. Når pasienter skal ha kommunale helsetjenester og har behov for hjelpemidler, skal 
Ahus før utskrivning sende PLO-melding til kommunen/Forvaltningstjenesten. Sykehuset gir 
som regel beskjed i god tid før hjelpemiddelet skal leveres. 
   
Noen pasienter skal ikke ha kommunale tjenester etter hjemsending men har behov for hjel-
pemidler. Sykehuset gir da ingen beskjed til kommunen. Den enkelte må selv kontakte kom-
munen for bestilling av hjelpemiddel. En slik bestilling kan fort glippe, ifølge enhetsleder for 
Rehabilitering. En melding fra sykehuset ville ha sikret at hjelpemiddelet er på plass når pasi-
enten hjemsendes.  
 
Kommunen strekker seg langt for løse slike problemer. Ansatte kjenner godt til mange bruke-
re fra tidligere. Kommunens hjelpemiddeltekniker har gode lokalkunnskaper, slik at behovet 
dekkes raskt.   

7.3 Vurderinger 

Ahus har ansvar for å informere kommunen så tidlig som mulig om pasienter som skal skrives 
ut. Kartleggingen av kommunikasjonen viser at begge parter fortsatt har forbedringspotensial. 
Kommunen bør sørge for at innleggelsesrapporter blir sendt i alle tilfeller og inneholder opp-
daterte pasientopplysninger. Også informasjonen fra Ahus har tidvis mangler; pasienter kan 
ha flere utfordringer enn det sykehuset opplyser om. Forbedringspunktene drøftes i samar-
beidsutvalg hvert halvår og er dermed kjent for ledelsen i Ahus og kommunene. 
 
Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp legger ansvar for hjemsending av pasienter på 
Ahus. Ingen pasient med behov for kommunale tjenester skal sendes hjem uten at kommunen 
har gitt klarsignal for at de kan motta pasienten. Revisors informanter i kommunen bekrefter 
at denne rutinen fungerer. I tilfeller der pasienter hjemsendes uten kommunal oppfølging, blir 
ikke pårørende automatisk varslet; denne vurderingen gjøres av sykehuset. 
 
Pasienter som trenger spesialutstyr, skal få med seg dette fra sykehuset. For pasienter som 
skal motta kommunale helsetjenester og trenger hjelpemidler, er det rutine for at dette er på 
plass ved hjemkomst. Pasienter som blir sendt hjem uten kommunal tjeneste, men med behov 
for hjelpemiddel, fanges ikke opp like godt. Melding fra Ahus om dette hadde vært en fordel. 

7.4 Konklusjon 

Enebakk kommune har systemer og rutiner for å motta utskrivningsklare pasienter på en til-
fredsstillende måte. Avtaleverket beskriver ansvar og roller for Ahus og kommunen. Partene 
har kommunikasjon i forkant av utskrivning. Kommunen involveres som regel tidlig i proses-
sen.  
 
Enebakk kommune har hatt rundt 20 overliggerdøgn pr år på Ahus siden 2012. 
Dette er relativt få overliggerdøgn, sammenliknet med andre kommuner. En del overligger-
døgn skyldes at pasienten venter på sykehjemsplass i kommunen. Hovedinntrykket er likevel 
at Enebakk kommune i stor grad er i stand til å ta imot de utskrivningsklare pasientene.  
 
Kommunalsjef for Helse og omsorg og enhetsledere uttrykker bekymring for at pasienter ut-
skrives i sykere tilstand enn tidligere. Trenden med kort liggetid ser ut til å fortsette. Dette vil 
stille økende krav til Enebakk kommune både personellmessig og økonomisk.       
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8 RUTINER OG SYSTEMER FOR KONTROLL AV ØKONOMI 

 
 
 
 

8.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha rutiner som sikrer at man betaler for overliggerdøgn i samsvar 
med inngåtte avtaler. 

8.2 Datagrunnlag 

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påven-
te av et kommunalt tilbud. Betalingsplikten gjelder personer som er folkeregistrert i kommu-
nen. Helseforetakene har ansvar for å fakturere kommunene på korrekt grunnlag. Døgnprisen 
for utskrivningsklare pasienter utgjør i 4 747 kr i 2018.  
 
Enebakk kommune har betalt for utskrivningsklare pasienter ved Ahus som følger: 
 
ENEBAKK KOMMUNES OVERLIGGERDØGN VED AHUS 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall overliggerdøgn 10 9 20 31 24 17 31 
Kilde: Enebakk kommunes årsrapporter 2012–2017. 2018: pr 31.10.2018.  
 
Overliggerdøgnene i 2017 kostet kommunen i underkant av 80 000 kr. Kommunens Forvalt-
ningstjeneste følger opp fakturaene fra Ahus. Når Forvaltningstjenesten ikke er enig i mottatt 
faktura, tas det opp med Ahus. I 2018 har kommunen hatt innsigelser mot ni døgn. Ahus har 
akseptert alle disse som feil. (Ahus hadde i utgangspunktet fakturert for 40 døgn per 
31.10.2018.)  
 
Enebakk kommune har av og til ikke kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter til lang-
tidsplass eller korttidsplass ved sykehjemmet. Gjennom innkjøpssamarbeid på Romerike har 
kommunen rammeavtaler med flere private sykehjem i regionen. Disse kan ta imot pasienter 
på kort varsel. Private sykehjems priser ligger mellom 2 700 kr og 3 100 kr pr døgn i 2018. 
Kommunen sender gjerne forespørsel til flere private sykehjem.  
 
I tillegg til å kjøpe overliggerdøgn på Ahus, har kommunen kjøpt følgende plasser på private 
sykehjem:  
 
ENEBAKK KOMMUNES KJØP AV PLASSER PÅ PRIVATE SYKEHJEM 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall døgn kjøpt 164 253 129 305 1350 326 
Kilde: Enebakk kommune årsrapport 2012-2017. 2018: pr 18.12.2018. 
 
Kommunen kjøpte betydelig flere plasser på private sykehjem i 2017 enn de foregående årene 
og 2018. Forvaltningstjenesten forklarer dette med at det i 2017 ble kjøpt plasser for tre per-
soner over lengre tid i påvente av sykehjemsplasser i kommunen. Også fakturaer fra private 
sykehjem gjennomgår fakturakontroll. 

Underproblemstilling e: Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med re-
formen. 
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8.3 Vurderinger 

Helseforetakene har ansvar for å fakturere kommunene for overliggerdøgn på korrekt grunn-
lag. Hva som defineres som overliggerdøgn er fastsatt i avtalene mellom Ahus og kommune-
ne.  
 
Enebakk kommune har hatt rundt 20 overliggerdøgn pr år på Ahus siden 2012 – med topper i 
i 2015 og 2018. Tallet var noe lavere i 2017. Økningen i overliggerdøgn fra 2017 til 2018 
forklares med at flere pasienter ble liggende på sykehus i påvente av plass på Enebakk syke-
hjem. Kommunen kjøper rundt 300 døgn pr år ved private sykehjem.  

8.4 Konklusjon 

Mottatte fakturaer følges opp av Enebakk kommune gjennom ordinær fakturakontroll. I 2018 
har Forvaltningstjenestens kontroll avdekket feilaktig fakturering av ni overliggerdøgn, som 
alle er akseptert som feil av Ahus. Dette viser at kommunens oppfølging av fakturerte over-
liggerdøgn fungerer. 
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9 OPPFØLGING AV FOLKEHELSEARBEIDET 

 
 
 

9.1 Revisjonskriterier 

 Overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet skal være utarbeidet. 
 Kommunen skal ha fokus på det forebyggende arbeidet. 
 Kommunen skal oppfylle sin del av avtalen med Ahus om forebygging.  

 
Delavtale 10 – samarbeid om forebygging skal bidra til at partene gjensidig samordner og 
utvikler sitt forbyggende helsearbeid. Avtalen regulerer samhandling og ansvarsavklaring 
mellom Ahus og kommunene vedrørende helsefremmende og forebyggende arbeid. Partene 
skal vektlegge systemer som støtter samhandling gjennom møteplasser, tverrfaglige arbeids-
grupper, prosjekter og muligheter for elektronisk samhandling. Partene skal bidra til bedre 
bruk av oversikter over befolkningens helsetilstand, for å forebygge og redusere sosial ulikhet 
i helse. Avtalen beskriver kommunenes og Ahus' ansvar på området.  
 
Kommunene har ansvar for følgende: 

a. Ha hovedansvaret for å utvikle forebyggende strategier og tiltak på kommunalt nivå 
for å fremme folkehelse og forebygge sykdom. 

b. Samordne kommunens mange helsearenaer i kontakten med Ahus for å sikre effektiv 
informasjonsflyt knyttet til forebyggende helsearbeid. 

c. Ha dialog med Ahus om hvilke faktorer/indikatorer/data som er av særlig interesse for 
kommunen. 

d. Samarbeide med Ahus om tiltak og tjenester som forebygger sykdom og helsesvikt.  
e. Ivareta barn som pårørende og sikre samarbeid med Ahus om dette.  
f. Kommunen tilstreber å etablere opplæring av pasient/bruker og pårørende med læ-

rings- og mestringstilbud. 
 
Delavtale 02 – samarbeid om koordinerte tjenester berører også folkehelsearbeidet. 

9.2 Datagrunnlag 

9.2.1 Folkehelseplan 

Enebakk kommunes Folkehelseplan 2018–2022 vil bli vedtatt i 1. kvartal 2019. Planen er 
utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe på 11 personer, inkludert enhetsledere for Rehabili-
tering og Helsetjenester barn/unge. 
  
Formålet med folkehelseplanen (s. 5) er "å etablere en kunnskapsbasert felles forståelse og 
retning i kommunens arbeide for å bedre helsen for alle og redusere de sosiale ulikhetene i 
helse. Videre skal planen forbedre lederskap og deltakerorientert styring i folkehelsearbeidet 
ved økt samhandling på tvers av fag og sektorer". "Dette er en overordnet plan som ikke har 
mål å pålegge tiltak direkte på enkeltvirksomheter, men ansvarliggjøre på alle nivåer i kom-
munen og skape felles mål for folkehelsearbeidet på tvers av virksomheter og fagfelt. God 
folkehelse er et felles ansvar." 
 

Underproblemstilling f: Oppfølging av folkehelsearbeidet. 
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Folkehelseplanen legger til grunn Kommuneplanens samfunnsdel (2015):  
 " 'I Enebakk skal vi ha en bærekraftig samfunnsutvikling som gir et godt grunnlag for 

god livskvalitet for kommunens innbyggere i dag og i fremtiden.' Utvikle attraktive 
uterom med gode fellesarealer og møteplasser.  

 'I Enebakk skal vi tilrettelegge for god fysisk, psykisk og sosial helse.' Befolkningens 
helse er blant samfunnets viktigste ressurser, og ivaretakelse av innbyggernes helse er 
en sentral del av kommunens ansvarsområde.  

 'I Enebakk skal vi jobbe for at barn og unge skal ha trygge, forutsigbare og gode opp-
vekstsvilkår.' Det er viktig for Enebakk å fokusere på et godt skole- og barnehagetil-
bud med gode læringsvilkår og høy trivsel som en del av folkehelsearbeidet i kommu-
nen.  

 'I Enebakk skal vi tilby hensiktsmessig og samordnet hjelpetilbud til utsatte grupper og 
enkeltpersoner.' En av kommunens oppgaver er å legge til rette for at den enkelte kan 
ta vare på egen helse, samtidig som man må ha kompetanse og kapasitet til å gi nød-
vendige tjenester til dem som har behov for det (Enebakk kommune, 2015). 

 
På bakgrunn av helseoversikten, kommuneplanen og teori innen folkehelsevitenskap er det 
utarbeidet fire hovedutfordringer: 

A. Fragmentert folkehelsearbeid 
B. Nærmiljø – få uformelle møteplasser og dårlig sikrede veier for myke trafikanter 
C. Sosial ulikhet – rammer og ressurser er ujevnt fordelt 
D. Flere eldre "  

9.2.2 Forebyggende arbeid 

Frisklivssentralen i Enebakk ble opprettet etter innføringen av samhandlingsreformen. Dette 
var et prosjekt i samarbeid med andre Follo-kommuner. Enebakk har en 100 % stilling som 
frisklivskoordinator. Frisklivsentralen sorterer under resultatenhet Rehabilitering. 
 
Enhetsleder for Rehabilitering opplyser at Frisklivssentralen arbeider mye med forebygging 
av de typiske livsstilssykdommene som diabetes, kols, hjerte og fedme. Hovedfokus er å hjel-
pe til med å endre levevaner. Henvisning kan gjøres fra lege, NAV eller spesialhelsetjenesten. 
Personen får en "frisklivsresept", som omfatter fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og sosialt 
samvær i tre måneder. Dette er et lavterskeltilbud som alle innbyggere kan søke på. Informa-
sjon om tilbudet ligger på kommunens hjemmeside.  
 
Enhetsleder for Rehabilitering anser at delavtalene 02 og 10 beskriver kommunens ansvar 
godt. Kommunen samhandler med mange enheter ved Ahus når det gjelder å koordinere til-
bud til de som trenger tverrfaglig og omfattende rehabilitering og habilitering. Det gjelder 
både tjenester til den enkelte bruker/pasient og pårørende. Kommunen er pådriver for og utfø-
rer selv forebyggende helsetiltak.  
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge opplyser at Enebakk helsestasjon i samarbeid med 
politiet i Follo gir tilbud om ruskontrakt for ungdom fra 13–21 år. De siste tre årene har Ene-
bakk inngått over 40 ruskontrakter. Det drives aktivt rusforebyggende arbeid på skoler fra 7. 
til 10. trinn. Behov er stort. 
 
Resultatenhet Helsetjenester barn/unge har fått koordinerende ansvar for å ivareta barn som 
pårørende. En tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra helsestasjon, skole, barnehage, 
kreftsykepleier og enhet for Psykisk helsearbeid og rus jobber med utarbeidelse og implemen-
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tering av rutiner i kommunen. Helsetjenester barn/unge har samarbeidsmøte med fastlegene 
én gang i året, der samarbeidsrutiner og faglige fokusområder drøftes.  
Familiens hus ble opprettet i 2013 i Enebakk kommune med tanke på tverrfaglig samarbeid, 
tidlig intervensjon og gi et helhetlig tilbud til innbyggerne. En tverrfaglig plan for tjenestene 
under Familiens hus utarbeides. Dette vil gi et mer samordnet tilbud til innbyggere.  

9.3 Vurdering 

Frisklivsentralen har en viktig rolle i Enebakk kommunes folkehelsearbeid. Frisklivsentralen 
har fokus på å forebygge de vanlige livsstilssykdommene. 
 
Enhetsleder for Rehabilitering anser at samhandlingen med Ahus i folkehelsearbeidet er god. 
Ahus deler denne oppfatningen og anser at Enebakk kommune overholder sin del av avtalene. 

9.4 Konklusjon 

Enebakk kommunes Folkehelseplan 2018–2022 vil bli vedtatt i 1. kvartal 2019. Folkehelse-
planen forankres i Kommuneplanens samfunnsdel (2015), der kommunens mål og strategier 
på området fremkommer. Folkehelseplanen vil sette økt fokus på forebyggende helsearbeid. 
 
Enebakk kommunes samhandling med Ahus om folkehelsearbeidet er god, ifølge begge par-
ter. 
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10 KILDER 

Lover og forskrifter5 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 2011. 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), 2011. 
 
Bransjelitteratur m.m. 
Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen 
av samhandlingsreformen, 2015–2016. 
Samdata kommune, Helsedirektoratet 2017. 
 
Sammarbeidsavtaler mv. 
Overordnet samarbeidsavtale mellom Ahus og kommuner, 2017 (revidert).  
Delavtale 02 – samarbeid om koordinerte tjenester, 2017. 
Delavtale 04 – kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD), 2017. 
Delavtale 06 – samarbeid om forskning og innovasjon, 2016. 
Delavtale 07 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning, 2016. 
Delavtale 08 – samarbeid om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg – herunder 
jordmortjenesten, 2017. 
Delavtale 09 – samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 2017. 
Delavtale 10 – samarbeid om forebygging, 2016. 
Delavtale 11 – omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, 2016. 
Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, 2017. 
Tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker, 2013. 
Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike, DPS/ARA Nedre Ro-
merike og sykehusavdelingene i Divisjon psykisk helsevern Ahus, udatert.  
Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene i Follo og Ahus ved BUP Follo, 2013.  
Årsrapport 2017 samhandlingsutvalgene mellom kommunene på Romerike, Follo og Røm-
skog, og Akershus universitetssykehus HF 
 
Enebakk kommune 
Kommuneplanens samfunnsdel, 2015.  
Handlingsprogram 2018–2021 med årsbudsjett 2018, 2017.  
Folkehelseplan 2018–2022, utkast 2018.   
Enebakk kommune årsberetninger 2012–2017. 
 

                                                           
5 Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.  
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 gir følgende formål med loven: 
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 li-

kestilling og forebygge sosiale problemer, 
3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og me-

ningsfylt 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, sikre 

nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpas-
set den enkeltes behov, 

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdig-
het og 

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig. 
 
§ 3-1 beskriver kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester: 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. 
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk 
eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne. 
Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i 
lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold. 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstje-
nester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
 
§ 3-4 beskriver kommunens plikt til samhandling og samarbeid: 
Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling 
mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødven-
dig for å tilby tjenester omfattet av loven her. 
Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- 
og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. 
 
§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp: 
Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må 
antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunens ansvar for øye-
blikkelig hjelp etter første punktum gjelder undersøkelse, behandling eller annen hjelp som 
det er forsvarlig at kommunen yter. 
Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp etter første ledd inntrer ikke dersom kommunen vet at nød-
vendig hjelp vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide. 
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter 
og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere 
som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. 
 
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale:  
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helsere-
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gionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan 
inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. 
 
§ 6-2: Avtalen skal som et minimum omfatte:  

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret 
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,  

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, re-
habilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester,  

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus,  
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 

tredje ledd,  
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,  
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for fag-

lige nettverk og hospitering,  
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,  
8. samarbeid om jordmortjenester,  
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt,  
10. samarbeid om forebygging og  
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

 
Samarbeidsavtaler mellom Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommunene regulerer 
ansvar og oppgaver på området, jf. kap. 10 Kilder. 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

Follo distriktsrevisjon har med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak av 9.11.2017 gjennomført 
en forvaltningsrevisjon. Formålet er å undersøke Enebakk kommunes styring og kontroll med 
samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten. 
 
Rapporten beskriver i hvilken grad Enebakk kommune har klart å implementere samhand-
lingsreformen, samarbeid og informasjonsflyt med Akershus Universitetssykehus og andre 
helseforetak samt samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. Revisjonen har også tatt 
for seg problemstillinger knyttet til kapasitet og kompetanse i kommunen, håndtering av ut-
skrivningsklare pasienter, rutiner og kontroll av økonomien i forbindelse med reformen og til 
sist oppfølging av folkehelsearbeidet. 
 
Rådmannen ønsker å uttale at Follo Distriktsrevisjon IKS har utarbeidet en omfattende og god 
rapport om samhandlingsreformens betydning for kommunen. Rådmannen har ingen kom-
mentar til anvendt metode og vil videre benytte rapporten som grunnlag for rådmannens for-
bedringsarbeidet innenfor anbefalingene i rapporten. 
 
Det forebyggende perspektivet har vært en hovedsak i samhandlingsreformen, men dette sy-
nes noe utydelig kommunisert og i liten grad konkretisert fra overordnede myndigheter. Et av 
hovedmålene er at innbyggerne skal få helsehjelp der de bor. 
 
Det er en kjensgjerning at med samhandlingsreformen har kommunene fått en oppgaveoverfø-
ring fra spesialisthelsetjenesten, som har medført et større press på kommunens helsetjenester, 
økonomi og personalressurser. Med tidligere utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenes-
ten til kommunen, som har medført kostnader til diagnose, behandling og rehabilitering, har 
dette i perioden fra 2011 til 2016 medført en stor økning av kommunens netto driftsutgifter til 
dette formålet. Det er også grunn til å nevne at de som skrives ut i dag er sykere enn tidligere 
og behovet for sykepleiefaglig kompetanse er økende. 
 
Til tross for utfordringer, viser rapporten et godt bilde av kommunens arbeid med samhand-
lingsreformen. Enebakk kommune har organisert sine tjenester etter reformens krav og for-
ventninger. Det er gjort avtaler med kommuner i Follo og på Nedre Romerike, og samarbeidet 
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste fungerer hensiktsmessig.  
I det videre arbeidet, vil det være behov for å sette fokus på å rekruttere og beholde kompetent 
helsepersonell, vedlikeholde samarbeidsavtaler og gi hverandre tilbakemeldinger, slik at vi 
hele tiden forbedrer arbeidet med samhandlingen for å gi innbyggere i Enebakk kommune 
gode helsetjenester. 
 
Det er gledelig å lese at Follo Forvaltningsrevisjon IKS gir grønt lys på de områder som er 
belyst i rapporten. Rådmannen ønsker å rette en stor takk til ledere og ansatte som har stått på 
og løst nye oppgaver på en god måte innenfor relativt trange rammer. 
 
Enebakk, 23. januar 2019 
 
Kjersti Øiseth, 
Rådmann 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 02/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Demensomsorg i Enebakk kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 16/00017-13 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar notat Oppfølging av Follo distriktsrevisjon IKS rapport
om Demensomsorg (2015) fra rådmannen, datert 21.01.2019, til orientering.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr 1 – rutiner for å identifisere
innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har helse- eller
omsorgstilbud i kommunen.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
innen 6 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Oppfølging av Follo Distriktsrevisjon IKS rapport om Demensomsorg (2015), 
Fremtidig behov for plasser i sykehjem og omsorgsboliger 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
På bestilling fra Enebakk kontrollutvalg utarbeidet Follo distriktsrevisjon 
forvaltningsrapport – Demensomsorgen i Enebakk, datert 12.01.2016. 

Enebakk kommunestyre vedtok den 18.04.2016 sak 39/2916 –Forvaltningsrapport 
– Demensomsorg følgende:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Demensomsorg» til orientering.
Kommunestyret merker seg at revisjonen fremlegger følgende forslag til tiltak:
1. Rutiner for å identifiser innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har en

kommunal helse- eller omsorgstjeneste, bør forbedres for å komme tidlig i gang
med tjenester.

2. bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i god tid før Enebakks
eldre-/demensbølge kommer for fullt i 2020.

Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder. 

2. Revisjonen bes om å gjennomføre en brukerundersøkelse blant de pårørende.
3. Saken oversendes HOS-utvalget til orientering.
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Rådmannen i Enebakk ga tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i 
forvaltningsrapporten om Demensomsorgen i notat av 03.10.2016.  
 
Enebakk kommunestyre vedtok den 27.02.2017 sak 11/17 Oppfølging 
forvaltningsrevisjonen Demensomsorg følgende: 
 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Demensomsorgen, til orientering. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med 
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et senere tidspunkt.  

3. Rapporten oversendes HOS-utvalget til orientering 

 
Rådmannen i Enebakk har i notat – Oppfølging av Follo Distriktsrevisjon IKS` rapport 
om Demensomsorg av 21.01.2019 gitt tilbakemeldinger om oppfølginger av pkt. 1 i 
revisors anbefalinger.   
 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens tilbakemelding Oppfølging av Follo Distriktsrevisjon IKS` rapport om 
Demensomsorg av 21.01.2019, følger vedlagt.  
 
Rådmannen viser i sitt notat til at det er gjort tiltak for å forbedre rutinene for å 
identifisere demens hos innbyggere som ikke allerede har en helse- eller 
omsorgstjeneste, bl.a. med tilbud om forebyggende hjemmebesøk til eldre. Arbeidet 
med dette er på et tidlig stadium, og er ikke ferdig implementert. Det er fortsatt oftest 
pårørende eller venner og fastlege som identifiserer personer med demens. 
 
Sekretariatets vurdering 
Rådmannens notat viser at det er arbeidet med de forhold som er påpekt i pkt 1 i 
revisors anbefalinger, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid på dette området.  
 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannens notat bare i noen grad svarer på 
de utfordringene som er påpekt i pkt. 1 i revisors anbefalinger, og at det gjenstår 
arbeid på dette området.  
 
Sekretariatet anbefaler derfor at det bør foretas en videre oppfølging av arbeidet for 
tidlig identifisering av innbyggere med demenssykdom, og at det bør settes en 
konkret fris for tilbakemelding fra rådmannen. 
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  
 
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
Unni Westli 
Kontrollsekretær 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 

Helse- og omsorgsavdelingen 

Saksnr:  2019/122    Arkivkode:  217   

Emne  Oppfølging av Follo Distriktsrevisjon IKS' rapport om 

Demensomsorg (2015) 

Til Kontrollutvalget  

 

Fra Rådmann Kjersti Øiseth 

Kopi til  

 

Dato  21.01.2019 

 

På bakgrunn av anbefalinger i Follo Distriktsrevisjon IKS’ rapport om demensomsorg, vil 

rådmannen gi følgende tilbakemelding. 

 

Innbyggere med mulig demenssykdom kan identifiseres av flere, f.eks. pårørende, sykehus 

eller kommunalt ansatte som yter andre helse- og omsorgstjenester til personen. 

 

I et forebyggende perspektiv er det viktig at kommunen kommer inn på et tidlig tidspunkt i 

sykdomsforløpet, for å kunne tilby tjenester tilpasset behovet. Tidlig diagnostisering, 

systematisk oppfølging og rett tilbud til rett tid er avgjørende for å tilby den demente et godt 

liv. Pårørendearbeid er i tillegg viktig for å sikre at de pårørende til den demente får et godt 

liv. 

 

Ansatte i Helse- og omsorgsavdelingen har gitt uttrykk for at det er vanskelig å identifisere 

hjemmeboende personer med demenssykdom som ikke allerede har tjenester. 

 

Etter anbefaling og ved hjelp av veileder om forebyggende hjemmebesøk (Helsedirektoratet) 

har Enebakk kommune gjort et forsøk med forebyggende hjembesøk til eldre. Arbeidet med 

dette er foreløpig på et tidlig stadium og er ikke ferdig implementert. I 2017 gjorde Enhet for 

rehabilitering og friskliv en utprøving og testet ut et spørreskjema i hjemmebesøk hos 5 

personer.  I 2018 har alle som fyller 80 år, fått tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Noe 

som innebærer en kartlegging av boforhold, helse, ernæring og aktiviteter. Det fokuseres også 

på selvhjulpenhet, aktiviteter i hverdagen, hukommelse og sosialt nettverk, samt trygghet og 

behov for hjelpemidler. En del av de som fikk tilbudet takket nei, da de ikke så behovet for 

dette. 

 

Det er fortsatt slik at personer med demens blir identifisert av pårørende, venner og andre, 

eller når de kommer til fastlegen. Fastlegen kontakter demenskoordinator i kommunen ved 

mistanke om demens og henviser eventuelt videre til spesialist. Å ta kontakt med 

demenskoordinator er et lavterskeltilbud og hun kan kontaktes dersom det er spørsmål om 

demenssykdom. Demenskoordinator kan foreta et hjembesøk for videre å hjelpe personen og 

familien med å søke tjenester i kommunen.  

 

I revisjonsrapporten fra 2015 etterspørres også at klager opp mot demens burde registreres på 

diagnose i kommunens kvalitetssystem Kvalitetslosen. 

Dersom og når kommunen mottar en klage på tjeneste blir den registrert i pasientens 

postjournal i dokumentasjonssystemet Profil. Besvarelse av en eventuell klage går også ut fra 

pasientens journal, og det foreligger ikke et eget system for å registrere klagesaker på 
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diagnose. Det må arbeides videre med å finne fornuftige måter å registrere klagesaker opp 

mot diagnose. 

 

I revisjonsrapporten anbefales det også at døgnbemannede omsorgsboliger planlegges i god 

tid før Enebakks eldre-/demensbølge kommer for fullt i 2020. Antallet eldre over 80 år vil øke 

fra 289 personer i 2018 til 412 personer i 2024. Rådmannen har lagt frem et strateginotat 

vedrørende fremtidig behov for sykehjem- og omsorgsplasser i årene som kommer, samt 

forslag til utbygging av sykehjem og bemannede omsorgsboliger. Det arbeides videre med å 

konkretisere og iverksette bygging av nye bemannede omsorgsboliger. 

 

På bakgrunn av et økende antall eldre over 80 år, vil også behovet for omsorg for mennesker 

med demenssykdom øke, dette vil kreve mer av tjenestene i kommunen i årene fremover. 

Omsorg for mennesker med demenssykdom og deres pårørende er noe helse- og 

omsorgstjenestene vil ha enda mer fokus på. 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 
Helse- og omsorgsavdelingen
Saksnr:  2017/5807    Arkivkode:  H12  Dato: 01.10.2018 
 
Fremtidig behov for plasser i sykehjem og omsorgsboliger.  
 
Innledning 
Dette strategidokumentet er en oppfølging og en konkretisering av Helse og omsorgsplanen 
som ble vedtatt i HOS utvalget april 2018. Saken beskriver hvordan fagavdelingen i Enebakk 
kommune anbefaler at man planlegger og iverksetter både bygging og drift av de boligbaserte 
tjenestetilbudene innenfor pleie og omsorgssektoren. Notatet har et 10 års perspektiv og 
beskriver situasjonen, utviklingen og anbefalingene frem mot 2028.  
Notatet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av rådgivere fra HOS avdelingen, 
kommunoverlege, enhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste med ulik involvering fra 
fagmiljøene. Tillitsvalgte har vært deltakende på ulike arbeidsgruppemøter underveis i 
prosessen. Arbeidsgruppen har vært på kommunebesøk til b.la Frogn, Skedsmo, Lørenskog, 
Ski og Halden for å både se, drøfte og diskutere nye bo tilbud som disse kommunene har 
bygget eller er i gang med å bygge. Litteratur, anbefalinger og forskningsrapporter fra ulike 
sentrale og nasjonale miljøer er lagt til grunn i arbeidet. 
Demografisk utvikling og hovedutfordring frem mot 2028. 
Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra 2021/2022 og vil være mer enn fordoblet i 2028 
sammenliknet med 2018. En ren videreføring av hvordan tjenestene innvilges, ytes og 
organiseres, er det ganske enkelt ikke bærekraft til å planlegge for. Situasjonen vil kreve en 
betydelig omlegging av pleie- og omsorgstjenestene på mange nivåer. Nivået for å innvilges 
de høyere trinnene og tjenestene i omsorgstrappa vil måtte økes og flere vil måtte få tjenester i 
sitt hjem. Velferdsteknologi vil innfases og nyttiggjøres for å kunne bruke de menneskelige 
ressursene der hvor de trengs aller mest. Kommunens dekningsgrad innenfor sykehjem (hvor 
mange sykehjemsplasser kommunen har sett i forhold til antall personer over 80 år) vil også 
måtte redusere. Allikevel, selv om man reduserer dekningsgraden for sykehjemsplasser vil 
veksten i antall eldre personer bli så stor at det vil måtte planlegges og bygges både nye 
sykehjems- og omsorgsbolig tilbud i årene fremover, men ikke i et slikt omfang som dagens 
drift innebærer. Planleggingen av dette krever at det også må tas hensyn til mange ulike 
forhold, i tillegg til økningen i antallet eldre i seg selv. Kommunens økonomiske evne til nye 
investeringer er svært redusert, redusert tilgang på arbeidskraft i pleie- og omsorgsyrker vil bli 
vanskeligere, det er forventninger om strammere offentlige budsjetter gjennom 
Perspektivmeldingen og økt forventet levealder tilsier at dekningen av sykehjemsplasser i 
forhold til antallet over 80 år må reduseres i årene som kommer. For å kompensere for dette, 
må de hjemmebaserte tjenestene styrkes og videreutvikles. Folk flest vil få tjenester i sitt eget 
hjem. Omsorgsboliger er et mellomtrinn i omsorgstrappa mellom ordinært hjem og 
sykehjemsplass. En omsorgsbolig kan både betjenes ambulant (dvs at hjemmesykepleien 
«kommer og går») eller den kan bemannes i hele eller deler av døgnet med fast bemanning. 
Bemanningsfaktoren og kompetansen vil uansett, i de fleste tilfellene, være noe lavere enn på 
en sykehjemsavdeling som er det høyeste nivået i omsorgstrappa.   
Befolkningsprognoser 
Befolkningsprognosene som er gjengitt i tabellene nedenfor, er utarbeidet av 
kommuneplanlegger og forutsetter at vedtatt boligbyggeprogram blir realisert. Antallet i de 
eldste aldersgruppene vil imidlertid i liten grad bli påvirket av utbygging og 
befolkningsøkning. Behovet for sykehjem og/eller omsorgsbolig og hjemmesykepleie er 
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hovedsakelig knyttet til aldersgruppen over 67 år, men i enda større grad for aldersgruppen 
over 80 år. Ved tildeling av lån fra Husbanken benyttes eldre over 80 år som grunnlag for å 
beregne behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. 
Tabellene nedenfor viser utviklingen i aldersgruppen over 80 år i perioden 2018 – 2028 i 
Enebakk kommune.  
Eldre over 80 år:            
Tekst/Årstall 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Befolkningstall 80 år og eldre 288 289 303 326 351 385 412 461 517 589 617 
Endring i antall i forhold til i 2018  1 15 38 63 97 124 173 229 301 329 
Endring fra foregående år  1 14 23 25 34 27 49 56 72 28 
Endring i % fra 2018  0,3% 5,3% 13,3% 22,0% 33,7% 43,1% 60,0% 79,4% 104,4% 114,2% 
 
Antall eldre over 80 år øker hvert år og økningen er særlig stor i perioden 2025-2027. Antallet 
innbyggere i denne aldersgruppen er 114 % høyere i 2028 enn det er i 2018. Framskrivning av 
befolkningsprognosene utover 2028 tilsier at Enebakk i 2035 har 820 innbyggere over 80 år, 
en økning på ca 185 % sammenliknet med 2018. Veksten i den eldre delen av befolkningen 
vil m.ao vedvare etter 2028. 
Beregning av behov for nye plasser med heldøgns bemanning 
Utvikling i levealder og behov for sykehjemsplasser 
Sentrale myndigheter har gjennom årene utarbeidet veiledende normtall for antall 
sykehjemsplasser beregnet på grunnlag av antall eldre i kommunen. Stortingsmelding nr.50 
(1996-97) foreslo en sykehjemsdekning på 25% av antall innbyggere over 80 år. En nasjonal 
kartlegging (Legetjenester i sykehjem Utredningsserien 8-99, Helsetilsynet) viste at 
dekningsgraden for sykehjemsplasser per 100 personer 80 år og over i 1998 var 18,4 mot 20,4 
ti år tidligere. Kommunenes sentralforbund (KS) fikk laget en rapport med tittelen Heldøgns 
omsorg – kommunenes dekningsgrad i 2016. Rapporten mener det bør være en anbefalt norm 
å ha en dekningsgrad av heldøgns omsorg på mellom 16 og 20% av antall over 80 år.  
Det foreligger dessverre ikke forskning på hvor mye antall friske leveår øker, når forventet 
levealder øker. Det ene ytterpunktet er å anta at økt levealder bare fører til økt antall friske år 
uten behov for sykehjemsplass. Med en slik antagelse, vil et normtall for behov for heldøgns 
omsorg som baserer seg på en bestemt aldersgrense, bli lavere etter hvert som forventet 
levealder øker.  
Det andre ytterpunktet er å anta at samtlige år økt forventet levealder fører til like mange år 
med sykdom og behov for sykehjemsplass. I så fall vil normtallet på 25% av antall over 80 år 
være like riktig i 2018 som i 1997.  
I vår tilnærming til dette har vi lagt til grunn en allment faglig akseptert forutsetning om at 
pleiebehovet må antas å øke noe som følge av økt forventet levealder. Dette fordi kroppens 
evne til restitusjon etter sykdomsepisoder avtar med alderen. Den største andelen av de som 
trenger sykehjemsplass er personer med uttalt grad av demens. Det vil derfor være avgjørende 
for behovet for sykehjemsplasser om en uttalt grad av demens vil inntre ved samme alder som 
i dag, eller om denne tilstanden forskyves like mye opp i alder som økningen i forventet 
levealder.  
Selv om forventet levealder har økt med ca 2 år pr tiår de tre siste tiårene, er det ikke gitt at 
forventet levealder vil fortsette å øke like mye i kommende tiår. Usikkerheten knyttet til 
økningen i forventet levealder og i hvilken grad dette fører til økt behov for sykehjemsplasser, 
gjør at det er rimelig å legge erfaringene de siste årene til grunn og legge til rette for en 
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dekningsgrad på 19-20% av antallet eldre over 80 år. Tilbudet om heldøgns omsorg må i 
større grad fordeles på omsorgsboliger mot tidligere kun sykehjem. 
Tilgang på kvalifisert personell ved økt behov for heldøgns omsorgsplasser 
En begrensende faktor for utbygging av sykehjemsplasser vil være mangelen på 
helsepersonell, særlig sykepleiere. Det tilsier at behovet for omfattende pleie ikke kan dekkes 
ved å bare etablere sykehjemsplasser. Bygging av omsorgsboliger med heldøgns omsorg med 
en lavere bemanning enn på sykehjem vil derfor være nødvendig. Dette er også i tråd med 
ønsket om at de eldre skal kunne bo i hjemmet sitt så lenge som overhode mulig. På den 
annen side vil bygging av omsorgsboliger føre til at de som får plass på sykehjem, har større 
gjennomsnittlig behov for pleie, noe som kan tilsi økt bemanning og/eller økt kompetanse per 
sykehjemsplass.  
Tilgangen på arbeidskraft innen pleie og omsorg vil etter alt å dømme bli vesentlig 
vanskeligere enn i dag. De fleste norske kommuner er i samme situasjon som Enebakk. 
Konkurransen om fagpersoner og spesialutdannede sykepleiere vil bli stor. Ved etablering av 
tilbud til mennesker med heldøgns omsorgsbehov må det derfor tenkes nytt. En blanding av 
sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser i omsorgsbolig foreslås. Bemanningsmessig 
kan boenheter i omsorgsbolig driftes av hjemmetjenesten på lik linje med hjemmeboende, 
hvor bemanningen tilpasses den enkeltes behov. 
Ved å tilby sykehjemsplass til de som må ha særlig tilsyn eller medisinsk behandling som 
krever spesialutdannet personale, mens de som har et omsorgsbehov som ikke er like 
krevende tilbys omsorgsbolig med heldøgns omsorg, kan ressursene settes inn mot de som 
trenger det mest. Bemanningsmessig vil dette gi en mer hensiktsmessig bruk av 
fagkompetansen.  
Velferdsteknologi 
Ved å ta i bruk ulike typer velferdsteknologi, som digitale trygghetsalarmer, GPS, 
medikamentdispensere og ulike varslings- og kommunikasjonssystemer, vil behovet for 
sykehjemsplass på sikt kunne utsettes noe lenger enn i dag. Foreløpig har velferdsteknologi 
primært bidratt til å skape økt trygghet og kvalitet i tjenestene både i sykehjem og i 
hjemmetjenesten. I årene som kommer vil det måtte jobbes målrettet for å komme tidlig inn 
med velferdsteknologiske og trygghetsskapende løsninger, slik at brukere kan bli vant med 
disse løsningene tidlig i sitt sykdomsforløp. Det vil i større og større grad jobbes inn løsninger 
som kan «erstatte unødvendige» prosedyrer som i dag utføres av personell i 
hjemmesykepleien. De menneskelige ressursene skal i størst mulig grad brukes der hvor 
teknologien ikke kan hjelpe oss. En vellykket innfasing og videreutvikling av 
velferdsteknologi og trygghetsskapende løsninger kan bidra til å redusere den nominelle 
veksten innenfor pleie og omsorgstjenestene. Den vil dog ikke kunne stanse eller annullere 
det forhold at det vil måtte skje en ressurstilførsel til disse tjenestene i de neste 10-15 årene.  
Behov for flere sykehjemsplasser framover 
Ved beregning av behov for sykehjemsplasser vil tilfeldig variasjon i behov for tilgjengelige 
sykehjemsplasser gjøre at det i perioder vil være mangel på sykehjemsplasser. I andre 
perioder vil det være ledige sykehjemsplasser. Behovet for sykehjemsplass kan oppstå 
tilfeldig og akutt når en person som klarer seg selv, f.eks. får et hjerneslag og plutselig trenger 
sykehjemsplass. Antallet pasienter med en så betydelig forverring av demenstilstanden at det 
er nødvendig med sykehjemsplass vil også variere. Tilsvarende vil det være tilfeldig variasjon 
i når sykehjemsplasser blir ledige fordi dette har sammenheng med dødsfall blant 
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sykehjemsbeboerne. I perioder kan det være hyppige dødsfall, mens det i lengre perioder ikke 
er frafall blant sykehjemsbeboerne.  
Etableringen av nye sykehjemsplasser i det omfanget som befolkningsprognosen nedenfor 
beskriver, må skje i trappetrinn ved at det enten bygges nye avdelinger etter hvert som 
behovet nærmer seg, eller ved at det bygges et større bygg som gradvis tas i bruk etter hvert 
som behov for nye sykehjemsplasser oppstår. Slik tabellene over befolkningsutviklingen 
fremstår, og med det påfølgende behovet for kapasitet innenfor pleie og omsorgstjenestene 
som da materialiserer seg, vil det være hensiktsmessig å planlegge for to byggetrinn med 
sykehjemsplasser frem mot 2028. Tabellene nedenfor i dokumentet synliggjør når behovet 
tilsier at det vil være hensiktsmessig å åpne hver boenhet i de nye byggetrinnene samt når de 
ulike byggetrinnene bør ferdigstilles. Det finnes mye litteratur og forskning rundt hvordan 
fremtidens bomiljøer på sykehjem bør utformes, samt hvor store slike bomiljøer skal være. 
Sintef og Byggforsk, samt nasjonalt kompetansesenter for aldring og demens tilråder 
boenheter på 8 plasser. Dette anbefales for å skape trygge omgivelser for beboerne og er også 
hensiktsmessig ved bemanning av en boenhet. Norges største byggeprosjekt i 2018 innenfor 
sykehjemsutbygging, Bergheim bo og demenssenter i Halden, har også lagt dette til grunn i 
sitt arbeide. Vi foreslår at denne størrelsen legges til grunn ved den gradvise utbyggingen av 
nye sykehjemsplasser som må skje i årene som kommer. 
Vurderinger og konklusjoner 
I forhold til både hensiktsmessig bruk av fagpersoner og spesialutdannede helsearbeidere og 
økonomiske forhold, anbefales det å bygge både sykehjemsplasser og omsorgsboliger med 
ulik bemanning for å møte den kommende eldrebølgen. Behovet for den samlede dekningen 
av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med ulik grad av bemanning er beregnet til mellom 
ca 19 % av antall eldre fra 80 år og oppover. 
Framtidig bruk av eksisterende sykehjem – hvilke muligheter anbefales? 
Dagens situasjon i Enebakk - begrepsavklaringer 
Enebakk kommune har 54 sykehjemsplasser i 2014. Disse er fordelt på Ignagard og Kopås. 
Ignagard har 10 korttidsplasser og 28 langtidsplasser for somatikk. Sykehjemmet på Kopås 
har 16 sykehjemsplasser for demente. Dette inkluderer en skjermet avdeling for mennesker 
med demenssykdom som er svært urolige eller opptrer utagerende. I tillegg er det på Kopås 6 
rom som benyttes som rullerings- og avlastningsplasser. Disse plassene driftes delvis av 
hjemmetjenesten, delvis som en del av dagsenteret og delvis av ansatte ved sykehjemmet. 
Dette er således ikke fullverdige sykehjemsplasser og det forutsettes at brukerne her må klare 
seg mye selv. Rulleringsplassene medregnes derfor ikke i beregningen av antall 
sykehjemsplasser. 
Spredning av sykehjemsplasser på Kopås og Ignagard er fra et driftsmessig synspunkt ikke 
optimalt. På den annen side er det ikke optimalt fra et investeringsmessig synspunkt å bygge 
nytt sykehjem i tilknytning til Ignagard uten at kommunen nyttiggjør seg bygningsmassen 
som Kopås representerer. Administrasjonen har i dette arbeidet vurdert hvorvidt man bør 
jobbe for å avvikle driften på Kopås eller om man kan fortsette sykehjemsdrift fortsatt. 
Etter en helhetsvurdering foreslås det at Kopås frem mot 2028 fortsatt brukes som sykehjem. 
Den utslagsgivende vurderingen knytter seg til kommunens uttalte behov for å holde 
investeringsnivået på et absolutt minimum de kommende årene for å unngå en ekstremt 
krevende økonomisk situasjon.  
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Innsparinger i Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019 - 2022 
For å gjennomføre innsparinger i budsjettet for 2019 er det i rådmannens forslag til 
handlingsprogram 2019 – 2022, foreslått å legge ned 6 sykehjemsplasser i 2019. Det 
innebærer en reduksjon fra 54 til 48 sykehjemsplasser og dekningsgraden for 
sykehjemsplasser vil da reduseres fra 18,75 % til 16,67 %. I det videre arbeid og tabeller som 
presenteres i dette dokumentet legges dette derfor til grunn. 
Kopås som sykehjem 
Sykehjemmet på Kopås ble åpnet i 1979 og har vært et flott bygg med gode tjenester i mange 
år. I dag benyttes plassene til demente.  
Sykehjemmet oppfyller imidlertid ikke dagens norm for utforming av sykehjem. Det er 
fortsatt lov å bruke bygget til sykehjemsdrift, men det er flere forhold som ikke er optimale og 
som bør utbedres i en viss grad for å bedre situasjonen, Det bør derfor vurderes å foreta en 
begrenset investering for å heve standarden, arbeidsforholdene og holdbarheten rundt driften 
ved Kopås. Detaljene i dette må avklares nærmere. Rommene er svært små og har kun bad 
med vaskeservant og toalett. Dusj-/baderommene befinner seg i korridor, er svært små og 
passer ikke til sykehjemspasienter med et omfattende hjelpebehov. Det er ikke plass til 
løftehjelpemiddel (heis) inne på badet. En eventuell oppgradering av sykehjemmet vil også 
kunne føre til reduksjon i antallet sykehjemsplasser i bygget. 
Garderobeforholdene for de ansatte på Kopås er heller ikke tilfredsstillende ut i fra dagens 
krav. Videre er det behov for møterom og pauserom for ansatte.  
Kapasiteten ved Kopås 
Andelen sykehjemsplasser som er spesielt tilrettelagt for demente dekker ca 5,6 % av 
befolkningen over 80 år i 2018. Dekningsgraden kan økes til 6,2 % dersom det bemannes opp 
til å ta i bruk 2 nye plasser i 3. etasje på Kopås. Forutsetningen for dette er at oppgradering av 
de eksisterende plassene til dagens standard på sykehjemsplasser ikke fører til reduksjon av 
antall plasser. Rådmannen anbefaler at dette gjøres.  
I en periode ble 1.etg. på Kopås med 6 rom benyttet i omsorgen for mennesker med 
demenssykdom. Pr i dag er 1.etg. omgjort for brukere av tilrettelagte tjenester i påvente av 
nytt bygg. Man kan tenke seg at disse rommene igjen kan benyttes som tidligere. 
Beliggenheten gjør at denne avdelingen, med en noe høyere bemanning, kan benyttes til 
mennesker som kan nyttiggjøre seg miljørettede tiltak. Plassene kan benyttes til demente i en 
tidlig fase.  
Det vil også være mulig å omgjøre de 6 plassene i 2.etasje på Kopås til fullverdige 
sykehjemsplasser. Disse benyttes til rullerings- og avlastningsplasser i dag. Antallet plasser 
reduseres til 5 på grunn av at ett av disse rommene er et dobbeltrom. 
Rådmannen anbefaler imidlertid ikke å bruke ressurser på å istandsette og på nytt ta i bruk 1 
og 2 etg til sykehjemsdrift. Nærmere begrunnelse følger nedenfor. 
Kapasiteten ved Ignagard 
På Ignagard kan antallet sykehjemsplasser økes med 2 plasser, dersom man tar i bruk to 
dobbeltrom fullt ut. Disse to dobbeltrommene brukes i dag som enkeltrom. Ved behov for 
ekstra plass, kan de tas i bruk som dobbeltrom. Dobbeltrom brukt som enkeltrom fungerer 
således som en buffer. Hvis man tar i bruk disse dobbeltrommene på permanent basis for å 
øke antallet sykehjemsplasser, mister man denne bufferkapasiteten. Rommene benyttes også 
når det er flere døende beboere samtidig. Disse har behov for enerom med egen bemanning. 
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Vurderinger og konklusjoner 
Fra et driftsmessig synspunkt vil det være en bedre løsning for sykehjemstjenesten å samle all 
aktivitet med sykehjemsplasser, kjøkken og dagsenter og til Kirkebygda og Ignagard. Dette 
vil kunne effektivisere driften ved at lege og sykepleiefaglig spesialkompetanse er til stede i 
samme bygg og ikke behøver å bruke tid på å reise fram og tilbake mellom sykehjemmene.  
Kopås kan fortsatt brukes som sykehjem, men må oppgraderes. Nivået og omfanget på 
oppgraderingen, og dermed investeringen knyttet til dette, må utredes nærmere. Det foreslås 
at det opprettes 2 nye plasser på Kopås. Tiltaket utsetter ikke behovet for nye boenheter, men 
kapasiteten utnyttes.  
Det foreslås å ikke omgjøre avlastningsplasser i 1. og 2.etasje på Kopås til fullverdige 
sykehjemsplasser fordi kostnaden pr plass vil være relativt stor sammenliknet med å bygge 
nye boenheter med 8 plasser. 8 plasser er den minste enheten som er optimal 
bemanningsmessig. Drift av 5 plasser i 2.etasje og 6 plasser i 1. etasje på Kopås vil bli 
vesentlig dyrere pr sykehjemsplass enn i en enhet med 8 eller flere plasser. En 5 sengs 
avdeling vil måtte bemannes på samme måte som en 8 sengs avdeling. Som det fremgår av 
økonomisk beregning avslutningsvis, vil hver plass på en 5 sengs avdeling koste over en halv 
million kroner mer pr plass enn en 8 sengs avdeling.  Det vil også by på problemer å 
rekruttere helsefaglig kompetanse i årene framover. En effektiv utnyttelse av 
personalressursene vil være nødvendig. I tillegg kreves det investeringer for å kunne ta i bruk 
disse avdelingene som sykehjemsplasser. Det foreslås derfor å ikke ta i bruk 1. og 2. etasje til 
sykehjemsplasser.   
Det foreslås ikke at antallet sykehjemsplasser på Ignagard økes på permanent basis, men at 2 
plasser fortsatt brukes som buffer ved stort behov for sykehjemsplasser og ved behov for 
ekstra enerom for døende. 
Fremtidig utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
Planene for utbyggingen må legge til rette for å kunne øke antall sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger trinnvis i forhold til behov. Bygging av omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning skal delvis kompensere bortfallet av sykehjemsplasser i den kommende 10-
årsperioden. Det planlegges å bemanne opp sykehjemsplasser tilsvarende en dekningsgrad på 
16,67% av antallet eldre fra 80 år og oppover og omsorgsboliger med heldøgns bemanning for 
2,33 % av samme aldersgruppe. Det gir en samlet dekningsgrad på 19%. 
Følgende forutsetningene ligger til grunn for beregningene for når det er behov for nye 
heldøgns omsorgsplasser enten det er i sykehjem eller i omsorgsbolig: 

 Kapasiteten fordelt på sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning skal 
være 19 %. 

 Antall sykehjemsplasser skal tilsvare en dekningsgrad på 16,67 % av antall 
innbyggere fra 80 år og oppover. 

 Antall omsorgsboliger med ulik grad av heldøgns bemanning skal tilsvare en 
dekningsgrad på 2,33 % av antall innbyggere fra 80 år og oppover. 

 Reduksjon i antall sykehjemsplasser fra 54 til 48 forutsettes vedtatt i henhold til 
rådmannens forslag til handlingsprogram 2019 – 2022. 

 Nedlagte sykehjemsplasser tas gradvis i bruk for å opprettholde kapasiteten på 16,67% 
før boenheter i nye bygg bemannes opp og tas i bruk. 

 Innslagspunktet for å ta i bruk en ny boenhet med 8 plasser, inntreffer når behovet for 
nye plasser er minst 4. Dette innebærer at dekningsgraden vil variere mellom å være 
litt høyere eller litt lavere enn målsettingen for dekningsgraden.  
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 Det åpnes bogrupper med 8 plasser av gangen. En avdeling består av 3 bogrupper, til 
sammen 24 plasser. 

 Kapasiteten ved hjemmetjenesten økes slik at brukere med behov for plass i sykehjem 
eller omsorgsbolig kan klare seg i eget hjem fram til nye bogrupper åpner. 

 Muligheter for utvidelse av kapasiteten ved Kopås er ikke tatt med i beregningene 
nedenfor. 

 
Radene i tabellen nedenfor markert med gul bakgrunn viser behovet for sykehjemsplasser 
fram mot 2028.  

 I 2022 anbefales at første byggetrinn med 3 boenheter à 8 plasser står klar til bruk. 
Behovet for sykehjemsplasser er da 11 mer enn i 2019. Alle de 6 nedlagte 
sykehjemsplassene fra 2019 er da tatt i bruk i takt med økningen i antall eldre over 80 
år. I tillegg er det behov for 5 nye sykehjemsplasser. 

o 2022: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk. 
o 2024: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.  
o 2025: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.  

 I 2026 anbefales byggetrinn 2 å stå klar til bruk med 3 boenheter à 8 plasser.  
o 2026: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.  
o 2027: To boenheter med til sammen 16 sykehjemsplasser tas i bruk.  

Radene i tabellen nedenfor markert med blå bakgrunn viser behovet for omsorgsboliger med 
heldøgns bemanning fram mot 2028.  

 I 2021 må heldøgns bemannet omsorgsbolig med 3 boenheter à 8 boliger stå ferdig.  
Omsorgsbolig med 24 boliger dekker behovet i hele perioden. Tilbudet om omsorgsbolig skal 
dekke 2,33 % av antall innbyggere fra 80 år og oppover. Sammen med beregnet antall 
sykehjemsplasser gis det et tilbud til ca 19 % av denne aldersgruppen.  
 
Årstall / Tekst ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 
Endret behov for sykehjemsplasser 0  0  3  6 11 16 21 29 38 50 55 
Nedlagte plasser tas gradvis i bruk 
Behov for nye sykehjemsplasser 
minus 6 ledige plasser 

 -6 -3 0 5 10 15 23 32 44 49 

Innslagspunkt for å ta i bruk nye 
sykehjemsenheter à 8 plasser 0  0  0  0  8  0  8  8  8  16  0 

Behov for ferdigstillelse av nye 
avdelinger i sykehjem  0  0  0  0  24  0  0  0  24  0  0  

Behov for heldøgns bemannede 
omsorgsboliger 0  7  7  8  8  9  10  11  12  14  15  

Innslagspunkt for å ta i bruk 
boenheter i omsorgsbolig à 8 plasser 0  0  0  8  0  0  0  0  8  0  0  

Behov for ferdigstillelse av nye 
avdelinger i omsorgsbolig 0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  

Dekning sykehjemsplasser og 
heldøgns bemannede omsorgsboliger 
i % av eldre 80+ 

18,8 
% 

16,6 
% 

15,8 
% 

17,2 
% 

18,2 
% 

16,6 
% 

17,5 
% 

17,4 
% 

18,6 
% 

19,0 
% 

18,5 
% 

 
Det forutsettes et behov på 4 plasser både for sykehjemsplasser og omsorgsboliger før det 
bygges nye boenheter. Dekningsgraden vil derfor ligge noe under måltallet på 19 % i hele 10-
årsperioden. Hjemmetjenesten må gis ekstra kapasitet til å pleie brukerne i eget hjem når det 
er kapasiteten er under19 %. 
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Virkning av økt kapasitet på Kopås 
Dersom det tas i bruk 2 rom i 3. etasje på Kopås, vil ikke dette alene påvirke innslagspunktet 
for bygging av nytt sykehjem. Behovet for sykehjemsplasser reduseres fra 6 til 4 plasser i 
2022. Behov for 4 plasser er satt som grense for når en ny boenhet på 8 plasser skal åpne. 
Dersom avdelingene i 1. og 2. etasje eller en av dem tas i bruk vil innslagspunktet for når 
første boenhet i sykehjem må være klar forskyves. Disse avdelingene anbefales ikke tatt i 
bruk på grunn av at det blir høye kostnader til bemanning i forhold til antall beboere, men 
flere sykehjemsplasser for demente kan gi en utsettelse i forhold til når et nytt bygg må stå 
klart. 
Tabellen nedenfor viser forskyvningen i behovet for sykehjemsplasser i nybygg: 
Årstall / Tekst ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 
Behov for sykehjemsplasser når 
reduksjon i antall plasser i 2019 er 
trukket fra 

0  -6 -3 0 5 10 15 23 32 44 49 

Opprinnelig innslagspunkt for å ta i 
bruk nye boenheter. Uten økt 
kapasitet på Kopås. 

0  0  0  0  8  0  8  8  8  16  0 

Innslagspunkt ved 2 plasser i 3. etg 
og 5 plasser i 2. etg på Kopås. 7 
plasser kan trekkes fra i behovet for 
nye plasser. 

0  0  0  0  0  0  8 8 8 24 0  

Innslagspunkt ved 2 plasser i 3. etg, 6 
plasser i 1. etg og 5 plasser i 2. etasje 
på Kopås. 13 plasser kan trekkes fra i 
behovet for nye plasser. 

0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 8 

Det er viktig å merke seg at dette gir økt kapasitet for brukere med demens. Behovet for tilbud 
til somatisk syke innbyggere hvor tilbudet som gis i omsorgsbolig ikke er tilstrekkelig, kan 
gjøre at nye boenheter må tas i bruk tidligere enn tabellen over viser.  
Forslag til lokalisering og utforming av nytt sykehjem 
Videre utbygging av sykehjem foreslås bygget i tilknytning til Ignagard. Det foreslås at det 
bygges slik at bygget danner en U-form, eller som et rektangel med et atrium i midten. Det gir 
muligheter for å skape et naturlig avskjermet uteområde som kan brukes som sansehage for 
beboerne.  
Dersom det skal bygges ett sykehjem på 48 plasser for hele perioden fram mot 2028, kan det 
planlegges et bygg i flere etasjer. 
Ved utbygging av Ignagard må det bygges slik at det kan tas i bruk 8 nye plasser etter hvert 
som behovet oppstår. Prosjektgruppen for planlegging av nye sykehjemsplasser må ta stilling 
til i hvilken grad det skal være råbygg eller relativt ferdigstilte bygg som gradvis tas i bruk. 
Netto driftskostnader ved en bogruppe med 8 sykehjemsplasser er beregnet til ca kr 4,040 mill 
i 2018-priser. Kostnadene forutsetter sykehjemsenheter med 3 boenheter á 8 plasser, dvs 24 
sykehjemsplasser. I tillegg kommer andel av kostnader til avdelingsleder, vaktmester, 
renholder, kjøkkenpersonale, sykehjemslege, merkantil støtte og enhetsleder.  
Forslag til lokalisering og utforming av nye omsorgsboliger 
Leilighetene på Ignatun er bygget i en etasje med utendørs gang under tak. Veksten i antall 
eldre tilsier at det må bygges så mange omsorgsboliger i de kommende årene at man ikke kan 
fortsette å bygge i bare en etasje. Brukerne av nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg vil 
ha så stort pleiebehov at adkomsten til leilighetene bør være innendørs. De må også være mer 
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samlet for å kunne gi effektive tjenester uten store avstander mellom boligene. Vi vil derfor 
foreslå at omsorgsboligene planlegges utbygget med 8 eller 16 leiligheter i hver etasje.  
Vi foreslår at nye omsorgsboliger bygges ved siden av Ignatun. Dette fordi stordrifts og 
samlokaliseringsfordelene ved å etablere slike tjenester til Kirkebygda vurderes å være 
betydelig. Arbeidsgruppa er kjent med at det er en noe uavklart situasjon knyttet til 
grunnforholdene i Kirkebygda. Dersom slike forhold umuliggjør en utbygging her, vil 
tomtelokalisasjon for nye omsorgsboliger andre steder i kommunen måtte vurderes.  
Behovet for pleiepersonell ved omsorgsbolig med heldøgns bemanning vil variere avhengig 
av brukernes pleiebehov. Når omsorgsboliger planlegges å dekke en del av behovet for 
sykehjemsplass, må det påregnes at pleiebehovet vil være relativt stort. Dersom brukerne 
trenger mye pleie, må bemanningen være nesten like stor som på sykehjem.  
Økonomiske forhold 
Investeringer 
Husbanken formidler en ramme for fordeling av tilskudd til bygging av sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. Tilskudd skal fortrinnsvis gis til prosjekter som gir netto økning av 
kapasiteten. Andelen av tilskuddsrammen som fordeles til prosjekter som erstatter gamle 
sykehjemsplasser reduseres årlig. I 2021 gis det ikke tilskudd til rehabilitering eller erstatning 
av gamle sykehjemsplasser.  
Satsene endres dersom kriteriene og tilskuddsrammen fra staten endres. I 2018 er de 
maksimale tilskuddssatsene til en omsorgsbolig 1 452 000 kroner og for en sykehjemsplass 
1 774 000 kroner.  
Det gjelder egne vilkår for utforming, tildeling og andre forhold ved tildeling av tilskudd. 
Tilskuddet til bygging av omsorgsboliger er lavere enn ved sykehjem. Det forutsettes 
imidlertid at beboerne i omsorgsboligene betaler husleie som dekker finanskostnadene som 
påløper for Enebakk kommune. 
Driftskostnader  
Økonomisk vil forskjellen i driftskostnader mellom bemanning i sykehjem og i omsorgsbolig 
bero på hvordan vi velger å bemanne omsorgsboligene. Omsorgsboligene kan være ambulant 
betjent, dvs at hjemmesykepleien oppsøker beboerne på faste tider etter vedtak eller når en 
trygghetsalarm/sensor utløses. Videre kan omsorgsboligen være bemannet – enten hele døgnet 
eller bestemte tider på døgnet. Hvilken bemanning man bør legge opp til er det for tidlig å si 
sikkert i dag. Det fremstår imidlertid som sannsynlig at omsorgsboligene vil være noe ulikt 
betjent beroende på funksjonsnivået til beboerne. Det er imidlertid liten tvil om at Enebakk 
kommune må legge opp til en døgnbemanning i enkelte av omsorgsboligkompleksene i årene 
fremover. Særlig når man senker dekningsgraden på sykehjem vil dette bli aktuelt.  
Ved bygging av omsorgsboliger hvor beboerne leier boligen og betaler husleie, mat, 
medisiner og en del medisinsk forbruksmateriell selv, vil det bli besparelse i kostnadene til 
forbruksmateriell og andre driftskostnader, samt inndekning av finansieringskostnader. For 
beboere i eget hjem som mottar helsehjelp av hjemmetjenesten er imidlertid dette en gratis 
tjeneste. Enebakk kommune vil ikke få dekket lønnskostnader til pleiepersonell. Ved drift av 
omsorgsboliger vil pleietyngden være avgjørende for hvor store lønnskostnadene blir.  
Ved bygging av langtidsplasser i sykehjem vil vederlaget hver enkelt beboer betaler for 
oppholdet være avhengig av egen inntekt. I 2017 oversteg inntektene ved langtidsopphold i 
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Ignagard driftskostnadene utover lønnskostnader med ca 3,6 mill. Disse inntektene dekker 
deler av lønnskostnadene ved sykehjemmet.  
Ved vurdering om sykehjem eller omsorgsbolig er det beste alternativet ut fra et økonomisk 
synspunkt, vil dette være avhengig av hvor mye pleie en beboer i omsorgsbolig har behov for. 
Den andelen av kostnadene ved langtidsavdelingen ved Ignagard som ikke dekkes av 
egenbetalingen, tilsvarer kostnadene til 0,73 årsverk. Dersom behovet for hjemmetjenester i 
omsorgsbolig overstiger dette vil sykehjem være mer lønnsomt for Enebakk kommune. Det er 
sannsynlig at mange av beboerne i omsorgsboligene vil ha et lavere omsorgsbehov enn de 
som får plass på sykehjem. Sykehjem vil være det øverste trinnet i omsorgstrappen.  

  ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘19-‘28 
Bogrupper tas i bruk, antall plasser 8  8 8 8 8 8 48 
Kostnader pleiepersonell og andre 
driftskostnader 5 155  5 155 5 155 5 155 5 155  5 155  30 930  
Kostnader støttefunksjoner 2 514  - - 2 514 -  5 028  
Anslått egenandel for opphold i 
sykehjem -1 115  -1 115 -1 115 -1 115 -1 115 -1 115 -5 575  
Sum anslag behov for økt 
driftsbudsjett 6 554  - 4 040  4 040 6 554  4 040 4 040 30 383  

 
Resyme 
En dekningsgrad på 19% av antall eldre over 80 år brukes som norm for utbyggingen av 
sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg i det kommende tiåret. Vi foreslår at 
utbyggingen dreies fra utelukkende å bygge sykehjemsplasser til å bygge en andel 
omsorgsboliger med ulik grad av tilstedeværende personell. Vi foreslår utbygging av 
omsorgsboliger med en dekningsgrad på 2,33% av antall eldre over 80 år, og utbygging av 
sykehjemsplasser med en dekningsgrad på 16,67%. Dette er i tråd med forslaget til budsjett 
for 2019 hva gjelder sykehjemsdekning, der antallet sykehjemsplasser reduseres fra 54 til 48 i 
2019. Summen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg planlegges 
bygget ut slik at den tilsvarer den dekningsgraden kommunen har i 2018 med 
sykehjemsplasser. 
Utbygging av omsorgsboliger med heldøgns omsorg foreslås gjort i et nytt bygg med 
mulighet for utbygging i inntil 4 etasjer med 8-16 leiligheter i hver etasje. Videre 
sykehjemsutbygging foreslås gjort i tilknytning til Ignagard. Hvorvidt driften av 
sykehjemsplasser på Kopås skal fortsette eller om denne kapasiteten skal flyttes til 
Kirkebygden, vil avhenge av kommunens investeringsmessige versus driftsmessige 
prioriteringer. Tilskudd til bygging av plasser i sykehjem eller omsorgsboliger som skal 
erstatte eksisterende sykehjemsplasser vil bortfalle fra 2021. 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2019-
2028 

Sykehjem       8    8  8  8  16    48 
Omsorgsboliger    8       8   8  24  

 



3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune - 15/00406-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 03/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Mobbing i skolen i Enebakk kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 15/00406-12 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til

orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i

forvaltningsrevisjonens anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom
skolesituasjonen.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget innen
en frist på 6 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Status 2019 på forvaltningsrevisjon Mobbing i skolen, Plan for kvalitetssikring av 
elevenes skolemiljø, Ansvarsdialog skoleåret 2018-2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
På bestilling fra Enebakk kommunestyre utarbeidet Follo distriktsrevisjon IKS sak 
3/16 Forvaltningsrevisjon – Mobbing i skolen i Enebakk – datert 06.01.2017. I 
rapporten gis følgende anbefalinger: 

- Samlet omfang av mobbing bør klarlegges.
- Økt fokus på å avklare saker, også utenom skolesituasjonen, bør vurderes.
- Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av

enkeltsaker bør vektlegges.
- Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres.

Enebakk kommunestyre fattet den 27.02.2017 sak 12/2017 – Oppfølging – 
forvaltningsrevisjonsrapport – mobbing i skolen følgende vedtak:  

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten om mobbing i
skolen og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder.

2. Rapporten oversendes utvalg for kultur, oppvekst og skole til orientering.

Rådmannen ga sin tilbakemelding på anbefalingene i e-post av 09.10.2017, erstattet 
av en ny epost av 01.11.2017.  
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Den 04.12.17 fattet Enebakk kommunestyre følgende vedtak i sak 102/17 
Rådmannens tilbakemelding - oppfølging anbefalinger i rapporten om Mobbing 
i skolen:  
 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonen om Mobbing til orientering.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp rådmannens videre arbeid på dette 
området i løpet av høsten 2018.  

 

Saken er ikke fulgt opp av kontrollutvalget i 2018.  
 
Den 13.12.2018 fattet Enebakk kontrollutvalg følgende vedtak i sak 32/18 – Status 
forvaltningsrevisjon 2011 – 2018: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp forvaltningsrevisjonsrapportene 

Demensomsorg og Mobbing i skolen gjennom å be om skriftlige tilbakemeldinger fra 
kommunen.  

 

Rådmannen har i notat av 23.01.2019 gitt sine merknader til forvaltningsrevisjon 
Mobbing i skolen. Som vedlegg til rådmannens notat følger «Enebakk kommunes 
plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø» og «eksempel på ansvarsdialog med 
skolene.» 
 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens tilbakemelding i notat om status på forvaltningsrevisjon «Mobbing i 
skolen» av 23.01.2019 med vedlegg, følger vedlagt. 
 
Sekretariatets vurdering 
Etter at revisjonsrapporten ble skrevet er ny § 9A i opplæringsloven innført.  Med 
bakgrunn i de nye bestemmelsen er sekretariatet av den oppfatning at Rådmannen 
gjennom sine merknader har svart på problemstillingene i strekpunkt 1, 3 og 4 som 
er reist i forvaltningsrevisjonen om Mobbing i skolen.  
Når det gjelder strekpunkt 2, kan ikke sekretariatet se at dette er besvart i 
rådmannens notat.     
 
Sekretariatet anbefaler at Rådmannens notat av 23.01.2019 tas til orientering, og at 
rådmannen bes gi en vurdering av strekpunkt 2 i revisjonens anbefalinger. Det bør 
settes en frist på 6 måneder for rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalgsmøtet for å kunne 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
Unni Westli 
Kontrollsekretær  
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 

Kultur, oppvekst og skoleavdelingen 

Saksnr:  2015/2417    Arkivkode:  217   

Emne  Status 2019 på forvaltningsrevisjon "Mobbing i skolen" 

Til  

Kontrollutvalget  

Fra Rådmann Kjersti Øiseth 

Kopi til  

 

Dato  23.01.2019 

 

Saksutskrift Enebakk KU sak 32/18 Status forvaltningsrevisjon 2011 – 2018 
  
Det vises til vedtakets punkt 2. 
  
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra rådmann om Enebakk kommunes oppfølging 
av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
  

 Demensomsorg (2015) 
 Mobbing i skolen (2016) 

  
Status for arbeidet med Mobbing i skolen: 
 
Som synliggjort i svar på forvaltningsrevisjonsrapporten «Mobbing i skolen» 2016 ble det 
1.8.2017 gjort endringer i opplæringsloven med et nytt kapitel 9A. Det nye kapitelet 
medførte endringer i skolen, skoleeiers og fylkesmannens rolle.  
 
På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en kommunal plan for kvalitetssikring av elevenes 
skolemiljø- rutiner og avvikshåndtering som skolene må følge. Planen er vedtatt i 
kommunestyret.  
 
Fra 1.8.2017 og frem til i dag har skolene jevn dialog med representant for skoleeier 
(kommunalsjef) i forhold til skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. Skolene 
skal registrere alle saker og sikre at kommunalsjef informeres om omfanget, og informeres 
konkret i alvorlige tilfeller. Det gjennomføres erfaringsdeling og status oppdatering på 
rektormøter. I tillegg følges det opp gjennom dialogmøter med skolene.  
 
Skolene skal i tillegg til å følge den kommunale planen ha sine egne planer som sikrer det 
interne arbeidet på hver enkelt skole.  Skolene skal ta alle enkelt saker på alvor. Sett i lys av 
enkelt saker skal hver skole vurdere behovet for endringer i det både kortsiktige og 
langsiktige forebyggende arbeidet.  
Gjennom tilsyn fra fylkesmannen, og gjennom klager på aktivitetsplaner ser vi at 
fylkesmannen er opptatt av arbeidet som foregår på skolenivå og system nivå, og ikke kun 
det som gjelder barnet konkret her og nå.  
 
I saker hvor skolen ser det vanskelig på egenhånd å skape gode tiltak i tiltaksplaner rettet 
mot enkelt elever/grupper får de veiledning i KOS-avdelingen.  
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I noen saker har kommunalsjefen deltatt i møter, og også vært med på å utforme 
aktivitetsplaner.   
Skoleeier v/kommunalsjefen har som beskrevet over dialogmøter med skolene hvor kapitel 
9A er et av flere tema. I forkant av dialogmøtene sender skolene inn anonymiserte, men 
reelle aktivitetsplaner slik at avdelingen kan gjennomgå planene og komme med innspill til 
eventuelle forbedringer i fremtiden. Dette gjøres selv om planene i utgangspunktet ikke er 
klaget på. Det vil alltid være viktig å sikre at god forvaltningsskikk og at kapittel 9A er fulgt 
uavhengig av klager.  
Forvaltningsrapporten hadde kommentarer til kvaliteten på enkeltvedtak. Som beskrevet i 
svaret fra rådmannen er ikke lenger enkeltvedtak gjeldene. Praksisen beskrevet ovenfor skal 
være med på å sikre at skolene blir gode på aktivitetsplaner som har erstattet 
enkeltvedtaket.  
 
I arbeidet med revisjonsrapporten og i arbeider med nytt kapittel 9A har Kommunalsjefens 
synspunkt vært at det er viktig å fokusere på elevers subjektive oppfattelse av det 
psykososiale skolemiljøet. 
Det vil alltid være viktig å ta alle elvene og enkelt elevene på alvor og ved å bruke ordet 
mobbing og heise dette frem kan vi miste noe av den følelsen da definisjonen av mobbing 
ikke nødvendigvis tar hensyn til den subjektive opplevelsen. Det nye kapittelet er tydelig på 
at det til enhver tid er elevenes subjektive oppfattelse av det psykososiale skolemiljøet som 
skal legges til grunn.  
 
Videre oppfølging blir å følge opp skolene i forhold til den kommunale planen, skolens 
egenplan, elev undersøkelser med mer. Det vil også fortsette med dialogmøter med skolene 
hvor kapitel 9A fortsatt vil være tema. 9A vil også være tema på rektor og skoleledermøter. 
Det vil også være viktig å ta lærdom av eventuelle klager til fylkesmannen og resultatet av 
disse.  Alt i alt vil denne oppfølgingen gi jevn kompetanseheving, og erfaringsdeling mellom 
skolen.  
Vedlagt er den vedtatte kommunale planen og eksempel på ansvarsdialog med skolene. 
Punkt 4B beskriver oppfølgingen av kapitel 9A.  
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SKOLEMILJØ – RUTINER OG AVVIKSHÅNDTERING



3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune - 15/00406-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune : Plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø

1 

Innhold 
Forord ......................................................................................................................................................2 

1. INNLEDNING ....................................................................................................................................3 

1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø .........................................................................................3 

1.2 Formålet med planen ..............................................................................................................3 

1.3  Oppbygging av planen ............................................................................................................4 

1.4 Begrepsavklaring – sentrale begrep .......................................................................................4 

2. DET FYSISKE SKOLEMILJØET ...........................................................................................................6 

2.1 Individuell tilpasning ...............................................................................................................6 

3. DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET ................................................................................................7 

4. BRUKERMEDVIRKNING ...................................................................................................................7 

4.1  Elevdeltakelse ........................................................................................................................7 

4.2  Foreldresamarbeid .................................................................................................................7 

4.3  Samarbeidsorganer .................................................................................................................7 

4.4  Skolens informasjonsplikt ......................................................................................................8 

5. KVALITETSSIKRING AV SKOLEMILJØET ...........................................................................................8 

5.1 Forebyggende og helsefremmende arbeid ............................................................................8 

5.2  Internkontroll ..........................................................................................................................9 

5.3 Rutiner for systemrettet arbeid ...........................................................................................10 

5.4 Rutiner for individrettet arbeid (§ 9a-4) ..............................................................................11 

6 HÅNDTERING AV AVVIK ................................................................................................................12 

6.1 Det fysiske skolemiljøet ........................................................................................................12 

6.2 Det psykososiale skolemiljøet ..............................................................................................12 

6.2.1 Håndhevelse av aktivitetsplikten ........................................................................................12 

6.2.2 Tiltak og evaluering .............................................................................................................13 

6.2.3 Fylkesmannens håndtering av avvikssaker .........................................................................14 

7. VEDLEGG .......................................................................................................................................15 

7.1 Registreringsskjema og aktivitetsplan .................................................................................15 

7.2 Minimumskrav til skolenes plan for et trygt og godt skolemiljø .........................................16 

Referanser: ............................................................................................................................................17 

 

 
 

 



3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune - 15/00406-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune : Plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø

2 

Forord 
 

Denne planen er laget for deg som er ansatt, leder eller foresatt til barn på en av 

kommunens skoler og SFO. Planens hensikt er å kvalitetssikre arbeidet med et godt 

skolemiljø.  

Her finner du en oversikt over skolens ansvar og plikter. 

Enebakk kommunes mål er at alle elever i Enebakkskolen skal oppleve trygghet og sosial 

tilhørighet som fremmer helse, trivsel og læring (jfr. opplæringslovens §9a-2).  For å styrke 

skolenes forebyggende arbeid er det, etter et politisk vedtak, opprettet en fagstilling som 

skal arbeide i forhold til det psykososiale miljøet i barne- og ungdomsskolen og SFO. 

Stillingen kalles «Læringsmiljøveileder». Veilederen skal bistå elever, foreldre og skoler der 

det foreligger bekymring rundt skolemiljøet som ikke har latt seg løse lokalt på skolen, der 

det er utfordrende samarbeid mellom skole og hjem eller der hvor en klasse eller et trinn 

ønsker hjelp til å bygge et godt skolemiljø som et forebyggende tiltak.  

Stillingen skal også benyttes til forebyggende arbeid for å fremme trivsel og et godt 

skolemiljø for alle barna i Enebakk. Det forebyggende arbeidet består i stor del av 

opplysningsarbeid til ansatte og innbyggere knyttet til hvordan vi alle kan bidra til å bygge et 

godt miljø for barna våre, samt hvordan vi skal kjenne igjen og håndtere det dersom vi 

opplever bekymring for at miljøet ikke er godt.  

 

Olav Gjesdahl Weng 

Kommunalsjef  
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1. INNLEDNING 
1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø  

 

Elevenes rett til et godt skolemiljø er hjemlet i Opplæringslovens kapittel 9A. Hovedregelen 

om elevenes skolemiljø er § 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø: 

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

Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet, og er uavhengig av skolenes 

økonomi. Skolene må arbeide aktivt med miljøet, så det fremmer helse, trivsel og læring.  

Retten til et godt skolemiljø gjelder når skolen har ansvaret for elevene - i undervisningen, 

på turer og arrangementer i skolens regi, på SFO, leksehjelp, på skolens uteområder og på 

skoleveien.  

Opplæringslovens § 9a-13 gir hjemmel for å straffe med bøter eller fengsel inntil tre 

måneder den som forsettlig eller uaktsomt, og alvorlig eller gjentatte ganger bryter plikten 

etter § 9a-4, tredje og fjerde ledd. Dersom § 9a-4 første til fjerde ledd eller § 9a-5 brytes av 

noen som handler på vegne av skolen kan skoleeier straffes jfr. straffeloven § 27.  

1.2 Formålet med planen  
 

Planen angir minstekrav for skolenes rutiner. Den skal være et redskap i skolenes arbeid for å 

sikre elevenes rett til et godt skolemiljø (internkontroll) og et hjelpemiddel når det oppstår 

avvik (brudd på retten til et godt skolemiljø).  

Skoleeier og skolene skal være i stand til å: 

Håndtere 
krenkelser

Forebygge krenkelser

Etablere trygge og gode skolemiljø
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1.3  Oppbygging av planen  
 

I kapittel 2, 3 og 4 gis det en kort oversikt over innholdet i elevenes rett til et godt skolemiljø, 

samt elev/foresattes rett til medvirkning i skolemiljøarbeidet. Kapittel 5 og 6 inneholder 

rutiner for skolenes internkontroll av skolemiljøet, og for håndtering av avvik. Med avvik 

menes brudd på elevens rett til et godt skolemiljø eller at elev/foresatt ber om tiltak. 

Kapittel 7 er vedlegg til planen. 

1.4 Begrepsavklaring – sentrale begrep 
 

§9a-4: Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø, 1. avsnitt  
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot 
krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.  
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje 
har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 
 
Med aktivitetsplikt forstås: 
Alle som har en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, f.eks. skoleledere, lærere, 

miljøarbeidere, assistenter mv., samt andre personer som regelmessig oppholder seg på 

skolen for å yte tjenester eller service til elever eller skolen har en klar tiltaksplikt dersom de 

har kunnskap/mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger (§ 9a-4, 

første og andre ledd). De skal umiddelbart:  

 Gripe inn dersom det er nødvendig og mulig.  

 Varsle rektor.  

 Undersøke – hva har faktisk skjedd? Samtale med involverte.  

 Sette inn egnede tiltak helt til eleven eller elevene har det trygt og godt.  

Både faktisk kunnskap og mistanke utløser tiltaksplikten snarest. Mistanken kan baseres på 

endring i oppførsel (f.eks. innesluttethet, aggressivitet, trøtthet, manglende konsentrasjon, 

dårligere skoleresultater, urovekkende adferd).  

 
Med krenkende atferd forstås:  
Krenkende atferd er alle former for atferd som tilsiktet eller utilsiktet rammer andre 
mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkeltstående eller gjentatte 
handlinger. Krenkende atferd er handlinger som utføres uten respekt for den som blir 
rammet.  
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Mobbing: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot 
et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt 
styrkeforhold mellom offer og plager, og handlingene blir gjentatt over tid.  
Skjult mobbing betyr at noen blir utsatt for baksnakking, ryktespredning, blikk, 
kroppsholdning, ignorering, mimikk m.m.  
Utestenging betyr at noen blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.  
Vold innebærer at noen bruker fysisk og/eller psykisk makt for å skade andre.  
Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de 
har en annen hudfarge eller snakker et annet språk/dialekt.  
Diskriminering betyr at en person blir dårlig behandlet eller trakassert, for eksempel 
på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opphav.  
Digital krenking betyr at noen bruker internett, mobiltelefon eller e-post for å sende 
og spre ondsinnede meldinger eller bilder av en person/situasjon.  

 

Med alvorlige tilfeller forstås: 

 Bruk av vold som påfører noen alvorlig skade 

 Tilfeller hvor rektor vurderer å kontakte politiet 

 Tilfeller hvor rektor vurderer skolebytte 

 Saker som ikke lar seg løse innen rimelig tid 

Bruk av tvang: 

Det er ingen hjemmel i opplæringsloven om tvangsbruk i skolen. Ansattes bruk av 

tvang/makt overfor elever er ulovlig og kan medføre straff. Svært milde former for fysisk 

maktbruk kan imidlertid være lovlig (f.eks. å ta tak i armen og føre bort en elev som etter 

oppfordring har nektet å flytte seg, med mindre læreren er særlig hardhendt, se Udirs 

rundskriv 3-2017, punkt 6.4.2 https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-

tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten/#6.4.2-

plikt-til-a-gripe-inn . I tillegg kan bruk av fysisk makt for å hindre at elevene skader seg selv 

eller andre eller skolens/annens eiendom, i ekstraordinære tilfeller kunne være lovlig (jf. 

regler om nødrett og nødverge i straffeloven). 
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2. DET FYSISKE SKOLEMILJØET  
 

Alle elever har rett til et godt fysisk skolemiljø. Det fysiske miljøet omfatter både skolens 
inne- og utemiljø. Dette er hjemlet i § 9 A-7 Det fysiske miljøet: 
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og 

læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid tilrår. Dersom 

enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad 

for helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei 

elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på 

fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen 

ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningsloven som om det 

var gjort enkeltvedtak. 
 
Kravene gjelder både utformingen av selve skoleanlegget, og driften. Forhold som skader 

elevene eller gjør dem syke, som for eksempel dårlig luftkvalitet, er i strid med loven.  

Kravene til det fysiske skolemiljøet reguleres mer i detalj i forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler. Det fysiske skolemiljøet skal også være i samsvar med de faglige 

normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Statlige helse- og byggfaglige 

myndigheter har laget retningslinjer for skolemiljøet. De viktigste er:  

- Helsetilsynet: Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager/skoler  

- Folkehelseinstituttet: «Anbefalte faglige normer for inneklima»  

- SINTEF Byggforsk: «Skolemiljø for læring – veiledning for skoleeiere»  

Forskriftene og retningslinjene inneholder blant annet krav til utforming og innredning, 

rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og helsemessig beredskap, røyking, inneklima og 

luftkvalitet, belysning, lydforhold, og mulighet for aktivitet og hvile. 

2.1 Individuell tilpasning  
 

Etter Opplæringslovens § 9a-7 tredje ledd har elevene rett til en arbeidsplass tilpasset deres 
behov, og skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til elever med funksjonshemninger. 
F.eks. må stol og pult være tilpasset en elev i rullestol, og elever med syns- og eller 
hørselsproblemer bør plasseres slik at de får best mulig utbytte av undervisningen. I følge § 
12 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal skoleeier «foreta rimelig individuell 
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tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt 
funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter». 

3.  DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET  
 
Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring, jf. lovens § 9a-2. Det psykososiale miljøet har med mellommenneskelige forhold å 
gjøre, herunder samhandling og kommunikasjon mellom individer.  
Sentralt i retten til et godt psykososialt miljø er at elevene ikke skal utsettes for krenkende 
ord eller handlinger. Avgjørende er hvordan det psykososiale miljøet virker på den enkelte 
elevens helse, trivsel og læring. Dvs. elevens subjektive opplevelse av miljøet, ikke hvordan 
skolen vurderer det eller hva elevundersøkelser sier om miljøet generelt. Dette utdypes i 
planens kapittel 5 og 6. 

4. BRUKERMEDVIRKNING  
Å legge til rette for god brukermedvirkning (elevers/foresattes mulighet til medvirkning på 

skolen) er viktig for å få et godt skolemiljø.  

 

4.1  Elevdeltakelse  

Alle elever har rett til deltakelse i skolemiljøarbeidet jfr. Opplæringsloven § 9a-8. Skolen skal 

tilrettelegge oppgaver for elevene tilpasset de enkelte årstrinn. F.eks. deltakelse i arbeidet 

med å lage klasseregler, kartlegging av det fysiske miljøet ved målinger av inneklima og 

lignende.  

4.2  Foreldresamarbeid  

Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid og i forståelse med hjemmet (Opplæringslovens 

§ 1-1). Samarbeidet skal bl.a. bidra til elevens faglige og sosiale utvikling, og det er en viktig 

ressurs for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø.  

4.3  Samarbeidsorganer  

Elever og foresatte har rett til deltakelse i ulike samarbeidsorganer, begrunnet i hensynet til 

demokrati og kvalitet i skolen. Det er lovpålagt å ha følgende samarbeidsorganene på alle 

skoler:  

 Samarbeidsutvalg (SU) - Opplæringsloven § 11-1  

 Skolemiljøutvalg (SMU) - Opplæringsloven § 11a-1  
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 Elevråd - Opplæringsloven § 11-2 og § 9a-8 

 Foreldreråd (FAU) - Opplæringsloven § 11-4  

 

4.4  Skolens informasjonsplikt  

Skolen plikter, jf. Opplæringsloven § 9a-9, å holde elever, foresatte og alle 

samarbeidsorganene løpende orientert om alle forhold av vesentlig betydning for 

skolemiljøet (dagligdagse hendelser eller mindre endringer av rutiner omfattes ikke av 

dette). Eksempler på slike forhold er:  

 Resultater fra skolemiljøundersøkelser  

 Alvorlige voldsepisoder  

 Vedvarende dårlige psykososiale forhold  

 Problemer med temperaturreguleringen i klasserommet  

 Utarbeidelse av opplegg for det systematiske arbeidet med skolemiljøet  

 Pålegg fra tilsynsmyndigheter  

Skolen skal ta organene med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak så tidlig som 

mulig. Dette er særlig viktig ved oppføring eller rehabilitering av skolebygg, og ved større 

revisjoner av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen.  

Videre har skolen en plikt til snarest mulig å varsle alle elever, og eventuelt alle foresatte, 

dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ innvirkning på 

helsen til elevene. 

5. KVALITETSSIKRING AV SKOLEMILJØET 
 

5.1 Forebyggende og helsefremmende arbeid 
Skolene skal jobbe aktivt, kontinuerlig og systematisk for å sikre elevenes rett til et godt 

fysisk og psykososialt skolemiljø. 

§ 9a-3: Nulltoleranse og systematisk arbeid, andre ledd  

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremja helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at 
krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort  
 



3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune - 15/00406-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune : Plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø

9 

Enebakk kommunes målsetting om at alle elever i Enebakkskolen skal oppleve trygghet og 

sosial tilhørighet som fremmer helse, trivsel og læring, handler ikke bare om mobbing, men 

også om at skolemiljøet skal fremme og bidra positivt til helse, trivsel og læring hos elevene.  

Målinger og observasjoner av miljøet er derfor viktige, fordi de kan si noe om hvilken effekt 

de ulike miljøfaktorene kan ha på helse, trivsel og læring hos elevene.  

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø som 
er forskningsbasert og gir konkrete forslag til arbeid. Det omfatter følgende områder:  

 God ledelse, organisasjon og kultur for læring i skolen  

 Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp  

 Positive relasjoner mellom elev og lærer  

 Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene  

 Godt samarbeid mellom hjem og skole  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/sosial-

kompetanse/struktur-og-regler/ 

Kommunens og skolenes arbeid med å fremme helse, miljø og trygghet for elevene skal være 

kontinuerlig og systematisk. Dette innebærer at det systemiske arbeidet er den røde tråden i 

skolens arbeid, ikke noe som kun blir gjort når det oppstår vanskelige/ utfordrende 

situasjoner. Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig.  

Derfor skal den enkelte skole ha en egen handlingsplan for et godt skole- og læringsmiljø 

hvor arbeidet med et godt psykososialt miljø er satt i system, og strategiene for det 

forebyggende arbeidet er inkludert i skolenes årshjul i 1310.no. 

Skolens personale og elevrådet skal gjøres kjent med, og delta i drøftinger rundt skolens 

handlingsplan minst to ganger i året. På den måten sørger vi for at handlingsplanen blir et 

nyttig verktøy i det daglige virke, og ikke noe vi kun henter frem ved «behov». Øvrige krav til 

innhold i skolens handlingsplan er beskrevet i eget vedlegg. 

5.2  Internkontroll 
 

Internkontrollen skal være en rød tråd i skolens arbeid, dvs. være gjennomtenkt og 

planmessig. Skolen må jobbe med tiltak som virker både forebyggende og positivt 

fremmende på miljøet, både på system- og individnivå. Dette arbeidet skal dokumenteres 
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fortløpende, og evalueres ved behov. Internkontrollen bør ses i sammenheng med 

internkontroll etter arbeidsmiljøloven og annen HMS-lovgivning.  

Følgende minstekrav til skolenes rutiner for internkontroll skal gjelde: 

5.3 Rutiner for systemrettet arbeid  
 

OPPGAVE/ TILTAK ANSVARLIG TIDSPUNKT 
Aktivt bruk av kommunal plan for kvalitetssikring 
av et godt skolemiljø og skolens handlingsplan 

Rektor/ alle 
ansatte 

Kontinuerlig  

Hver skole utarbeider en lokal handlingsplan for 
det fysiske og psykososiale miljøet ved skolen 
(se minimumskrav i eget vedlegg).  
- Planen baseres på kartlegging av styrker og 
utfordringer v/skolemiljøet.  
- Elever og foresatte er involvert i arbeidet med 
planen.  
- Planen har konkrete mål og tiltak for 
skolemiljøet.  
- Planen går som en rød tråd i skolehverdagen. 

Rektor/ alle 
ansatte 

Evalueres og ev. 
revideres årlig 

Informasjon til alle elever og foresatte:  
- Elevers og foresattes rettigheter etter 
Opplæringslovens kapittel 9A 
- Skolens egen handlingsplan 
- Avvikshåndtering   
- Kommunens (og ev. skolens) ordensreglement  
- Kommunens retningslinjer for hjem-skole 
samarbeid  
- Kommunens rutiner for oppfølging av 
elevfravær  

Rektor  Ved skolestart hvert 
år 

Opplæring av og informasjon til alle ansatte:  
- Skolens egen handlingsplan, samt kommunens 
plan for kvalitetssikring av skolemiljøet  
- Diskusjon på og skriftliggjøring av eventuelle 
endringer i skolens handlingsplan 
- Kommunens (og ev. skolens) ordensreglement  
- Kommunens retningslinjer for hjem-skole 
samarbeid  
- Kommunens rutiner for oppfølgning av 
elevfravær  

Rektor Minimum en gang 
per år  

Inspeksjonsrutinene gjennomgås og diskuteres 
med personalet og elevene. Revideres ved behov. 

Rektor Ved skolestart og ev. 
i løpet av skoleåret 

Oppfølging av skolemiljøet gjennom bruk av 
Klassetrivsel.no 

Rektor/ 
kontaktlærer 

Fortløpende etter 
plan/ ved behov 

Samarbeidsorganene (SU, SMU, elevråd, FAU):  Rektor  Fortløpende  



3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune - 15/00406-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune : Plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø

11 

- Skolen holder alle samarbeidsorganer løpende 
orientert om alle forhold av vesentlig betydning 
for skolemiljøet. 
Skolen tar samarbeidsorganene med i planlegging 
og gjennomføring av miljøtiltak så tidlig som 
mulig. 
Varsle alle elever/foreldre, om forhold ved 
skolemiljøet som kan ha negativ innvirkning på 
helsen til elevene. 

Rektor  Snarest mulig 

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 
gjennomføres fra og med 5. til og med 10. trinn. 
Resultater fra undersøkelsen analyseres, og 
gjennomgås med personalet, elever, og foresatte. 
Skolen bruker resultatene til revidering av egen 
handlingsplan og setter inn nødvendig tiltak. 

Rektor  I løpet av høst- 
halvåret hvert år 

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse 
gjennomføres på 3., 6. og 9. trinn.  
Resultatene fra undersøkelsen analyseres og 
sammenholdes med elevundersøkelsen der dette 
er mulig, og gjennomgås med personalet, elever, 
og foresatte 
Skolen bruker resultatene til revidering av egen 
handlingsplan og setter inn nødvendig tiltak. 

Rektor  I løpet av høst- 
halvåret hvert andre 
år (partallsår) 

Vurdere kontakt med Læringsmiljøveileder/ PPT: 
For hjelp og veiledning i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling. 

Rektor/Ressur
steam 

Fortløpende  

Evaluere eget skolemiljøarbeid og rutiner/planer 
for skolemiljøarbeidet.  
- Ha rutiner for evalueringen: når, hvem, hva og 
hvordan  
- Er arbeidet og rutinene egnet for å nå målene 
som er satt for skolemiljøet  
- Dokumentere at evalueringen er gjennomført.  
 

Rektor Årlig  

 

5.4 Rutiner for individrettet arbeid (§ 9a-4) 
 

OPPGAVE/ TILTAK ANSVARLIG TIDSPUNKT 
Aktivt bruk av «Plan for kvalitetssikring 
av et godt skolemiljø» 

Rektor/ alle ansatte Kontinuerlig  

Aktivt bruk av ordensreglementet Alle ansatte Kontinuerlig 
Kartlegging av trivsel, orden og 
oppførsel på skolen i 
utviklingssamtalen/elevsamtalen.  
Rapportere ev. bekymring til rektor. 

Kontaktlærer Minimum to ganger per 
skoleår 
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Følge opp elevfravær i tråd med 
kommunens regler og rutiner 

Alle ansatte Kontinuerlig  

Ved kunnskap/mistanke om brudd på 
elevs rett til et godt psykososialt miljø - 
følge aktivitetsplikten og rutine for 
avvikshåndtering i  «Plan for 
kvalitetssikring av elevenes skolemiljø»  

Alle ansatte 
Rektor  

Kontinuerlig  

 

6 HÅNDTERING AV AVVIK  
 

6.1 Det fysiske skolemiljøet  
 

Elever, foreldre og råd/utvalg ved skolen har rett til å be om tiltak for å rette på fysiske 

miljøforhold på skolen (§ 9a-2). Skolen skal da snarest mulig fatte et enkeltvedtak etter 

reglene i forvaltningsloven. Dersom skolen ikke treffer vedtak, kan elev/foreldre klage til 

Fylkesmannen som om det var fattet et vedtak (§9a-7, fjerde ledd) 

6.2 Det psykososiale skolemiljøet  
 

Følgende minstekrav til skolens rutiner for avvikshåndtering skal gjelde. Dvs. når skolen har 

kunnskap/mistanke om at en elev blir utsatt for krenkelser, eller har mottatt henstilling fra 

elev/foreldre om tiltak i forhold til det psykososiale miljøet. 

6.2.1 Håndhevelse av aktivitetsplikten 
 

AKTIVITETSPLIKTEN ANSVAR DOKUMENTASJON 
Rutiner for avdekking (følge med og fange 
opp):  

 Elevundersøkelsen 
 Kartlegging av trivsel på skolen to 

ganger i året i utviklingssamtalen  
 Bruk av Klassetrivsel.no 
 Inspeksjonsrutiner  
 Fortløpende observasjon av og 

involvering i den enkelte elevs situasjon 
på skolen 

- kontaktlærer  
- skolens ledelse  
- alle ansatte 

Skriftlige rutiner i 
skolens 
handlingsplan. 
Gjøremål legges inn i 
1310.no. 
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Gripe direkte inn dersom det er nødvendig og 
mulig.  
Formål: stanse uønskede handlinger så fort 
som mulig for å unngå/redusere 
fysiske/psykiske skader.  
Husk – svært begrenset adgang til bruk av 
fysisk makt i skolen.  

Den eller de 
som observerer 
situasjonen 

Referat ved behov  
Bruk av fysisk makt 
må dokumenteres i 
egen rapport. 

Rektor skal varsles snarest.  
Den som varsler skal tas på alvor. 
 

Den eller de 
ansatte som 
observerer 
situasjonen/ 
Kontaktlærer  

Utfylling av 
registreringsskjema 
og aktivitetsplan  
startes opp (Vedlegg) 

Undersøkelser skal settes i gang straks etter 
kunnskap/mistanke om krenkende 
ord/handlinger.  
Undersøkelsene kan bestå i:  
- Samtale med involverte elever (må sikre at 
elevenes subjektive opplevelse kommer fram).  
- Samtaler med foreldre til alle parter  
- Samtaler/diskusjoner i kollegiet 
- Observasjoner og kartlegginger 

Ansatt som 
observerer 
situasjonen/  
kontaktlærer/  
skolens ledelse 

Aktivitetsplan  

 

6.2.2 Tiltak og evaluering 
 

TILTAK OG EVALUERING ANSVAR DOKUMENTASJON 
Dersom skolens undersøkelser avdekker at en 
eller flere elevers skolemiljø ikke er 
tilfredsstillende må skolen sette inn tiltak. 
Det må da vurderes:  

 Hva er egnede tiltak?  
 Hvem settes tiltakene inn mot 

(enkeltelever, flere elever, 
klassemiljøet, hele skolen)?  

- Skolen må ivareta alle involverte elever.  
- Skolen må sikre godt samarbeid med 
foreldrene. 

Rektor Registreringsskjema 
og aktivitetsplan  

Dersom det settes inn tiltak som er 
inngripende for den eleven det gjelder (f.eks. 
bortvisning i inntil tre dager, klassebytte), må 
det fattes eget enkeltvedtak om dette.  
NB! Husk å forhåndsvarsle elev og foreldre før 
slike vedtak fattes. 

Rektor Enkeltvedtak i 
ePhorte 
 

Ev. reaksjoner mot elev som har krenket en 
annen må være i tråd med ordensreglementet. 

Kontaktlærer/ 
rektor/ 
kommunalsjef 

Referat ved behov/ev. 
enkeltvedtak 
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Oppfølging og evaluering av tiltak:  
Saken følges opp inntil krenkelsene/ 
problemsituasjonene opphører.  
Skolen, sammen med elev og foresatte, 
evaluerer og vurderer fortløpende behov for 
nye tiltak. 

Kontaktlærer/ 
rektor 

Revidert 
aktivitetsplan og ev. 
referat ved behov 

Dersom krenkende atferd ikke opphører 
innen rimelig tid bringes andre eksterne 
parter inn i saken.  
For eksempel Læringsmiljøveileder, PPT, 
barnevern. Dersom politi eller konfliktråd 
vurderes må dette være i samråd med 
skoleeier. 

Rektor Referat ved behov 

Personalsak og skolemiljøsak:  
Dersom ansatte v/skolen har krenket en elev, 
er dette, i tillegg til en sak om elevens 
skolemiljø, en personalsak som utløser en 
særskilt aktivitetsplikt. Skoleeier skal varsles 
umiddelbart  

Rektor  Referat ved behov 

 

 

6.2.3 Fylkesmannens håndtering av avvikssaker 
 

§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 
Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen 

etter at saka er teken opp med rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saka ikkje er teken opp 

med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre 

særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven 

går når saka blir meldt til Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle opplysningar som Fylkesmannen 

meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best 

for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling. 

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan Fylkesmannen 

vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for 

gjennomføringa av vedtaket, og Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter 

skolen sitt ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd 
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7. VEDLEGG 
 

7.1 Registreringsskjema og aktivitetsplan 
 

Planen skrives i elevens mappe i ephorte 

Aktivitetsplan hjemlet i opplæringslovens kapittel 9A 
(endra med lov 9 juni 2017 nr. 38, ikr. 1. august 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

Hjemlet i § 9a-2 og § 9a-4 
 
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå  
a) kva problem tiltaka skal løyse  
b) kva tiltak skolen har planlagt  
c) når tiltaka skal gjennomførast  
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka  
e) når tiltaka skal evaluerast.  
Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.  

 
Saken gjelder ______________________________  _____________________ 
   Navn     Fødselsdato 
 
Rektor fikk melding om saken ___________ 
     dato 

Saken ble meldt av ___________________________________ 

Sakens innhold:  
 

Skolen setter umiddelbart i gang følgende undersøkende tiltak: 
Tiltak  Ansvar  Dato  
Kontakt med foresatte Rektor   
Samtale med elev Rektor/ sosiallærer/ kontaktlærer  
Samtaler med andre involverte Rektor/ sosiallærer/ kontaktlærer  
Observasjon i timer og friminutt   
Møte med foresatte og elev med 
konklusjon og eventuell videre 
tiltaksplan 

  

   
 

Konklusjon (resultatet av de undersøkende tiltakene presenteres skriftlig og konkluderes i 
møte med foresatte og elev): 

Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø jfr. Opplæringslovas § 9a-2 er/ er ikke oppfylt. 
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Aktivitetsplan (utarbeides når konklusjonen er at elevens rett til et trygt og godt 
skolemiljø ikke er oppfylt) 

Tiltakene i denne planen settes i verk for å løse følgende problem: 

 
 

Tiltak Gjennom-
føres når 

Ansvarlig  Dato for 
evaluering  

Evaluering  

     
     
     
     
     
     

 

Planen er gjennomgått og godkjent av elev og foresatte ________________ 

         Dato  

 

__________________________ _____________________ ______________________ 

Rektor     Foresatt   Foresatt 

 

Planen er evaluert i samarbeid med foresatte og elev.  

Konklusjon: Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø er/ er ikke oppfylt. 

__________________________ _____________________ ______________________ 

Rektor     Foresatt   Foresatt 

 

Dersom retten ikke er oppfylt utarbeides revidert tiltaksplan 

 

 

 

 

7.2 Minimumskrav til skolenes plan for et trygt og godt skolemiljø  
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1. skolens fokusområder/ mål for skoleåret, samt hvilke data som danner grunnlag for 
målene 

2. skolens forebyggende tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø 

Hvordan bidrar skolen til at det enkelte barn opplever å: 

 være en del av fellesskapet? 
 bli verdsatt og være betydningsfull? 
 kjenne seg trygg, trives og ha gode venner? 
 ha innflytelse på egen lek- og læringssituasjon? 
 kjenne seg selvstendig? 
 få utnyttet sine ressurser og sitt potensial? 
 lære, utvikle seg og lykkes? 
 mestre og løse dagliglivets utfordringer? 

3. Skolens tiltak for å følge med på og kartlegge skolemiljøet – hvilke arenaer og 
verktøy brukes og når  

4. Hva forstås med krenkende atferd (hentes fra kommunal plan) 
5. Hva forstås med de ansattes tiltaksplikt (hentes fra kommunal plan) 

Se også: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/sosial-kompetanse/struktur-og-
regler/ 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*#KAPITTEL_11  

  

NB! I det øyeblikk en sak er varslet til rektor, uavhengig av hvem som varsler, trer tiltak 
for avvikshåndtering i den kommunale planen for kvalitetssikring av skolemiljøet i 
verk. 

 

Referanser:  
 NOU 2015:2, Djupedalsutvalgets rapport  
 Prop.57 L (2016-2017) 
 Skolemiljø Udir – 3 - 2017 
 Norges Lover  
 Handlingsplaner i andre kommuner 
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 Ansvarsdialog skoleåret 2018-2019  
 
1. Hensikt  
Ansvarsdialogen er en del av kvalitetssystemet i grunnskolen i Enebakk. Dialogen skal bidra til å sikre 
at skolene drives i samsvar med gjeldende regelverk. I tillegg inngår dialogen i skoleeiers oppfølging 
av resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene  
(jf.opplæringsloven § 13-10).  
Ansvarsdialogen skal også bidra til at skoleeier får et innblikk i skolens pedagogiske praksis, og 
dermed sikre oppfølging og gi støtte til skolene i arbeid med utvikling og forvaltning.  
Det legges vekt på at vurderinger og synspunkter i dialogen skal gi mulighet for gjensidig informasjon 
og refleksjon. Arbeid med implementering av strategisk plan for kvalitet et viktig element i tillegg til 
skolens arbeid med organisasjonsutvikling. Det vil legges vekt på hvordan arbeidet med dette 
organiseres og gjennomføres i praksis. 

 

 
 2. Deltakere  
Skolens ledelse, plangruppe, tillitsvalgte, spes.spedkoordinator, PPT-kontakt og 
elevrådsleder/nestleder deltar på møtet.  
Om skolen ønsker det kan de også kalle inn SU-leder og andre ansatte de mener er viktig at er til 
stede.  Det er skolen som kaller inn.  
Fra Kontor for kultur, oppvekst –og skole deltar kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng sammen med 
skolefagligrådgiver Mari Munkeby og skolekonsulent Vibeke Nordahl Holte. I tillegg deltar en rektor 
fra de øvrige skolene i kommunen på møtene.  

 
 3. Innhold og organisering  
Det er avsatt 4 timer per skole.  
I begynnelsen av møtet (ca. ½ time) ønsker vi en omvisning på skolen, hvor vi kan besøke 
klasser/grupper. Vi ønsker å se spor etter utviklingsarbeidet som skoleledelsen har arbeidet med 
gjennom lærende ledernettverk og/eller nettverk i forhold til vurdering for læring. På denne delen 
skal kun rektor og skolekontorets representanter delta.  
Ansvarsdialogen (ca. 3 timer inkl. lunsj med enkel servering) der alle møtedeltakere deltar helt eller 
delvis avhengig av saker. Samtalene gjennomføres med utgangspunkt i tema for samtalen (se 
nedenfor).  
Skolen skriver referat som oversendes i ephorte (mappe 18/500), senest en uke etter samtalen. 

4. Tema for samtalen:  
a) Oppfølging etter tilsynet fra fylkesmannen ved Mjær og Stranden skoler der tema har vært 
elevenes utbytte av undervisningen.  
Vi vil legge hovedvekt på skolens arbeid med alle dokumenter knyttet til spesialundervisning; 
Sakkyndigvurdering, enkeltvedtak, IOP og årsrapport.  
Det er viktig at alle skolene har satt seg inn i rapportene fra fylkesmannen og gjør en analyse om det 
er noe som må gjøres ved egen skole, og i tilfelle hva.  
 
b) Oppfølging av rutiner innen:  
- Tiltaksplan etter opplæringslovens kapittel 9a – skolens oppfølging av elevenes  
- Hvordan drøftes elevenes læringsmiljø i personalet?  
- På hvilke arenaer?  
- På hvilke måter?  
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- Skolens rutiner?  
- Hvordan sikrer skolen et godt læringsmiljø for alle?  
- Elevenes medvirkning? 

 

d) Oppsummering og vurdering av møtet  
Forberedelse  
Vi ber om at Mari Munkeby  senest en uke før kl. 1200 får tilsendt: 
- de to siste tiltaksplanene knyttet til opplæringsloven § 9 A-3 og referat der det fremkommer 
eksempler på hvordan tiltakene er fulgt opp og evaluert.  
- det siste vedtaket om spesialundervisning med sakkyndig tilrådning, IOP  
- det siste vedtaket om spesialundervisning med sakkyndig tilrådning, IOP hvor også årsrapport er 
ferdigstilt.  
 
 
e)  
Eventuelt eget tema som dere ønsker å drøfte/legge frem 
 
f)  
Vi ønsker å være med på hele eller deler av en fellestid på skolen for å se hvordan dere organiserer 
denne.  
 
Møtetidspunkter  
Møtene gjennomføres innenfor tidsrammen fra kl. 11.00-15.00, dersom ikke annet fremkommer i 
Outlook. 

Dere sender inn forslag til agenda med tidsplan på forhånd.  
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 04/19 Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien - 

  Prosjektplan 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 18/00162-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon – 
Oppgradering Tangenveien, til orientering. 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon av anleggsprosjektet  Tangenveien -  Prosjektplan, 
Forvaltningsrevisjon av anleggsprosjektet Tangenveien - Oppstart 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok den 13.12.18 i sak 30/18 – Oppgradering - Tangenveien –
tilleggsbevilgning følgende: 

1. Kontrollutvalget ber om at det utarbeides en undersøkelse vedrørende
anleggsprosjektet Tangenveien.

2. kontrollutvalget ber Follo distriktsrevisjon IKS utarbeide en prosjektplan på
bakgrunn av kontrollutvalgets vedtatte mål og problemstillinger for prosjektet.
Prosjektplanen legges fram i Kontrollutvalgets neste møte.

Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 13.12.18 sak 30/18 følgende mål og problemstillinger 
for undersøkelsen: 

Formål: 
Undersøke om etterlevelse av reglement for prosjektstyring, anskaffelsesregelverk 
samt politisk behandling i anleggsprosjektet Tangenveien. 

Problemstillinger: 
1. Hvordan har rutiner og praksis vært for etterlevelse av Reglement for

prosjektstyring generelt og i forbindelse med prosjektets ulike faser.
2. Har det vært økonomiske eller administrative avvik i forhold til prosjektet. Hvis

så, hvordan har disse blitt håndtert?
3. Hvordan har rutiner og praksis vært i forhold til etterlevelse av

anskaffelsesregelverket for prosjektet?
4. Har det vært avvik i forhold til anskaffelsesregelverket for prosjektet? Hvis så,

hvordan har disse blitt håndtert?
5. Hvordan har byggekomiteen vært involvert i prosjektet; generelt og i

prosjektets ulike faser?

Prosjektplan 
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Prosjektplan fra Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), datert 14.01.19 følger vedlagt. 
 
Formål og problemstillinger 
FDR foreslår følgende justering i formål for forvaltningsrevisjonen: 
«Undersøke anlegggsprosjektet Tangenveiens etterlevelse av reglement for 
prosjektstyring og anskaffelsesregelverk, samt politisk behandling i 
anleggsprosjektet.  
 
Når det gjelder problemstillinger foreslår FDR følgende: 

 Problemstilling 2 behandles først, herunder rådmannens samlede fremstilling 
av investeringsprosjektet.  

 Problemstilling nr 3 og 4 gjelder anskaffelsesregelverket og kan slås sammen.  
 
Ut fra dette foreslå revisor følgende problemstillinger: 

1. Hvordan har anleggsprosjektet Tangenveien forløpt samlet sett? 

 Hvordan har økonomiske og eventuelt andre avvik blitt håndtert? 
2. Hvordan har kommunens prosjektstyringsreglement blitt etterlevd i prosjektets 

faser og generelt? 
3. Hvordan har anskaffelseslov/-forskrift og kommunens anskaffelsesregelverk 

blitt etterlevd i prosjektet? 

 Har de vært avvik fra anskaffelsesregelverket? 
4. Hvordan har Prosjekt- og byggekomiteen vært involvert i prosjektstyringen? 

 
Metode og gjennomføring 
FDR´s datakilder er kommunens dokumenter og regnskap, samt intervju med 
politikere og ansatte.  
 
FDR legger opp til oppstartsmøte med rådmannen og prosjektleder 21.01.19, og en 
endelig presentasjon av utredningen i kontrollutvalget 04.04.19. 
 
Sekretariatets vurdering 
 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens forslag til prosjektplan ivaretar 
kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger i forhold til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Sekretariatet vil foreslå at mål og problemstillinger slik de framkommer i 
prosjektplanen vedtas for prosjektet.  
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet 
for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
Unni Westli 
Kontrollsekretær  
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Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

Enebakk kommunes kontrollutvalg 

v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Postboks 195, 1431 Ås 

Kjell.Tore.Wirum@as.kommune.no 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772                         Ski, 14.1.2019 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV ANLEGGSPROSJEKTET TANGEN-

VEIEN – PROSJEKTPLAN  
 

1 Bakgrunn 

Anleggsarbeidet i Tangenveien i Ytre Enebakk startet i oktober 2017 og ble ferdig i oktober 

2018. Anleggsarbeidet omfattet to hovedelementer: 

 ca. 700 m atkomstvei med fortau; 

 kabelgrøft på hele strekningen, samt veibelysning og fordelingsskap. 

 

Enebakk kommunestyre behandlet sak 65/18 Oppgradering Tangenveien – tilleggsbevilging 

17.9.2018. Kommunestyret vedtok bl.a. følgende punkter:  

1. "Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinansiere prosjek-

tet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet fra kr 17 590 688 til      

21 590 688 (inkl. mva.)." 

3. "Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget og ber om at det utredes om 

prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært involvert i forhold til 

vedtatt reglement." 

 

2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok 13.12.2018 (sak 30/18) å bestille undersøkelse 

(liten forvaltningsrevisjon) av Anleggsprosjektet Tangenveien, samt å be Follo distriktsrevi-

sjon IKS utarbeide prosjektplan. 

 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål: "Undersøke om etterlevelse av reglement 

for prosjektstyring, anskaffelsesregelverk samt politisk behandling i anleggsprosjektet 

Tangenveien." Revisor foreslår følgende justerte formulering av formål: Undersøke anleggs-

prosjektet Tangenveiens etterlevelse av reglement for prosjektstyring og anskaffelsesregel-

verk, samt politisk behandling i anleggsprosjektet. 

 

Kontrollutvalget vedtok fem problemstillinger:  

1. "Hvordan har rutiner og praksis vært for etterlevelse av Reglement for prosjektstyring; 

generelt og i forbindelse med prosjektets ulike faser? 

2. Har det vært økonomiske eller administrative avvik i forhold til prosjektet? Hvis så, 

hvordan har disse blitt håndtert? 

3. Hvordan har rutiner og praksis vært i forhold til etterlevelse av anskaffelsesregelverket 

for prosjektet? 

4. Har det vært avvik i forhold til anskaffelsesregelverket for prosjektet? Hvis så, hvor-

dan har disse blitt håndtert? 
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5. Hvordan har byggekomiteen vært involvert i prosjektet; generelt og i prosjektets ulike 

faser?" 

 

Revisor foreslår at problemstilling nr. 2 behandles først, herunder rådmannens samlede frem-

stilling av investeringsprosjektet. Problemstillinger nr. 3 og 4 gjelder anskaffelsesregelverket 

og kan slås sammen. Revisor foreslår fire justerte problemstillinger med to underpunkter: 

1. Hvordan har anleggsprosjektet Tangenveien forløpt samlet sett?  

 Hvordan har økonomiske og eventuelt andre avvik blitt håndtert? 

2. Hvordan har kommunens prosjektstyringsreglement blitt etterlevd i prosjektets faser 

og generelt? 

3. Hvordan har anskaffelseslov/-forskrift og kommunens anskaffelsesregelverk blitt etter-

levd i prosjektet?  

 Har det vært avvik fra anskaffelsesregelverket? 

4. Hvordan har Prosjekt- og byggekomiteen vært involvert i prosjektstyringen? 

 

3 Presisering og avgrensning – kostnad 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Lov 

om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), Reglement for prosjektstyring i Enebakk kom-

mune og kommunens Økonomireglement og Delegeringsreglement. Datakilder er kommunens 

dokumenter og regnskap, samt intervju med politiker og ansatte. 

 

I kontrollutvalgets møte 13.12.2018 ble det gjort klart at denne undersøkelsen kommer i til-

legg til kommunens ordinære forvaltningsrevisjon 2019, det vil si at undersøkelsen betales 

etter medgått tid.  

 

Follo distriktsrevisjon IKS tar sikte på å bruke to ukeverk på undersøkelsen. Vår timepris er 

950 kr (ingen mva.). Vi vil sende faktura på ca. 71 250 kr (950 kr/t * 75 t).  

 

4 Metode og gjennomføring 

Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

 

Dato:  Aktivitet:  

13.12.2018: Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte undersøkelse av Anleggsprosjektet 

Tangenveien.  

14.1.2019: Oppstartsbrev sendt rådmann Kjersti Øiseth.  

21.1.2019: Oppstartsmøte med rådmannen og prosjektleder Sofia Kalenius, som er råd-

mannens kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

7.2.2019: Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan. 

?8.2.2019: Møter med kommunalsjef for Teknikk og samfunn Tore Hauger, prosjektleder 

Sofia Kalenius, økonomisjef Lars Kløvstad og innkjøpsansvarlig Steinar By-

berg Hansen. 

?11.2.2019: Møte med leder for Prosjekt- og byggekomiteen Einar Holstad (Krf). 

?25.2.2019: Verifisering av revisjonsrapport med rådmannens kontaktperson. 

?30.2.2019: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  

?10.3.2019: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  

4.4.2019: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  
?: Tentativ dato – ikke berammet. 

 

Steinar Neby /s/    Didrik Hjort /s/    

revisjonssjef     avdelingsleder for forvaltningsrevisjon  
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA   

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 
 

Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no  
 
 

 

 

Enebakk kommune 

Rådmann Kjersti Øiseth 

Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk 

Postmottak@enebakk.kommune.no 

 

Kopi: Kontrollutvalget i Enebakk kommune v/FIKS (Kjell.Tore.wirum@as.kommune.no). 

 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772                 J.nr. 4/2019  Ski, 14.1.2019  

 

FORVALTNINGSREVISJON AV ANLEGGSPROSJEKTET TANGENVEIEN 

– OPPSTART 

 
Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok 13.12.2018 (sak 30/18) å bestille forvaltningsrevisjonspro-

sjektet Anleggsprosjektet Tangenveien. Formål og problemstillinger fremgår av vedlagt prosjektplan, 

som kontrollutvalget skal behandle 7.2.2019. Vi tar forbehold om kontrollutvalgets godkjenning. 

 

Rådmannen har utpekt prosjektleder Sofia Kalenius som kontaktperson i forvaltningsrevisjonen.  

 

Oppstartsmøte er berammet til mandag 21.1.2019 kl. 9.00–10.00 på rådmannens kontor.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

 

/s/ 

Didrik Hjort      

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon  

 

 

Vedlegg: Prosjektplan (14.1.2019). 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 05/19 Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging - 
  Mål og problemstillinger 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00030-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging.

2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.

Vedlegg: 
Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging 

Vedtak i saken sendes til: 
Follo distriktsrevisjon IKS 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget i Enebakk vedtok den 13. desember 2018, sak 33/18 Tema for 
forvaltningsrevisjon 2019 følgende: 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon 2019:

1) Sykefraværsoppfølgning.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert
av prosjektene til neste møte.

Vurdering: 
Grunnet underbemanning i FIKS 2018, har sekretariatet bestilt konsulent- og 
rådgivningsbistand fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) for å utarbeide 
mål og problemstillinger for forvaltningsprosjektet. Forslag til formål og 
problemstillinger er oversendt i notat av 22.01.2019. 

Følgende formål og problemstillinger er foreslått: 

Formål: 
Å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende rutiner for 
sykefraværsoppfølging. 
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Problemstillinger: 
1. I hvilken grad er Enebakk kommune sine rutiner for oppfølging av sykemeldte i 

tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? 
2. I hvilken grad oppfyller Enebakk kommune sin plikt til systematisk oppfølging 

av sykefravær? 
3. I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet? 
4. I hvilken grad har tiltakene vært egnet til å redusere sykefraværet? 
5. I hvilken grad har Enebakk kommune tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers 

forpliktelser i hh.t. IA-avtalen? 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at forslag til mål og problemstillinger ivaretar 
følgende kategorier: 

 Regelverksetterlevelse  

 Ressursbruk og måloppnåelse  

 Kvalitet  
 

Avslutning 
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli 
justert i henhold til kontrollutvalgets behandling, før saken oversendes til 
oppdragsansvarlig revisor som grunnlag for utarbeidelse av prosjektplan.  
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
 
Unni Westli 
Kontrollsekretær 
 



5/19 Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging - Mål og problemstillinger - 19/00030-2 Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging - Mål og problemstillinger : Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging

 Notat 1 av 2 
Vår dato Vår referanse 

21.01.2019 19/00003-14 
Vår saksbehandler   

Samia Esam, tlf.67934500      

 
Til 

Kjell Tore Wirum/Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

 

         

  
  

Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging  

Kontrollutvalget i Enebakk vedtok den 13. desember 2018, jf. sak 33/18, å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging. 
 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektet. Fiks har gitt 
oppdraget videre til Rokus. 
 
Aktuelt tema for forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging er effekt av de ulike tiltakene og 
etterlevelse av IA-ordningen, jf. plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 i Enebakk kommune. 
 
Når det gjelder risikoområde for sykefraværsoppfølging har revisjonen i overordnet analyse for 
Enebakk kommune påpekt at kommunen har noe høyt sykefravær slik at det er risiko for at 
sykefraværet koster unødvendig tid og penger. Risikoen ligger også i at tiltakene overfor den som er 
sykmeldt ikke har effekt slik at det bør iverksettes flere tiltak. Videre må det ses på om IA-ordningen 
etterleves.  
 
I vesentlighetsvurderingen har revisjonen pekt på at sykelønnsordningen er nasjonal. Hva kommunen 
kan gjøre er begrenset, men viktig.  
 
 
Forslag til formål og problemstillinger 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende rutiner 
for sykefraværsoppfølging.  
 
Følgende problemstillinger kan være aktuelle: 
 

1. I hvilken grad er Enebakk kommune sine rutiner for oppfølging av sykemeldte i tråd med 
gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? 

2. I hvilken grad oppfyller Enebakk kommune sin plikt til systematisk oppfølging av sykefravær? 
3. I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere sykefravær? 
4. I hvilken grad har tiltakene vært egnet til å redusere sykefraværet? 
5. I hvilken grad har Enebakk kommune tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers forpliktelser i hht. 

IA- avtalen 
 
 
Problemstilling 1 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og 
myndighetsutøvelse. 
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 Vår dato Vår referanse 

 21.01.2019 19/00003-14 
 
Problemstilling 2 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og 
myndighetsutøvelse. 
 
Problemstilling 3 faller innenfor kategoriene ressursbruk og måloppnåelse 
 
Problemstilling 4 faller innenfor kategoriene kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester og 
ressursbruk. 
 
Problemstilling 5 regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og myndighetsutøvelse.    
 
 
 
 
 
 
Lørenskog, 21.01.2019 
 
 
Samia Esam 
Konsulent 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 06/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00023-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsrapport Enebakk KU 2018, Enebakk KU Behandlede saker 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

HJEMMEL 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 

Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret. 
 
 
Ås, 29.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I  

ENEBAKK KOMMUNE 
 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2018 
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ÅRSRAPPORT 2018 

   

 1 

1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 

nr.6 første punktum: 

 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 

 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 

15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 

forskriften). 
 

3. Kontrollutvalget i Enebakk 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget ble valgt av Enebakk kommunestyre 26.10.15 i sak 75/15 Valg av 

kontrollutvalg 2015 – 2019.   
 

3.1 Kontrollutvalgets sammensetning 

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer og har i 

2018 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti 

1. Leder Thorbjørn Nerland H Nr. 1-2 1. John Bergskaug FrP 

2. Medlem Lena Mjerskaug H  2. Lill-Eva Nordhagen FrP 

     3. Anita Kittelsen FrP 

     4. Dag Nordstrand H 

        

3. Nestleder Øivind Gundersen Ap Nr. 3-5 1. Geir Heine SV 

4. Medlem Mads Gjevert Pettersen1 Ap  2. Ragnfrid Rust Ap 

5. Medlem Anne Marit Næss SP  3. Hovel Heiaas SP 

     4. Anne Rysstad SV 

     5. Vegard Birkeland Ap 
1 Medlem av kommunestyret 
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I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 9 møter og behandlet 36 nummererte saker, hvorav 10 

saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 

 

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 

og blir fortløpende publisert både på kommunens nettsider og på FIKS sine nettsider.   
 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Thorbjørn Nerland og Lena Mjerskaug deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 7.-

8.februar 2018 på Gardermoen. 

 

Alle kontrollutvalgets medlemmer deltok på Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo den 

25. oktober som ble arrangert av FIKS. Hovedtema var ny kommunelov og GDPR/ny 

personopplysningslov og kommunenes krav om å opprette egne personvernombud. 

 

4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. 

 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. 

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de 

som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret 

eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 

følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 

 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 

alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 

 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 
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Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok høsten 2018 å tre ut av FIKS med endelig 

uttreden 1.1.2020. Dette har sin naturlige sammenheng med at Oppegård og Ski er i en 

sammenslåingsprosess for å bli Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. Det foregår for 

tiden en utredning om sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

som vil bli behandlet vinteren/våren 2019. I tillegg har Nesodden kommunestyre vedtatt 

høsten 2018 å tre ut av FIKS. 

 

Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i 2018.  

 

5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 
 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 

fra kontrollutvalget. 

 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) er et interkommunalt selskap som leverer 

revisjonstjenester innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene 

Enebakk, Nesodden, Ski og Ås. 

 

I forbindelse med vedtak i Fellesnemnda for Nordre Follo kommune høsten 2018 om at Ski 

kommune trer ut av Follo Distriktsrevisjon IKS, samt at kontrollutvalgene i Enebakk og Ås 

ville behandle spørsmålet om revisjonsordning for sine respektive kommuner i 

ekstraordinære møter høsten 2018, så en det som hensiktsmessig at også kontrollutvalget i 

Nesodden innstiller til Nesodden kommunestyre om fremtidig revisjonsordning for 

Nesodden kommune, herunder videre deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 05.12.18 sak 28/18 Enebakk kommune – Valg av 

revisjonsordning. Kontrollutvalget innstilte på at Enebakk kommune sa opp sin deltakelse i 

Follo Distriktsrevisjon IKS fra 31.12.18.  

 

Follo Distriktsrevisjon IKS arbeider for tiden med fusjonsplaner med Buskerud 

kommunerevisjon IKS for å bli en del av en større interkommunal revisjonsenhet. 

 

Enebakk kommunestyre har bedt kontrollutvalget om å innstille på valg av 

revisjonsordning for Enebakk kommune i løpet av 2019. 
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6. Budsjett kontroll og tilsyn 
Det følger av forskriften § 18: 

 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 

 

 

Kontrollutvalget behandlet 11.10.18 sak 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

 

7. Utvalgets arbeid i 2018 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 

2018. 

 

7.1 Tilsyn med revisjonen 

Det følger av forskriften § 6: 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 
 

 Revisjonsberetning 2017 Enebakk kommune 

 Revisjonsrapport pr 31.12.17 

 Revisjonens rapport pr 30.04.18 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 

 Revisjonens rapport pr 31.10.18 
 

7.2 Tilsyn med forvaltningen 

Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 

en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 

møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 

 

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

folkevalgte organer. 

 
7.2.1 Regnskapssaker 

Det følger av forskriften § 7: 
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Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 

fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget ga i møte 03.05.18 uttalelse til følgende regnskapssak: 

 
 Enebakk kommune - Årsregnskap 2017 
 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Enebakk kommunes tertialvise 

økonomirapporter til orientering. Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Enebakk kommune til orientering. 

  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 

 Internkontroll i Enebakk kommune 

 Kirkebygda sentralrenseanlegg 

 

 

Kontrollutvalget fikk i 2018 forelagt følgende forvaltningsrevisjonsrapport som 

orienteringssak: 

 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Kjøp av legevakttjenester (utarbeidet for Rælingen kommune. 

Enebakk kommune kjøper legevakttjenester fra Nedre Romerike legevakt (Flateby er tilknyttet 

legevakten))  
 

7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 12: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

 

 

Kontrollutvalget behandlet i 2018 følgende sak: 

 
 Status forvaltningsrevisjon 2011 – 2018 
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På bakgrunn av denne saken ble det etterlyst tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 

oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapport etter kommunestyrets vedtak: 

 
 Demensomsorgen i Enebakk kommune 

 Mobbing i skolen i Enebakk kommune 

 

 

Kontrollutvalget har i 2018 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapport: 

 
 Kommunale avgifter i Enebakk kommune 

 

 

Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019: 

 

 Oppgradering Tangenveien (sak oversendt fra kommunestyret) 

 Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune 

 

7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 

Det følger av forskriften § 13: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Enebakk kommune i 2018. 

 

 

Det følger av forskriften § 14: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 

er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). 

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 

Kontrollutvalget fikk seg forelagt følgende rapport om selskapskontroll i 2018: 

 
 Romerike Krisesenter IKS 

 

Kontrollutvalget har i 2018 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 

interkommunale selskap (IKS) Enebakk kommune er deltaker i.  

 
7.3 Tilsyn fra eksterne 

Det følger av koml. § 60e: 
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Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 

myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 

Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 

eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 

 
 Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018 (Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus) 

 Oppfølging etter avløpskontroll i Enebakk kommune (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 

 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Kirkebygda sentralrenseanlegg (Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus) 

 Tilsynsrapport – Elevenes skolemiljø – Enebakk ungdomsskole (Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus) 

 

7.4 Andre tilsyns- og kontrolloppgaver 

Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende sak: 

 
 Kjøp av barnevernstjenester i Enebakk kommune - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 
 
 

Kontrollutvalget behandlet i 2018 også følgende sak: 

 
 Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering 

 

Bakgrunnen for saken var avlysingen av et kontrollutvalgsmøte og problemstillingen 

vedrørende om offentlige møter, herunder kontrollutvalgets møter, som har vært kunngjort 

og hvor innkallingen var utsendt, kan avlyses. FIKS anmodet FKT (Forum for Kontroll og 

Tilsyn) om å rette en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

for å få en avklaring på dette.  

Avklaringen fra departementet, datert 15.oktober 2018, bemerket følgende: 

 
«Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak for å utsette 

behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut en innkalling med saksliste 



6/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 - 19/00023-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 : Årsrapport Enebakk KU 2018

ÅRSRAPPORT 2018 

   

 8 

som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse 

sakene skal behandles i et møte, jf. møteprinsippet i § 30 nr. 1.» 

 
  

Kontrollutvalget fikk i 2018 følgende orienteringer: 

 

 Dialog med kommunalsjef Helse og omsorg  

 Dialog med rådmann  

 Dialog med kommunalsjef Teknikk og Samfunn  

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende fra rådmann som orienteringssaker: 

 
 Orientering om innretningen av legevaktordningen i Enebakk kommune, og hvordan ordningen 

er formidlet til innbyggerne 

 Orientering om Enebakk kommunes bruk av dobbeltrom i sykehjem 

 Forvaltningsrevisjon kommunale gebyrer – svar på spørsmål 

 

I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt følgende som orienteringssak: 

 
 Kommuneoversikt – ventelister, april 2018 (Helsedirektoratet) 
 

7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 

tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2018 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 

saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Enebakk kommune. Skolering av 

utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. 
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Kirkebygda, 7. februar 2019 

 

 

 

Thorbjørn Nerland/s./ Øivind Gundersen/s./ Lena Mjerskaug/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

Mads Gjevert Pettersen/s./ Anne Marit Næss/s./  
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KONTROLLUTVALGET I 
ENEBAKK KOMMUNE 
 

BEHANDLEDE SAKER 2018 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

10.01.18    

 1/18 Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 

A 

24.01.18    

 2/18 Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - Ny behandling 

A 

01.02.18    

 3/18 Dialog med kommunalsjef Helse og omsorg A 

 4/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 A 

 5/18 Referat og orienteringer A 

 6/18 Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - Prosjektplan 

A 

22.03.18    

 7/18 Dialog med rådmann A 

 8/18 Kjøp av barnevernstjenester i Enebakk kommune - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

A 

 9/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune O 

 10/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS A 

 11/18 Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - innhenting av tilbud 

A 

 12/18 Referat og orienteringer A 

03.05.18    

 13/18 Enebakk kommune - Årsrapport 2017 A 

 14/18 Enebakk kommune - Årsregnskap 2017 A 

 15/18 Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS - Ny 
behandling 

A 

 16/18 Referat og orienteringer A 

21.06.18    

 17/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter 
i Enebakk kommune 

A 

 18/18 Oppsummering revisjon 2017 A 

 19/18 Status revisjonsordning A 

 20/18 Referat og orienteringer A 

 21/18 Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 
tredje ledd 

A 

11.10.18    

 22/18 Vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon av 
Kirkebygda sentralrenseanlegg 

A 

 23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg O 

 24/18 Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering A 

 25/18 Revisjonsstrategi 2018 A 

 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 A 

 27/18 Referat og orienteringer A 

05.12.18    

 28/18 Enebakk kommune - Valg av revisjonsordning B 

13.12.18    

 29/18 Dialog med kommunalsjef Teknikk og Samfunn A 

 30/18 Oversendelse av sak til kontrollutvalget – 
Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning 

B 



6/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 - 19/00023-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 : Enebakk KU Behandlede saker 2018

31/18 Revisjonens rapport pr 31.10.18 A 

32/18 Status forvaltningsrevisjon 2011 – 2018 O 

33/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 B 

34/18 Møteplan 2019 A 

35/18 Kurs og konferanser 2019 B 

36/18 Referat og orienteringer A 

Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 07/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00039-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 119-18 Enebakk kommune - Valg av revisjonsordning, Protokoll 
Enebakk KU 051218, Protokoll Enebakk KU 131218, Kontrollutvalgets Årshjul 2015-
2019, Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, Aktivitetsplan 
Enebakk KU 131218 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/19 Enebakk kommune - Valg av revisjonsordning, 
Saksprotokoll K sak 119/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Protokoll Enebakk KU 05.12.18 (vedlagt) 
OS 02/19 Protokoll Enebakk KU 13.12.18 (vedlagt) 
OS 03/19 Kontrollutvalgets årshjul 2015-2019 (vedlagt) 
OS 04/19 Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift (vedlagt) 
OS 05/19 Aktivitetsplan pr 13.12.18 (vedlagt) 

Ås, 01.02.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll for  Kommunestyret - 10.12.2018  
 
Behandling: 
Dag Bjerke FRP, fremmet nytt pkt. 2: «Det fremmes ny sak om valg av revisjonsordning for 
Enebakk kommune for 2020 og frem over i løpet av 2019». 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større revisjonsenhet, 

vedtar kommunestyret at Enebakk kommune får utført revisjon i egenregi, slik Enebakk 
kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i dag. 

2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.2018, med virkning fra 01.01.2020. 

 
Votering: 
Punkt 2 i Kontrollutvalgets innstilling med nytt punkt fra Bjerke – enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.2018, med virkning fra 01.01.2020. 
2. Det fremmes ny sak om valg av revisjonsordning for Enebakk kommune for 2020 og 

frem over i løpet av 2019. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 05.12.2018 kl. 18:30 
Sted: Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd. Ignagard 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Øivind Gundersen (AP) nestleder, Mads Gjevert Pettersen (AP), Anne Marit Næss 
(SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
John Bergskaug (FrP), Dag Nordstrand (H) 
 
Forfall:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Lena Mjerskaug (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen  
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Øivind Gundersen. 
 
Møteprotokoll godkjent 06.12.2018 
 
 
 

Øivind Gundersen/s./   
Møteleder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

28/18 18/00180-1 Enebakk kommune - Valg av revisjonsordning 3 

Eventuelt 
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Enebakk KU-28/18 
Enebakk kommune - Valg av revisjonsordning 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større 

revisjonsenhet, vedtar kommunestyret at Enebakk kommune får utført revisjon i 
egenregi, slik Enebakk kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i 
dag. 

2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 
Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.12.2018: 
Møteleder innledet. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for bakgrunn for saken og orienterte samt 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større 

revisjonsenhet, vedtar kommunestyret at Enebakk kommune får utført revisjon i 
egenregi, slik Enebakk kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i 
dag. 

2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 
Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
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Eventuelt  

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:10 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 13.12.2018 kl. 18:30 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (AP) nestleder, Lena Mjerskaug (H), 
Mads Gjevert Pettersen (AP), Anne Marit Næss (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann 
Tore Hauger, kommunalsjef Teknikk og Samfunn (under sak 29/18 og 30/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Leder meldte en sak under Eventuelt.  
Behandlingsrekkefølge saker: 31 – 33, 29 – 30, 34 – 36. 
 
Møteprotokoll godkjent 18.12.2018 
 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Øivind Gundersen/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

29/18 18/00159-1 Dialog med kommunalsjef Teknikk og Samfunn 3 

30/18 18/00162-1 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - 
Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning 

4 

31/18 18/00117-4 Revisjonens rapport pr 31.10.18 5 

32/18 18/00185-1 Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018 6 

33/18 18/00187-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 7 

34/18 18/00188-2 Møteplan 2019 8 

35/18 18/00147-1 Kurs og konferanser 2019 9 

36/18 18/00038-7 Referat og orienteringer 10 

Eventuelt 
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Enebakk KU-29/18 
Dialog med kommunalsjef Teknikk og Samfunn 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar dialogen med Kommunalsjef for Teknikk og Samfunn til 
orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Kommunalsjef Tore Hauger holdt en presentasjon og orienterte samt svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Rådmann Kjersti Øiseth supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget ba om å få tilsendt presentasjonen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 
 
Kontrollutvalget tar dialogen med Kommunalsjef for Teknikk og Samfunn til 
orientering. 
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Enebakk KU-30/18 
Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Oppgradering 
Tangenveien - tilleggsbevilgning 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget ber om at det utarbeides en undersøkelse vedrørende 

anleggsprosjektet Tangenveien. 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide en prosjektplan på 

bakgrunn av kontrollutvalgets vedtatte mål og problemstillinger for prosjektet. 
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget ber om at det utarbeides en undersøkelse vedrørende 

anleggsprosjektet Tangenveien. 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide en prosjektplan på 

bakgrunn av kontrollutvalgets vedtatte mål og problemstillinger for prosjektet. 
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte. 
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Enebakk KU-31/18 
Revisjonens rapport pr 31.10.18 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 
 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 
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Enebakk KU-32/18 
Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Sekretær orienterte. 
 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort orienterte om status for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Samhandlingsreformen. 
 
Det ble fremmet omforent tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp forvaltningsrevisjonsrapportene 
Demensomsorg og Mobbing i skolen gjennom å be om skriftlige tilbakemeldinger fra 
rådmann.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp forvaltningsrevisjonsrapportene 

Demensomsorg og Mobbing i skolen gjennom å be om skriftlige tilbakemeldinger 
fra rådmann. 
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Enebakk KU-33/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
1)   
2)   

 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 

hvert av prosjektene til neste møte. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort orienterte og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Kjersti Øiseth svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremsatt forslag om følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
1) Ressurskrevende brukere (trukket under debatten) 
2) Pleie og omsorg (trukket under debatten) 
3) Sykefraværsoppfølging 
4) Enebakk kommune etter 2020 (bla. kompetanse, bemanning, rekruttering osv.) 
 
Votering: 
Forslag nr. 4 falt med tre mot to stemmer. 
Forslag nr. 3 ble vedtatt med tre mot to stemmer. 
Innstillingen ble for øvrig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
1) Sykefraværsoppfølging  
  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 
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Enebakk KU-34/18 
Møteplan 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 
 
Torsdag 7.februar 
Torsdag 4.april 
Torsdag 25.april 
Torsdag 20.juni 
 
Torsdag 5.september 
Torsdag 24.oktober 
Torsdag 12.desember (konstituering av nytt kontrollutvalg)  
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 
 
Torsdag 7.februar 
Torsdag 4.april 
Torsdag 25.april 
Torsdag 20.juni 
 
Torsdag 5.september 
Torsdag 24.oktober 
Torsdag 12.desember (konstituering av nytt kontrollutvalg)  
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30 
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Enebakk KU-35/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 

 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Mads Gjevert Pettersen 
2) Lena Mjerskaug 

 
Votering: 
Innstillingen ble endret i samsvar med behandlingen i møtet.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Mads Gjevert Pettersen 
2) Lena Mjerskaug 
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Enebakk KU-36/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 13.12.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 13.12.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
Interkommunale samarbeid (IKS, koml. § 27) 
Leder tok opp saken. 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS 
Leder viste til saken om uttreden av selskapet og bakgrunnen for denne. 
 
 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Leder innledet og orienterte om saken. 
Kommunene Oppegård og Ski velger å tre ut av samarbeidet da kommunene 
opphører som egne enheter 31.12.19. 
En venter her på en utredning om sekretariatsordning for Nordre Follo som trolig vil 
være klar vinteren/våren 2019. 
Nå har Nesodden kommune vedtatt å tre ut av samarbeidet FIKS fra samme dato 
som Oppegård og Ski. Kommunene Enebakk, Frogn og Vestby vurderer det samme. 
 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Kjersti Øiseth supplerte og orienterte om saken som kommer til behandling 
i Enebakk kommunestyre 17.12.18. Denne gjelder flere samarbeid enn bare FIKS. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget velger å komme med en uttalelse vedrørende FIKS til Enebakk 
kommunestyre. 
På bakgrunn av utkast fra nestleder Øivind Gundersen bes utvalgets medlemmer 
komme med innspill til uttalelsen. Denne koordineres via sekretær som videresender 
utvalgets uttalelse til kommunestyret..  
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 22:14 
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Kontrollutvalget i 
Enebakk kommune 
 

 

Kontrollutvalgets årshjul 2015 - 2019 
Årshjul for orienteringer fra administrasjonen / politisk ledelse i Enebakk kommune 

mv. 
Tidspunkt /  
møter 

Hvem inviteres? Tema Status 

 Ordfører Januar 2016: Generell dialog Gjennomført 

Januar/ 
februar 
 

Rådmann Januar 2016: Generell dialog 
September 2017: Generell dialog 
Mars 2018: Generell dialog 

Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført 

April/ 
mai 
 

Rådmann 
Økonomisjef/ 
regnskapssjef 

Mai 2016: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2017: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2018: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2019: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 

Gjennomført 
 
Gjennomført 
 
Gjennomført 

Høst Hvert år:  
Kommunalsjef  
Helse- og omsorg 
 

Desember 2015: Generell dialog 
November 2016: Generell dialog 
Februar 2018: Generell dialog 
Høst 2019: Generell dialog 

Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført 

Høst Annet hvert år:  
Rullering mellom    
- Kommunalsjef  

Kultur- og oppvekst   
- Kommunalsjef  

Teknikk og samfunn 

Desember 2016: Generell dialog m/ 
kommunalsjef Teknikk og samfunn 
November 2017: Generell dialog m/ 
kommunalsjef kultur- og oppvekst 
Desember 2018: Generell dialog m/ 
kommunalsjef Teknikk og samfunn 
Mars 2019: Generell dialog m/ 
kommunalsjef kultur- og oppvekst 

Gjennomført 
 
Gjennomført 
 
Gjennomført 

Høst  Annet hvert år: Egenevaluering av 
kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i 
funksjon i hhv. 1 år (2016) og 3 år 
(2018) 

Ikke 
gjennomført i 
2016 

Høst/ 
vinter 

 Utvalgets årlige vurdering av neste 
kalenderårs 
forvaltningsrevisjonsprosjekt med basis 
i Overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 

 

 
 
13.12.18 
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Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, januar 2019 
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1. Innledning 

Stortinget vedtok 22. juni en ny kommunelov. Loven er sanksjonert, og mesteparten av loven 

trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget 

ved oppstart av valgperioden 2019-2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Denne loven vil i 

dette notatet bli omtalt som "kommuneloven (2018)" eller "den nye loven." 

 

Den nye loven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i dagens 

kommunelov. Dette med sikte på å revidere dem i samsvar med den nye loven. 

Gjennomgangen i dette høringsnotatet tar utgangspunkt i forskrift 15. juni 2004 om 
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kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) og forskrift 15. juni 

2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften). 

 

Departementet har arbeidet for at strukturen i forskriften og det språklige innholdet skal være 

enkel og lett tilgjengelig for brukerne av forskriften. Det er en målsetning at klare og tydelige 

forskrifter gir grunnlag for god regeletterlevelse.  

 

I arbeidet med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med 

unntak av disse, viderefører departementet i dette forslaget grunnstammen i dagens to 

forskrifter. Departementet har ikke erfart at det er behov for vidtgående endringer i 

forskriften. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. For 

øvrig har de fleste bestemmelsene fått en annen ordlyd rent språklig.  

 

Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser. Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke 

skal gjenta lovens bestemmelser. I dette høringsforslaget har departementet derfor som 

hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede følger av loven. En slik 

opprydding vil spisse forskriftene til kun å utfylle lovens bestemmelser, som er målet med 

forskriftene. Videre vil det gjøre forskriftene mindre omfattende og dermed også gjøre 

regelverket enklere. For oversikten og sammenhengens skyld, har det likevel helt unntaksvis 

være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den. 

 

Som følge av at forskriftene ikke skal gjenta lovbestemmelser, vil mange av dagens 

bestemmelser være tatt ut i dette høringsforslaget.  

 

Da den nye kommuneloven ble vedtatt, ble som nevnt en del viktige bestemmelser løftet fra 

forskriftene til loven. Dette gjelder eksempelvis loven § 23-7 om kontrollutvalgssekretariatet 

og loven § 24-5 om regnskapsrevisjonens innhold. Departementet omtaler ikke særskilt de 

bestemmelsene i dagens forskrifter som ikke videreføres som følge av at bestemmelsen 

fremgår av loven. 

 

Forskriftsbestemmelser som departementet av andre grunner foreslår at ikke videreføres, vil 

i det vesentlige omtales i dette høringsnotatet. 

 

I Prop. 46 L (2017–2018) om ny kommunelov har departementet vist til at Revisor- og 

regnskapsførerlovutvalget i NOU 2017: 15 har foreslått endringer i revisorloven. Det kan 

være hensiktsmessig at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører 

tilsvarende endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener at en 

nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene i revisorloven, se 

proposisjonen side 298.  

 

Departementet vil opplyse om at eventuelle endringer i revisorloven også vil kunne tilsi 

endringer i denne nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Departementet vil vurdere 

dette på et senere tidspunkt, i forbindelse med innføring av endringene i revisorloven. 

 

Departementet sender med dette på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.  

Det reduserte antallet forskriftsbestemmelser tilsier at dagens kontrollutvalgsforskrift og 
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dagens revisjonsforskrift kan slås sammen til én forskrift. De to forskiftene regulerer også en 

nært beslektet tematikk, siden begge forskriftene handler om kommunens egenkontroll. 

Dette har departementet lagt vekt på når vi nå sender forslag til én forskrift på høring. 

 

Forslaget til forskrift er rettslig forankret i tre bestemmelser i den nye kommuneloven. Etter 

§ 23-2 kan departementet gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 

Ifølge § 24-2 kan departementet gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av 

revisor og begrensninger i revisors taushetsplikt. Den siste forskriftshjemmelen følger av 

§ 24-4, som sier at departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og 

vandel.  

 

2. Kontrollutvalgets oppgaver mv 

2.1 Gjeldende rett 

2.1.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Kontrollutvalgets obligatoriske oppgaver følger av 

kommuneloven (1992) § 77. Kontrollutvalget vil likevel kunne utføre andre typer kontrolltiltak 

enn de som følger av loven. Den gjeldende kontrollutvalgsforskriften har hjemmel i 

kommuneloven (1992) § 77 nr. 10.   

 

I kontrollutvalgsforskriften er det er ikke satt noen eksplisitte begrensninger for 

kontrollutvalgets myndighet. Forskriften § 4 andre ledd sier at kontrollutvalget ikke kan 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Dette er 

en videreføring av begrensningen som framgikk i departementets merknader til den tidligere 

kontrollutvalgsforskriften av 13. januar 1993. 

2.1.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd bestemmer at kontrollutvalget utarbeider forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sier den at utvalgets forslag til 

budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 

eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Av andre ledd 

framkommer det at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon, avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

2.1.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 6 at kontrollutvalget skal påse at kommunens 

årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. I 

dette ligger det blant annet å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 

revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 8 første ledd bestemmer at når revisor påpeker forhold i 

årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. I merknaden til 
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bestemmelsen er det presisert at det er kommunens administrasjonssjef som har ansvar for 

oppfølgingen av kommunestyrets merknader.  

 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd første punktum at kontrollutvalget skal 

rapportere om tidligere saker som etter kontrollutvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. 

2.1.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Etter kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke 

forvaltningsrevisjoner (§ 11) og selskapskontroller (§ 15 andre ledd) som er gjennomført og 

om resultatene av disse.  

2.1.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd andre punktum at kontrollutvalget skal 

gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 

Bestemmelsen gjelder oppfølging av regnskapsrevisjonsmerknader.  

 

§ 12 første ledd bestemmer at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i 

tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp. Andre ledd sier at 

kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp og at det også skal rapporteres om tidligere saker som 

ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 

Det er ingen pålagt oppfølging av selskapskontroller i dagens forskrift. 

 

Det skal likevel nevnes at kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd e) sier at kontrollutvalget 

skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 

fulgt opp. Denne bestemmelsen gjelder altså alle typer av revisjonsrapporter. 

2.1.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 19 at innkalling til møte i kontrollutvalget skal sende 

med høvelig varsel til utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig(e) 

revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 

saksdokumenter. 

 

2.2 Departementets forslag 

2.2.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalgets viktigste myndighet og lovpålagte oppgaver følger av den nye loven § 23-2 

og gjentas derfor ikke i den nye forskriften. Departementet vil likevel presisere at det er viktig 

at kontrollutvalget har rettslig handlingsrom til å utføre et vidt spekter av kontrolloppgaver. 

Dette legger også den ny kommuneloven opp til, og forskriften skal ikke begrense dette. 

Denne delen av forskriften har for øvrig hjemmel i kommuneloven (2018).  
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Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at kontrollutvalget ikke kan overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens politiske organer, se forslag til § 1. 

Departementet foreslår i den forbindelse at uttrykket "politiske organer" erstattes med 

"folkevalgte organer eller andre kommunale organer". Dette er kun ment som en språklig 

presisering. Departementet mener det er åpenbart at en slik type avgrensning må gjelde for 

kontrollutvalgets virksomhet. Skal kontrollutvalget ha legitimitet og tillit, er det viktig at 

kontrolloppgavene ikke blandes eller suppleres med overprøving av politiske prioriteringer. 

 

Departementet vil likevel presisere at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for 

eksempel kritikk av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at 

dette ikke vil være i strid med § 1. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av kommunens 

praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av hvordan et 

folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har fått 

delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve politiske 

prioriteringer i forskriftens forstand. 

2.2.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 første 

ledd, se forslag til § 3. I dagens forskrift benyttes både uttrykket "kontroll- og tilsynsarbeidet" 

og uttrykket "kontroll- og revisjonsarbeidet", se § 18 første ledd henholdsvis første og andre 

punktum.  Det var ikke en tilsiktet realitetsforskjell mellom disse to uttrykkene da gjeldende 

forskrift ble fastsatt. Selv om departementet ikke er kjent med at den språklige forskjellen har 

skapt problemer i forbindelse med anvendelsen av bestemmelsen, mener departementet det 

må ryddes opp i denne begrepsforskjellen. Departementet mener det er dekkende å bruket 

uttrykket "kontrollarbeidet". I dette inngår da utgifter til kontrollutvalget, 

kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. 

 

Departementet foreslår også å erstatte uttrykket "budsjettramme" i kontrollutvalgsforskriften § 

18 første ledd med "årsbudsjett" i forslag til § 3, men det er kun ment som en språklig 

presisering. 

 

I forslaget er det også tatt inn en henvisning til kommuneloven (2018) § 14-3 tredje ledd, som 

er en saksbehandlingsregel for behandlingen av årsbudsjettet i kommunen. Forslaget til 

forskriftsbestemmelse utfyller altså kommuneloven på dette punktet, og ved å ta inn denne 

henvisningen sikrer departementet at kontrollutvalgets forslag følger med både i kommuner 

som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner som er styrt etter 

parlamentarismemodellen.  

 

Departementet foreslår å ikke videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 

andre ledd, som sier at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet mener det 

er prinsipielt betenkelig at revisjonen skal gis en direkte innstillingsrett i forskriften. Dette bør 

det være opp til kommunestyret å avgjøre når det behandler delegeringsreglementet. 

Departementet viser også til at gjeldende bestemmelse er en særordning som kun gjelder 

der kommunen har en egen revisjon. Departementet mener at forskriften bare bør inneholde 
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slike særordninger der hvor det er et særlig behov for det, og kan ikke se at slikt behov 

finnes i dette tilfellet. 

 

2.2.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om kontrollutvalgets påse-ansvar. 

Departementet ønsker å løfte fram kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg 

løpende orientert om revisjonsarbeidet. Denne oppgaven framgår av forslaget til ny § 2 

første ledd, og er en videreføring av gjeldende rett. 

  

§ 2 vil ellers utfylle kommuneloven (2018) § 23-2 a), som slår fast at kontrollutvalget skal 

påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, ved at departementet 

foreslår å føye til årsberetning i bestemmelsen, se forslaget til § 2 første ledd bokstav a.  

 

Ellers inneholder forslaget utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets påse-ansvar. Disse 

retter seg mot de oppgavene som revisor skal gjøre etter kommuneloven (2018) §§ 24-5 til 

24-9. Departementet mener denne forskriftsbestemmelsen er med på å sikre at 

kontrollutvalget foretar de nødvendige handlingene for å kunne oppfylle sitt påse-ansvar.  

 

I § 2 første ledd bokstav b videreføres ansvaret for å påse at regnskapsrevisjonen utføres i 

samsvar med lov og forskrift, og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor. 

 

Departementet foreslår å fjerne "god kommunal revisjonsskikk" fra oppramsingen over hva 

kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med. Dette er ikke ment 

som en endring av gjeldende rett. Etter kommuneloven (2018) § 24-2 andre ledd er det 

uansett klart at god kommunal revisjonsskikk gjelder. Departementet antar derfor at det er 

overflødig å nevne dette i forskriftsbestemmelsen.  

 

I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med dagens 

forskrifter. Bestemmelsen sier at kontrollutvalget også skal påse at regnskapsrevisjonen blir 

utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel 2 og kravene til uavhengighet i 

kapittel 3. Det kan argumenteres med at dette følger implisitt av plikten til å påse at 

regnskaper og årsberetninger blir revidert på en betryggende måte i første ledd bokstav a. 

Departementet mener likevel at dette er en såpass viktig del av kontrollutvalgets kontroll med 

revisjonen at denne påse-plikten uttrykkelig bør forskriftsfestes. Departementet viser også til 

at etter kapittel 3 skal revisjonen avgi en skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet 

til kontrollutvalget. Dette er med på å legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle påse-

plikten. 

 

Etter forslaget § 2 andre ledd første punktum skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte 

forhold som regnskapsrevisor påpeker, blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av 

gjeldende bestemmelse, siden den kun handler om forhold i årsregnskapet. For det første vil 

bestemmelsen gjelde for nummererte brev, jf. kommuneloven (2018) § 24-7. For det andre 

vil den gjelde for revisjonsberetningen, jf. § 24-8 (som i dag). For det tredje vil bestemmelsen 

gjelde når revisor påpeker forhold på bakgrunn av forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen, jf. § 24-9. Departementet viser til at forhold som blir rapportert etter de 
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nevnte bestemmelsene i kommuneloven, er av en viss alvorlighetsgrad. Dette tilsier at 

forholdene blir rettet opp eller fulgt opp, og at kontrollutvalget påser at dette skjer. 

 

Departementet presiserer at kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget 

ansvar for å følge opp feil. 

 

Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp 

de påpekningene som revisor gjort, men dette gjelder ikke ubetinget. Dersom for eksempel 

forholdet retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har 

dette ansvaret. Departementet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å presisere i 

ordlyden hvem som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Departementet legger til 

grunn at det vil følge av revisors påpekning. 

 

Siden forholdene som revisor rapporterer etter kommuneloven (2018) §§ 24-7 til 24-9 er av 

en viss alvorlighetsgrad, er det viktig at kommunestyret får rapport om eventuelle forhold 

som ikke blir rettet eller fulgt opp. Departementet foreslår derfor i § 2 andre ledd andre 

punktum at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt rettet opp eller 

fulgt opp. 

2.2.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Departementet foreslår en bestemmelse som sier at kontrollutvalget skal rapportere til 

kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, og resultatet 

av disse, se forslag til § 4. Departementet mener det samme følger av kommuneloven (2018) 

§ 23-5, som sier at kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til 

kommunestyret. Departementet mener likevel det er et visst behov for å tydeliggjøre at alle 

forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller skal legges fram for kommunestyret. 

Etter hva departementet har inntrykk av, er ikke dette konsekvent gjennomført i dag. 

Betydningen av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og hvilken læring man kan 

utlede av dem, tilsier at alle rapportene sendes videre fra kontrollutvalget til kommunestyret. 

 

Departementet viser også til kommuneloven (2018) § 30-7, som handler om samordning 

mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner. Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin 

planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn blant annet ta hensyn til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter. Det er derfor viktig at disse legges fram for kommunestyret 

som det øverste organet i kommunen. 

2.2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Oppfølging av merknader fra regnskapsrevisor 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd bokstav e) påse at 

vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

Forslaget til § 5 gjentar delvis lovbestemmelsen ved å pålegge kontrollutvalget en plikt til å 

påse at vedtak fra kommunestyret blir fulgt opp. Dette er et unntak fra strukturen i forskriften 

ellers, hvor departementet ikke foreslår å forskriftsfeste bestemmelser som allerede følger av 

loven. Grunnen til dette unntaket er å få en helhetlig forskriftsbestemmelse. Departementet 
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foreslår nemlig også å videreføre at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om 

vedtaket er fulgt. Rapportering er en naturlig følge av påse-plikten.  

 

Kontrollutvalget må derfor følge med på hvordan kommunedirektøren, eller eventuelt andre 

som er adressat for vedtaket, følger opp det vedtaket som kommunestyret treffer på grunnlag 

av regnskapsrevisors merknader. Når det gjelder oppfølging på grunnlag av nummererte 

brev, viser departementet til kommuneloven (2018) § 24-7 fjerde ledd. Denne bestemmelsen 

sier at revisor skal gi en årlig skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt 

opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller tilstrekkelig fulgt opp. Denne 

oppsummeringen vil være til støtte for kontrollutvalget når det skal rapportere videre til 

kommunestyret. Departementet antar at kontrollutvalget også ellers må kunne la seg bistå 

både av revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet i kartleggingen av hvordan 

kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 

Dagens kontrollutvalgsforskrift § 8 andre ledd første punktum fastsetter at kontrollutvalget 

skal rapportere om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. Departementet foreslår ikke å ta denne setningen inn i forslaget til ny 

forskrift. Dette er ikke ment som en endring av gjeldende rett. Departementet mener 

imidlertid at plikten til å rapportere om disse sakene allerede ligger i plikten til å "rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt". Dagens bestemmelse har derfor 

karakter av dobbeltregulering. Dette er bakgrunnen for at departementet ikke viderefører § 8 

andre ledd første punktum i ordlyden i ny forskriftsbestemmelse. 

 

Den samme plikten til å påse og eventuelt rapportere vil kontrollutvalget også ha når det 

gjelder forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller. 

 

Det er en naturlig oppfølgingsoppgave for kontrollutvalget å rapportere tilbake til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Kommunestyret bør ha 

stor interesse i en slik rapportering. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt 

opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

2.2.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Kommuneloven (2018) har regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte organer, se 

§ 11-3. Disse reglene gjelder også for kontrollutvalget. Dermed vil det i den nye forskriften 

bare være behov for regler som utfyller denne lovbestemmelsen. 

 

Departementet ønsker å videreføre den delen av dagens bestemmelse som sier at også 

ordfører og oppdragsansvarlig(e) revisor(er) skal innkalles til møter i kontrollutvalget. Dette er 

en naturlig forlengelse av kommuneloven (2018) § 6-1 tredje ledd, som sier at ordføreren har 

møte- og talerett i kontrollutvalget. Departementet ser ikke bort ifra at det allerede av loven § 

6-1 tredje ledd følger en plikt til å innkalle ordføreren, men ved å bestemme dette uttrykkelig i 

forskriften, vil det ikke være noen tvil om dette. Den samme vurderingen gjør departementet 

også for oppdragsansvarlig revisor, som har møte- og talerett med hjemmel i kommuneloven 

(2018) § 24-3.  
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Departementet foreslår derfor for ordens skyld å videreføre bestemmelsen om at ordfører og 

oppdragsansvarlige revisor(er) skal innkalles til møte i kontrollutvalget, se forslag til § 6. 

Kapittel 3. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og 
uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

3.1 Gjeldende rett 

3.1.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd at der det er en egen revisjon i 

kommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret om saker om ansettelse, 

suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. I andre ledd bestemmes det at 

kontrollutvalget foretar ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige 

personale når dette ikke er delegert til revisor. 

3.1.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav  

Revisjonsforskriften § 2 første ledd første punktum sier at kommunestyret skal påse at 

kommunens og kommunalt foretaks årsregnskap blir revidert. Det følger videre av § 2 første 

ledd andre punktum at det skal velges én revisor for revisjon av kommunens årsregnskap. 

Revisjon av kommunale foretaks årsregnskap kan foretas av annen revisor enn den som er 

valgt for revisjon av kommunens årsregnskap, jf. tredje punktum. 

 

Revisjonsforskriften § 11 stiller krav til utdanning og praksis for både oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Disse bestemmelsene er hjemlet 

i dagens kommunelov § 78 nr. 8. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller 

høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og 

statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon. 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 

universitet/høyskole. 

 

3.1.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 2 andre ledd andre punktum at der en interkommunal 

revisjonsenhet eller et revisjonsselskap er valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke 

en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for hvert oppdrag. Det samme gjelder ved 

forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 6 andre ledd. 

 

Etter gjeldende rett er ikke selskapskontroll (eierskapskontroll) definert som en 

revisjonsoppgave. Den kan altså utføres av andre enn revisor. Det er derfor heller ingen 

bestemmelser som innebærer at det må utpekes en oppdragsansvarlig revisor for 

eierskapskontroll. 
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3.1.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Revisjonsforskriften § 17 pålegger ny og forrige revisor enkelte plikter i forbindelse med en 

overgang av et revisjonsoppdrag. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av revisorloven § 

7-2. Den nye revisoren skal be om en uttalelse fra den forrige revisoren om hvorvidt det 

foreligger forhold som tilsier at den nye revisoren ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige 

revisoren skal begrunne sin fratreden. 

 

§ 17 andre ledd bestemmer videre at den forrige revisoren skal uten hinder av 

taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye 

revisoren ber om det og dette kan ha betydning for den fremtidige revisjonen. Dersom en 

revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette 

dokumenteres, jf. § 17 tredje ledd. 

3.1.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Etter revisjonsforskriften § 16 har revisor som har fått et revisjonsoppdrag etter en 

anbudsrunde rett til, under visse vilkår, å si fra seg sitt oppdrag. Bestemmelsen bygger på 

revisorloven § 7-1. I merknaden til revisjonsforskriften § 16 er det presisert at bestemmelsen 

også omfatter tilfeller hvor en interkommunal enhet er valgt som revisor etter anbudsrunde. 

 

Retten til å si fra seg sitt oppdrag inntrer når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt 

vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den 

revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene. 

 

Ellers har revisor bare rett til ensidig å si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet 

til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift, eller det foreligger andre særlige grunner. 

 

Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg 

oppdraget som revisor. 

3.1.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

I revisjonsforskriften § 18 er det tatt inn en hjemmel for en forenklet prosedyre for tilfeller hvor 

revisjonsselskaper slår seg sammen eller omorganiseres, og når en personlig drevet 

revisjonsvirksomhet blir opptatt i et revisjonsselskap. I disse tilfellene vil revisjonsoppdragene 

fortsette i det sammensluttete selskapet, eller i det selskapet som har tatt opp i seg et 

personlig drevet revisjonsvirksomhet. Det er presisert i bestemmelsen at denne adgangen til 

overføring av revisjonsoppdrag ikke medfører noen innskrenkninger i oppdragsgiverens 

adgang til å bytte revisor.  

3.1.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 8 andre ledd at administrasjonssjefen skal gis anledning 

til å gi uttrykk for sitt syn på de forholdene som framgår av forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Disse kommentarene skal framgå av rapporten. Styret og daglig leder skal gis tilsvarende 

anledning der et kommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
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Etter kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd skal selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi 

uttrykk for sitt syn på de forholdene som omtales i selskapskontrollrapporten. Eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 

3.2 Departementets forslag 

3.2.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Departementet foreslår å videreføre kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd, som handler 

om saker om ansettelse osv. av ansvarlig revisor og saker om ansettelse osv. av revisjonens 

øvrige personale, se forslag til § 7. Departementet foreslår likevel å erstatte uttrykket 

"ansvarlig revisor" med "revisjonens leder". Etter hva departementet erfarer kan det herske 

noe uklarhet om uttrykket "ansvarlig revisor". Departementet vil slå fast at det er lederen av 

revisjonen som er omfattet av forslaget til § 7. Dette er altså den samme personen som 

kommunestyret skal velge i medhold av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

Kommunestyret velger altså lederen av revisjonen. Når det gjelder utpeking av 

oppdragsansvarlige revisorer for det enkelte oppdrag, har kommunestyret ingen rolle i dette.  

 

Siden det allerede følger av loven at det er kommunestyret som ansetter revisor (altså 

revisjonens leder) på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, synes det å være prinsipielt 

riktig at den samme framgangsmåten benyttes også ved suspensjon, oppsigelse og avskjed. 

Dette er alvorlige arbeidsrettslige virkemidler hvor det er viktig at kontrollutvalget får mulighet 

til å innstille, og hvor det er kommunestyret som har myndigheten til å treffe beslutningen. 

 

Når det gjelder revisjonens øvrige personale, vil det være argumenter som taler for å 

videreføre dagens ordning hvor det er kontrollutvalget som har myndigheten til å foreta de 

nevnte beslutningene, suspensjon, oppsigelse og avskjed. Kontrollutvalget har blant annet 

ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Det kan tale 

for at kontrollutvalget derfor også bør ha myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige 

personale.  

 

På den andre siden kan det hevdes at det er lederen av revisjonen som bør ha denne 

myndigheten. Han eller hun er øverste ansvarlige for arbeidet i revisjonen, og bør av den 

grunn også selv kunne rå over den nevnte myndigheten. Til sammenlikning viser 

departementet her til kommuneloven (2018) § 13-1 sjuende ledd, som gir 

kommunedirektøren det løpende ansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert 

myndigheten til å foreta ansettelse, oppsigelse osv. Som begrunnelse for denne 

bestemmelsen, er det blant annet pekt på at kommunedirektørens ansvar for 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i 

administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt, se Prop. 46 L (2017–2018) side 63. 

 

Departementet mener at det sistnevnte hensynet bør tillegges avgjørende vekt. Det betyr at 

departementet i forslaget til § 7 andre punktum foreslår å endre gjeldende rett slik at det blir 

lederen av revisjonen som får myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige personale. 
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3.2.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Departementet ønsker å slå fast i forskriften at kommunens årsregnskaper og årsberetninger 

skal revideres. Dette er til dels en videreføring av gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd 

første punktum, men årsberetning er nå særskilt nevnt, se forslag til § 8 første ledd. Dette 

klargjør revisjonsplikten, men er i realiteten en videreføring av gjeldende rett. 

 

Departementet foreslår også å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd andre 

punktum om at det skal velges én revisor for revisjonen av kommunens årsregnskap. Også 

her foreslår departementet å gjøre endringer i ordlyden for å presisere innholdet. For det 

første presiseres det at det er kommunestyret som velger hvem dette skal være. For det 

andre presiseres det at valget også inkluderer den som skal revidere årsberetningen, se 

forslag til § 8 andre ledd. 

 

Departementet foreslår ikke å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd tredje 

punktum om at det kan velges en annen revisor enn den som reviderer kommunens øvrige 

årsregnskaper og årsberetninger, til å revidere årsregnskapet til kommunalt foretak. Dette er 

ikke ment å endre gjeldende rett, men at man har dette valget følger av forslaget til § 8 andre 

ledd, som sier at kommunestyret skal velge regnskapsrevisor for hver av kommunens 

årsregnskaper og årsberetninger. 

 

Det er på det rene at det fortsatt er behov for å stille krav til utdanning og praksis for 

oppdragsansvarlig revisor. Hjemmelen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) 

§ 24-2. 

 

For oppdragsansvarlig regnskapsrevisor foreslår departementet å videreføre gjeldende krav, 

se forslag til § 8 tredje ledd. Det er likevel gjort noen endringer i ordlyden. 

 

Når det gjelder kravet til utdanning for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, foreslår 

departementet at dette ikke videreføres. Departementet mener på generelt grunnlag at det i 

stor grad bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å 

løse sine oppgaver og oppfylle pliktene som er stilt til dem i lov og forskrift. Dette taler som et 

generelt utgangspunkt mot å stille krav til utdanning og praksis. I tillegg mener departementet 

at det ikke er innlysende hvilke krav som eventuelt burde vært stilt. I motsetning til ved 

regnskapsrevisjon, hvor det finnes en egen utdannelse, finnes det ingen egen treffende 

utdannelse for dem som utføre forvaltningsrevisjon. Et generelt krav som dagens forskrift 

stiller, kan departementet vanskelig se for seg at faktisk sørger for en rett kompetanse hos 

de det gjelder. 

 

I forslaget til § 8 fjerde ledd er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med gjeldende 

rett. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) kapittel 18 og 19, som 

inneholder bestemmelser om henholdsvis interkommunalt politisk råd og kommunalt 

oppgavefellesskap. 

 

Det følger av kommuneloven (2018) § 24-1 fjerde ledd at representantskapet i 

interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis 

ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Departementet foreslår at denne 
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lovbestemmelsen også kommer til uttrykk i forslaget til § 8 fjerde ledd. Som utgangspunkt ser 

departementet ikke behov for å gjenta lovbestemmelser i forskriften, men mener det er 

behov for å gjøre et unntak i dette tilfellet, siden forslaget til § 8 delvis handler om 

kommunestyrets myndighet til å velge regnskapsrevisor. For å unngå eventuelle 

misforståelser og for sammenhengens skyld, er det derfor hensiktsmessig å gjenta denne 

lovbestemmelsen i forskriften. 

 

I kommuneloven (2018) § 14-8 er det gjort unntak for plikten til å utarbeide årsregnskap og 

årsberetning for nærmere bestemte interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap. I disse tilfellene vil inntektene og utgiftene til det interkommunale 

samarbeidet inngå i kontorkommunens årsregnskap og årsberetning. Da er det svært 

nærliggende at det er kommunens regnskapsrevisor som foretar revisjonen, som en del av 

revisjonen av kommunens årsregnskap. Departementet kan ikke se noe behov for at 

representantskapet velger en egen revisor i disse tilfellene hvor det ikke utarbeides eget 

årsregnskap og egen årsberetning. 

3.2.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om at det skal utpekes en 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for hvert 

oppdrag, se forslag til § 9. Ordlyden er endret sammenliknet med gjeldende forskrift. Dette er 

for å få fram at denne utpekingen skal gjøres også der hvor kommunen har egne ansatte 

revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert enkelt revisjonsoppdrag. 

 

I tillegg er det i forslaget en ny bestemmelse, som sier at det også skal utpekes en 

oppdragsansvarlig revisor ved hvert oppdrag om eierskapskontroll. Dette er en naturlig følge 

av at eierskapskontroll er blitt en revisjonsoppgave etter den nye kommuneloven. 

 

Ved å innføre krav om utpeking av oppdragsansvarlig revisor også ved eierskapskontroll, gis 

det en helhetlig og sammenhengende regulering i forskriften av spørsmålet om når ansvarlig 

revisor skal utpekes. 

 

Departementet presiserer at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen revisor for å 

utføre forvaltningsrevisjon enn den som er valgt som regnskapsrevisor. 

3.2.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Forslaget til § 10 første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje 

ledd, med enkelte språklige endringer. 

 

§ 10 andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 

 

Forslaget til § 10 tredje ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 17 

andre ledd, men her foreslår departementet en realitetsendring. Departementets 

utgangspunkt er at den forrige revisoren skal gi opplysninger og dokumentasjon hvis dette 

kan ha betydning for den framtidige revisjonen. Slike opplysninger og dokumentasjon kan gis 

uten hinder av taushetsplikt. Departementet går ikke inn for å oppstille noe vilkår i denne 
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bestemmelsen om at den nye revisoren ber om opplysninger, og derfor foreslår 

departementet å fjerne dette vilkåret. Departementet mener det sentrale hensynet er å sørge 

for at den nye revisoren får opplysninger som har betydning for den framtidige revisjonen. 

Det kan etter omstendighetene være tilfeldig om den nye revisoren spør om dette, og det er 

derfor vanskelig å se at dette bør være et vilkår i bestemmelsen. 

3.2.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Departementet foreslår å videreføre regnskapsrevisors rett til å si fra seg sitt oppdrag, se 

forslag til § 11. Det er gjort enkelte strukturelle og språklige endringer i forslaget, men disse 

endrer ikke realiteten i bestemmelsen.  

3.2.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

Departementet foreslår å videreføre den forenklete prosedyren ved overføring av 

revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering, se forslag til § 12. Også i denne 

bestemmelsen er det gjort enkelte språklige endringer, som ikke endrer realiteten. 

3.2.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Departementet foreslår at revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse 

til kommunedirektøren, kommunerådet eller fylkesrådet, se forslag til § 13 første ledd. Dette 

er en videreføring av gjeldende rett, og bygger også på kommuneloven § 23-5. 

Uttalelsesretten knytter seg til forhold administrasjonen har helt eller delvis ansvar for. Det 

betyr for eksempel at selv om det er et kommunalt foretak som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, kan kommunedirektøren tenkes å ha uttalelsesrett hvis en del av 

forvaltningsrevisjonen berører samhandlingen mellom foretaket og administrasjonen. 

 

Når det gjelder kommunale foretak, foreslår departementet i det vesentlige å videreføre også 

deres uttalelsesrett til forvaltningsrevisjonsrapporter, se forslag til § 13 andre ledd. 

Departementet foreslår likevel ikke videreføre at det er "styret og daglig leder" som har rett til 

å gi kommentarer. I forslaget vises de kun til "det kommunale foretaket". Det betyr at 

myndigheten i utgangspunktet ligger hos styret i foretaket, som kan delegere denne til daglig 

leder. Etter forslaget vil ikke begge disse ha uttalelsesrett samtidig. Departementet mener 

det er tilstrekkelig og mest ryddig at det kommer én uttalelse fra foretaket. 

 

Departementet foreslår å utvide bestemmelsen, slik at også aksjeselskap og interkommunalt 

selskap skal få uttalelsesrett der hvor selskapet er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Hensynet til å opplyse saken best mulig og hensynet til kontradiksjon, tilsier en slik rett. 

 

Etter § 13 tredje ledd skal revisor sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til 

selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierfunksjon.  

 

Kommentarene skal framgå av de respektive rapportene, jf. § 13 fjerde ledd. 
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4. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

4.1 Gjeldende rett 

4.1.1 Krav til revisors uavhengighet 

Kommuneloven (1992) § 79 har en lengre bestemmelse om revisors uavhengighet. Den 

retter seg blant annet mot tilknytning til den reviderte virksomheten som det kan tenkes at 

revisor eller hans eller hennes nærstående kan ha. I bestemmelsen er det tatt inn hva som 

menes med "nærstående".  

 

Bestemmelsen slår også fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Kommuneloven (2018) har en mye knappere bestemmelse, idet den i § 23-3 bare slår fast at 

revisor skal være uavhengig. 

 

I revisjonsforskriften 13 er det tatt inn nærmere krav til revisors uavhengighet. Reglene i 

forskriften er hjemlet i dagens kommunelov § 78 nr. 8. Bestemmelsen lyder: 

 

 Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos 

kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.  

 Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet 

som kommunen eller fylkeskommunen deltar i. 

 Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når 

dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til 

oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon. 

 

Etter revisjonsforskriften § 14 er det også forbud mot at den som foretar revisjon utfører 

rådgivingstjenester for kommunen dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om 

revisors uavhengighet. 

4.1.2 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Revisjonsforskriften § 15 første ledd bestemmer at oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

ellers ved behov, skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

§ 15 andre ledd bestemmer at en skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon. 

4.1.3 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Ifølge revisjonsforskriften § 22 gjelder revisors taushetsplikt etter kommuneloven tilsvarende 

for revisors medarbeidere. 

 

Unntak fra taushetsplikten 

Det er gjort enkelte unntak for revisors taushetsplikt i revisjonsforskriften § 21, som lyder: 
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 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og 

fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet når 

det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom det i 

forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til 

mistanke om at det er foretatt en straffbar handling. 

 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om 

en persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å 

fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks. 

 Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av 

bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av skriftlig 

dokumentasjon. 

4.1.4 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonen 

Revisjonsforskriften § 9 gir regler for dokumentasjon av revisjonens utførelse. Det følger av 

første ledd i denne bestemmelsen at revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er 

gjennomført, samt resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne 

underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Videre følger det at forhold som tilsier at det 

kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor 

har foretatt seg i den anledning. 

 

I § 9 tredje ledd bestemmes det at ved utføring av rådgivning og andre tjenester for 

revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell 

anbefaling. 

 

Oppbevaring 

I revisjonsforskriften § 10 første ledd er det bestemt at revisor skal oppbevare 

dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse etter revisjonsforskriften på en 

ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til 

rådgivning. 

 

§ 10 andre ledd sier at originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så 

fall skal papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av 

regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal 

oppbevares og gjengis i standard dataformat. 

4.2 Departementets forslag 

4.2.1 Krav til revisors uavhengighet 

Departementet mener det er behov for å videreføre gjeldende rett når det gjelder krav til 

revisors uavhengighet. Forskriftsbestemmelsene vil være hjemlet i kommuneloven (2018) 

§ 24-4. Departementet vil imidlertid regulere uavhengigheten i flere bestemmelser enn i dag. 

Dette for å gi et mer oversiktlig regelverk. 
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I forslaget til § 14 første ledd foreslår departementet å forskriftsfeste regelen som i dag følger 

av kommuneloven § 79 første ledd andre punktum. Departementet mener denne regelen er 

en grunnleggende del av reguleringen av uavhengighet. 

 

Forslaget til § 14 andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller 

fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at 

revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart. 

4.2.2 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

I forslaget til § 15 har departementet tatt inn bestemmelsen som i dag følger av 

kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, jf. andre ledd. Det er gjort enkelte 

strukturelle og språklige endringer, men disse endrer ikke innholdet i bestemmelsen. 

Departementet foreslår også å endre overskriften. Selv om innholdet for så vidt handler om 

uavhengighet, er det særlig tilknytning til den reviderte virksomheten og dens betydning for 

uavhengigheten som reguleres i denne bestemmelsen. 

4.2.3 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Forslaget til § 16 bokstav a til c er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 

13. I dagens forskrift har bestemmelsen overskriften "Spesielle krav til uavhengighet". 

Departementet mener "Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha" gir 

en bedre beskrivelse av innholdet i bestemmelsen. 

 

I forslaget til § 16 første ledd bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem 

av styrende organer som kommunen deltar i eller er eier av. Departementet foreslår likevel å 

innføre et unntak fra dette forbudet. Etter forslaget skal ikke forbudet gjelde interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Forslaget til § 16 bokstav e–f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

4.2.4 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

I forslaget til forskrift § 17 første ledd fremkommer det at den som utfører revisjon eller annen 

kontroll for en kommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Også her er "annen 

kontroll" tatt inn i forskriftsteksten. Det bør stilles like krav til dem som utfører revisjon og til 

dem som utfører annen kontroll. Hensynet til tillit, legitimitet og omdømme gjør seg gjeldende 

også for dem som utfører andre kontrolloppdrag. I mange relasjoner er det ingen grunn til å 

skille mellom de som utfører revisjon og de som utfører annen kontroll. 

 

Departementet foreslår under en viss tvil å videreføre plikten til å levere en erklæring om 

uavhengighet til kontrollutvalget, se forslaget til § 17 andre ledd. Det som taler for en slik 

bestemmelse er at det vil uttrykkelig framgå at revisjonen har vurdert sin uavhengighet til den 

revisjonspliktige. Det kan også tenkes at kravene til uavhengighet i større grad vil bli 
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etterlevd hvis det også finnes en slik dokumentasjonsbestemmelse. På den andre siden vil 

en slik dokumentasjonsbestemmelse også kunne få karakter av å bli en mindre relevant 

pliktbestemmelse, som i praksis betyr lite. Departementet ber særskilt om 

høringsinstansenes syn på dette spørsmålet. 

 

Dagens revisjonsforskrift pålegger den oppdragsansvarlige revisoren plikten til å levere 

erklæringen, og den skal gjelde bare sin egen uavhengighet. I forslaget til ny bestemmelse er 

plikten lagt til "revisjonen". Dette betyr at det er daglig leder av en kommunerevisjon eller et 

interkommunalt samarbeid, eller den oppdragsansvarlige revisoren i et privat 

revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er bestemmelsen utvidet i den forstand at 

erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere som er involvert i revisjonsoppdraget for 

kommunen. 

4.2.5 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Departementet foreslår å videreføre at revisors taushetsplikt også skal gjelde for revisors 

medarbeidere, se forslag til § 18 første ledd. Det er neppe grunn til å ha forskjellige 

bestemmelser for revisor og revisors medarbeidere i denne sammenhengen.  

 

Unntak fra taushetsplikten 

I dagens revisjonsforskrift er det tatt inn enkelte begrensninger i revisors taushetsplikt. 

Departementet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se forslag til § 18 andre til fjerde 

ledd, men mener det er språklig mer presist å kalle dette for unntak fra taushetsplikten, 

istedenfor begrensninger. 

 

Departementet er opptatt av at unntaket fra taushetsplikten er enkel å forstå. Det er også 

viktig at unntaket er relevant og at det er reelt behov for unntaket. Departementet ber derfor 

særskilt om høringsinstansenes syn på dette forslaget. 

 

Det er gjort enkelte språklige endringer i forslaget. Når det gjelder unntaket som retter seg 

mot å gi opplysninger til skatteetaten, er henvisningen til at skatteetatens kontrolloppgaver 

skjer etter lov, forskrift eller instruks tatt bort. Dette er bare en språklig forenkling av 

bestemmelsen, siden det må være klart nok at disse kontrolloppgavene må ha et tilstrekkelig 

rettslig grunnlag. 

4.2.5 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonens utførelse 

Departementet ser behov for å videreføre bestemmelsen om dokumentasjon av revisjonen, 

se forslag til § 19. Noen språklige endringer er gjort, men de endrer ikke realiteten. Med 

"revisjonen" menes alle former for revisjon; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. 

 

Oppbevaring 

Departementet foreslår en kortere og forenklet bestemmelse om oppbevaring, se forslag til § 

19 tredje ledd. Der sies det at revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og 

betryggende måte i minst 10 år. Dette er en videreføring av gjeldende rett, selv om ordlyden 
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er mindre omfangsrik. Kravet til oppbevaring innebærer også at dokumentasjonen må kunne 

leses eller hentes ut hvis det skulle være behov for det. Dette er en nokså selvsagt del av en 

bestemmelse om oppbevaring, så departementet mener det ikke er behov for eksplisitt å si 

dette i forskriften. 

 

Departementet er kjent med at i revisorlovutvalgets forslag til ny revisorlov er det foreslått at 

oppbevaringsplikten skal være 5 år, jf. NOU 2017: 15. Selv om departementet foreslår å 

videreføre 10-årsregelen, slik gjeldende rett etter revisorloven også er, vil departementet 

følge med på den videre oppfølgingen av NOU 2017: 15.   

 

Når det gjelder særregelen i revisjonsforskriften § 10 andre ledd om oppbevaring i "annet 

medium", bærer den etter departementets vurdering preg av å være foreldet. Departementet 

mener det ikke er behov for en slik særregel. Det innebærer at kravet til oppbevaring slik det 

fremkommer av forslaget til § 19 tredje ledd, gjelder for alle typer oppbevaring. 

Oppbevaringen skal altså være "ordnet og betryggende", både når oppbevaringen skjer i 

papirform og når den skjer elektronisk. Den nye regelen skal være teknologinøytral.  

 

5. Omtale av enkelte bestemmelser som foreslås opphevet av 
andre grunner enn at de er lovfestet. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 5 andre ledd bestemmer at dersom kommunen har egen ansatt 

revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kreve 

opplysninger av revisjonen. Departementet har ikke foreslått å videreføre denne 

bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder dersom kommunen har egen ansatt revisor. 

Departementet er skeptisk til at bestemmelser i forskriften kun skal gjelde enkelte 

revisjonsordninger. Slike særbestemmelser må i så tilfelle være godt begrunnet. 

Departementet kan i utgangspunktet ikke se at denne bestemmelsen er godt begrunnet eller 

ivaretar et særlig behov. Departementet viser ellers til at kontrollutvalgets innsynsrett hos 

kommunen er regulert i kommuneloven (2018). Denne bestemmelsen hjemler også innsyn 

hos den kommunalt ansatte revisoren, og er sannsynligvis tilstrekkelig for kontrollutvalgets 

behov for innsyn hos denne. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd første punktum bestemmer at kontrollutvalget selv 

fastsetter hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket 

innhold slik rapport skal ha. Siden eierskapskontroll blir en definert revisjonsoppgave, mener 

departementet at revisor også må ha innflytelse på hvordan rapporteringen skjer, blant annet 

på grunnlag av god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget vil likevel innenfor disse 

rammene – som bestiller – øve innflytelse på hvordan rapporteringen skal skje. 

Bestemmelsen om at kontrollutvalget skal kunne fastsette hvilket innhold rapporten skal ha, 

er ikke ønskelig å videreføre. Som bestiller vil kontrollutvalget selvsagt ha innflytelse på 

hvilket type innhold rapporten skal ha. En slik bestemmelse vil likevel kunne tenkes å være i 

strid med revisors ansvar for det konkrete innholdet i rapporten.  

 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 andre ledd bestemmer at der kommunen har en egen revisjon, 

avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet kan 
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ikke se at det er behov for en slik særregel for kommuner med egen revisjon. Det er også 

prinsipielt noe betenkelig å gi revisor innstillingsrett til et folkevalgt organ. Departementet 

regner med det vil være kontakt mellom kontrollutvalget og revisjonen (uansett 

revisjonsordning) i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet uten at dette er særskilt 

forskriftsregulert. 

 

Revisjonsforskriften § 12 stiller enkelte krav til vandel mv. til revisor. Disse kravene består i 

a) å ha ført en hederlig vandel, b) være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og c) være 

myndig. Departementet mener disse kravene er lite relevante å stille i forskriften. Etter loven 

skal revisor ha god vandel. Departementet antar at dette er et tilstrekkelig regelkrav, og 

mener i utgangspunktet at de nærmere vurderingene av revisors egnethet kan gjøres av den 

som skal ansette revisor eller tildele revisoroppdrag. 

 

Departementet vil likevel be høringsinstansene særskilt vurdere forslaget om å oppheve 

bestemmelsene som er omtalt i dette kapitlet.  

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til ny forskrift innebærer i begrenset grad nye regler, og i enda mindre grad regler 

som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. I det alt vesentlige er forslaget til ny 

forskrift videreføring av gjeldende rett. Det vil derfor ikke være behov for at kommunene 

bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Departementet legger 

etter dette til grunn at forslaget ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser 

av betydning for kommunene. 

7. Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget 

 

Til § 1 Begrensing av kontrollutvalgets myndighet.  

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Den regulerer hva 

kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget vil også kunne utføre annet kontrollarbeid, selv 

om det ikke følger som en skal-oppgave av loven. 

 

Forskriften § 1 er en begrensning av kontrollutvalgets myndighet. Men heller ikke denne 

bestemmelsen kan lese som en uttømmende regulering av hvordan kontrollutvalgets 

myndighet er regulert. 

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å overprøve politiske prioriteringer eller å vurdere den politiske 

hensiktsmessigheten av vedtak som er truffet at folkevalgte organer eller andre kommunale 

organer.  

 

Det presiseres likevel at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for eksempel kritikk 

av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at dette ikke vil 

være i strid med denne bestemmelsen. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av 

kommunens praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av 

hvordan et folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har 
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fått delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve 

politiske prioriteringer i forskriftens forstand. 

 

Til § 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Bestemmelsen viderefører kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd, men med enkelte 

språklige endringer. Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da 

utgifter til kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag 

skal følge innstillingen om årsbudsjett, som går til kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger 

med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner 

som er styrt etter parlamentarismemodellen. 

 

At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å 

gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen. 

 

Til § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Første ledd bokstav a og b er en videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 6, og utfyller 

kommuneloven (2018) § 23-2 a) om at kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir 

betryggende revidert, ved også å ta inn årsberetninger. Første ledd bokstav c er ny 

sammenliknet dagens forskriftstekst. 

 

Andre ledd er en delvis videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 8, men den er også en 

utvidelse siden § 8 kun handler om forhold i årsregnskapet. Bestemmelsen nevner eksplisitt 

forhold som regnskapsrevisor påpeker etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget ansvar for å følge opp feil.  

 

Bestemmelsen angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir 

rettet opp eller fulgt opp. Dette vil i det vesentlige framgå av revisors påpekninger. 

 

Dersom forholdene ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget en plikt til å 

rapportere dette til kommunestyret.  

 

Til § 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Bestemmelsen tydeliggjør at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om alle gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet 

av dem. 

 

Til § 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller  

Andre ledd fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller som kommunestyret eller fylkestinget fastsetter, blir fulgt. Hvordan 

vedtakene blir fulgt må kontrollutvalget rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om. 

 

Til § 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 
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Bestemmelsen presiserer at også ordfører eller fylkesordfører og oppdragsansvarlige 

revisorer skal få innkalling til kontrollutvalgets møter. 

 

 Til § 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd. Etter bestemmelsen skal 

kontrollutvalget der det er en egen revisjon i kommunen avgi innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonens 

leder. Revisjonens leder er den samme personen som kommunestyret skal velge i medhold 

av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

 

Andre ledd er noe endret sammenliknet med kontrollutvalgsforskriften § 17 andre ledd. Etter 

bestemmelsen legger forskriften myndigheten til å foreta ansettelse, suspensjon, oppsigelse 

og avskjed av revisjonens øvrige personale, direkte til revisjonens leder. Det innebærer at 

kontrollutvalget ikke vil ha noen myndighet i slike saker. 

 

Til § 8 revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Første ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 2. Nytt i 

bestemmelsen er at også årsberetning er særskilt nevnt. Det er også gjort noen språklige 

presiseringer.  

 

I andre ledd er det presisert at det er kommunestyret som velger hvem som skal være 

regnskapsrevisor. Det er også presisert at det er den samme revisoren som da får i oppgave 

å revidere årsberetningen.  

 

Tredje ledd stiller kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Dette er en 

videreføring av gjeldende krav. 

 

Fjerde ledd er en ny bestemmelse, og er tatt inn først og fremst av pedagogiske grunner. 

Den skal få tydelig fram at det er representantskapet i interkommunalt politisk råd og 

kommunalt oppgavefellesskap som velger regnskapsrevisor, altså ikke kommunestyret. 

 

Til § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett, men den er utvidet til å 

gjelde også der hvor kommunen har egne ansatte revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert 

enkelt revisjonsoppdrag. Det presiseres at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen 

revisor til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll enn den som er valgt som 

regnskapsrevisor. 

 

Til § 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje ledd, med enkelte 

språklige endringer. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 
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Tredje ledd pålegger den den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av taushetsplikten å gi 

opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye revisoren, hvis det kan ha 

betydning for den framtidige revisjonen. 

 

Til § 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 16. Den bygger på revisorloven § 

7-1. Revisorloven § 7-1 vil derfor ha relevans for tolkningen av forskriften § 11. 

 

Når det gjelder "særlig grunn" i bokstav c, vises det særlig til Norsk Lovkommentar av Bror 

Petter Gulden. I note 201 gis det eksempler på hva som kan være en "særlig grunn". 

 

Til § 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors 

virksomhet 

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 18. Det presiseres at med 

"revisjonsselskaper" menes også interkommunale samarbeid selv om de ikke er organisert 

som et selskap. 

 

Til § 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende regler. Se høringsnotatet pkt. 

3.2.7. for enkelte presiseringer. 

 

Etter andre ledd skal revisor sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til 

aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Dette er nytt. 

 

Til § 14 Krav til revisors uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd andre punktum. 

Bestemmelsen bygger på revisorloven § 4-1. Revisorloven § 4-1 vil derfor ha relevans for 

tolkningen av § 14 første ledd. 

 

Andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart.  

 

Til § 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Bestemmelsen er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, 

jf. andre ledd. 

 

Til § 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Bokstav a til d er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 13.  
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I bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem av styrende organer som 

kommunen deltar i eller er eier av. Forbudet gjelder imidlertid ikke interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Bokstav e til f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

 

Til § 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd første punktum. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd andre punktum, men er 

endret slik at det er "revisjonen" som skal avgi egenvurderingen. Dette betyr at det er daglig 

leder av en kommunerevisjon eller et interkommunalt samarbeid, eller den 

oppdragsansvarlige revisoren i et privat revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er 

bestemmelsen utvidet i den forstand at erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere 

som er involvert i revisjonsoppdraget for kommunen. 

 

Tredje ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 andre ledd, men også den er 

endret slik at det er "revisjonens" uavhengighet som skal vurderes. 

 

Til § 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 22. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 21. 

 

Til § 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 10. 

 

8. Forslag til forskrift 
Utkast til forskrift om kontrollutvalg og revisjon   

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.yy 2019 med hjemmel i kommuneloven 

§§ 23-2, 24-2 og 24-4. 

 

Kapittel 1. Kontrollutvalgets oppgaver mv. 

 

§ 1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

 

§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 

tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
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§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger blir revidert på en 

betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 

og avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 

 

§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.  

 

§ 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget  

 Innkalling til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller 

fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer. 

 

Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 

 

§ 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon er det kommunestyret eller 

fylkestinget selv som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder. 

Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og 

avskjediger revisjonens øvrige ansatte.  

 

§ 8 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Kommunens og fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger skal revideres. 

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av 

kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.  

Den oppdragsansvarlige for revisjonen av årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven, 

skal ha en bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til 

registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra 

regnskapsrevisjon.  

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et 

kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap 

og egen årsberetning og hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
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 § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og 

oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert 

forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.   

 

§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

 Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter 

kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om 

det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren 

skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.  

 Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget, 

skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal 

dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd. 

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren 

uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye 

revisoren. 

 

§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller 

har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg 

oppdraget hvis  

a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den 

reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er 

nødvendige for å rette opp forholdene 

b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift  

c) det foreligger andre særlige grunner. 

Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok 

tid til at virksomheten kan innrette seg.  

 

§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet 

 Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de 

revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved 

selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet 

tas opp i et revisjonsselskap. 

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til 

å bytte revisor. 

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig 

melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak. 

 

§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren, 

kommunerådet eller fylkesrådet.  

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale 

foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er 

gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
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 Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er 

omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierfunksjon.  

Kommentarene skal fremgå av rapporten. 

 

Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

§ 14 Krav til revisors uavhengighet  

 Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og 

objektivitet.  

 Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal 

samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og 

objektivitet. 

 

§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte 

virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens 

uavhengighet og objektivitet.  

Som nærstående etter første ledd regnes  

a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken 

b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje  

c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.  

 

§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Revisor kan ikke  

a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen 

b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er 

eier av 

c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen 

deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er 

organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak  

d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens 

interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller 

på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren  

e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, 

hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet 

f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og 

kontrolloppgaver  

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 

etter domstolsloven § 218. 

 

§ 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet   
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 Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal 

løpende vurdere sin uavhengighet.  

Revisjonen skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget 

om revisjonens uavhengighet.    

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.  

 

§ 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

 Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også revisors 

medarbeidere. 

 Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som 

gir grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere 

underrette politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan 

revisor og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge 

dokumentasjon til politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll.  

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor 

og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til skatteetaten om en 

persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner, 

kan kontrollere hvordan revisjonen er utført. 

 

§ 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

 Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen. 

Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner. 

Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse 

av hva revisor har foretatt seg. 

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten, skal revisor dokumentere 

oppdragets art, omfang og en eventuell anbefaling. 

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år. 

 

Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevinger  

 

§ 20 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og 

fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. 

 Fra samme tidspunkt oppheves 

a) forskrift 15. juni nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

b) forskrift 15. juni nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
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KONTROLLUTVALGET I  

ENEBAKK KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr. 13.12.18 

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

fortløpende.  Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  

FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 Mars FIKS KU 1.2.18 KST 28.5.18 

2. Kontrollutvalgets strateginotat  FIKS   

3. Kontrollutvalgets årshjul Januar FIKS  Rullerende 

4. Aktivitetsplan   FIKS Rulleres fortløpende etter hvert møte  

5. Møteplan     

 (som hovedregel på torsdager kl. 18:30)  FIKS Vedtatt møteplan 2019: 

07.02 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

04.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

25.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

20.06 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

 

05.09 – Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd. 

Ignagard 

24.10 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

12.12 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

 

 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført 

7. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Mads Gjevert Pettersen 

Lena Mjerskaug 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere:  

8. Kommunens årsregnskap og årsmelding     

 Kommunens årsregnskap og årsmelding 2017  Rådmann KU 3.5.18 KST 28.5.18 

 Revisjonsberetning 2017 15.april FDR KU 3.5.18 KST 28.5.18 



7/19 Referat og orienteringer - 19/00039-1 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan Enebakk KU 131218

   

Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Kontrollutvalgets uttalelse  FIKS KU 3.5.18 KST 28.5.18 

9. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai Kommunen KU 21.6.18 (orienteringssak)  

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Oktober Kommunen KU 13.12.18  

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 - 30.04.18) Mai FDR KU 21.6.18  

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18) November  FDR KU 13.12.18  

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 September FDR KU 11.10.18  

11. Overordnet analyse og  

Plan forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og  

Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020 

2016 FIKS KU 7.12.16 KST 27.2.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Kommunale avgifter 2017 FDR KU 9.11.17 KST 4.12.17 

 Internkontroll 2017 FDR KU 6.12.17 – sendt tilbake til FDR 

KU 22.3.18 – FR rapport 

KST 28.5.18 

 Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)  RRI KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for 

avklaringer 

KU 3.5.18 – FR-rapport 

 

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Samhandlingsreformen 2018 FDR KU 6.12.17 – Prosjektplan  

 Kirkebygda sentralrenseanlegg  FDR KU 24.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 1.2.18 – Prosjektplan 

KU 11.10.18 – FR rapport 

 

14. Forvaltningsrevisjon 2019     

 Oppgradering Tangenveien  FIKS KU 13.12.18 – Mål og problemstillinger  

 Sykefraværsoppfølging   KU 13.12.18 - Tema  

15. Oppfølging av tidligere FR-prosjekter:     

 Sikkerhet og beredskap 7.6.17 Rådmann KU 7.12.16  

KU 20.9.17 

(purret 11.12.17) 

 Demensomsorg 18.10.16 Rådmann KU 7.12.16 

KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding 

KST 27.2.17 

 Mobbing i skolen 27.8.17 Rådmann KU 9.11.17 

KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding 

KST 4.12.17 
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Kommunale avgifter 4.6.18 Rådmann KU 21.6.18  

16. Overordnet analyse og 

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

 FIKS KU 5.9.16 KST 26.9.16 

17. Budsjett for tilsyn og kontroll     

 Budsjett for kontroll og revisjon 2019 September FDR/FIKS KU 11.10.18  

18. Andre tilsyns-/kontrollsaker     

 Videre oppfølging rapport om demensomsorg - 

aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef 

    

 Oppfølging Helsetilsynets rapport om 

Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt tema 

dialog med HOS – sjef. 

Vår 2018 FIKS KU 1.2.18  

 Valg av revisjonsordning 2019  KU 5.12.18 – Uttreden av Follo Distriktsrevisjon 

IKS (innstilling) 

Utrede valg av revisjonsordning i løpet av 2019 

KST 10.12.18 
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