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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 07/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00068-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 5.februar 2019 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 050219 

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

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 19.03.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær  
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MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 05.02.2019 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Jørn Bertelsen (H) nestleder, Arne Thodok Eriksen (MDG), 
Sidsel Tjernshaugen (Ap), May Lissbeth Ananiassen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Wenche Folberg, rådmann 
  
Av øvrige møtte: 
Truls Wickholm, ordfører (under sakene 1/19 – 4/19) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef (under sakene 2/19 – 6/19) 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder 
Unni Westli, rådgiver 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Møtet ble lukket under behandling av sak 4/19, 
jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4. 
 
Møteprotokoll godkjent 26.03.2019 
 
 
 

Arne Maus/s./  Jørn Gunnar Bertelsen/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

 

1/19 18/00069-8 Godkjenning av protokoll fra møte 18.desember 
2018 

3 

2/19 18/00063-6 Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i 
Nesodden kommune 

4 

3/19 19/00036-1 Forvaltningsrevisjon NAV Nesodden - Mål og 
problemstillinger 

5 

4/19 18/00141-15 Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å 
undersøke forhold etter varsling - Leders Svar UT - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første led 

6 

5/19 19/00021-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 7 

6/19 19/00038-1 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-1/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 18.desember 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 18.desember 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder viste til protokollen fra forrige møte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Protokoll fra møtet 18.desember 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-2/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i Nesodden 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden kommune, 

til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger: 

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder. 

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

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Jørn Bertelsen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere 
tilstedeværelse av politiet.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Jørn Bertelsen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden kommune, 

til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger: 

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder. 

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

4. Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere 
tilstedeværelse av politiet. 
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Nesodden KU-3/19 
Forvaltningsrevisjon NAV Nesodden - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget godtar mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.  

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet omforent forslag om å endre problemstilling nr.1 til følgende: 
 
1. I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse 

de kommunale oppgavene, herunder om NAV-lovens § 14a (Vurdering av behov 
for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan), blir 
ivaretatt også for flyktninger? 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Problemstillingene ble endret i samsvar med 
omforent forslag. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 

 
1. Kontrollutvalget godtar mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.  

 
 
 
 
 
  



7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2019 - 19/00068-1 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2019 : Protokoll Nesodden KU 050219

  
Nesodden kontrollutvalg 05.02.2019 Side 6 av 9 

  

Nesodden KU-4/19 
Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke 
forhold etter varsling - Leders Svar UT 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 første ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Nesodden KU-5/19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder innledet. 
 
Sidsel Tjernshaugen viste til punkt 3.3 i årsrapporten vedrørende utvalgets 
medlemmer sin deltakelse på kurs og konferanser. 
Sekretær vil rette opp dette punktet før den sendes over til kommunestyret. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
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Nesodden KU-6/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.02.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
RS 01/19 Oppsigelse av enkelte av kommunens interkommunale samarbeid,  

saksframlegg med vedtak K sak 117/18  
 Status FDR IKS  
 Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om status for fusjonsarbeidet med 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til en større interkommunal 
revisjonsenhet i region Viken, og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 

  
 Status FIKS 
 Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum orienterte om status for 

fusjonsarbeidet med Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) 
og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) til en 
større interkommunal sekretariatsordning i region Viken, og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.02.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Valg av tema nr. 2 
Leder tok opp saken. Kontrollutvalget ønsker å få denne saken opp på neste møte. 
 
 
Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
Leder tok opp saken vedrørende ny kommunelov og utkast til ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift som nå er sendt ut på høring. 
Det er ønskelig at sekretær foretar en vurdering av forslag til forskrift og om det er 
noe kontrollutvalget bør komme med høringsinnspill på i denne sammenheng. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:20 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 08/19 Nesodden kommune - Foreløpig årsregnskap 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00060-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Hovedoversikt økonomisk drift 2018 - Nesodden kommune 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL:  
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 4, 1. punktum:  

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Det følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  

§ 6 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens og 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.  

§ 7 Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 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. 

Fakta i saken: 
Nesodden kommune publiserte på sine nettsider, 20.02.2019, følgende: 

«Solid overskudd for Nesodden kommune i 2018 

Nesodden kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på 44,7 millioner kroner, eller 3,2 
prosent. - Resultatet skyldes god og målrettet økonomistyring, samtidig som kommunen har 
hatt en positiv utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd fra staten, sier rådmann Wenche 
Folberg. - Tett samhandling med ansatte, tillitsvalgte og politikere har vært viktig for å oppnå 
det gode resultatet. 
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I siste økonomirapportering til kommunestyret før jul anslo rådmannen et overskudd på 
mellom 10 og 13 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet – resultatet etter netto 
avsetninger – ble på 31,6 millioner kroner. Kommunen er delt inn i ulike virksomhetsområder, 
og sett under ett går disse i pluss med fire millioner kroner sammenliknet med revidert 
budsjett. Resten av overskuddet skyldes i det vesentlige høyere skatteinntekter på om lag 20 
millioner kroner. 

-Noen vil kanskje tenkte at det er rart med et overskudd så lenge Nesodden har uløste
oppgaver, men det er viktig og helt nødvendig for en kommune som vår at vi også klarer å
sette av penger til investeringer, sier Folberg.

Ordfører Truls Wickholm er veldig godt fornøyd med driftsresultatet på 3,2 prosent. - Det 
skyldes god økonomistyring fra administrasjonen, og at vi politisk har hatt et mål om 3 
prosent driftsresultat. Det er viktig og helt nødvendig for oss at vi klarer å sette av penger 
over tid. Resultatet er særlig gledelig fordi det er dette som gir oss muskler til å ta helt 
nødvendige investeringer i skole, eldreomsorg, og idrettsanlegg, sier Wickholm. 

Regnskapet er nå sendt til revisjon. Etter at revisor har gjennomført revisjonen blir 
regnskapet sendt til kontrollutvalget for uttalelse, og deretter behandlet i kommunestyret i mai 
eller juni.» 

Pressemeldingen kan leses her. 

VURDERING 
Vedlagt følger hovedoversikt for økonomisk drift for 2018. 

Årsregnskapet vil komme til ny behandling i kontrollutvalgets møte i mai hvor 
kontrollutvalget vil vedta sin uttalelse til årsregnskapet for 2018. 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 19.3.19, bekreftet at forespørsel om en orientering vil 
kunne bli imøtekommet. 

Ås, 19.03.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 

https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/solid-overskudd-for-nesodden-kommune-i-2018.222426.aspx
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 Saker til behandling -  Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget 2018 :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 10/19 Forvaltningsrevisjon - NAV - prosjektplan 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00036-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon NAV 
Nesodden, til orientering.  

Vedlegg: 
Prosjektplan NAV Nesodden 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok i møte den 05.02.19, i sak 3/19 Forvaltningsrevisjon NAV 
Nesodden – Mål og problemstillinger, følgende  
1. Kontrollutvalget godtar mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjons-

prosjektet.
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplanen legges fram i kontrollutvalgets neste møte.

Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok følgende mål og problemstillinger: 

Formål: 
Å undersøke samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene ved Nesodden 
kommune når det gjelder oppgaveutførelse. 

Problemstillinger: 
1. I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse de

kommunale oppgavene, herunder om NAV-lovens § 14a (Vurdering av behov for bistand
for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan) blir ivaretatt også for
flyktninger?

2. Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid i enheten, og hvordan fungerer dette?
3. Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med inngåtte avtaler om

kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune.?
4. hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene i NAV

Nesodden når det gjelder ivaretakelse av brukere med behov for både statlige og
kommunale tjenester.

Prosjektplan 
Prosjektplan utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS den 13.03.19 følger vedlagt. 

Mål og problemstillinger 
I mål og problemstillinger foreslår revisor at tilføyelsen som følger etter ordet «Herunder» i 
problemstilling nr. 1, flyttes til problemstilling nr. 3, og legges inn som et eget kulepunkt. I 
problemstilling nr. 2 erstattes ordet «enhet» med «virksomhet», som resultatenheter kalles i 
Nesodden.  
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Dette gir følgende fire problemstillinger: 
1. I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse de 

kommunale oppgavene? 
2. Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i virksomheten, og hvordan fungerer 

dette? 
3. Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med inngåtte avtaler om 

kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune? 
a. Blir NAV-lovens § 14a (Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe 

seg arbeid og rett til aktivitetsplan) ivaretatt også for flyktninger? 
4. Hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og kommunale tjenestene i NAV 

Nesodden når det gjelder ivaretakelse av brukere med behov for både statlige og 
kommunale tjenester? 

 
Metode og gjennomføring 
Revisjonskriterier vil i hovedsak være lov og regelverk på området. 
 
Metodikk ved revisjonen vil være gjennomgang av dokumenter som 
partnerskapsavtale mellom Staten og Nesodden kommune, NAV Nesoddens 
virksomhetsplan og brukerundersøkelse samt notater om samarbeidsutfordringer i 
Nesodden. Videre vil det bli gjennomført intervjuer med ledere i Nesodden kommune 
i NAV Nesodden. 
 
Fremdriftsplan 
Revisjonen ser for seg ferdigstillelse av rapporten til behandling i kontrollutvalget 
18.06.19. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å 
orientere om prosjektplanen, samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  
 
 
Ås, 19.03.19 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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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 
 
 
Nesodden 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, 13.3.2019 
 
 
FORVALTNINGSREVISJON AV NAV NESODDEN – PROSJEKTPLAN  
 
1 Bestilling – formål og problemstillinger 
Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok 18.12.2018 (sak 39/18) at første tema for forvalt-
ningsrevisjon 2019 er NAV Nesodden. Kontrollutvalget vedtok 5.2.2019 (sak 3/19) mål og 
problemstillinger.  
 
Forvaltningsrevisjonen har følgende formål: "Å undersøke samhandlingen mellom de statlige 
og de kommunale tjenestene ved Nesodden kommune når det gjelder oppgaveutførelse."  
 
Kontrollutvalget vedtok fire problemstillinger:1 

1. "I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse de 
kommunale oppgavene, herunder om NAV-lovens § 14a (Vurdering av behov for bi-
stand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan), blir ivaretatt også 
for flyktninger? 

2. Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i enheten, og hvordan fungerer dette? 
3. Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med inngåtte avtaler om 

kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune? 
4. Hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene i 

NAV Nesodden når det gjelder ivaretakelse av bruker med behov for både statlige og 
kommunale tjenester?" 

 
Revisor foreslår at kontrollutvalgets tilføyelse ("herunder…") i problemstilling nr. 1 flyttes til 
problemstilling nr. 3 og her tas med som en underproblemstilling, for å få en håndterbar for-
mulering. I problemstilling nr. 2 erstattes "enheten" med "virksomheten", som resultatenheter 
kalles i Nesodden kommune. Dette gir følgende fire problemstillinger: 

1. I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse de 
kommunale oppgavene? 

2. Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i virksomheten, og hvordan fungerer 
dette? 

3. Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med inngåtte avtaler om 
kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune? 
• Blir NAV-lovens § 14a (Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe 

seg arbeid og rett til aktivitetsplan) ivaretatt også for flyktninger? 

                                                 
1 I saksframlegget ble problemstilling nr. 4 betegnet som "en mulig tilleggsproblemstilling". Vi oppfatter at den 
hører med. 
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4. Hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene i 
NAV Nesodden når det gjelder ivaretakelse av bruker med behov for både statlige og 
kommunale tjenester? 

 
2 Bakgrunn 
Bakgrunner for forvaltningsrevisjonen er uenighet om ressursbruk mellom stat og kommune. 
Kommunestyret bevilger budsjettmidler til de oppgaver som er kommunens ansvar etter sosi-
altjenesteloven. Det er viktig å få avklart om kommunale midler benyttes slik de skal – om 
ressursfordelingen mellom stat og kommune er rimelig. 
 
Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger (2018) rede-
gjorde for noen samarbeidsutfordringer mellom Nesodden kommune og NAV Nesodden.   
 
3 Organisering av NAV lokalt 
Stortinget vedtok Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) i 2006. Statlige 
Trygdeetaten og Aetat og kommunal sosialhjelp ble sammenslått til Arbeids- og velferdsfor-
valtningen (NAV) i 2007. NAV-loven fastslår at lokale NAV-kontorer har to likeverdige eiere 
– stat og kommune – som skal inngå en partnerskapsavtale lokalt.  
 
Staten og Nesodden kommune inngikk en partnerskapsavtale i 2009, da NAV Nesodden ble 
etablert. Avtalen revideres i 2019.  
 
NAV Nesodden, som har 33 årsverk, har statlig ansatt NAV-leder og er inndelt i to avdelinger 
som vesentlig forvalter det statlige lovverket (Arbeid og helse samt Arbeid og mottak) og én 
avdeling som vesentlig forvalter det kommunal lovverket (Sosial og arbeid). NAV-leder rap-
porterer personalmessig til fylkesdirektør for Østre Viken fra 1.1.2019 (tidligere Akershus). 
Rådmannen er den som i Nesodden kommune har ansvaret for partnerskapsavtalen og oppføl-
ging av leveransene til kommunen fra NAV.  
 
Ledelsen av NAV Nesodden er vedtatt endret fra tre til to avdelingsledere i tillegg til NAV-
leder. Denne organisasjonsendringen, som gjennomføres 1. kvartal 2019, medfører en nedbe-
manning med ett årsverk innen ledelse. For kommunalt ansatte følges det kommunale regel-
verket om nedbemanning; for staten følges det statlige regelverket.  
 
4 Metode og gjennomføring 
Kilder til revisjonskriterier kan være Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 
1992/2016), Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, 1967/2015), 
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven, 2006), Lov om sosiale tjenester i ar-
beids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven, 2009/2018) og Lov om introduksjonsord-
ning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven, 2003/2017).  
 
Datakilder er Nesodden kommunes dokumenter, regnskap og ansatte (intervjuobjekter), samt 
eventuell statistikk fra Arbeids- og velferdsetaten og Statistisk sentralbyrå.  
 
Noen aktuelle dokumenter er partnerskapsavtale mellom Staten og Nesodden kommune, NAV 
Nesoddens virksomhetsplan og brukerundersøkelse, samt notater om samarbeidsutfordringer i 
NAV Nesodden. 
 
Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
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Dato:  Aktivitet:  
18.12.2018: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjon av NAV Nes-

odden.  
5.2.2019: Kontrollutvalget vedtok mål og problemstillinger. 
6.3.2019: Oppstartsmøte med rådmann Wenche Folberg. Rådmannen står som kontakt-

person i forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
26.3.2019: Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan. 
?1.4.2019: Møter med kommunalsjef for Helse og sosial Anita Nilsen, virksomhetsleder 

for Integrering og mangfold Ingunn Frantzen, økonomirådgiver NN. 
?5.4.2019: Møter med NAV Nesoddens fungerende leder Marit Killi og avdelingsleder for 

Sosial og arbeid Åse Thea Bache. Telefonintervju med NAV Østre Vikens fyl-
kesdirektør Lise Vestli. 

?10.4.2019: Verifisering av revisjonsrapport (faktadel). 
?10.5.2019: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  
?20.5.2019: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  
18.6.2019: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  
?: Tentativ dato – ikke berammet. 
 
 
 
Steinar Neby /s/    Didrik Hjort /s/    
revisjonssjef     rådgiver  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 11/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00189-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema nr.2 for forvaltningsrevisjon i 2019:

2)

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

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Nesodden  2017 - 2020, NesoddenOverordnetAnalyse  
220616 

SAKSUTREDNING: 
I kontrollutvalgets møte 05.02.19 under Eventuelt fremkom følgende: 

Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Valg av tema nr. 2 
Leder tok opp saken. Kontrollutvalget ønsker å få denne saken opp på neste møte. 

Nesodden kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 

Fakta i saken 
Nesodden kommunestyre vedtok 28.9.16 i sak 106/16 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020 følgende:  

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
I planen ble følgende tema prioritert: 

Nr. Område Risiko Vesentlighet Merknad 

1 Personaladministrasjon Press på personalet 
som følge av 
befolkningsvekst. 
Rekruttering av 
medarbeidere 

Kompetent og 
motivert personale 
er avgjørende for 
kommunens 
tjenesteyting 

2 Internkontroll Manglende 
etterlevelse av 
regelverk og at feil 

Sviktende 
måloppnåelse og 
omdømmetap 
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ikke oppdages og 
gjentas 

3 Barn og unges 
psykiske helse 

Ensomhet blant 
ungdom og 
manglende virkemidler 
overfor utagerende 
elever 

Psykiatriske lidelser 
er et voksende 
problem 

FR prosjekt 2017 

4 Rus/psykiatriomsorg Kommunens 
oppfølging av et 
økende antall klienter 

Viktig å hjelpe 
mennesker med 
problemer 

FR prosjekt 2018 

5 Pleie- og omsorg Kommunes dekking av 
tjenestebehovet til et 
økende antall 
personer og 
samhandlingsreformen 

Pleie- og omsorg er 
et stort og voksende 
tjenesteområde 

2013: 
Hjemmetjenesten 
2015: 
Samhandlingsreformen  
2017: Kvalitet i 
sykehjemstilbudet 

6 Flyktningetjenesten 
Integrering 

Sviktende integrering 
av flyktninger som 
bosettes i kommunen 
og utfordringer med 
bolig, barnehage, 
skole og arbeid 

Viktig for tilliten til 
velferdsstaten og for 
utviklingen av 
fellesskapsløsningen 
e 

FR prosjekt 2018 

7 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Manglende 
sikkerhetstiltak og 
beredskap 

Beskyttelse av 
befolkningen er et 
hovedansvar for 
kommunen 

 

8 Reguleringssaker og 
byggesaker 

Mangler i 
saksbehandlingen. 
Kompetansen hos 
personalet. 
Selvkostberegningen 

Utbyggingen av et 
lokalsamfunn har 
stor og varig 
betydning 

2010: 
Byggesaksbehandling 

9 Forvaltningsrevisjon av 
et selskap 

Mangelfull oppfølging 
fra eierne 

Flere av selskapene 
ivaretar viktige 
samfunnsoppgaver 

2014: Follo Ren IKS 

NY Fellesprosjekt mellom 
flere kommuner 

  2018: Follo 
landbrukskontor 

NY NAV Nesodden   FR prosjekt 2019 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 m/overordnet analyse følger vedlagt. 
 
 
Forvaltningsrevisjonsregisteret  
NKRF - i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet – har 
opprettet et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal 
virksomhet (og selskapskontroller).  
Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de 
fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs 
medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og etter hvert inneholde alle 
forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005.  
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Forvaltningsrevisjonsregisteret finner du her. 
 
Fremdriftsplan  
En ser for seg følgende fremdrift: 
 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1 Tema for forvaltningsrevisjon KU 26.03.19 KU 

2 Mål og problemstillinger KU 07.05.19 FIKS 

3 Prosjektplan KU 18.06.19 FDR IKS 

4 Forvaltningsrevisjonsrapport KU nov./des. 19 
KST des. 19 / jan. 20 

FDR IKS 

5 Oppfølging av  
forvaltningsrevisjonsrapport 

Frist: 6 mnd./12 mnd.  
etter vedtak i KST 

Rådmann 

 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 19.03.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret
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PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 
 
Nesodden kommune 
 
 
 
Vedtatt av kommunestyret 28.9.16, jf. sak106/16 
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Plan for forvaltningsrevisjon i Nesodden kommune  
2017 - 2020 
Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen  i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
Kontrollutvalget har  bestilt en overordnet analyse fra  Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
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Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 

- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 
Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, 
prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.  
Rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er 
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og 
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for 
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport 
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.  
 
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2012 - 2016) 

 Økonomistyring 
 Hjemmetjenesten 
 Nye takter – ny struktur i kommuneadministrasjonen 
 Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS 
 Samhandlingsreformen 
 Kommunens barnehagearbeid 
 Kommunens møte med publikum 
 Vedlikehold av kommunale bygg 

Prioriteringer i denne planperioden 
Generelt  
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen – kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens 
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema 
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  
 
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet 
blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 
Selskapskontroll 
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Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har 
eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet 
hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det  gjennomføres 
minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden. 
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle 
selskapa.  Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 
 

1. Nesodden Lettindustri AS 
2. Follo lokalmedisinske senter IKS 
3. Follo Ren IKS 
4. Follo krise- og incestsenter IKS 
5. Follo Brannvesen IKS 
6. Follo distriktsrevisjon IKS  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene 
som foreligger.   
  
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen baserer seg på at kommunen i 
gjennomsnitt har rett på å få gjennomført 2,25 prosjekter innen forvaltningsrevisjon 
pr. år. 0,25 prosjekt per år kan løses ved at kommunen får ett ekstra prosjekt hvert 
fjerde år. Vi legger til grunn for planen at denne ordningen videreføres.  
 
Følgende tema prioriteres for Nesodden kommune for 2017 – 2020: 
 
 Område Risiko Vesentlighet 
1 Personaladministrasjon Press på personalet 

som følge av 
befolkningsvekst. 
Rekruttering  av 
medarbeidere 

Kompetent og 
motivert personale er 
avgjørende for 
kommunens 
tjenesteyting. 

2 Internkontroll Manglende etterlevelse 
av regelverk og at feil 
ikke oppdages og 
gjentas 

Sviktende 
måloppnåelse og 
omdømmetap 

3 Barn og unges psykiske 
helse 

Ensomhet blant 
ungdom og manglende 
virkemidler overfor 
utagerende elever 

Psykiatriske lidelser 
er et voksende 
problem 

4 Rus/psykiatriomsorg Kommunens 
oppfølging av et 
økende antall klienter.  

Viktig å hjelpe 
mennesker med 
problemer 

5 Pleie- og omsorg Kommunes dekking av 
tjenestebehovet til et 
økende antall personer 
og 
samhandlingsreformen. 

Pleie- og omsorg er et 
stort og voksende 
tjenesteområde. 
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6 Flyktningetjenesten Sviktende integrering 
av flyktninger som 
bosettes i kommunen 
og utfordringer med 
bolig, barnehage, skole 
og arbeid 

Viktig for tilliten til 
velferdsstaten og for 
utviklingen av  
fellesskapsløsningene 

7 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Manglende 
sikkerhetstiltak og 
beredskap 

Beskyttelse av  
befolkningen er et 
hovedansvar for 
kommunen 

8 Reguleringssaker og 
byggesaker 

Mangler i 
saksbehandlingen. 
Kompetansen hos 
personalet.  
Selvkostberegningen 

Utbyggingen av et 
lokalsamfunn har stor 
og varig betydning 

9 Forvaltningsrevisjon av et 
selskap 

Mangelfull oppfølging 
fra eiene  

Flere av selskapa 
ivaretar viktige 
samfunnsoppgaver.  

 
  
I tillegg kan evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen være 
aktuelle tema for forvaltningsrevisjon.  
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert  

     22.6.2016  
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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for 

forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperio-

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Nesodden kommunes Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 legger til grunn en bolig-

bygging på 100 boliger og en befolkningsvekst på 1,2 % per år frem til 2026. Veksten kan 

vise seg å bli noe høyere i 2020-årene.  

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 opplyser at "Rådmannen legger opp til en mode-

rat investeringsplan i kommende planperiode." Press for mer kommunale tjenester i årene 

framover gjør det krevende å skaffe handlingsrom og driftsoverskudd.  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Nesodden kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere har gitt 

innspill til risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag 

gjennomgås 19 risikoområder. 

 

Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere 

rådmenn.  

1.3 Anbefalinger  

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 13 områder særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Nesodden kommune 2017–2020:   

a. Personaladministrasjon. 

b. Samfunnssikkerhet og beredskap. 

c. Kommunale innkjøp. 

d. Investeringer og gjeld. 

e. Internkontroll. 

f. Barn og unges psykiske helse. 

g. Kultur, idrett og friluftsliv. 

h. Pleie og omsorg. 

i. Rus/psykiatriomsorg. 

j. Ressurskrevende brukere. 

k. Flyktningetjeneste. 

l. Reguleringsplan og byggesak. 

m. Bærekraftig lokalsamfunn. 

 

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:  

 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskom-

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevi-

sjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overord-

net analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet, 2011, s. 78) definerer nøkkelbegre-

pene slik: 

 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik 

fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifise-

res risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesent-

lige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutval-

get må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og 

avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke." 

 

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorfor-

bund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for 

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte 16.12.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder 

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (vedtatt av kommunestyret 22.10.2015). 
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2. Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (vedtatt 17.12.2015). 

3. Kommunens internettsider (www.nesodden.kommune.no).  

4. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folkemengde 

og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter kommune) 

(ssb.no). 

5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebaromete-

ret.no).  

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

8. Virksomhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra 

regnskapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

16.12.2015: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse i Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

10.2.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

Feb. 2016: Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer. 

8.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

17.3.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

11.5.2016:   Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse. 

21.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

ningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune og FIKS i prosjektet.  
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3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

3.1 Administrativ organisering 

Rådmannens ledergruppe i Nesodden kommune består av syv personer:  

 

 
Kilde: nesodden.kommune.no 

 

De tre kommunalsjefene leder hvert sitt kommunalområde med til sammen 31 virksomheter.
1
  

3.2 Utviklingstrekk 

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens 

utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-

statistikk.
2
 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk: 

 

3.2.1 Befolkning 

 Nesodden vokste med 251 innbyggere i 2015 til 18 623 innbyggere (1.1.2016). 

Befolkningsveksten utgjorde 1,4 % – mot 0,9 % i landet.  

 Over de siste tre årene har Nesoddens folkemengde vokst med gjennomsnittlig 1,2 % 

per år (1,7 % i 2013, 0,4 % i 2014 og 1,4 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Nesoddens folkemengde med 12,6 % – mot 18,6 

% i Akershus og 12,4 % i landet.  

                                                           
1
 Staben i Nesodden kommune har ikke utarbeidet et helhetlig organisasjonskart som kan gjengis i Word-

dokumenter med A4-format. Revisor etterlyste det også i oktober 2015.  

2
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av 

"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte 

omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, 

Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.  
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 I forhold til Kostra-gruppe 7 har Nesodden lik andel barn i barnehagealder, flere barn i 

grunnskolealder og færre innbyggere 80 år og over. 

 

3.2.2 Personale  

 Nesodden kommunes personale utførte til sammen ca. 1 000 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Nesodden kommune (2014) større andel 

årsverk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart mindre 

andel årsverk i helse- og sosialtjenester.  

 Nesodden kommune oppgir et totalt sykefravær på 7,6 % i 2015 – lavere enn nivået i 

fire Follo-kommuner (gjennomsnittlig 8,3 %). 

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Nesodden kommune hadde driftsinntekter på til sammen 1,16 mrd. kr i årsregnskap 

2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på 3,1 mill. kr (0,6 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og 30,4 mill. kr (2,4 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum 

(1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Driftsoverskudd 2015 forklares med bl.a. 

refusjon for ressurskrevende brukere, rentekostnader og overføring til private barne-

hager. 

 Kommunens netto lånegjeld – 51 055 kr per innbygger i 2015 – er 7,8 % lavere enn 

gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7. 

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Nesodden kommunes grunnskoler kostet 98 733 kr per elev i 2015 – 3 % under 

gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7. 

 En sykehjemsplass kostet 976 811 kr i 2015 – 5 % under for Kostra-gruppe 7 

(gjennomsnitt).  

 Nesodden kommune utbetalte 17,2 mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 % på to år).  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 414 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015 – 19 % 

under Kostra-gruppe 7.  

 Kommunale bygg hadde et energiforbruk på 165 kWh per m
2
 i 2015 – likt med 

Kostra-grupp 7. 

 

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Nesodden kommune som nr. 92 blant landets 428 

kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Nesodden 

kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre enn i normalkommunen."  

3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 3; upaginert) angir fire fokusområder 

med tilhørende innsatsområder:  

1. Samfunnsutvikling: 

 Folkehelse og levekår. 

 Lokaldemokrati og deltakelse. 

 Næringsutvikling. 
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 Stedsutvikling. 

 Kommunikasjon og samferdsel. 

2. Tjenester og brukere: 

 Helhetlig tjenestetilbud. 

3. Organisasjon og medarbeidere:  

 En organisasjon for framtiden. 

4. Økonomi: 

 Forvaltning av kommunens ressurser. 

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (s. 6) utdyper innsatsområdene i overordnete og 

spesifikke styringsmål. Til sammen utgjør dette Nesodden kommunes målstyring. "Alle virk-

somheter har sitt eget styringskort med egne parametere. De kjører sine egne brukerunder-

søkelser og lager lokale mål i samarbeid med sine ansatte," opplyser stabssjef for økonomi og 

styring, som anser at målstyringsopplegget fungerer godt. I 2016 går kommunen for øvrig 

over til medarbeiderundersøkelse ved hjelp av KS' 10-Faktor.  

 

3.3.2 Boligbygging – befolkningsprognose 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 2.1 Faktagrunnlag) oppgir at "Befolk-

ningsveksten skyldes hovedsakelig tilflytting, og er derfor styrt av boligbyggingen." "Det 

legges til grunn en boligbygging på 100 boliger pr år" i planperioden - noe høyere enn reali-

sert boligbygging i årene forut.  

  

"Dette vil gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 1,2 % per år" – men "kan gi en noe 

høyere befolkningsvekst, særlig mot slutten av perioden." "Det er viktig å påpeke at så å si all 

boligbygging i kommunen skjer i privat regi, og at det er knyttet usikkerhet til tidspunktet for 

realiseringen av de enkelte reguleringsplanene." Nesoddens folkemengde anslås å nå 20 594 

personer i 2025.   

 

En boligprognose utarbeidet av administrasjonen våren 2015 – basert på foreliggende bygge-

søknader og forventete utbyggingsområder – indikerer langt høyere boligbygging: gjennom-

snittlig 190 boliger per år i perioden 2016–2026. (Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–

2019, s. 111.) Stabssjef for økonomi og styring kommenterer at "det er vanskelig for rådman-

nen å ta ut prosjekter fremmet av private", men erfaringen tilsier at flere boligprosjekter faller 

fra eller blir forsinket; befolkningsveksten ender som regel på rundt 1,25 % per år. Dersom 

boligbyggingen er i stigende trend, vil det fanges opp i neste rullering av kommuneplanen 

(hvert fjerde år), tilføyer stabssjefen. 

 

3.3.3 Utfordringer til 2020  

Basert på utviklingstrekk, kommuneplan og budsjett/handlingsprogram oppsummerer revisor 

følgende utfordringer og satsingsområder for Nesodden kommune til 2020:  

 

1 Moderate investeringer – lav egenfinansiering:  

 "Befolkningsprognosen viser at skolekapasiteten i kommunen, både på barne- og 

ungdomstrinnet, er god i perioden. Eneste unntak er Nesoddtangen skole som kan få 

anstrengt kapasitet mot slutten av perioden som følge av planlagt boligbygging i Tangen 

grendelag." (Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026, kapittel 2.1 Faktagrunnlag.)  

 "Rådmannen legger opp til en moderat investeringsplan i kommende planperiode" (Bud-

sjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 4). De største investeringene i 2016 er 
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omsorgsboliger, flyktningeboliger, multisportanlegg og IKT. Investeringer for 108 mill. kr 

i 2016 faller til rundt 50 mill. kr per år i 2017–2019 (s. 104). I tillegg kommer VAR-

investeringer for 30 mill. kr årlig (121 mill. kr over fire år). Fjellstrand barnehage bygges 

for 31 mill. kr i 2017.  

 "Nesodden kommune har tilnærmet ingen egenfinansiering av investeringer. Årsaken til 

dette er at kommunens reserver (fond) er på et minimumsnivå og det legges opp til relativt 

svake netto driftsresultat i budsjett- og økonomiplanperioden" (s. 3).  

 

2 Press for økt drift – redusert driftsresultat:  

 "Økonomisk handlingsrom er avgjørende over tid for å kunne opprettholde og videreut-

vikle tjenestetilbudet til innbyggerne på Nesodden. Store behov og økt press for mer 

tjenester i årene framover gjør det meget vanskelig å skaffe dette handlingsrommet" (Bud-

sjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 27). Økte driftsutgifter skyldes især drift av 

ny barnehage på Fjellstrand, nye omsorgsboliger og generelt tjenester til en voksende 

eldrebefolkning. "En ytterligere styrking av avsetningene mener rådmannen ville vært 

ønskelig, men rådmannen har likevel valgt å ikke gjøre ytterligere kutt i tjenestetilbudet i 

2016, da det i de tre foregående år er kuttet til sammen over 30 mill. kr og tjenestetilbudet 

er presset" (s. 1).  

 Driftsoverskuddet på 30 mill. kr (2,4 %) i 2015 bidrar til å tegne et noe lysere bilde av 

kommunens økonomi.  

 

3 Rådmannens stabsområde – digitalisering:  

 IKT-infrastruktur skal oppgraderes for å utvikle e-kommune. 

 

4 Skole, barnehage og oppvekst – drift av ny barnehage:  

 Fjellstrand barnehage kommer i drift i 2018.    

 Skolebruksplan iverksettes med tiltak på flere skoler.  

 

5 Helse og omsorg – økt tjenesteproduksjon:  

 "Hovedårsaken til det negative driftsresultatet er innarbeiding av store utgifter innenfor 

helse og omsorg" (s. 3).  

 Hjemmetjenesten økte fra 65 årsverk i 2012 til 91 årsverk i 2015 (s. 72). Antall hjemme-

tjenestemottakere steg fra 826 pasienter i juni 2014 til 1094 pasienter i juni 2015 (+32 %) 

(s. 71). "Det er en klar økning i antall psykiatri/rus pasienter" (s. 72). 

 

6 Teknikk, miljø og plan – VA-satsing:  

 Kommunens vann- og avløpsnett rehabiliteres og utbygges.   
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Personaladmini-

strasjon: 

 

 

Personaladministrasjon: Risiko 

for at kommunen ikke har over-

sikt over og styring med perso-

nalet. Årsberetning 2015 (s. 45) 

og årsregnskapet (note 10) oppgir 

999 årsverk, mens Budsjett 2016 

handlingsprogram 2017–2019 (s. 

2) oppgir "ca. 1100 årsverk", dvs. 

en sprik på 10 %. Rådmannen har 

(brev 4.5.2016 til revisjonen) 

varslet forbedring i registreringen 

av årsverk vha. Agresso i 2016. 

Dette kan vurderes etter et par år. 

Avvik fra tall fra A-registeret/ 

Kostra-statistikk bør også sjek-

kes. Fraværsstatistikk og syke-

lønnsrefusjon er beslektede 

temaer.   

 

Personale: Risiko for at vekst i 

befolkning og tjenesteyting med-

fører press på personalet. Er års-

verkene optimalt fordelt? 

Rekruttere, utvikle og beholde 

kvalifiserte medarbeidere er en 

utfordring på flere fagområder. 

H H Oversikt over kom-

munens viktigste 

innsatsfaktor er 

viktig. Har kommu-

nen flere årsverk enn 

det som rapporteres 

til de folkevalgte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunens tje-

nesteyting.  

 

Målstyring: Risiko for at etater og virksom-

heter ikke styres målrettet. Har 

kommunen et hensiktsmessig 

opplegg for balansert målstyring? 

Opplegget synes komplisert for 

utenforstående, men oppgis å 

fungere bra internt.  

M L Offentlig virksom-

het trenger målsty-

ring.  

Samfunnssikker-

het og beredskap: 

Risiko for at sikkerhetstiltak ikke 

iverksettes og at kommunen ikke 

er forberedt når kriser inntreffer. 

Kommunens toppledelse og virk-

somheter har viktige roller her.  

H M Å beskytte befolk-

ningen, er et hoved-

ansvar for kommu-

nen.  
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Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er Nesodden 

kommunes innkjøp (300 mill. 

kr/år) effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid. 

Nesodden, Ås, Frogn og Vestby 

kommuner har felles innkjøps-

kontor med fire årsverk. 

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi endringer 

for Nesodden kommune. Hanker 

kommunen inn alle aktuelle 

statstilskudd til driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Kommunen er sårbar for 

renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig, 

og hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. Kom-

munen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program.  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse. Transparens og 

antikorrupsjon har interesse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til økonomisk tap, 

rettssak og omdøm-

metap. 
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BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barn og unges 

psykiske helse: 

Risiko for at stadig flere barn får 

psykiske lidelser og sammensatte 

hjelpebehov. Ensomhet oppgis 

som et økende problem. Kan hel-

sestasjon, barnehage, skole, PPT 

og skolehelsetjeneste m.fl. bidra 

mer for unge innbyggeres livs-

mestring? Lærere føler at de 

mangler virkemidler overfor 

utagerende elever. 

H H Psykiske lidelser 

blant barn og unge 

er et voksende sam-

funnsproblem. 

Kommunene er en 

viktig aktør her. 

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

Nesodden kom på 18. plass i 

skoleresultater på Kommuneba-

rometer 2015. 4,2 % av Nesod-

dens grunnskoleelever får spe-

sialundervisning. Kommunen 

kommer godt ut i Fylkesmannens 

mobbe-oversikt. 

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde. 

Nesodden ser ut til å 

gjøre det bedre enn 

de fleste kommuner. 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 

 

 

HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Helsestasjon og 

skolehelse-

tjeneste: 

Risiko for at fødselsdepresjoner 

og psykiske lidelser blant 

barn/unge fortsetter å øke – til 

tross for en nasjonal satsing i 

2016.   

M M Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste er 

viktig i forebyg-

gende helsearbeid. 
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Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, 

avvikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

Rus/psykiatri-

omsorg: 

Risiko for at antall klienter fort-

setter å stige i Nesodden.  

Samhandlingsreformen har gitt 

økt kommunalt ansvar fra 2016. 

Temaer: boliger, samarbeid helse-

foretak/kommune og sensitive 

personopplysninger. 

H H Viktig å møte 

veksten i rusmis-

bruk. 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder enslig mindreårige og 

voksne flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. Nes-

odden kommune utbetalte 17,2 

mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 % 

fra 2013). 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å øko-

nomisere med 

kommunens midler. 
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EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kommune-

planens forutset-

ninger: 

 

Risiko for urealistisk kommune-

plan – at boligbygging og befolk-

ningsvekst blir høyere enn forut-

satt. Kommuneplanens samfunns-

del 2014–2026 legger til grunn en 

boligbygging på 100 boliger per 

år, mens Budsjett 2016 hand-

lingsprogram 2017–2019 gir en 

prognose på gjennomsnittlig 190 

boliger per år frem til 2026. 

Administrasjonen kommenterer 

imidlertid at denne boligprogno-

sen er urealistisk. 

M L Høyere boligbyg-

ging og befolk-

ningsvekst kan 

presse kommunens 

tjenesteproduksjon 

og økonomi.  

  

Reguleringsplan 

og byggesak: 

Risiko for mangler i regulerings-

planer og byggesaksbehandling. 

Kan planarbeid og byggesaks-

behandling forbedres? Å rekrut-

tere og beholde personale i plan-

avdeling er en utfordring. Utbyg-

gingspresset er størst på Fager-

strand i 2016. Gir byggesaksge-

byrer kostnadsdekning (selv-

kost)? Kommunesammenlikning i 

Follo er interessant.  

H M Utbyggingen av et 

lokalsamfunn har 

stor og varig betyd-

ning.  

Bærekraftig 

lokalsamfunn: 

Risiko for at energibruk, transport 

og avfallshåndtering i lokalsam-

funnet blir mindre miljø- og kli-

mavennlig. Analysen bør omfatte 

statlige og fylkeskommunale 

aktører (transportselskaper m.m.), 

kommunen, private bedrifter og 

innbyggere.    

M M Kommunen har 

høye miljø-ambisjo-

ner.  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 12/19 Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 18/00190-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
FDR - Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS 

SAKSUTREDNING: 
Nesodden kommunestyre vedtok 19.12.18 i sak 117/18 Oppsigelse av enkelte av 
kommunens interkommunale samarbeid følgende: 

1. Nesodden kommune sier opp avtale og trer ut av selskapet Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat IKS innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020.

2. Nesodden kommune sier opp avtalen for Felles kontor i Follo for utføring av
tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven, innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020.

3. Nesodden kommune sier opp avtaler om Follo Lokalmedisinske senter IKS, innen 31.12.18
med virkning fra 01.01.2020.

4. Ordfører får fullmakt til å si opp andre interkommunale avtaler dersom andre kommuner
sier opp avtalen i tiden frem til 31.12.2018. Eventuelle oppsigelser etter denne tid
behandles på ordinær måte.

5. Rådmannen legger i første halvår 2019 frem saker vedrørende hver enkelt av de oppsagte
avtalene der ulike alternativer for videre drift utredes. I utredningen skal både lokalisering,
organisasjonsform og eventuelt samarbeidsform vurderes. Der det er relevant, bør det
vurderes om det er hensiktsmessig med tidsbegrensede løsninger etter 1. januar 2020 i
påvente av permanente løsninger.

6. 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.

7. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning for Nesodden
kommune i løpet av 2019.

Pkt. 6 og 7 er i samsvar med kontrollutvalgets innstilling i KU-sak 38/18 Nesodden 
kommune - Valg av revisjonsordning.  

HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4: 

3. 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 på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.
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VURDERING  
Kontrollutvalget må i løpet av 2019 avgi innstilling på valg av fremtidig 
revisjonsordning for Nesodden kommune.  
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Follo Distriktsrevisjon IKS om status for 
etablering av et større interkommunal revisjonsselskap i region Viken.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes møte og orientere om 
saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 20.03.19 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 13/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00070-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg: 
Kommunerevisoren 2-19 Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring, 
Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

SAKSUTREDNING: 
31.01.19 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut forslag til ny 
kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring. Forskriften vil bli hjemlet i den nye 
kommuneloven som i all hovedsak trer i kraft fra høsten 2019. 

Høringsfristen er satt til 02.05.19 

Ny kommunelov finnes her. 

Fakta i saken: 
Nesodden kommune v/politisk sekretariat rettet i e-post, datert 4.mars 2019, følgende 
henvendelse til kontrollutvalget v/FIKS: 

«Hei, 
Jeg har gått igjennom aktuelle høringer med ordfører og rådmann her hos oss, og lurer i den 
forbindelse på om kontrollutvalget har skissert et løp for arbeidet med høringssvar til 
høringen om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.» 

På denne bakgrunn legges saken frem for kontrollutvalget. 

VURDERING 
Vedlagt følger høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift. 
Høringsdokumentene finnes her. 

Vedlagt følger også artikkel fra Kommunerevisoren 2/19 hvor forskriften blir 
gjennomgått. 

Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet har ikke funnet forhold i høringsforslaget som er av en så vesentlig 
karakter at det bør omtales særskilt. 
Sekretariatet vil bemerke at forskriften må ses i sammenheng med den nye 
kommunelovens syvende del. Egenkontroll. 

https://stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-081.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--ny-kontrollutvalgs--og-revisjonsforskrift/id2627203/
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Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 19.03.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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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. 



13/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift - 19/00070-1 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift : Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

14 
 

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 



13/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift - 19/00070-1 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift : Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

15 
 

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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OS 04/19 Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (vedlagt) 
OS 05/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden 

kommune (vedlagt) 
OS 06/19 Møteoversikt repskapsmøter IKSene - våren 2019 (vedlagt) 
OS 07/19 Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019 (vedlagt) 
OS 08/19 Aktivitetsplan pr 5.2.19 (vedlagt) 

Ås, 19.03.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 09.01.2019 

Vår ref: 08/424 - 132 - 19/1322 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

Bjørnstad 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

011/19 Kommunestyret 30.01.2019 

 
 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i 

sykehjemstilbudet i Nesodden kommune 

 
 

Saken gjelder: 
Nesodden kommunestyre fattet vedtak i sak 92/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i 
sykehustilbudet 06.09.2017. Saken ble fulgt opp i helse og omsorgsutvalget 07.02.2018 i sak 
002/18.  

Se vedlagte saksutskrift fra kontrollutvalgets møte 18.12.2018. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i sykehjemstilbudet i 
Nesodden kommune, til orientering. 
 

 

30.01.2019 Kommunestyret 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 011/19 Vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i sykehjemstilbudet i 
Nesodden kommune, til orientering. 
 

 

 

Bakgrunn 
Se vedlegg for kontrollutvalgets saksutskrift. 
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Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 36-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i 

sykehjemstilbudet i Nesodden kommune 

Svar til kontrollutvalget Forvaltningsrapport kvalitet i sykehjem 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 09.01.2019 

Vår ref: 08/424 - 131 - 19/1321 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

Bjørnstad 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

012/19 Kommunestyret 30.01.2019 

 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift fra kontrollutvalgets møte 18.12.2018. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til  orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp 

følgende anbefalinger:  
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje 
år. 
 

 

30.01.2019 Kommunestyret 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 012/19 Vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til  orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp 

følgende anbefalinger:  
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje 
år. 
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Bakgrunn: 
Se vedlegg for saksutskrift med saksutredning og kontrollutvalgsets behandling. 
 
 

Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 35-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 

FolloLandbrukskontorRevisjonsrapport 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 20.02.2019 

Vår ref: 10/2337 - 132 - 19/8687 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

Bjørnstad 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

021/19 Kommunestyret 27.02.2019 

 
 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 

 

Kontrollutvalgets nnstilling: 
 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

 

27.02.2019 Kommunestyret 

 

Truls Wickholm (AP) fremmet følgende forslag: 
"Kommunestyret ber kontrollutvalget komme tilbake til kommunestyret med en rapport om saker 
som har vært behandlet i lukket møte. saken behandles i lukket møte." 

 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 021/19 Vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

 
Kommunestyret ber kontrollutvalget komme tilbake til kommunestyret med en rapport om saker 
som har vært behandlet i lukket møte. saken behandles i lukket møte. 

 

 

Bakgrunn 
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Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 
 

Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU Sak 5-19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Oversendelse av sak - kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Årsrapport Nesodden KU 2018 

Nesodden KU Behandlede saker 2018 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 20.02.2019 

Vår ref: 10/2337 - 134 - 19/8712 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

Bjørnstad 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

022/19 Kommunestyret 27.02.2019 

 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i Nesodden kommune 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:  

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder.  

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

4. Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere tilstedeværelse 
av politiet. 
 

 

27.02.2019 Kommunestyret 

 

Cathrine Kjenner Forsland (AP) fremmet følgende forslag: 
"Det opprettes en stilling innenfor rus og psykiatri øremerket barn og unge. Kostnaden dekkes av 
disposisjonsfondet for inneværende år og legges inn i budsjettet i økonomiperioden ifm 
budsjettbehandlingen for 2020." 

 

Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag: 
 
"Kommunestyret er bekymret for de høye funnene for depressive plager og for den omfattende 
bruken av rusmidler blant ungdom som rapporten viser. Kommunestyret ber om at det i «samlet 
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plan knyttet til forebygging av rus, avhengighet og psykisk helse for barn, unge og voksne» legger 
opp til en økt satsing på det forebyggende arbeidet slik at denne utviklingen kan komme under 
kontroll. 
I denne sammenhengen viser kommunestyret til at økende forskjeller i samfunnet som bl.a. gir seg 
utslag i barnefattigdom, kan ha stor betydning for denne utviklingen. Kommunestyret mener 
derfor det er viktig at rådmannen i sammenheng med denne saka følger opp og inkluderer HO-
utvalgets vedtak av 6.februar i år i dette arbeidet: 
"Helse-og omsorgsutvalget ber rådmannen om en sak der ulike alternativer for å lette situasjonen 
for barnefamilier som er avhengige av sosiale ytelser utredes. Utredningen skal vurdere praktiske 
og økonomiske konsekvenser» 

 

Vanja Svendsen (SV) fremmet følgende forslag: 
Alternativt forslag til 2b: 
"Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder der dette ikke er vurdert å være den faglig 
beste løsningen." 

 

Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling, minus punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
Kontrollutvalgets punkt 2 ble satt opp mot SV sitt forslag som ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Rødt fikk 20 stemmer (2 R, 2 V,  9 Ap, 4 MdG, 1 KrF, 2 FrP) og ble vedtatt. 
 
Forslaget til AP oversendes administrasjonen, helse- og omsorgsutvalget og skole- og 
oppvekstutvalget for videre behandling.  
 

KST- 022/19 Vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:  

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 

b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder der dette ikke er vurdert å 
være den faglig beste løsningen. 

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

4. Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere tilstedeværelse 
av politiet 

Kommunestyret er bekymret for de høye funnene for depressive plager og for den omfattende 
bruken av rusmidler blant ungdom som rapporten viser. Kommunestyret ber om at det i «samlet 
plan knyttet til forebygging av rus, avhengighet og psykisk helse for barn, unge og voksne» legger 
opp til en økt satsing på det forebyggende arbeidet slik at denne utviklingen kan komme under 
kontroll. 
I denne sammenhengen viser kommunestyret til at økende forskjeller i samfunnet som bl.a. gir seg 
utslag i barnefattigdom, kan ha stor betydning for denne utviklingen. Kommunestyret mener 
derfor det er viktig at rådmannen i sammenheng med denne saka følger opp og inkluderer HO-
utvalgets vedtak av 6.februar i år i dette arbeidet: 
"Helse-og omsorgsutvalget ber rådmannen om en sak der ulike alternativer for å lette situasjonen 
for barnefamilier som er avhengige av sosiale ytelser utredes. Utredningen skal vurdere praktiske 
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og økonomiske konsekvenser. 

 

Følgende forslag sendes SO-utvalget, HO-utvalget og administrasjonen for videre behandling: 
 
Det opprettes en stilling innenfor rus og psykiatri øremerket barn og unge. Kostnaden dekkes av 
disposisjonsfondet for inneværende år og legges inn i budsjettet i økonomiperioden ifm 
budsjettbehandlingen for 2020. 

 

 

 

Bakgrunn 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 

Vedlegg 

Oversendelse av sak - forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykiatri i Nesodden kommune 

Saksutskrift Nesodden KU Sak 2-19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i 

Nesodden kommune 

FR rapport Rus og psykiatri i Nesodden kommune 
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E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

 Barnehage- og utdanningsavdelingen 
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Skolemiljø – skolens aktivitetsplikt for å 
sikre at elevene har et trygt og godt 
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system 
 

Nesodden kommune – Myklerud skole 

 
1. februar 2019  
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Sammendrag 
 
Tema og formål 
Temaet for dette tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø 
og skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten. 
Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. Hovedpunkter i tilsynet er: 

 Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller 
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen 
krenker en eller flere elever 

 Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
 Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 

aktivitetsplikten. 

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å kontrollere om kommunen eller 
fylkeskommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre 
at elevene har et trygt og godt skolemiljø. 
 
Gjennomføring 
Fylkesmannen åpnet 14. september 2018 tilsyn med skolens aktivitetsplikt for å skre at elevene har et 
trygt og godt skolemiljø ved Myklerud skole i Nesodden kommune. I tillegg omhandler tilsynet 
skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten.  

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon og 
intervjuer på skoleeier- og skolenivå. 
 
Avdekkede lovbrudd 
Fylkesmannen har i kapitlene 3, 4, 5 og 6 konstatert brudd på regelverket. Følgende fire pålegg kan bli 
aktuelle å vedta: 

Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å følge med, gripe inn, og sette inn tiltak 
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4. 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 Sørger for at alle som jobber på skolen har kunnskap om at det er elevens subjektive 
opplevelse som avgjør om en elev har et trygt og godt skolemiljø, 

 Sørger for at alle som jobber på skolen får kompetanse om hvordan de skal gjenkjenne 
tegn på at en elev ikke har det trygt og godt, samt hvilke forhold rundt en elev som kan 
gjøre eleven særskilt sårbar, 

 Sørger for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser, dersom det er mulig, 
 Sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor dersom de får mistanke om at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, 
 Sikrer at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. 

 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn 
tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere 
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elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5. Kommunen må i den forbindelse se til at 
skolen: 

 Sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller eventuelt skoleeier dersom de får 
mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen eller en i skoleledelsen, har 
krenket en eller flere elever,  

 Sikrer at eleven alltid får beskjed om at rektor eller skoleeier blir varslet. 
 

Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-9. 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 Lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd, når skolen skal sette inn 
tiltak i en sak. 

 
Kommunen må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Kommunen må i den forbindelse se til 
at: 

 Kommunen skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å følge med, 
gripe inn, varsle, undersøke og setter inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø,  

 Kommunen skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å straks 
varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller 
flere elever, 

 Kommunen skaffer seg informasjon om hvordan skolen oppfyller plikten til å 
gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, 

 Kommunen bruker denne informasjonen til å vurdere om skolene sitt arbeid er i samsvar 
med regelverket, 

 Kommunen sørger for at skolene endrer praksis dersom det er nødvendig. 
 
Status på rapporten og veien videre 
I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet.  

Fristen er 6. mai 2019 

Dersom lovbruddet ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Viken vedta pålegg om retting 
med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og 
vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.  

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet som 
foreligger og kun tar utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. 

Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke en uttømmende tilstandsvurdering av 
kommunens øvrige virksomhet.    
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1. Innledning  
 
Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 2018-2021 omfatter følgende temaer: skolens arbeid 
med elevenes utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering, tidlig innsats, spesialundervisning, 
skolemiljø, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne.  

Temaet skolemiljø er delt inn i deltemaer og omfatter skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et 
trygt og godt skolemiljø. Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten er også et av deltemaene. I tillegg inneholder temaet skolens plikt til å arbeide 
forebyggende og informere og involvere elever og foreldre. Dette deltemaet vil ikke være en del av 
tilsynet med Nesodden kommune. 

Det er Nesodden kommune som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Nesodden kommune er derfor adressat for denne 
tilsynsrapporten. 

Tilsynet har avdekket brudd på regelverket. Denne tilsynsrapporten gir et forhåndsvarsel om at 
Fylkesmannen kan vedta å pålegge kommunen å rette bruddene, jf. forvaltningsloven § 16. I den 
endelige tilsynsrapporten får Nesodden kommune rimelig frist til å rette før vi eventuelt vedtar 
pålegg om retting. 

 

1.1 Myklerud skole – Nesodden kommune 
 
Myklerud skole er en offentlig barneskole i Nesodden kommune i Akershus fylke. Skolen har 238 
elever fordelt på 1. til 7. trinn. Skolen har 32 ansatte fordelt på skole og SFO. Skolen har 17 
lærerårsverk. (Tallene er hentet fra GSI per 27.11.2018).  

Nesodden kommune har totalt ca. 19 400 innbyggere (per 3. kvartal 2018, tall fra SSB), hvorav 3 
068 er elever i grunnskolen (tall fra GSI per 27.11.2018). Nesodden kommune har seks 
barneskoler og tre ungdomsskoler. 

 

1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten 
 
Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: 

 Kapittel 3: skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø 
 Kapittel 4: skolens skjerpede aktivitetsplikt dersom en som jobber på skolen krenker en eller 

flere elever 
 Kapittel 5: skolens plikt til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
 Kapittel 6: skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 

aktivitetsplikten 
 
Kapitlene 3-6 er delt inn på følgende måte:  

 Rettslig krav 
 Fylkesmannens undersøkelser 
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 Fylkesmannens vurderinger 
 Fylkesmannens konklusjon 

 
Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, framkommer dette 
som korreksjonspunkt. Foran i rapportens sammendrag og i kapittel 7 Forhåndsvarsel om pålegg 
om retting av lovbrudd er det en oppsummering av alle korreksjonspunkt. 

 

2. Om tilsynet med Nesodden kommune – Myklerud skole 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  
 
Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. 
kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og 
skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som 
et lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 
denne, som er brutt. 

 

2.2 Tema for tilsynet  
 
Temaet for tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø 
og skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten.  

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever har et trygt og godt 
skolemiljø. For å sikre dette kontrollerer Fylkesmannen at kommunen oppfyller kravene i 
regelverket når det gjelder skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø. 

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: 

 sikrer elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 
 oppfyller sin aktivitetsplikt 
 oppfyller sin skjerpede aktivitetsplikt 
 sørger for at eleven blir hørt 

I tillegg skal tilsynet bidra til at skoleeier sørger for å ha et forsvarlig system for å vurdere om 
skolene oppfyller kravene i regelverket og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene.  

I tilsynet vurderer vi om Myklerud skole på denne måten sikrer elevenes rettigheter etter 
opplæringsloven kapittel 9 A. Vi vurderer også om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere 
og for å følge opp dette. Vi ser på om skoleeier skaffer seg informasjon om praksis på skolene, 
vurderer om skolene følger regelverket og setter inn tiltak dersom de ikke følger regelverket. Vi 
vurderer om skoleeier gjør dette tilstrekkelig og ofte nok til å sikre at skolene følger regelverket. 
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Manglende oppfyllelse av aktivitetsplikten kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine 
rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A. Elevene står da i fare for å få et skolemiljø som ikke 
fremmer helse, trivsel og læring. 

Det er bare utvalgte deler av opplæringsloven kapittel 9 A som kontrolleres i dette tilsynet. 
Opplæringsloven og forskrift til loven har også bestemmelser som blant annet gjelder fysisk 
skolemiljø, ordensreglement og straffe- og erstatningsansvar. Disse bestemmelsene er ikke 
inkludert i dette tilsynet.  

 
2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  
 
Tilsyn med Nesodden kommune ble åpnet gjennom brev av 14. september 2018. Fylkesmannen 
har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven   § 60 c.  

Dette tilsynet har benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, som 
informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av skoleeier, rektor og lærere. Egenvurderingene gir informasjon 
til Fylkesmannen om tilstanden på tilsynsområdet. I tillegg har RefLex til hensikt å sette i gang 
prosesser på skolen og i kommunen knyttet til skolens aktivitetsplikt og skoleeiers forsvarlige system. 

I RefLex viser respondentene til skriftlig dokumentasjon som skal underbygge svarene. Denne 
dokumentasjonen er gjennomgått av Fylkesmannen. For temaet skoleeiers forsvarlige system, ble 
egenvurderingen utfylt av både skoleeier og rektor. I tillegg har rektor fylt ut egenvurdering for temaet 
skolens aktivitetsplikt.   

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig 
dokumentasjon fra skolen og skoleeier, og intervjuer med rektor, skoleeier, tre lærere og en 
sekretær. Fylkesmannen har også intervjuet tre foresatte og fire elever. 
 
Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 
 

 Utfylt egenvurderingsskjema fra skoleeier og rektor vedrørende skoleeiers forsvarlige 
system, med følgende vedlegg: 
 

 Referat fra rektormøte 03.05.2018 
 Gode, lovlige og nyttige tiltak - Inger Bergkastet 2017 
 Skoleledermøte 27.09.2018 
 Mal aktivitetsplan 
 Referat fra rektormøte 27.09.2018 
 Rutiner overgang barnetrinn ungdomstrinn Høst 2014 
 Nytt kap. 9A 
 Å vokse opp og høre til. Plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden kommune 

2017-2021 
 Forventningssamtale skole høsten 2018 
 Skoleeiers årshjul for oppfølging av virksomhetene 2018 
 Å mestre – Plan for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning 

2017-2021 
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 Skjermbilde av avvik § 9 A-5 
 Gjennomføring av elevundersøkelsen høsten 2018 
 Skoleeiermelding for grunnskolen 2018  

 
 Utfylt egenvurderingsskjema fra rektor og lærere vedrørende skolens aktivitetsplikt med 

følgende vedlegg: 
 

 Info til foresatte om mottatt varsel, § 9 A-4 
 Plan for et trygt og godt skolemiljø 2018-2020 
 Velkommen til et nytt skoleår 2018-2019 
 Årshjul for oppfølging av elevenes skolemiljø 2018 
 Samarbeid med PPT Psykisk helse i skolen 12.10.2018 
 Nytt regelverk om skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing 2017 
 Klasseledelse ved Myklerud skole og SFO 2018/2019 
 Inspeksjonsplan høst 2018 
 Plan læringsmøter høsten 2018 pr. 04.09.2018 
 Årshjul kartlegging Myklerud skole 1.-7. trinn september 2018 
 Læringssamtale 1.-3. trinn – ny mal  
 Læringssamtale 3.-7. trinn 
 Utviklingssamtale lærerskjema 1.-3. trinn 
 Forberedelse til utviklingssamtale 1.-7. trinn 
 Utviklingssamtale lærerskjema 4.-7. trinn 
 Velkommen til et nytt skoleår august 2018 
 Adventsbrev til elever og foresatte desember 2017 
 Mal aktivitetsplan 
 Velkommen til et nytt skoleår august 2017 
 Skjema for drøfting av elever 
 Nulltoleranse mot mobbing – nytt regelverk Utdanningsdirektoratet  
 Samværsregler mars 2015 
 Revidert ordensreglement 28.10.2014 
 Plan for et godt skole-hjem samarbeid 
 Utviklingssamtale 1.-3. trinn 
 Utviklingssamtale 4.-7. trinn 
 Læringssamtale 4.-7. trinn 

 
 Dokumentasjon vedrørende åtte elever: 

 
 Aktivitetsplaner for seks elever  
 Referater fra møter med foresatte for åtte elever 
 E-post utvekslinger mellom skole og hjem for syv elever 
 Melding om mottatt varsel § 9 A-4 for fire elever 
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3. Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø 
 
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre at 
elevene har et trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsplikten følger av opplæringsloven § 9 A-4. 

Rettslig krav 1 
Plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø (RefLex 1.2 – 1.8) 

Alle som jobber på skolen, skal være oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan tyde på 
at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal følge spesielt godt med på ekstra 
sårbare elever. Skolen må skaffe seg informasjon fra elevene om hvordan de opplever 
skolemiljøet. Det er elevenes egne subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende. 
Skolen skal dokumentere hvordan den følger med. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  
Rektor og lærere svarer i RefLex at de tar utgangspunkt i elevens opplevelse av situasjonen når 
det vurderes om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Skolen gjennomfører alltid en samtale 
med eleven. På planleggingsdag i august 2017 og 2018 fremheves det at det er elevens egen 
opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt 
skolemiljø.  

Rektor sier i intervjuet at elever kan si en ting på skolen og en annen ting hjemme. I tilfeller der 
eleven sier at han eller hun har det bra på skolen, men foresatte sier at eleven ikke har det bra, 
tar skolen informasjonen fra foresatte på alvor.  

På spørsmål under intervjuet om rektor har eksempler på at skolen har vært uenig i foresattes 
opplevelse av hvordan eleven har det, svarer rektor ja. Rektor sier at etter det nye regelverket 
trådte i kraft er terskelen for hva som er ansett som krenkelser satt veldig lavt. Skolen legger 
elevens opplevelse til grunn, men opplever det som en utfordring at det også er skolens ansvar å 
lære barna å takle naturlige følelser som sjalusi, urettferdighet, usikkerhet og sinne.  

Intervju av lærerne viser at det gjerne er gjennom samtale at elevenes opplevelse fanges opp. Ser 
man en endring i elevens atferd, spør man eleven om noe skjer. Intervju med en sekretær viser at 
hun kjenner til den nye loven, men at hun ikke har fått opplæring i innholdet og kravene i de ulike 
delpliktene i aktivitetsplikten.  

To av elevene forteller i intervju at de opplevde at lærerne tok deres opplevelse på alvor ved å 
snakke med dem og følge opp det de fortalte. En elev opplevde at hun måtte si ifra mange 
ganger, mens en annen elev opplevde at lærer ikke fulgte opp, og sier at hun fortsatt opplever 
sitt problem som uløst. 

På spørsmål i RefLex om alle på skolen er gitt kompetanse slik at de kan gjenkjenne tegn på at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, svarer rektor «nei». Rektor og lærere viser til at lærere og 
assistenter har fått opplæring i nytt regelverk på plandager og lærings- og personalmøter 
gjennom året. I intervju svarer rektor at skolen ikke har systematisk opplæring i regelverket av 
ansatte som ikke er lærere eller assistenter.  



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Skolemiljø Myklerud skole Nesodden kommune

10 

 

Dokumentasjonen viser at delplikten «å følge med» ble presentert på planleggingsdagen den 14. 
august 2018 og skolens Plan for møter høsten 2018 viser at «følge med-plikten» var tema på 
utviklingsmøtene etter skolestart. Skolen har også hatt et samarbeid med PP-tjenesten og Psykisk 
helse for barn og unge i et prosjekt kalt Psykisk helse i skolen. Prosjektet hadde fokus på å øke de 
ansattes bevissthet på hva som kan ligge bak den observerbare atferden hos elevene. 

Videre svarer rektor og lærerne i RefLex på spørsmål om alle som jobber på skolen alltid følger 
med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, at lærere og assistenter følger aktivt med 
elevene i timer, overgangssituasjoner og friminutt. Eksempler på å følge med blir oppgitt som 
samtaler med elever, observere kroppsspråk og signaler, innsjekk med fargekoder, 
oppsummering av dagen og «1-2-3 inspeksjon». Dette er beskrevet i skolens Plan for et trygt og 
godt skolemiljø. 1-2-3-inspeksjon består av voksne som følger enkeltelever eller grupper med 
barn. Den som inspiserer skal være så tett på at den ser eller hører hva som skjer. Observasjoner 
skal loggføres samme dag. Planen beskriver også at de voksne skal være synlige og lett 
tilgjengelige. 

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon fra åtte elevsaker. I disse sakene er det foresatte som 
har meldt fra til skolen om at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Lærere forteller under 
intervju at det i saker hvor foresatte har meldt fra til skolen, ikke har vært tegn som de kunne ha 
oppdaget tidligere.   

I intervju forklarer rektor at skolen har jobbet med relasjonsforståelse og at de ansatte har 
snakket mye om hvordan de kan være årvåkne. Lærerne nevner barnesamtaler, klassetrivsel.no 
og innsjekk fra friminutt i intervju, som metoder for å følge med på elevene. Innsjekk kalles også 
for «trafikklyssystem». Hver elev setter en klype, med navnet sitt, på enten grønt, gult eller rødt 
område når de kommer inn fra friminutt. Systemet gir lærer en rask oversikt over hvordan hver 
elev har hatt det i friminuttet. Grønt betyr at man har hatt det bra, gult at alt kanskje ikke har 
vært bra og rødt at man ikke har hatt det bra. Lærer tar en samtale med de elevene som har 
markert seg på gult og rødt.  

Sekretæren forteller under intervju at det skal følges med på elevene, men sier at hun ikke 
kjenner kravene til å følge med. Elevene forteller under intervju at de voksne ikke alltid får med 
seg det som skjer, og at elevene må være flinke til å si ifra. Men når elevene først sier ifra, da er 
lærerne flinke til å ta det på alvor. Under intervju sier to foresatte at lærere burde oppdaget 
situasjonen til eleven tidligere. 

Rektor svarer i RefLex at alle som jobber på skolen er gjort kjent med hvilke forhold rundt en elev 
som kan gjøre eleven særskilt sårbar, og viser til samarbeid med PPT og Psykisk helse for barn og 
unge 2018/2019. Lærere svarer at de er kjent med hvilke forhold rundt en elev som kan gjøre 
eleven særskilt sårbar. En av lærerne oppgir eksempler på dette som ekstra undervisning, 
spesialundervisning og utfordrende hjemmesituasjon. Under intervju oppgir lærerne forhold 
som det å ha få venner, å være utagerende, væremåte overfor andre, og ulike diagnoser.  

Det er i skolen plan, Plan for et godt skolemiljø 2018-2020 beskrevet hva det innebærer å følge 
med. Planen beskriver hva som kan gjøre en elev særskilt sårbar og presiserer at skolen har et 
skjerpet ansvar overfor disse elevene.  

I RefLex svarer rektor «ja» på om alle som jobber på skolen alltid følger spesielt godt med på om 
de særskilt sårbare elevene har et trygt og godt skolemiljø. Rektor viser til kommunens plan for et 
godt skolemiljø, der inspeksjon er en egen ressurs for sårbare elever. I RefLex viser lærerne til at 
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det er viktig å følge med på kroppsspråk, uttalelser, væremåte i klassen, kontakt med foresatte, 
vektlegging av fysisk og psykisk arbeidsmiljø, samt samvær og observasjon av den enkelte eleven 
som er særskilt sårbar.  

I RefLex kommer det fram at skolen henter informasjon om hvordan elevene generelt opplever 
skolemiljøet fra Elevundersøkelsen for 5.-7. trinn, trivselsundersøkelse for 1.-7. trinn, 
læringssamtaler og jevnlige samtaler med elevene gjennom året. Lærerne viser i tillegg til 
klassetrivsel.no, samt følge med på stemningen i klassen, observere kroppsspråk, ukentlig 
egenvurdering av trivsel, samarbeid med FAU, og kontinuerlig kommunikasjon med hver elev.  

Dokumentasjonen viser at skolen bruker ulike skjemaer til å innhente informasjon om hvordan 
elevene generelt opplever skolemiljøet. Skjemaer for utviklingssamtale for alle trinn har sosialt, 
orden, oppførsel og trivsel som ett av temaene. Lærerne bruker et skjema kalt forberedelse til 
utviklingssamtalen der ett av punktene er «jeg trives på skolen». Videre bruker skolen skjemaet 
læringssamtale 1-3 der det stilles flere spørsmål om hvordan eleven opplever skolemiljøet. 

Rektor svarer «ja» i RefLex på at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å følge med på om 
elevene har et trygt og godt skolemiljø. Skolen bruker skjemaer i forbindelse med 
læringssamtaler og utviklingssamtaler. I tillegg viser lærerne til bruk av logg, intervjuer med 
elevene, referater fra møter og tilbakemeldinger via kommunikasjonsverktøyet Transponder. I 
skolens Plan for et trygt og godt skolemiljø står det at aktivitetsplanen skal dokumentere alle de 
fem delpliktene, deriblant delplikten «å følge med». 
 
Fylkesmannens vurderinger 
Alle som jobber på skolen skal ha eller få kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse 
som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Alle skal videre ha eller få kompetanse til å 
gjenkjenne tegn på at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, samt hvilke forhold rundt en 
elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar. Svarene i RefLex og intervju viser at lærere har 
kunnskap og kompetanse om dette. Fylkesmannen mener at skolen har sannsynliggjort at 
lærerne har denne kunnskapen. Rektor svarer imidlertid at øvrige ansatte ikke har fått spesifikk 
opplæring i kravene i aktivitetsplikten.  

Både elever og foresatte som Fylkesmannen intervjuet, forteller at de som jobber på skolen ikke 
alltid får med seg det som skjer mellom elevene. Elevene opplever at de ofte må si ifra selv. 
Foresatte opplever at saker kunne og burde vært oppdaget tidligere på skolen. En lærer sier i 
intervju at, det i saker hvor foresatte har meldt fra om at eleven ikke har det trygt og godt på 
skolen, ikke har vært tegn som har vært mulig for læreren å oppdage på et tidligere tidspunkt.  

Skolen innhenter informasjon om hvordan elevene generelt opplever skolemiljøet, og 
dokumenterer hva som blir gjort for å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. 
Skolen tar i bruk offentlige og egne undersøkelser, bruker egne skjemaer og har etablert rutiner 
for når disse brukes gjennom skoleåret. Skolen dokumenterer hva som gjøres for å følge med på 
elevene. 
 
Skolens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Rektor skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at skolen har kjente rutiner for 
lærere og assistenter for å sikre så langt det er mulig og rimelig at problemer knyttet til skolemiljø 
oppdages og følges opp tidlig. Rektor skriver videre at øvrige ansatte vil få opplæring, tilpasset 
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den enkeltes rolle, oppgaver og posisjon, i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Siden 
denne opplæringen enda ikke er gjennomført, opprettholder Fylkesmannen derfor lovbruddet 
når det gjelder plikten til «å følge med». 
 
Fylkesmannens konklusjon  
Fylkesmannen mener at det ikke er sannsynliggjort at alle som jobber på skolen har eller får 
kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har det trygt og godt 
på skolen. De har ikke fått kompetanse om hvordan de skal gjenkjenne tegn på at en elev ikke 
har det trygt og godt, samt hvilke forhold rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar. 

Lovkravet er ikke oppfylt. 
 

Rettslig krav 2 
Plikten til å gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig (RefLex 1.9 – 1.11) 

Plikten til å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte 
opp en slåsskamp eller stanse en utfrysningssituasjon. Alle som jobber på skolen, skal ha 
nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Skolen skal dokumentere hvordan den griper inn. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  
Rektor svarer i RefLex at alle som jobber på skolen er kjent med hvordan de skal gripe inn mot 
krenkelser. De ansatte utøver aktiv inspeksjon ved at de beveger seg innenfor angitte områder. 
Lærerne svarer bekreftende i RefLex på spørsmålet om skolen har gjort dem kjent med hvordan 
de skal gripe inn. De viser til Plan for et trygt og godt skolemiljø, til interne møter, læringsmøter og 
seminarer.  

Det går frem av dokumentasjonen at delplikten å gripe inn var tema på planleggingsdagen i 
august 2017 og 2018. I Plan for et trygt og godt skolemiljø beskriver skolen sine føringer for hva det 
vil si å gripe inn, og at begrepet «å gripe inn» skal tolkes vidt. Plan for møter høsten 2018 viser at 
delplikten å gripe inn var tema på utviklingsmøtene fra skolestart. 

Under intervjuet nevner rektor blikking og baksnakking som eksempler på hva som fører til at en 
voksen griper inn. Lærerne gir i intervju flere eksempler, som stygg ordbruk, krangler, dytting, 
utestenging og «småhendelser» som å spenne bein. I intervju svarer sekretæren at hun har fått 
beskjed om at man skal gripe inn dersom man ser et eller annet på skolen. Rektor sier i intervju 
at hun har hatt samtaler med alle som jobber på skolen og gitt informasjon om innholdet i 
aktivitetsplikten ved oppstart av nytt skoleår 2017 og 2018, men at det ikke har vært noen 
systematisk opplæring i dette med ansatte som ikke er lærere eller assistenter.  

På spørsmål om alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser svarer rektor «ja» i RefLex. 
Hun skriver at alle følger felles planer, og at ekstra ressurser er prioritert til friminutt for å sikre 
oppfølging for å gripe inn. Lærerne svarer at de alltid går inn i hendelser og veileder elevene.  

Fotballbanen blir nevnt i intervjuene som et sted der de voksne griper inn. Elevene forteller i 
intervju at de opplever at voksne griper inn i situasjoner dersom de voksne ser de og nevner 
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eksempler som utestenging, slåssing og krangling. Da prøver læreren å få elevene til å inkludere 
hverandre eller få elevene til å slutte å sloss eller krangle.  

Som dokumentasjon på situasjoner der det gripes inn svarer rektor og lærere i RefLex at lærerne 
skriver logg fra 1-2-3-inspeksjon som de har på enkelte elever, noterer hendelser, og gir muntlig 
referat til kontaktlærere. 

Rektor svarer i intervju og RefLex at hun blir informert ved alvorlige saker, og at hun da skriver 
logg. Skolen har ikke en formell rutine for hvordan de dokumenterer dette, men rektor sier at de 
har et system for at krenkelser meldes til leder, enten muntlig eller via e-post. Rektor viser videre 
til melding om varsel til foresatte, i dette dokumentet dokumenterer skolen at de har grepet inn. 
Noen av lærerne svarer at de dokumenterer ved bruk av logg at de har grepet inn, mens andre 
svarer at de snakker med foresatte eller kontaktlærer.  
 
Fylkesmannens vurdering  
Rektor må sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel 
utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er 
mulig. Rektor må sørge for at alle som jobber på skolen har kompetanse til å gripe inn mot 
krenkelser, og forsikre seg om at alle griper inn i praksis. 

Fylkesmannen mener det er sannsynliggjort at rektor sørger for at lærere og assistenter kjenner 
til hvordan og når de skal gripe inn mot krenkelser og å stanse negativ oppførsel. Kompetanse til 
å gripe inn er gitt til lærere og assistenter gjennom planleggingsdager, interne møter, 
læringsmøter og ressursmøter.  

Rektor har videre gitt alle som jobber på skolen informasjon om at de skal gripe inn mot 
krenkelser. Ansatte som ikke er lærere eller assistenter har imidlertid ikke fått opplæring om 
hvordan man griper inn. I forarbeidene til kapittel 9 A skriver departementet at alle som jobber 
på skolen bør ha en plikt til å følge med, varsle og gripe inn dersom det er mulig, for å verne 
elevene i størst mulig grad mot krenkelser. Departementet understreker likevel at innholdet i den 
enkeltes plikt må fastsettes ut fra hvilken rolle, oppgaver og posisjon den ansatte har på skolen. 
Det vil kreves mer av en ansatt som har en omsorgsrolle overfor elevene, enn det kreves av 
ansatte med andre typer arbeidsoppgaver. Skolen må derfor avklare og tydelig formidle til den 
enkelte ansatte hva som forventes ut fra rollen og oppgaven den enkelte har. For at de som 
jobber på skolen skal kunne gripe inn mot krenkelser, må de ha fått kompetanse i å gripe inn. 
Fylkesmannen mener det er sannsynliggjort at skolen ikke sikrer at alle får kompetanse i å gripe 
inn mot krenkelser.  
 
Skolens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Rektor skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at øvrige ansatte vil få opplæring, 
tilpasset den enkeltes rolle, oppgaver og posisjon, i henhold til opplæringslovens bestemmelser. 
Siden denne opplæringen enda ikke er gjennomført, opprettholder Fylkesmannen derfor 
lovbruddet når det gjelder plikten til «å gripe inn». 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Ved at skolen ikke har gitt alle som jobber på skolen kompetanse til å gripe inn, vurderer 
Fylkesmannen at rektor ikke har sørget for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser 
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som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering, dersom det er mulig. 

Lovkravet er ikke oppfylt. 
 

Rettslig krav 3 
Plikten til å varsle rektor (RefLex 1.12 – 1.18) 

Plikten til å varsle rektor gjelder all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev sier ifra om at han eller hun ikke opplever 
skolemiljøet som trygt og godt.  

Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at eleven ikke har det trygt og godt på 
skolen. De som jobber på skolen, skal gi eleven beskjed om at de kommer til å varsle rektor om 
saken, med mindre dette hindrer at de kan varsle rektor raskt nok. Saken bestemmer hvor raskt 
rektor må få varsel.  

Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller. Dette kan gjelde saker der krenkelsene er 
særlig voldelige eller integritetskrenkende, eller der skolen over noe tid ikke har klart å løse en 
sak.  

Skolen skal dokumentere det den gjør for å varsle. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 
I RefLex svarer rektor at alle som jobber på skolen alltid varsler rektor dersom de får mistanke 
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skriver at de har en 
handlingsplikt og viser til skolens Plan for et trygt og godt skolemiljø.  

I skolens plan er varslingsplikten beskrevet under punkt 3 «varsle». Her står det blant annet at:  

 Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på 
skolen. Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. For eksempel: At en elev sier fra 
at han eller hun ikke trives på skolen eller på SFO.    

 Alvorlige saker skal varsles straks. Andre saker kan det være forsvarlig å vente litt lenger 
med, for eksempel til slutten av skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer.  

 I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier. Dette gjelder saker hvor ansatte har krenket 
en elev eller alvorlige mobbesaker som har pågått over en tid. 

 
Lærerne bekrefter i RefLex at de varsler rektor ved mistanke eller kjennskap om at en elev ikke 
har et trygt og godt skolemiljø. Lærerne viser til at de følger skolens plan om mottatt varsel. En av 
lærerne sier at hun varsler ved kjennskap og har lav terskel for å varsle ved mistanke.  

I dokumentasjonen oversendt fra skolen, har vi mottatt elevdokumentasjon fra åtte elever. Disse 
elevene har hatt aktivitetsplan skoleåret 2017/2018. Dokumentasjonen inneholder opplysninger 
om hvordan det er varslet. I alle sakene vi har mottatt har foreldrene meldt fra om elevens 
skolemiljø. I seks saker meldte foreldrene selv direkte til rektor, mens i to saker kontaktet 
foreldrene kontaktlærer. Kontaktlærer varslet så rektor om sakene.  
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I intervju svarer rektor at hun har gitt lærerne informasjon om at hun skal bli varslet dersom de 
har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor sier at 
skolen ikke graderer saker. Alle saker skal varsles raskt til rektor. Lærerne svarer i RefLex at alle 
saker blir sett på som like viktige. 

En av lærerne skriver i RefLex at det varsles til rektor når en situasjon ikke løses på klassenivå. I 
intervju utdyper læreren dette nærmere. Situasjoner som løses på klassenivå varsles ikke rektor. 
Læreren anser det da ikke som en sak om dårlig skolemiljø.  

I intervju med foreldre svarer en forelder at det var først når de tok opp situasjonen med skolen 
at det skjedde noe. En annen forelder sier at læreren varslet rektor etter at foreldrene tok 
kontakt. Situasjonen forelderen beskrev hadde foregått over et par måneder, og hun mente at 
dette burde vært synlig for skolen slik at de burde varslet rektor tidligere.  

Sekretær svarer i intervju at hun ikke har fått opplæring i innholdet i aktivitetsplikten. Den 
ansatte er klar over at man skal følge med og gripe inn hvor det er naturlig. Hun svarer at hun 
ikke er kjent med skolens framgangsmåte for å ivareta elevenes psykososiale miljø. Hun svarer 
videre at det er tydelige forventninger til henne fra rektor. Dersom den ansatte mistenker eller 
kjenner til at en elev ikke har det trygt og godt, varsler hun alltid lærer, og sier at rektor også ofte 
vil få beskjed. Den ansatte har varslet rektor ved flere anledninger. På spørsmålet om den 
ansatte har latt være å varsle dersom det har vært en bagatell, svarer den ansatte at hun sier ifra 
til lærer om hva årsaken er, også kan lærer vurdere dette videre.  

På spørsmålet i RefLex om eleven alltid får beskjed om at saken deres er tatt opp med rektor, 
svarer rektor at lærer informerer eleven om at saken er tatt opp med rektor. I intervjuet svarer 
en lærer at hun informerer eleven om dette. Tre andre lærere svarer «nei». En lærer begrunner 
det med at eleven får beskjed om at dette er noe de voksne skal hjelpe eleven med, men nevner 
ikke rektor konkret. En lærer svarer at dette har med barnets alder å gjøre. I intervju utdyper hun 
at det kan oppleves som voldsomt for yngre elever at rektor nevnes, og at det ofte er 
kontaktlærer elevene har tillit til. 

I elevintervjuet svarer en elev at hun ikke har fått vite at rektor fikk beskjed om at hun ikke hadde 
det bra på skolen. En annen elev svarer at hun fikk vite dette.  

I RefLex svarer rektor at alle sakene dokumenteres ved at foresatte mottar en melding om at 
rektor har blitt varslet om at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor svarer i RefLex at 
det kan varsles både muntlig og skriftlig. I intervjuet sier rektor at det er lurt å varsle rektor via e-
post. De fleste varsler både via e-post og muntlig.  

Når det gjelder å avklare hvilke saker som varsles straks, svarer rektor i RefLex at elevens 
opplevelse tas på alvor, og rektor varsles umiddelbart. Rektor viser også til Plan for et trygt og godt 
skolemiljø. En lærer svarer at det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke om at en elev 
ikke har det trygt og godt på skolen. Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke, og læreren 
varsler ved mistanke. Dersom læreren er usikker drøftes dette med helsesøster eller kollegaer. 
Tre lærere sier at alle saker er like viktige. To av lærerne sier også at oppll. kapittel 9 A har 
prioritet.   
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I intervjuet sier rektor at det er ikke definert hvilke saker skolen skal varsles straks og hvilke saker 
som man kan vente noe med å varsle. På spørsmålet om ansatte alltid varsler rektor så raskt som 
saken tilsier, svarer alle fire lærere «ja» i RefLex. En av disse påpeker at dette må følge plan og 
regelverk. Det er en praksis og holdning ved skolen at det er lav terskel ved mistanke om 9 A.  

På spørsmålet om skolen varsler skoleeier om alvorlige saker, inkludert der skolen over tid ikke 
har klart å løse en sak svarer rektor «ja», og at alle oppll. § 9 A-5 saker varsles til kommunalsjef og 
at sakene meldes som avvik i kommunens kvalitetssystem.  

I plan for et trygt og godt skolemiljø skriver skolen blant annet at i alvorlige tilfeller og alvorlige 
mobbesaker som har pågått over til skal rektor varsle skoleeier. Skoleeier sier i intervjuet at 
avvikssystemet kan dreie seg om lærer/elev, elev/elev og også utagering fra elev mot lærer. 

En lærer svarer i RefLex at det dokumenteres at det varsles. Dette med bakgrunn i at 
dokumentasjon skal foreligge i enhver sak.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Skolen må ha en fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor dersom 
de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det et trygt og godt skolemiljø. Rektor 
må følge opp at alle som jobber på skolen bruker denne fremgangsmåten i praksis. 

Rektor svarer at lærerne skal følge skolens plan for et trygt og godt skolemiljø, at de skal varsle 
ved mistanke, og at de fleste lærerne varsler både skriftlig og muntlig til rektor. Skolens plan 
beskriver i hvilke tilfeller de som jobber på skolen skal varsle rektor, og hvor raskt det skal 
varsles. Planen beskriver ikke hvordan varslingen skal gjennomføres i praksis. Rektor er 
imidlertid tydelig i intervju på at alle har fått informasjon om at det skal varsles til henne dersom 
de som jobber på skolen har mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og at 
dette skal skje enten skriftlig eller muntlig. Lærerne bekrefter at de er kjent med denne 
framgangsmåten. Den øvrige ansatte sier imidlertid at hun ikke har fått konkret opplæring i de 
ulike delene av aktivitetsplanen, men at hun alltid varsler kontaktlærer, og også ofte rektor.  

Skolen har i sin plan beskrevet når det skal varsles til rektor. Det står i planen at alle skal varsle 
rektor dersom de ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt. Det er videre beskrevet 
at det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke om at en elev ikke har det bra på skolen. 
Som et eksempel på dette trekkes det frem at man får mistanke dersom en elev sier ifra at han 
eller hun ikke trives på skolen eller på SFO. Opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd skiller mellom 
begrepene «mistanke» og «kjennskap». Dersom en elev selv sier fra om at han eller hun ikke har 
det bra på skolen, fører det til at den voksne har kjennskap til at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. Dette følger av forarbeidene til kapittel 9 A. Terskelen for hva som gir voksne på 
skolen mistanke er lavere enn ved kjennskap. Eksempelet i skolens plan indikerer at skolen 
legger listen for hva som gir mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt for høyt.  

Lærerne svarer i RefLex og i intervju at terskelen for å varsle rektor er lav, og de gir flere 
eksempler som gir grunn til å varsle. I elevdokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt er det 
imidlertid foresatte som har meldt fra til rektor eller kontaktlærer om at eleven ikke opplever 
skolemiljøet som trygt og godt i alle sakene. I to av sakene har foresatte henvendt seg til 
kontaktlærer, som så har varslet rektor. Lærerne svarer i intervju at i saker hvor foresatte melder 
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fra om at eleven ikke har det trygt og godt på skolen, har det ikke vært mulig for lærerne å 
oppdage dette før foresatte meldte ifra. At foresatte selv har meldt fra om situasjonen i alle 
sakene Fylkesmannen har mottatt, tyder imidlertid på at skolens terskel for hva som gir mistanke 
om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen kan være for høy. 

Rektor svarer i RefLex at eleven får beskjed om at hun blir varslet om saken, mens flere av 
lærerne svarer at eleven ikke alltid får beskjed om dette. To av lærerne svarer i RefLex at det 
gjøres en vurdering av elevens alder, og at eleven får beskjed om at de voksne på skolen og 
hjemme vil hjelpe, men nevner ikke konkret rektor. Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at 
det er sannsynliggjort at eleven ikke alltid får beskjed om at rektor blir varslet. 

Både rektor og lærerne svarer i intervju og i Reflex at alle saker om elevenes skolemiljø blir sett 
på som like viktige. Rektor har ikke gradert sakene, og sier at hun skal bli varslet om all mistanke. 
Lærerne svarer at de varsler så raskt som saken tilsier. På bakgrunn av dette vurderer 
Fylkesmannen at det ikke er definert at noen tilfeller skal varsles raskere enn andre. 
Fylkesmannen ser at både rektor og lærere mener at alle saker er like viktige, og at sakene ikke 
graderes. I forarbeidene til opplæringsloven kapittel 9 A står det at tidspunktet for varsling blant 
annet må stå i forhold til sakens alvor. Vurderingen av hvor raskt det må varsles må gjøres fra sak 
til sak, og må ta hensyn til at alle skolemiljøsaker er tidssensitive. Det vil si at det i noen tilfeller vil 
være nødvendig å varsle rektor straks, mens i andre tilfeller kan det være forsvarlig å vente noe 
lenger, for eksempel til slutten av skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer eller liknende. 
Det er ikke i dokumentasjonen eller gjennom intervjuer vist at skolen foretar slike vurderinger. 
Fylkesmannen finner det derfor sannsynliggjort at skolen ikke har en bestemt fremgangsmåte 
som beskriver hvilke saker de som jobber på skolen skal varsle om straks, og hvor raskt de skal 
varsle om andre saker.  

Rektor skriver i RefLex at hun varsler til skoleeier om alvorlige tilfeller, og skriver at alle tilfeller 
hvor en voksen krenker en eller flere elever varsles til skoleeier. I kommunens avvikssystem kan 
rektor også melde fra om alvorlige elevsaker. Skolen har skrevet at de melder til skoleeier i sin 
plan for et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen vurderer derfor at skolen varsler til skoleeier 
dersom saken er alvorlig, inkludert tilfeller der skolen ikke har klart å løse en sak over tid. 

Rektor skriver i RefLex at det dokumenteres hvordan det har blitt varslet i den enkelte sak 
gjennom melding om mottatt varsel, som sendes til foresatte. Fylkesmannen finner på denne 
bakgrunn at det sannsynliggjort at skolen dokumenterer tilfeller der en som jobber på skolen har 
varslet om en sak. 
 
Skolens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Rektor skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at skolen har kjente rutiner for 
lærere og assistenter for å sikre så langt det er mulig og rimelig at problemer knyttet til skolemiljø 
oppdages tidlig. Rektor skriver videre at øvrige ansatte vil få opplæring, tilpasset den enkeltes 
rolle, oppgaver og posisjon, i henhold til opplæringslovens bestemmelser, og at skolen vil 
gjennomgå og endre skolens rutiner, slik at eleven alltid blir informert om at rektor er varslet om 
saken. Siden opplæringen og gjennomgangen av skolens rutiner enda ikke er gjennomført, 
opprettholder Fylkesmannen lovbruddet når det gjelder plikten til «å varsle». 
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Fylkesmannens konklusjon 
Skolen sikrer ikke at rektor alltid blir varslet dersom de som jobber på skolen får mistanke om at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen sikrer heller ikke at eleven alltid får beskjed 
om at rektor vil bli varslet.  

Lovkravet er ikke oppfylt. 
 

Rettslig krav 4 
Plikten til å undersøke alle saker (RefLex 1.19 – 1.23) 

Skolen skal undersøke saken nærmere så snart som mulig etter at rektor har fått varsel.  

En elev som er involvert i saken, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge og ufarliggjøre 
samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få dem til å uttale seg på 
sine vegne. 

Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i 
elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Skolen må innhente nok 
informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere elever opplever at skolemiljøet 
ikke er trygt og godt. Skolen skal dokumentere hvordan den undersøker saken. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 
I RefLex svarer rektor at skolen alltid undersøker saken når hun mottar varsel fra en som jobber 
på skolen, eller når en elev sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Rektor skriver at det 
er lav terskel for å informere rektor. Sakene undersøkes så umiddelbart gjennom samtaler med 
eleven, observasjoner i timer, friminutt og i overgangssituasjoner. Rektor viser videre i RefLex til 
en mal som sendes til foresatte om mottatt varsel etter § 9 A, og skolens eget planverk Plan for et 
trygt og godt skolemiljø. 

Under punkt 4 «undersøke» i skolens plan er det listet opp hvordan det skal undersøkes dersom 
noen som jobber på skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt. Her står det 
at: 

 Skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet, 
 Skolen ikke skal skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller 

mobbet,  
 Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om situasjonen, og hva som 

påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet, 
 Skolen skal sørge for elevens medvirkning når de undersøker saker, og at dette skal 

gjøres ved at involverte elever blir hørt, 
 Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle 

aktivitetsplikten. 
 
Videre lister skolens plan opp forslag til hvordan det kan undersøkes. Disse er samtaler med 
eleven om dens opplevelse av situasjonen, samtaler med andre involverte elever, observasjoner i 
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klasserom, friminutt og i overgangssituasjoner, bruk av sosiogram og kartlegging av utfordringer 
og opprettholdende faktorer.  

I skolens mal for Info til foresatte om mottatt varsel, viser skolen til undersøkelsestiltak som er 
gjennomført. Eksempler på slike tiltak er samtaler med barnet om hendelsen og barnets 
opplevelse av denne, samtale med aktuelle foresatte, observasjon i timer, friminutt og 
overgangssituasjoner, sjekksamtale med eleven gjennom hele uka og etter hvert friminutt og 
klassemøter med fokus på trivsel, inkludering og respekt. I malen står det videre at saken skal 
undersøkes videre i et møte med foresatte. 

En av lærerne svarer i RefLex at lærerne følger skolens eget planverket Plan for trygt og godt 
skolemiljø, for å undersøke saken når det varsles om at en elev ikke har det trygt og godt, eller når 
en elev selv sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Videre beskriver alle lærerne i RefLex 
hvordan de undersøker. Beskrivelsen samsvarer med skolens planverk. 

Både rektor og lærerne svarer «ja» på spørsmål i RefLex om undersøkelsene får frem fakta om 
situasjonen, bakgrunn for elevens opplevelse, og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan 
eleven opplever skolemiljøet. Rektor skriver at skolen bruker kommunens mal for aktivitetsplan. I 
malen skal det fylles inn når og hvordan saken har blitt undersøkt og resultatene av 
undersøkelsene. Videre viser rektor til at fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens 
opplevelse og hva som påvirker skolemiljøet til eleven kommer fram i referater. 

Fylkesmannen har mottatt elevdokumentasjon fra åtte elever ved Myklerud skole. I denne 
dokumentasjonen kommer det fram av referater fra møter med foresatte og skolen, at det har 
blitt gjennomført samtaler med elevene og foreldre, observasjoner, og i noen av sakene 
kartlegging av klassemiljøet med bruk av sosiogram. 

Lærerne viser i RefLex til at det undersøkes gjennom samtaler med eleven, og gjennom en 
observasjonsperiode. Observasjoner gjennomføres av PPT dersom det er aktuelt, og ellers av 
relevante voksne. En av lærerne svarer at rektor gjennomfører undersøkelser gjennom 
observasjon av elevene. Lærerne skriver loggbok, gjennomfører spørreundersøkelser og lager 
sosiogram, og har samtaler med eventuelle andre elever som er involvert. Elevene og sakene 
diskuteres på trinn/team/ressursgrupper.  

I intervju sier lærerne at det undersøkes med bruk av «1-2-3 inspeksjon». Det skrives logger fra 
disse inspeksjonene, og ellers skriver noen lærere egne logger fra skoledagen. Lærerne sier at 
rektor er involvert i undersøkelsene. 

Elevene sier lite i intervjuene om hvordan skolen undersøker, og om skolen får fram fakta i 
situasjonen og deres opplevelse. Elevene sier imidlertid at lærerne hører på dem når de sier fra 
om ting, men at lite skjer før de har sagt ifra mange ganger. Elevene opplever at de har fortalt 
lærer hvordan de har det i samtaler med dem. Elevene sier at skolen også har hatt samtaler med 
andre involverte elever, og med elevene sammen.  

På spørsmål i RefLex om involverte elever alltid blir hørt når skolen undersøker saker, svarer 
både rektor og lærerne at lærer har samtaler med eleven og med den/de som krenker.  
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I de åtte sakene Fylkesmannen har mottatt har skolen gjennomført en samtale med elevene for å 
undersøke. Elevene som Fylkesmannen har intervjuet forteller også at lærerne har snakket med 
dem om hvordan deres opplevelse av saken var. 

Rektor skriver i RefLex at skolen dokumenterer hvordan den undersøker saken. Det skrives 
referater fra møter med foresatte og logger etter observasjoner i friminutt og samtaler mellom 
elev og lærer. Lærerne svarer i RefLex at rektor skriver referat fra samtaler og at all observasjon 
loggføres. 

I intervju med lærerne kommer det fram at det kun er bestemt at det skal skrives logger fra «1-2-
3-inspeksjon», men at noen lærere også skriver egne logger fra skoledagen. 

I elevsakene Fylkesmannen har mottatt er det kun vedlagt referater fra møter med foresatte. I 
disse referatene fremgår det hva elevene har fortalt i samtaler, og resultatet fra observasjoner. 
Dokumentasjonen inneholder ikke egne referater fra samtaler med elevene, logger fra 
observasjoner, eller resultatet fra kartlegginger.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Etter at rektor har fått varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø, skal skolen undersøke saken. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev selv sier ifra 
om at han eller hun ikke opplever skolemiljøet som trygt eller godt, eller at skolen mottar en 
melding fra foresatte. Rektor skal sørge for at skolen har en bestemt fremgangsmåte som sikrer 
at skolen undersøker saken tilstrekkelig grundig. Rektor må videre følge opp at de som jobber på 
skolen bruker fremgangsmåten i praksis. 

Skolen har i eget planverk etablert en fast fremgangsmåte for hvordan saker skal undersøkes. I 
planen beskrives det hvilke «verktøy» skolen skal bruke, disse er samtaler, observasjoner og bruk 
av sosiogram. Skolen snakker alltid med elevene om deres opplevelse, og vurderer behovet for å 
sette eleven opp på en liste for «1-2-3-inspeksjon», slik at eleven blir observert i friminutt. Skolen 
gjennomfører alltid et møte med foresatte for å få fram fakta i saken, og for å vurdere videre 
tiltak. Rektor deltar på møter med foresatte. På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at skolen 
har sannsynliggjort at den har en fast fremgangsmåte for gjennomføring av undersøkelser, og at 
rektor gjennom deltakelse i undersøkelsene følger opp at fremgangsmåten brukes i praksis.  

Skolens fremgangsmåte må sikre at alle saker blir tilstrekkelig grundig undersøkt. Skolen må 
sørge for at det innhentes nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere 
elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt eller godt. Undersøkelsene må få fram hva som ligger 
bak elevens opplevelse. 

Skolens undersøkelsesmetoder som samtaler med alle elevene som er involvert og foreldrene, 
samt observasjoner i friminutter, klasserommet og overgangssituasjoner er egnede metoder for 
å få fram elevenes opplevelse, fakta om situasjonen og hva som ligger bak elevenes opplevelse. 
Skolen viser videre til at det noen ganger benyttes sosiogram for å kartlegge klassemiljøet. Det er 
uklart for Fylkesmannen i hvilke tilfeller skolen vurderer om det er behov for å kartlegge det 
totale klassemiljøet, for å undersøke om flere elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt og 
godt. Rektor og en av lærerne svarer i intervju at det kan være behov for å undersøke større deler 
av klassemiljøet, fordi det kan være bakenforliggende årsaker til elevens opplevelse. Rektor viser 
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til at det kan komme fram andre forhold rundt eleven, for eksempel om andre elever, som gjør at 
skolen må undersøke på klassenivå og systemnivå. Det er ikke beskrevet i skolens plan når, eller 
hvilke saker som krever at skolen undersøker om flere elever opplever at skolemiljøet ikke er 
trygt og godt. Rektor beskriver heller ikke i RefLex eller i intervju hvordan skolen undersøker 
dette. Fylkesmannen bemerker at verktøy som sosiogram er egnet til å avdekke om alle elevene 
har noen å være sammen med, og om det er noen elever som faller utenfor det sosiale 
samspillet. Metoden vil imidlertid ikke nødvendigvis avdekke andre utfordringer i klassemiljøet. 

Gjennom elevdokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt fremstår det noe tilfeldig når skolen 
har brukt undersøkelsesmetoder som sosiogram, eller trivselsundersøkelser som 
klassetrivsel.no. Dette støttes av intervju med en foresatt. En av foreldrene forteller i intervju at 
skolen ikke oppdaget at elevene seg imellom hadde laget avtaler som var uheldige for relasjonen 
mellom dem. En slik situasjon kunne vært kartlagt gjennom bruk av undersøkelsesverktøy som 
for eksempel ikke-anonyme undersøkelser på klasse- og trinnivå.  

Skolens fremgangsmåte må sikre at elever som er involvert i saken får uttale seg. Elevene skal få 
nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til om de vil uttale seg, og samtalen skal 
tilrettelegges og ufarliggjøres. Rektor og lærere svarer i RefLex og intervju at elevenes opplevelse 
undersøkes gjennom samtaler med elevene. Skolen gjennomfører også samtaler med andre 
involverte elever. Sakene undersøkes videre gjennom møter/ samtaler med foreldrene. Skolen 
forutsetter at elevene slik i tillegg får mulighet til å uttale seg gjennom foreldrene. Elevene 
bekrefter i intervju at de har hatt samtaler med kontaktlærer, der de har fått fortelle om sin 
opplevelse. Elevene opplever at de har blitt tatt på alvor. En elev forteller imidlertid at hun bare 
har tillit til en lærer, og at når hun snakker med andre lærere føler hun at det er vanskelig å 
fortelle om hvordan hun har det. Fylkesmannen vurderer at skolen har sannsynliggjort at elevene 
får uttale seg i undersøkelsene. 

Skolen viser til at undersøkelsene beskrives i referater fra møter med foresatte, og at 
undersøkelsene beskrives i aktivitetsplanen. Videre viser lærerne og rektor i reflex til at det 
skrives observasjonslogger fra friminutt og referat fra samtaler med elevene. Fylkesmannen har 
ikke mottatt eksempler på slik dokumentasjon, men finner det sannsynliggjort at skolen 
dokumenterer dette i hver enkelt sak. På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at skolen 
dokumenterer hvordan det undersøkes. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Lovkravet er oppfylt. 
 

Rettslig krav 5 
Plikten til å sette inn tiltak (RefLex 1.25 – 1.28) 

Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av årsaken til at eleven ikke opplever skolemiljøet 
som trygt og godt.  

Skolen skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. Vurderingene skal 
basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente 
fagmiljøer. Skolen må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov.  
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Skolen må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Da må skolen vurdere elevens syn på 
hva som bør være innholdet i aktivitetsplanen, elevens identitet og karaktertrekk og egenskaper, 
familiemiljø og nære relasjoner, beskyttelse, omsorg og sikkerhet, sårbarhet eller sårbare 
situasjoner, elevens rett til liv og utvikling, elevens fysiske og psykiske helse og elevens rett til 
utdanning. Det skal sterke hensyn til for at skolen kan sette elevens beste til side. Skolen må ta 
stilling til hvor stor vekt elevens beste skal ha. 

Samlet sett skal skolen gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av den i den 
enkelte saken.  
 
Fylkesmannens undersøkelser 
I RefLex svarer rektor at det alltid settes inn tiltak der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 
Lærerne bekrefter dette i sine svar i RefLex.  

Skolens Plan for et trygt og godt skolemiljø og Nytt regelverk om skolemiljø slår fast at skolen har 
plikt til å sette inn egnede tiltak.  

I intervju svarer en av lærerne på spørsmål om rektor sikrer at det settes inn egnede tiltak, at 
skolen har permer med seks ulike områder som brukes som et oppslagsverk. Permene brukes 
aktivt. Lærerne finner løsninger på saker selv, de snakker med kollegaer, søker råd og veiledning 
hos skoleledelsen og involverer foresatte. Alle foresatte som Fylkesmannen har intervjuet 
forteller at deres barn ikke var involvert utarbeidelsen av tiltakene.  

Rektor svarer i RefLex at tiltakene alltid er forankret i forskningsmiljøer og deres anbefalinger. De 
er også tilpasset saken i type og omfang og basert på elevens helhetlige behov og elevens beste. 
Som eksempler på forskningsmiljøer skolen bruker, nevnes Læringsmiljøsenteret i Stavanger, 
Thomas Nordahl og Atferdssenteret i Oslo v/Ogden. Videre svarer rektor at eleven høres, og at 
foresatte involveres og medvirker til tiltak. Lærerne svarer i RefLex at tiltak utarbeides med 
bakgrunn i opplæringsloven og dokumentene Nytt regelverk om skolemiljø og Plan for et trygt og 
godt skolemiljø. En av lærerne svarer at aktivitetsplanen varer så lenge eleven ikke opplever å ha 
det trygt og godt og at tiltakene tilpasses og intensiveres ved behov. 

Gjennom Plan for et trygt og godt skolemiljø og Nytt regelverk om skolemiljø har rektor bestemt en 
fast fremgangsmåte for å sette inn tiltak. Det står at eleven skal medvirke, og at barnets beste 
skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Tiltakene skal være forskningsbaserte og i 
tråd med etablert pedagogisk praksis. Uavhengig av årsak skal det settes inn egnede tiltak, og 
tiltakene skal følges opp og evalueres. Dersom det er nødvendig skal tiltakene endres, eller det 
legges til tiltak, og tiltakene skal vare helt til eleven har et trygt og godt skolemiljø. Videre skal 
eleven være med og vurdere virkningen av tiltakene og foresatte skal involveres i evalueringen. 

I intervjuene nevner en av lærerne Olweus og Nordal som eksempel på forskningsmiljø som tiltak 
er forankret i, men at den konkrete forankringen ikke framgår i aktivitetsplanene. 

På spørsmål i RefLex om eleven alltid får uttale seg om hva som skal være innholdet i 
aktivitetsplanen svarer rektor og to av lærerne «nei», og at dette vurderes i forhold til elevens 
alder. Eleven informeres om tiltak og får være med og evaluere tiltakene underveis sammen med 
lærer og/eller foresatte.  

Mal for aktivitetsplan viser at eleven får tilbud om samtale med en voksen han eller hun har tillit 
til. Det er ikke spesifisert hvilket formål denne samtalen har, og om eleven blir spurt om hvilke 
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tiltak eleven ønsker. I to av åtte elevsaker Fylkesmannen har mottatt har eleven blitt spurt om 
hva som skal til for at de skal føle seg trygg på skolen.  

Rektor presiserer i intervju at eleven skal medvirke gjennom å bli sett og hørt, men sier at det er 
krevende for små barn å være med på en slik prosess gjennom møter med voksne. Foresatte og 
kontaktlærer snakker derfor på vegne av eleven, etter at skolen har gjennomført samtaler med 
ham eller henne. Elevene svarer i intervjuet at de ikke vet eller husker så mye av hvordan 
aktivitetsplanen ble til, og en av elevene svarer at hun ikke vet hva en aktivitetsplan er. Tre av 
elevene husker at de voksne snakket med dem. 
 
Fylkesmannens vurderinger 
Rektor skal sikre at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt 
skolemiljø ikke er oppfylt. Rektor må ha en bestemt fremgangsmåte som sikrer at skolen setter 
inn egnede tiltak i alle saker. Rektor må i tillegg følge opp at de som jobber på skolen bruker 
fremgangsmåten i praksis. 

Skolen har oversikt over kompetente fagmiljøer som har utviklet prinsipper og verdier som tiltak 
skal forankres i. Fylkesmannen vurderer at dette er med på å sikre at tiltakene er egnede, under 
forutsetning av at de er tilpasset saken og elevens helhetlige behov.  

Rektor og lærerne svarer at eleven ikke alltid får uttale seg om hva som skal stå i aktivitetsplanen. 
Skolen vurderer i hvilken grad eleven skal involveres på bakgrunn av elevens alder. Det er i 
skolen og foreldrene, etter å ha hatt en samtale med eleven, som bestemmer tiltakene i 
aktivitetsplanen. Oppll. § 9 A-4 femte ledd slår fast at skolen skal sørge for at involverte elever blir 
hørt, og at det beste for eleven skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. I 
Barnekonvensjonen art. 12 står det at et barn som er i stand til å danne seg sine egne 
synspunkter skal gis særlig anledning til å bli hørt i enhver avgjørelse som angår barnet. 
Fylkesmannen ser at skolen informerer elevene om tiltakene som er bestemt, men involverer 
ikke alltid eleven i utarbeidelsen av tiltakene.  

Fylkesmannen understreker at barnets rett til å gi utrykk for sine synspunkter skal ikke begrenses 
av at barnet ikke har nådd en bestemt alder eller modenhet. Det er kun vekten av barnets 
synspunkter som begrenses av elevens alder og modenhet. Barnet må derfor alltid få muligheten 
til å uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Skolen må sørge for at det 
legges til rette for at eleven får anledning til å uttale seg. Dette må gjøres på en måte som er 
tilpasset elevens alder og modenhet. Fylkesmannen mener det er sannsynliggjort at eleven ikke 
alltid får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. 

Fylkesmannen ser at det i dokumentasjonen ikke alltid kommer direkte fram hvordan skolen har 
vurdert barnets beste, og hvilke spørsmål skolen har stilt barnet i samtaler. For å kunne ta stilling 
til hva som er elevens beste, må skolen innhente informasjon om elevens syn på hva som skal til 
for at han eller hun får det trygt og godt på skolen.  
 
Skolens tilbakemelding etter foreløpig rapport 
Rektor skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at skolen alltid legger barnets 
opplevelse til grunn i denne type saker, og mener at skolen har oppfylt lovkravet. Skolen mener 
at elevenes medvirkning knyttet til innholdet i aktivitetsplanene er reell gjennom at elevene får 
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uttale seg om skolemiljøet i forkant av utarbeidelsen av en aktivitetsplan, og gjennom 
evalueringen av tiltakene underveis. Rektor skriver at skolen likevel har endret praksis, slik at 
elevene også som hovedregel medvirker til å utarbeide tiltak i en aktivitetsplan.  

Fylkesmannen understreker at elevene også må høres ved utarbeidelsen av nye tiltak. I 
forarbeidene til nytt kapittel 9 A i opplæringsloven står det at skolen må ta hensyn til barnets 
beste ved utarbeidelsen av tiltak. Plikten til å ta hensyn til barnets beste henger tett sammen 
med barnets rett til å bli hørt. Videre står det i forarbeidene at skolen skal utføre alle aktivitetene 
i oppll. 9 A i samråd med elevene som påvirkes. Hvordan elevene skal involveres, må skolen 
vurdere konkret. 

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at skolens nye rutiner fullt ut er implementert, og 
opprettholder derfor lovbruddet når det gjelder plikten til «å sette inn tiltak». 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Skolen sikrer ikke at eleven alltid får uttale seg om innholdet i aktivitetsplanen. 

Lovkravet er ikke oppfylt. 
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4. Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som 
jobber på skolen krenker en eller flere elever 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder skolens skjerpede aktivitetsplikt dersom 
en som jobber på skolen krenker en eller flere elever. Reglene om den skjerpede aktivitetsplikten 
står i opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5. 

Rettslig krav 6 
Plikten til å straks varsle rektor (reflex 2.2 – 2.9) 

Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor straks, dersom de får mistanke om eller kjennskap til 
at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. Rektor skal varsle skoleeieren straks. 
Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker elever, skal skoleeieren få varsel istedenfor 
rektor. Skolen skal dokumentere hvordan den varsler. 

Hva som er å krenke, skal tolkes vidt. Det kan være direkte krenkelser, men også mer indirekte 
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Hvordan elevene opplevde krenkelsen, er 
uten betydning for plikten til å varsle. Det er tilstrekkelig med mistanke for at plikten til å varsle 
inntrer. Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at en som jobber på skolen, 
krenker en eller flere elever.  

Skolen skal gi elevene som har blitt krenket, beskjed om at den kommer til å varsle rektor eller 
skoleeieren om saken, med mindre dette hindrer at det kan varsles raskt nok. 

Fylkesmannens undersøkelser 
Rektor svarer «ja» på spørsmål i RefLex om hun har gjort alle som jobber på skolen kjent med at 
de skal varsle rektor ved mistanke om at en som jobber på skolen har krenket en eller flere 
elever. Hun svarer videre at hun har gjort alle som jobber på skolen kjent med at det skal varsles 
direkte til skoleeier hvis mistanken gjelder en i skoleledelsen. Hun skriver at informasjon om 
dette gis ved oppstart av nytt skoleår, og på lærings- og personalmøter gjennom skoleåret. I 
intervju sier rektor at lærerne skal følge skolens plan for et trygt og godt læringsmiljø, og at de 
har fått informasjon om hvordan det skal varsles til rektor og skoleeier. Rektor sier videre at 
elevens opplevelse legges til grunn. Dersom eleven opplever seg krenket av en voksen på skolen, 
tas dette på alvor. Dersom eleven sier at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal det varsles 
til rektor eller skoleeier. Rektor understreker at terskelen for å varsle skal være lav. 

I skolens Plan for et trygt og godt skolemiljø er det beskrevet hvordan de som jobber på skolen skal 
varsle rektor eller skoleeier. Her står det at «det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der det er 
ansatte som krenker elever. Hvis du mistenker eller ser at en ansatt utøver vold, mobber, 
diskriminerer eller trakasserer en elev skal du straks varsle rektor som igjen skal varsle skoleeier. 
Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker en elev, skal den ansatte varsle skoleeier 
direkte».  

Rektor opplyser om at de som jobber på skolen skal varsle muntlig eller skriftlig til rektor dersom 
de har mistanke om at andre som jobber på skolen krenker en eller flere elever. Dersom 
mistanken gjelder en i skoleledelsen skal det varsles direkte til skoleeier gjennom kommunens 
avviks- og varslingssystem. Rektor skriver i RefLex at alle har fått opplæring i dette, og at det er 
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informert om at det skal varsles straks. Det er ikke beskrevet i skolens plan hvordan varsling til 
rektor eller skoleeier i praksis skal skje. 

Lærerne svarer i RefLex at de er blitt gjort kjent med plikten til å varsle rektor og skoleeier på 
læringsmøter, plandager, i skriftlige rutiner, og på seminar i uke 33 i 2018. De svarer at de er 
kjent med at det skal varsles straks. Sekretær sier i intervju at hun er kjent med opplæringsloven 
kap. 9 A, men at hun ikke har fått spesifikk opplæring om kravene etter loven. Den øvrige ansatte 
forteller at hun kan varsle rektor eller ledelsen dersom hun får mistanke om at en elev ikke har 
det trygt og godt på skolen. Hun snakker alltid med kontaktlæreren til eleven om det hun 
observerer, og sier at rektor også ofte får beskjed. En av lærerne svarer i intervju at hun varsler til 
rektor dersom hun opplever utfordringer mellom voksne og elever. Som eksempel nevner hun at 
elever kan oppleve utfordringer med vikarbruk, eller med noen konkrete voksne over tid. 
Læreren varsler rektor om dette. Videre er hun kjent med at det skal varsles direkte til skoleeier 
dersom det er en i skoleledelsen som krenker en elev. En annen lærer sier i intervju at det er lav 
terskel for å si ifra til rektor dersom man får mistanke om eller kjennskap til at en elev har det 
vanskelig med en voksen. Hun forteller at man kan ta opp dette anonymt, og drøfte det med 
rektor. Hun ville imidlertid snakket med den aktuelle læreren først. Læreren var videre ikke sikker 
på hvilken fremgangsmåte skolen har for varsling dersom en i skoleledelsen krenker en eller flere 
elever.  

Rektor svarer i RefLex at hun varsler til skoleeier i saker hvor det er en som jobber på skolen som 
krenker en eller flere elever. Hun viser til kommunens avvikssystem, og at hun i tillegg ringer 
skoleeier per telefon for å informere om at det har blitt sendt en avviksmelding.  

Rektor svarer videre i RefLex at det ikke tidligere har vært slike tilfeller på skolen hvor en som 
jobber på skolen har krenket en eller flere elever, og at det derfor ikke har blitt dokumentert 
hvordan de som jobber på skolen har varslet. Rektor skriver at det i eventuelle framtidige saker 
vil bli dokumentert hvordan det er varslet gjennom logg, referater, samtaler og egnede notater. I 
elevdokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt uttrykker foreldrene i tre saker bekymring for 
krenkende atferd fra voksne på skolen. Foreldrene beskriver bruk av fløyte, høy stemmebruk, 
negative kommentarer og trusler som noe elevene opplever som negativt på sitt skolemiljø. 
Dokumentasjon om dette finnes i referater fra møter med foreldrene og i e-poster. 

Lærerne svarer i RefLex at de dokumenterer at det varsles. En av lærerne viser til at det fylles ut 
varslingsskjema som sendes elektronisk til rektor. Rektor loggfører dette, samt hvem som har 
gjort hva. Læreren noterer også i egen logg.  

Skolen sender alltid en melding til foresatte om mottatt varsel. I brevet beskrives det hvordan 
rektor ble varslet og orientert om saken. 

På spørsmål om elevene får beskjed om at det blir varslet, svarer rektor «ja». Rektor skriver at 
hun blir varslet, og at det blir undersøkt og satt inn gode tiltak i samarbeid med elev og foresatte. 
I saker hvor en elev opplever seg krenket av en voksen på skolen er det rektor eller inspektør 
som gjennomfører samtaler med eleven. Flere av lærerne svarer i RefLex at de ikke alltid 
informerer eleven om at de kommer til å varsle rektor. Dette på grunn av barnets alder. Under 
spørsmål om varslingsplikten svarer tre av lærerne at de informerer eleven om at de kommer til 
å varsle, men informerer ikke konkret at de vil varsle rektor. En av lærerne svarer i intervju at det 
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kan oppleves som for voldsomt for eleven at rektor nevnes. Hun sier at hun forteller eleven at de 
voksne vil ordne opp. Denne vurderingen gjør hun fordi det gjerne er kontaktlærer eleven har 
tillit til, og som eleven opplever som trygg. 
 
Fylkesmannens vurderinger 
Rektor må sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor straks dersom de får mistanke om 
eller kjennskap til at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever, eller at de varsler 
direkte til skoleeier dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen. Rektor må ha en bestemt 
fremgangsmåte for å sikre dette. Rektor må videre følge opp at alle som jobber på skolen følger 
denne fremgangsmåten i praksis. 

Det er tydelig beskrevet i skolens plan at alle som jobber på skolen skal varsle rektor eller 
skoleeier dersom en annen som jobber på skolen, eller en i skoleledelsen, krenker en eller flere 
elever. Det er imidlertid ikke beskrevet hvordan varslingen i praksis skal skje. Rektor svarer i 
RefLex og i intervju at lærerne har fått beskjed om at varsling kan skje både skriftlig og muntlig til 
rektor, og at alle som jobber på skolen skal bruke kommunens avvikssystem dersom varselet 
gjelder en i skoleledelsen. Lærerne som har svart i RefLex bekrefter at de er kjent med denne 
fremgangsmåten. Det er imidlertid uklart for Fylkesmannen om rektor også har gitt denne 
informasjonen til øvrige ansatte eller andre som jobber på skolen. I intervju sier sekretær at hun 
kjenner til pliktene etter opplæringsloven § 9 A-4, men at hun ikke har fått opplæring i, eller 
kjenner til skolens fremgangsmåte knyttet til de ulike delpliktene. En lærer sier også i intervju at 
hun ikke kjenner til skolens rutine for varsling når en i skoleledelsen krenker en eller flere elever. 

På denne bakgrunn finner Fylkesmannen det ikke sannsynliggjort at rektor i tilstrekkelig grad har 
bestemt en fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller eventuelt 
skoleeier i slike saker. Videre finner Fylkesmannen det ikke sannsynliggjort at rektor har gjort alle 
som jobber på skolen kjent med fremgangsmåten for varsling, både til rektor og til skoleeier.  

Det er i skolens planverk beskrevet at rektor skal varsles dersom noen ser at en ansatt utøver 
vold, mobber, diskriminerer eller trakasserer en elev. Rektor svarer i RefLex at det ikke har vært 
tilfeller på skolen hvor en voksen har krenket en eller flere elever. Fylkesmannen ser imidlertid av 
elevdokumentasjonen at tre av sakene omhandler tilfeller hvor foresatte forteller at deres barn 
har opplevd en voksen på skolen som krenkende. Disse sakene er ikke behandlet etter oppll. § 9 
A-5. Fylkesmannen bemerker at hva som er å anse som krenkelser, skal tolkes vidt. Det kan både 
være direkte krenkelser, men også mer indirekte krenkelser. At skolen ikke har vurdert at disse 
sakene omhandler oppll. § 9 A-5, tyder på at skolens forståelse av krenkelser er for snever. Dette 
kan igjen føre til at det ikke varsles til rektor ved mistanke om at en som jobber på skolen har 
krenket en eller flere elever.  

Skolen må ha en framgangsmåte som sikrer at de som jobber på skolen gir elevene som har blitt 
krenket beskjed om at de kommer til å varsle rektor eller eventuelt skoleeier om saken. Rektor 
svarer både i RefLex og i intervju at eleven alltid får beskjed om at rektor eller skoleeier varsles. 
Flere av lærerne svarer imidlertid at det gjøres en konkret vurdering av elevens alder. Det gis 
alltid beskjed om at de voksne vil ta tak i saken og hjelpe, men det nevnes ikke alltid konkret 
hvem det varsles til. Det er heller ikke beskrevet i skolens plan hvilken informasjon eleven skal få. 
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Fylkesmannen finner det på denne bakgrunn sannsynliggjort at skolen ikke har en 
fremgangsmåte som sikrer at de som jobber på skolen gir eleven som har blitt krenket, beskjed 
om at rektor eller skoleeier blir varslet. 

Skolen må dokumentere hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle. Det skal dokumenteres 
hva skolen har gjort i hver enkelt sak. Varsler fra rektor, og direkte fra de som jobber på skolen, til 
skoleeier skriftliggjøres og dokumenteres gjennom kommunens avvikssystem. Varsler fra de som 
jobber på skolen til rektor overleveres enten skriftlig eller muntlig. Varsler dokumenteres blant 
annet i en melding som sendes til foresatte. 

Fylkesmannen mener det er sannsynliggjort at skolen dokumenterer tilfeller der en som jobber 
på skolen, varsler ved mistanke om at en annen som jobber på skolen har krenket en eller flere 
elever. 
 
Skolens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Rektor skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at lærere og assistenter er kjent med 
varslingsrutinene. Skolens rutiner er at varsling skal skje enten muntlig eller skriftlig til rektor, 
eventuelt direkte til skoleeier dersom varselet gjelder en i skoleledelsen. Rektor skriver videre at 
skolen vil tydeliggjøre fremgangsmåten for varsling i skolens plan for oppfølging av 
skolemiljøsaker. Øvrige ansatte vil få opplæring, tilpasset den enkeltes rolle, oppgaver og 
posisjon, i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Siden opplæringen og gjennomgangen av 
skolens rutiner enda ikke er gjennomført, opprettholder Fylkesmannen lovbruddet når det 
gjelder plikten til «å varsle straks». 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Skolen har ikke en fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller 
eventuelt skoleeier dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen 
eller en i skoleledelsen, har krenket en eller flere elever. Eleven får ikke alltid beskjed om at 
rektor eller skoleeier blir varslet. 

Lovkravet er ikke oppfylt. 
 

Rettslig krav 7 
Plikten til å undersøke saken straks (reflex 2.10 – 2.14) 

Skolen må undersøke hva som har skjedd. Skolen skal dokumentere hvordan det er undersøkt. 

Hvis undersøkelsene viser at en som jobber på skolen, har krenket elever, må skolen undersøke 
hvordan elevene opplevde dette. Hvis det er elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø som 
følge av krenkelsene, må skolen vurdere hvilke tiltak den skal sette inn.  

En elev som krenkelsen direkte retter seg mot, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge og 
ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å 
uttale seg på sine vegne. Dersom krenkelsen rettet seg mot en større gruppe elever, for 
eksempel en klasse, kan det være tilstrekkelig å snakke med klassen samlet eller med en del av 
elevene. 
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Fylkesmannens undersøkelser 
Rektor svarer i RefLex at det undersøkes umiddelbart dersom det er mistanke om at en som 
jobber på skolen har krenket en eller flere elever. Rektor skriver at elevens opplevelse alltid 
legges til grunn.  

Skolen har ikke i eget planverk beskrevet en framgangsmåte for hvordan slike saker skal 
undersøkes.  

På spørsmål i RefLex om undersøkelsene får fram fakta om situasjonen og om elevene opplever 
at skolemiljøet ikke er trygt og godt, svarer rektor at skolen gjør dette så langt det er mulig. 
Rektor skriver at elevens opplevelse legges til grunn og avgjør om det skal lages en aktivitetsplan. 
Rektor svarer videre at elevene blir hørt i saker. Rektor skriver at lærer har samtaler med 
involverte elever når saken undersøkes. Rektor skriver også i RefLex at hun eller inspektør 
gjennomfører en samtale med eleven dersom det dreier seg om krenkelser fra en som jobber på 
skolen. 

Ingen av lærerne har varslet rektor om at de har hatt mistanke om at en som jobber på skolen 
har krenket en eller flere elever, eller vært involvert i slike saker. Lærerne har derfor ikke svart på 
spørsmålene i RefLex knyttet til undersøkelsesplikten.   

Rektor skriver at skolen dokumenterer hvordan den har undersøkt saker ved mistanke om at en 
som jobber på skolen krenker elever, gjennom logg, referater fra samtaler og egne notater.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Rektor må ha en bestemt framgangsmåte som sikrer at skolen undersøker alle saker, og at det 
blir gjort tilstrekkelig grundig. Rektor må følge opp at de som jobber på skolen undersøker i 
samsvar med fremgangsmåten, dersom rektor ikke selv undersøker sakene.  

Rektor svarer i RefLex at det ikke har vært noen saker på skolen som omhandler en voksen som 
har krenket en eller flere elever. Elevdokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt viser imidlertid 
at foresatte i tre saker har meldt bekymring til skolen om krenkelser fra voksne. I disse sakene 
har skolen undersøkt saken gjennom samtaler med elevene, observasjoner i klasserommet og 
møter med foreldrene.  

Rektor er i RefLex og intervju tydelig på at eleven skal høres, og at elevens opplevelse slik 
kartlegges og legges til grunn. Videre gjelder skolens vanlige framgangsmåte med involvering av 
foresatte gjennom møter. Rektor gjennomfører selv samtaler med elevene og er slik involvert i 
undersøkelsene. 

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at skolen undersøker saken når en som jobber på 
skolen krenker en eller flere elever, og at undersøkelsene får fram elevens opplevelse. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Lovkravet er oppfylt. 

 
 
 



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Skolemiljø Myklerud skole Nesodden kommune

30 

 

5. Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder skolens plikt til å gjennomføre, evaluere 
og tilpasse tiltak. Aktivitetsplikten står i opplæringsloven § 9 A-4. Aktivitetsplikten skal tolkes 
utvidende til også å gjelde en plikt til å evaluere og tilpasse tiltakene. 

Rettslig krav 8 
Plikten til å utarbeide en skriftlig plan (RefLex 3.2 – 3.3) 

Skolen skal lage en skriftlig plan som skal beskrive hvilken eller hvilke elever planen gjelder, 
hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når skolen skal gjennomføre 
tiltakene, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og når skolen skal evaluere 
tiltakene. Planen behøver ikke å knytte seg til én bestemt elev, men kan ta for seg en situasjon 
eller utfordring som omfatter flere elever. 

Eleven og foreldrene til eleven som saken gjelder, skal få de delene av planen som omhandler 
eleven. Hvis eleven er over 18 år, har ikke foreldrene rett til å få planen. 

Fylkesmannens undersøkelser 
Både rektor og lærerne svarer i RefLex at skolen lager en skriftlig aktivitetsplan som beskriver 
hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak som er planlagt, når og av hvem tiltakene skal 
gjennomføres og når de skal evalueres. Lærerne svarer i RefLex at aktivitetsplanen blir utarbeidet 
i samarbeid med rektor, kontaktlærer og foresatte. Foresatte får planen mens elevene får se den 
når foresatte har mottatt den. 

Elevdokumentasjonen viser at det i to av de åtte elevsakene Fylkesmannen har mottatt, ikke er 
laget en aktivitetsplan fordi foresatte ikke ønsket dette. I referater fra møter med foresatte 
kommer det fram at skolen har iverksatt tiltak for å bedre elevene sitt skolemiljø. I de øvrige seks 
elevsakene viser aktivitetsplanen hvilken elev planen gjelder, hvilke tiltak som er planlagt, hvilket 
problem som skal løses, hvem som har ansvar for tiltakene, og når tiltakene skal gjennomføres 
og evalueres. 

I intervju svarer rektor at det ikke er skolens praksis at eleven ikke skal få se planen. Lærere og 
rektor har samtaler med eleven underveis i prosessen. Skolen anser foresatte som talsperson for 
eleven. En av lærerne forteller i intervju at foresatte får planen, mens elevene er informert om 
hva som skal skje.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Fylkesmannen ser av dokumentasjonen at skolen setter inn tiltak når en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen, men at det ikke alltid lages en skriftlig plan i saker hvor skolen setter inn tiltak. 
Fylkesmannen understreker at skolen skal lage en aktivitetsplan når det settes inn tiltak i en sak. 
Det ligger til skolens faglige vurdering å ta stilling til om det er nødvendig med tiltak og dermed 
en aktivitetsplan, også når eleven selv eller foreldrene ikke ønsker det. Aktivitetsplanen har som 
formål å sikre en god oppfølging og evaluering av tiltakene. Fylkesmannen mener det er 
sannsynliggjort at skolen ikke alltid lager en aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak. 

Av dokumentasjonen som foreligger ser Fylkesmannen at det er foresatte som får 
aktivitetsplanen. Eleven får informasjon om innholdet i aktivitetsplanen. For at barnet skal få 
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anledning til å uttale seg, må barnet få tilstrekkelig informasjon om hva saken dreier seg om og 
om hvilke tiltak skolen har planlagt. Tilstrekkelig informasjon er også viktig for at barnet skal 
kunne uttale seg hvordan tiltakene har virket. Fylkesmannen mener det er sannsynliggjort at 
foreldrene og eleven får aktivitetsplanen, og at eleven får informasjon om tiltakene og innholdet i 
planen. 
 
Skolens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Rektor skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at skolen tar til etterretning at det 
skulle vært utarbeidet en aktivitetsplan i to av de oversendte sakene. Skolen skriver at den har 
undersøkt sakene, og at elevene har medvirket i undersøkelsene. I møter med foresatte har det 
vært enighet om at det skal settes inn tiltak, men ikke nødvendig med en aktivitetsplan. Rektor 
skriver videre at skolen heretter alltid vil utarbeide aktivitetsplaner i saker der det er behov for 
tiltak. Selv om skolen vil rette dette lovbruddet framover, mener Fylkesmannen likevel at skolens 
praksis ikke er i tråd med regelverket på vedtakstidspunktet. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Skolen lager ikke alltid en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. 

Lovkravet er ikke oppfylt.  
 

Rettslig krav 9 
Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltakene (reflex 3.4 – 3.9) 

Skolen må gjennomføre alle tiltakene som følger av planen. Videre må skolen dokumentere at 
den gjennomfører tiltak i tråd med planen. 

For å kunne evaluere tiltakene, må skolen skaffe seg tilstrekkelig informasjon om hvordan 
tiltakene har virket. Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge 
og ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem 
til å uttale seg på sine vegne.  

Skolen må vurdere hvordan tiltakene har virket. Skolen må endre tiltakene eller sette inn nye 
tiltak, dersom eleven fortsatt opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Evalueringen kan 
også føre til at skolen forlenger tiltak som virker. Skolen skal fortsette med å sette inn tiltak, så 
lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er trygt og godt, og det finnes egnede tiltak som skolen 
kan sette inn.    

Skolen skal informere elever og foreldre som mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten om 
at de kan melde saken sin til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven  
§ 11 og opplæringsloven § 9 A-9 første ledd. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 
Rektor svarer i RefLex at tiltakene i planen gjennomføres og at dette dokumenteres ved bruk av 
logg og referat fra drøftingsmøter med foresatte. Lærerne svarer at man har et evalueringsmøte 
der aktivitetsplanen blir evaluert og som ivaretar at tiltakene blir gjennomført.  
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Referatene fra evalueringsmøter viser noe ulik praksis på hva som vurderes. I ett referat kommer 
det frem at tiltakene generelt har blitt gjennomført. I tre av referatene kommer det ikke frem at 
tiltakene er blitt gjennomført. De siste to referatene viser tydelig at tiltak er gjennomført. 

I intervju forteller to av de foresatte at kontaktlærer hadde ansvar for å gjennomføre tiltakene i 
aktivitetsplanen, men at de som foresatte ikke hadde vært med på den fortløpende evalueringen. 
En annen foresatt bekreftet at tiltakene var blitt gjennomført.  

På spørsmål i RefLex om skolen alltid spør eleven om hvordan tiltakene har virket og om eleven 
ønsker endringer, svarer rektor og to lærere «ja». De skriver at eleven blir spurt om dette så langt 
det er mulig og ellers i evalueringen, og at tiltakene diskuteres i læringssamtalen og i 
utviklingssamtalen. En av lærerne svarer at eleven ikke blir spurt om dette på grunn av alder, 
men får uttale seg i samtaler med kontaktlærer og foresatte.   

Referater fra evaluerings- eller drøftingsmøter viser ikke klart at eleven har fått uttale seg om 
hvilke tiltak som har fungert og om eleven har ønske om endringer. Det kommer ikke klart fram 
gjennom referatene hvilke tiltak som er evaluert, hvilke synspunkter som kommer fram i 
evalueringen og om synspunktene har ført til opphør, forlengelse eller endring av tiltakene, eller 
eventuelt nye tiltak. 

I intervju svarer rektor at lærerne snakker med eleven om hvordan han eller hun har det mens 
tiltakene virker. En av lærerne sier i intervjuet at eleven sier noe om hvordan ting har vært og 
hvordan det er på samtaletidspunktet. 

En foresatt forteller i intervju at eleven ble spurt om hvordan eleven hadde det og om tiltakene 
hadde fungert. En foresatt opplevde at det ikke ble arrangert evalueringsmøter. En annen 
foresatt opplevde sitt barns deltakelse som tilfeldig. Eleven ble tilbudt å komme inn på 
evalueringsmøtet, siden eleven satt ute på gangen og ventet, for å fortelle hvordan det opplevdes 
at tiltakene fungerte. Den tredje foresatte fortalte at de ble jevnlig spurt om tiltakene virket. Dette 
skjedde over telefon eller via e-post.  

Rektor og lærerne svarer i RefLex at skolen alltid innhenter nødvendig informasjon om hvordan 
tiltakene har virket og at tiltakene alltid tilpasses. Dette skjer gjennom observasjon og loggføring i 
samarbeid med kolleger, eleven og foresatte. Effekten av tiltak diskuteres i oppfølgingsmøter 
med foresatte og prinsippet om barnets beste ligger alltid til grunn. 

I Plan for et trygt og godt skolemiljø står det under «sette inn tiltak», at tiltakene skal følges opp, at 
virkningene av tiltakene skal evalueres og at man skal legge til eller endre tiltakene om 
nødvendig. Eleven skal medvirke til å vurdere virkningen av tiltakene og foresatte skal involveres i 
evalueringen. Denne informasjonen finnes også i Mal for aktivitetsplan.  

Fire av referatene fra evalueringsmøter viser at både elev og foresatte får uttale seg om hvordan 
tiltakene har virket. I to av referatene fra evalueringsmøtene kommer det ikke fram at foresatte 
eller elev har uttalt seg om hvordan tiltakene har virket. Det kommer tydelig fram i fem av 
referatene hvilke tiltak som skal arbeides med videre eller om aktivitetsplanen skal avsluttes. 
Enkelte av tiltakene er helt nye, mens andre er videreført. I ett av referatene kommer det ikke 
frem om tiltakene skal videreføres, endres eller opphøre. Fylkesmannen har ikke mottatt 
dokumentasjon på observasjoner eller logg om hvordan tiltakene har virket eller hvordan de 
tilpasses.  
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I intervju svarer rektor at lærer har jevnlige samtaler med eleven før evalueringsmøte. Dersom 
eleven sier at han eller hun har det bra, skrives dette i referatet. Referatet er ikke detaljert på en 
slik måte at hvert tiltak er omtalt. En av lærerne forteller i intervjuet at eleven blir spurt om 
hvordan han eller hun har det, og at vedkommende har samtaler med elevene hver fredag. En 
annen lærer forteller at man i evalueringsmøter ser om tiltakene har fungert, og at dette er en 
jevn prosess over tid. To av de foresatte forteller i intervju at de ikke ble spurt om planen skulle 
forandres. Den tredje foresatte fortalte at de ble spurt om det var noe de ønsket å endre i 
planen. 

Både rektor og lærere svarer i RefLex at skolen informerer elever og foreldre om at de kan melde 
saken til Fylkesmannen dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten. Dette skjer på 
foreldremøte i klassene ved oppstart av skoleåret. Skolen sender også hjem en folder med 
informasjon og link til Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 

Rektor har lastet opp to dokumenter i RefLex som skal vise hvordan elever og foreldre kan melde 
saken sin til Fylkesmannen. Skrivene Velkommen til nytt skoleår høsten 2018 og Adventsbrev for 
Myklerud skole desember 2017, har begge et avsnitt kalt Nulltoleranse mot mobbing. I begge skriv 
vises det til en link til Utdanningsdirektoratet om temaet.  

I intervju forteller rektor at det går ut brev til foresatte ved oppstart av skoleåret der det henvises 
til nytt regelverk og til Utdanningsdirektoratet for mer informasjon. Det har ikke vært egne møter 
for foresatte om kap. 9 A. Foresatte får informasjonsbrev jevnlig gjennom året med informasjon 
om hvordan melde til Fylkesmannen på skolens hjemmeside. Lærerne forteller i intervjuet at 
foresatte får informasjon om at de kan melde saken til Fylkesmannen som oppstartsinfo på 
begynnelsen av et nytt skoleår. Elever som starter på skolen i løpet av skoleåret får også denne 
oppstartsinfoen. 

To foresatte forteller i intervju at de ikke har fått med seg informasjonen fra skolen om at de kan 
melde saken til Fylkesmannen. En foresatt trodde kanskje skolen hadde sendt ut et skriv, men 
kunne ikke huske det. En av elevene fortalte i intervju at den visste om at man kan melde saken 
til Fylkesmannen, fordi det henger en plakat om det i klasserommet. En annen elev hadde hørt at 
Fylkesmannen prøver å hjelpe barna som ikke har det så bra, men visste ikke om det var på 
skolen det var blitt fortalt. En tredje elev hadde ikke hørt om at Fylkesmannen kunne hjelpe. 
 
Fylkesmannens vurderinger 
Innsendt dokumentasjon og intervjuer viser at tiltak i aktivitetsplanen gjennomføres.  

Skolen dokumenterer noe ulikt i referater hvordan tiltakene har virket, og om eleven har fått 
uttale seg om hvordan han eller hun opplever tiltakene. Fylkesmannen vurderer likevel at skolen i 
hovedsak innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, gjennom 
evalueringsmøter med foresatte, samtaler med eleven og gjennom observasjoner. Det 
fremkommer også av skolens plan at tiltakene skal følges opp, evalueres og eventuelt endres, og 
at eleven og foresatte skal medvirke i denne evalueringen. Det er ikke et krav om at eleven skal 
uttale seg i et evalueringsmøte. Det er tilstrekkelig at kontaktlærer, eller en annen eleven har tillit 
til, snakker direkte med eleven. Fylkesmannen bemerker imidlertid at det er viktig at slike 
samtaler også dokumenteres.  

Skolen opplyser at informasjon om å melde sak til Fylkesmannen finnes på skolens hjemmeside. 
Fylkesmannen ser at denne informasjonen finnes på skolens hjemmeside, men vurderer at 
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informasjonen kan være vanskelig å finne. Rektor opplyser at det går ut brev til foresatte ved 
oppstart av nytt skoleår, samt at foresatte får jevnlige informasjonsbrev gjennom året om 
hvordan man kan melde sak til Fylkesmannen. Dette har også vært tema på foreldremøter. 
Fylkesmannen mener derfor at det er sannsynliggjort at skolen opplyser om at man kan melde 
sin sak til Fylkesmannen dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.  
 
Fylkesmannens konklusjon 
Lovkravet er oppfylt.  
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6. Skoleeiers forsvarlige system: skolens aktivitetsplikt for å sikre at 
elevene har et trygt og godt skolemiljø  
 
Rettslig krav 10 
Kommunen (skoleeier) skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i 
opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig system for 
å følge opp resultatene fra disse vurderingene. Dette følger av opplæringsloven § 13-10. 

Som skoleeier skal kommunen ha et forsvarlig system for å vurdere om skolene oppfyller 
kravene i regelverket og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene, jf. opplæringsloven § 
13-10 andre ledd.  

For at systemet skal være forsvarlig, må skoleeier innhente og vurdere informasjon om skolenes 
praksis jevnlig. Samtidig må systemet være fleksibelt, slik at skoleeier har anledning til å innhente 
og vurdere informasjon når risikoen tilsier det. Hva som er ofte nok og hvor inngående skoleeier 
må undersøke skolenes praksis, vil variere ut fra skoleeiers kjennskap til skolene. 
Sannsynligheten for brudd på regelverket og hvor alvorlige konsekvenser det kan ha for elevene, 
har også betydning for hvor ofte og inngående skoleeier må undersøke skolenes praksis. Hvis 
brudd på regelverket kan foregå over lang tid uten å bli avdekket, er ikke systemet forsvarlig. 

Nedenfor har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at systemet skal være 
forsvarlig i samsvar med opplæringsloven § 13-10. 
 
Rettslig krav 10.1 
Skoleeier må skaffe seg informasjon om hvordan skolene ivaretar plikten til å følge med, 
gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier må skaffe seg informasjon om hvordan 
skolene ivaretar plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak (reflex 1.2 og 1.6) 

Kravet til et forsvarlig system innebærer at skoleeier må innhente informasjon om hvordan 
skolene ivaretar aktivitetsplikten. 

Informasjonen skoleeier innhenter må være relevant og tilstrekkelig til å kunne gi skoleeier et 
riktig bilde av hva som er skolenes praksis. For å få et riktig bilde er det som regel nødvendig at 
skoleeier baserer seg på informasjon fra flere kilder. Skoleeier skal alltid innhente informasjon 
om elevenes synspunkter, jf. barnekonvensjonen artikkel 12. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 
Det følger av skoleeiers svar i RefLex at skolens plikt til å følge med og gripe inn, varsle, 
undersøke og sette inn tiltak jevnlig er tema på rektormøter. Videre vises det til at alle 
skoleledere har vært på regelverkssamlinger i regi av Fylkesmannen, og at kommunen har hatt 
skolering i egen regi med Inger Bergkastet fra Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. Kommunen 
har egen kommunal plan for et godt oppvekstmiljø, samt årshjul for oppfølging.  

Skoleeier viser til planen Å vokse opp og høre til – plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden 
kommune 2017-2021. Planen er et strategisk virkemiddel for å synliggjøre barne- og 
ungdomsarbeidet i kommunen. Planen gjelder for alle virksomheter som arbeider med barn og 
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unge. Den inneholder kommunens visjon, hovedperspektiver, strategier og handlingsprogram for 
et godt oppvekstmiljø. Den omhandler videre blant annet kommunes prosedyre for håndtering 
av mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering. I planens kapittel 3.3 beskrives det 
hvordan skolene i kommunen skal arbeide med elevenes psykososiale skolemiljø. Her heter det 
at strategiene for det forebyggende arbeidet er satt i system gjennom et årshjul. Videre står det 
at skolen skal håndtere mobbing og alle former for krenkelser etter prosedyre for håndtering av 
mobbing og alle former for krenkelser. Prosedyren er beskrevet i planens kapittel 5. Videre står 
det at henvendelser fra elever og foresatte skal behandles som enkeltvedtak i henhold til 
forvaltningsloven, og at eleven og foresatte har rett til å klage på enkeltvedtaket.  

Skoleeiers system for oppfølging er beskrevet i planens kapittel 6. Her heter det at skolen skal ha 
et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i loven, og stille til disposisjon nødvendige 
ressurser for at kravene skal kunne oppfylles. I dette arbeidet er det beskrevet at kommunestyret 
årlig skal drøfte en tilstandsrapport om læringsresultater, nærvær og læringsmiljø. Rådmannen 
utarbeider også en årlig rapport som angir status for arbeidet med trivselsplaner og 
oppfølgingen av disse ved skolene. I tillegg utarbeides det en årlig skoleeiermelding. Det 
gjennomføres årlige dialogmøter i skole- og oppvekstutvalget, der det legges til rette for 
samhandling på tvers av nivåer. Det står i planen at det gjennom et tilstedeværende politisk og 
administrativt nivå sikres betingelser for skoleledernes og lærernes profesjonsutvikling. 
Kommunalsjef og skolefaglig rådgiver er årlig på dialogmøter ved skolene. I denne 
styringsdialogen etterspørres blant annet resultater på kartleggingsprøver, nasjonale prøver og 
brukerundersøkelser, hvordan skolene arbeider med satsningsområder og hvilken støtte skolene 
trenger for å utføre sitt utviklingsansvar. Videre beskrives det at skoleeier og skolen må sørge for 
å ha skriftlige rutiner for at råd og utvalg er lovmessig opprettet og sammensatt. 

Nesodden kommune har utarbeidet et årshjul for oppfølging av virksomhetenes arbeid med 
elevene sitt skolemiljø. I årshjulet er det beskrevet at elevenes skolemiljø er tema på 
skoleledermøter og på høstmøte mellom virksomhetsleder og kommunalsjef. Det skal også 
gjennomføres et internt møte mellom leder for samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling, 
skolefaglig rådgiver og kommunalsjef, hvor skolenes egne planer knyttet til skolemiljø og 
oppfølging av lovverk knyttet til oppll. § 9 A, samt maler for elevsamtaler skal gjennomgås. 
Virksomhetene skal følges opp med bakgrunn i funn avdekket på dette møtet. Kommunen skal 
gjennomføre elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen, og disse vil bli fulgt opp i 
skoleledermøter og direkte med den enkelte virksomhet. Kommunalsjefen skal videre ha 
medarbeidersamtaler med virksomhetslederne hvor temaer knyttet til elevenes skolemiljø står 
sentralt. 

Skoleeier har i egenvurderingen i RefLex vedlagt en felles mal for aktivitetsplan. I intervju fikk 
Fylkesmannen overlevert en oppdatert versjon av malen.  

I intervju forklarer skoleeier at det innhentes årlig statistikk på aktivitetsplaner, avsluttede saker 
og saker som er til behandling hos Fylkesmannen. Skoleeier viser videre til at tall fra 
elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og eventuelt andre trivselsundersøkelser gjennom 
klassetrivsel.no vurderes. Skoleeier har utarbeidet felles maler for aktivitetsplan og elevsamtaler, 
og skal gjennomgå skolenes egne planer på et internt møte. Skoleeier har i skoleledermøter 
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etablert en arena hvor skolelederne kan utveksle erfaring om arbeidet knyttet til elevenes 
skolemiljø. 

Skoleeier gjennomfører møter med skoleledere ute på skolene, og ønsker å ha tett kontakt også 
med lærerne på skolene. Skoleeier forteller i intervju at det ikke tas stikkprøver av elevmapper 
eller aktivitetsplaner, men at skoleeier har gått inn og lest noen aktivitetsplaner. Dette har 
skoleeier gjort når skolene ber om bistand, og i noen saker som har blitt meldt til Fylkesmannen. 
Skoleeier har ikke på eget initiativ bedt om informasjon fra skolene i enkeltsaker. Rektor sier i 
intervju at skoleeier må få et varsel om at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten, enten direkte fra 
foreldre eller gjennom en melding til Fylkesmannen, for å oppdage avvik i skolens praksis. 

I kommunens årshjul står det at evaluering av tiltak beskrevet i aktivitetsplaner skal skriftliggjøres 
og kunne legges fram på forespørsel fra skoleeier. Skoleeier sier i intervju at innhenting av slik 
informasjon baserer seg på risikovurderinger. Slike risikovurderinger gjør skoleeier på bakgrunn 
av tall fra elevundersøkelsen, og på bakgrunn av antall saker og aktivitetsplaner på de ulike 
virksomhetene. 

I kommunens svar etter foreløpig tilsynsrapport skriver kommunen at slike risikovurderinger 
gjennomføres hvert halvår med bakgrunn i rektorenes gjennomføring av en questback. 
Undersøkelsene har til formål å avdekke antall avsluttede og aktive aktivitetsplaner, antall saker 
hos Fylkesmannen, opplæring knyttet til 9A og om skolene har et operativt FAU, SMU og elevråd. 
 
Fylkesmannens vurderinger 
Fylkesmannen skal kontrollere om skoleeier innhenter relevant informasjon om skolenes 
regelverksforståelse. Det er rektorene på skolene som utarbeider aktivitetsplaner i Nesodden 
kommune. Skoleeier har derfor skapt arenaer for drøfting av tiltak, samt utveksling av erfaring i 
skoleledermøtene.  

Skoleeier skaffer seg oversikt over antall aktivitetsplaner på skolene, avsluttede saker og saker 
som er meldt til Fylkesmannen. Gjennom disse oversiktene får imidlertid ikke skoleeier 
informasjon om innholdet i de enkelte sakene. 

Som det fremkommer ovenfor har verken kommunen eller rektor oppgitt for eksempel 
stikkprøver eller kontroll av elevmapper fra skoleeiers side, når det gjelder å skaffe informasjon 
om hvordan skolene oppfyller aktivitetsplikten i praksis for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø. Kommunen får således ikke oppdatert informasjon om kvaliteten på skolenes praksis 
og regelverksetterlevelse. Fylkesmannen finner det derfor sannsynliggjort at skoleeier ikke 
innhenter informasjon om skolenes oppfyllelse av aktivitetsplikten, både når det gjelder plikten til 
å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak, og plikten til å gjennomføre, evaluere og 
tilpasse tiltak. Slik informasjon er helt sentralt for at kommunen skal ha mulighet til å vurdere om 
skolenes praksis er i tråd med regelverket. 

Kommunens maler og gjennomgang av skolenes rutiner og planer kan til en viss grad sikre riktig 
og lik praksis ved skolene i kommunen. Dokumentasjonen vi har mottatt viser imidlertid at 
kommunen ikke kontrollerer om malene og skolens egne planer og rutiner faktisk følges og 
brukes. 
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Skoleeier innhenter informasjon om skolenes tiltak i skolemiljøsaker basert på risikovurderinger. 
Dette gjør skoleeier hvert halvår ved at rektorene gjennomfører en questback. Å innhente 
informasjon om skolenes tiltak er egnet til å avdekke avvik, men er ikke i seg selv tilstrekkelig. 
Denne dokumentasjonen dekker kun en del av skolenes aktivitetsplikt. Skoleeier må i tillegg 
innhente faste stikkprøver fra elevmapper og aktivitetsplaner for å avdekke avvik i skolenes 
praksis når det gjelder oppfyllelsen av hele aktivitetsplikten. Elevenes rettigheter etter 
opplæringsloven kapittel 9 A er en sentral og sterk rettighet. Brudd på denne rettigheten fører til 
store konsekvenser for elevene, og tilsier at kommunen må ha et system som både baserer seg 
på å innhente informasjon gjennom faste stikkprøver og undersøkelser på bakgrunn av 
risikovurderinger.  

At vi har avdekket flere lovbrudd på Myklerud skole i dette tilsynet tyder på at kommunen ikke 
har innhentet og vurdert skolenes praksis. Kommunen har for eksempel ikke avdekket at øvrige 
ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring om aktivitetsplikten.  

Intervju med rektor bekrefter at skoleeier ikke innhenter informasjon om skolens praksis på eget 
initiativ, men at en foresatt må varsle skoleeier direkte, eller gjennom en sak hos Fylkesmannen, 
for at skoleeier skal bli kjent med avvik på skolen. 

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad kravet om at 
kommunen innhenter nødvendig informasjon om skolenes praksis knyttet til aktivitetsplikten. 
Dette kunne vært gjort ved innhenting av stikkprøver av aktivitetsplaner og elevmapper fra 
skolene i kommunen.   
 
Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen viser i svar etter foreløpig tilsynsrapport til kommunens årshjul for oppfølging av 
skolens arbeid med elevenes læringsmiljø, og skriver at det med bakgrunn i risikovurderingen er 
aktuelt å innhente mer informasjon om skolene. Kommunen skriver videre at en skole 
undersøkes på vedtakstidspunktet. Her har kommunen bedt om tilgang på to aktivitetsplaner. 
 
Rettslig krav 10.2 
Skoleeier må skaffe seg informasjon om hvordan skolene ivaretar plikten til å straks 
varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere 
elever (refLex 1.4) 
 
Fylkesmannens undersøkelser 
I RefLex svarer skoleeier at rektor varsler skoleeier i tilfeller der skolen har fått melding om at en 
som jobber ved skolen har krenket en elev. Rektorene har fått beskjed om å melde slike saker inn 
i kommunens avvikssystem. Dette for å sikre skriftlighet. Kommunalsjef tar umiddelbart kontakt 
med kommuneadvokaten når slike saker blir kjent, og går igjennom mulige sanksjoner.  

I intervju sier skoleeier at kommunen bruker avvikssystemet «compilo». Her kan alle melde inn 
avvik. Når rektorene får et varsel om at en som jobber på skolen krenker en eller flere elever, skal 
rektor i tillegg ringe skoleeier. Skoleeier følger opp skolen i etterkant av varselet ved å innhente 
informasjon om hva skolen skal gjøre. Skoleeier stiller krav om at rektor dokumenterer slike 
saker i den ansattes personalmappe. Når skoleeier har fått varsel gjennom avvikssystemet om at 
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en som jobber på skolen krenker en eller flere elever, har kommunen fulgt opp saken og deltatt i 
møter. Skoleeier har videre undersøkt om det er tale om en enkeltsak, eller et kulturproblem på 
skolen. Kommunen jobber bredt med å etablere en god kultur på skolene.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Når det oppstår saker på skolene følger skoleeier opp disse, og blir involvert fra det varsles fra 
skolen. Skoleeier får på denne måten informasjon om hvordan skolen oppfyller sin aktivitetsplikt 
i disse sakene.  

Det er imidlertid ikke beskrevet i kommunens planer hvordan skoleeier kontrollerer om skolene 
følger varslingsrutinene til skoleeier, og om avvikssystemet brukes i praksis. I «utsjekk i henhold 
til årshjul» har skoleeier spurt rektorene om de føler seg trygge på hvordan de skal varsle 
skoleeier dersom en voksen krenker barn på skolen. Slik får skoleeier informasjon om rektorene 
kjenner til kommunens rutiner, og om disse følges i praksis.  
 
Rettslig krav 10.3 
Skoleeier må innhente informasjon om hvordan elevene opplever at skolene ivaretar 
aktivitetsplikten (refLex 1.7) 
 
Eleven har rett til å bli hørt jf. barnekonvensjonen artikkel 12. Skoleeier skal alltid innhente 
informasjon om elevenes synspunkter, jf. barnekonvensjonen artikkel 12. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 
Skoleeier svarer i RefLex at elevundersøkelsen følges opp med den enkelte skole og i 
skoleledermøte. Skoleeier kan også hente inn informasjon fra skolemiljøutvalg (SMU). 

Elevundersøkelsen gjennomføres på alle trinn fra 5.-10. trinn. Den gjennomføres fra oktober og 
følges opp og analyseres i januar og februar. Skolene skal sette inn tiltak i forbindelse med 
gjennomføringen av elevundersøkelsen for å bevisstgjøre elevene på formålet med innholdet i 
undersøkelsen de skal svare på. Videre skal skolen sette inn tiltak for at resultatene følges opp i 
form av systematisk kvalitetsarbeid som involverer elever, lærere og foreldre. På bakgrunn av 
resultatene i elevundersøkelsen vurderer skoleeier behovet for å følge opp enkelte skoler. 

I kommunens plan beskrives det hvordan skolene skal involvere elevene i arbeidet med 
skolemiljøet. I planen står det at arbeidet med et godt psykososialt miljø skjer i samarbeid med 
elevene gjennom elevråd og SMU. Skolene skal ha trivsel og opplevelsen av tilhørighet som et 
naturlig tema i alle treffpunkt mellom elever, deres foresatte og skolen, og skal utarbeide et 
årshjul for arbeidet med det sosiale miljøet med innspill fra skolens ulike organer som elevrådet, 
FAU, SMU og SU. Elevene skal kartlegges gjennom observasjoner med fokus på kvaliteten i 
samspillet mellom elevene. 

I intervju sier skoleeier at det skal gjennomføres møter med elevrådene og FAU etter jul.  
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Fylkesmannens vurdering 
Skolemiljøet angår først og fremst elevene, og elevene har rett til å bli hørt i saker som angår 
dem. Skoleeier kan for eksempel få informasjon om elevenes synspunkter på hvordan skolen 
ivaretar aktivitetsplikten fra Elevundersøkelsen, samt andre trivselsundersøkelser.  
Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at skoleeier innhenter informasjon om hvordan elevene 
opplever at skolene ivaretar aktivitetsplikten.  
 
Rettslig krav 10.4 
Skoleeier må vurdere om skolens praksis oppfyller aktivitetsplikten i opplæringsloven 
(reflex 1.8, 1.9 og 1.11) 

Skoleeier må bruke informasjonen den har innhentet om skolenes praksis til å vurdere om 
skolene oppfyller kravene i regelverket. For å kunne vurdere dette må skoleeier ha en overordnet 
kjennskap til hvilke krav som følger av regelverket og hva som skal til for å oppfylle dem.  
 
Fylkesmannens undersøkelser 
I RefLex svarer skoleeier at de har kjennskap til de ulike delene av aktivitetsplikten og hva som 
skal til for å oppfylle dem. Skoleeier viser til at de har deltatt på regelverkssamlinger i regi av 
Fylkesmannen, og at de har laget en egen plan for et godt oppvekstmiljø. Skoleeier har videre 
hatt en skolering i egen regi med Inger Bergkastet fra læringsmiljøteamet i Oslo kommune. 

I Kommunens plan er aktivitetsplikten beskrevet i kapittel 5 og 7.2. Her behandler skoleeier alle 
delpliktene i aktivitetsplanen.  

Skoleeier svarer på spørsmål i RefLex om skoleeier bruker informasjon den har om skolenes 
praksis til å vurdere om skolene oppfyller aktivitetsplikten at rektorene følges opp gjennom 
jevnlige samtaler med kommunalsjef. I disse samtalene legges elevdata til grunn for utvikling av 
praksis.  

Rektor sier i intervju at skoleeier gjennom nytt årshjul har et system for å være tettere på 
enkeltsaker, og til å få kunnskap om avvik fra og med 2018/2019. 
 
Fylkesmannens vurderinger 
For å kunne vurdere om skolene oppfyller aktivitetsplikten må skoleeier ha en riktig forståelse av 
kravene. Skoleeier trenger ikke inngående kjennskap til alle kravene, men må ha en overordnet 
kjennskap til hva som følger av aktivitetsplikten og hva som skal til for å oppfylle den.  

Kommunens plan inneholder informasjon om alle delpliktene i aktivitetsplikten.  

Skoleeier viser gjennom power point presentasjonen Nytt kapittel 9 A, at de har kjennskap til 
innholdet i aktivitetsplikten og de ulike delpliktene. Skoleeier viser her også til oppll. § 9 A-5. 

Etter Fylkesmannens vurdering har skoleeier tilstrekkelig kjennskap til hvilke krav som følger av 
regelverket, og hva som skal til for å oppfylle dem. Videre må vi kontrollere om skoleeier bruker 
informasjonen de innhenter om skolens praksis til å vurdere om praksisen er i samsvar med 
opplæringsloven med forskrift.  
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Siden det ikke er sannsynliggjort at skoleeier innhenter tilstrekkelig informasjon om skolens 
praksis, har ikke Fylkesmannen grunnlag for å ta stilling til om skoleeier bruker informasjonen til 
å vurdere om praksisen er i samsvar med opplæringsloven. 
 
Rettslig krav 10.5 
Skoleeier må sørge for varige endringer når skolenes praksis bryter med regelverket (når 
skoleeier vurderer at aktivitetsplikten ikke er oppfylt) (reflex 1.10 og 1.12) 

Hvis skoleeier har avdekket at skolenes praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier 
sørge for at skolene endrer praksis. For at systemet skal være forsvarlig, må skoleeier være kjent 
med hva som er passende rettetiltak og være i stand til å gjennomføre disse tiltakene. Samtidig 
må systemet være fleksibelt, slik at skoleeier kan tilpasse hvordan den følger opp skolene ut fra 
risiko. Hva som skal til for at arbeidet med rettetiltak skal være forsvarlig, vil variere ut fra 
skoleeiers kjennskap til skolene. Hvis brudd på regelverket kan foregå over lang tid uten å bli 
rettet, er ikke systemet forsvarlig. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 
I RefLex svarer skoleeier at ansvaret for å følge opp at skolene endrer praksis når aktivitetsplikten 
ikke er oppfylt ligger på kommunalsjefen. Avvik knyttet til aktivitetsplanen tas i møter mellom den 
enkelte rektor og kommunalsjef. Skoleeier viser videre til kommunes årshjul og plan for et godt 
oppvekstmiljø. Gjennom årshjulet kvalitetssikres skolenes arbeid med elevenes psykososiale 
miljø.  

Skoleeier sier i intervju at de ikke er redde for å følge opp skolene dersom de oppdager avvik. 
Skoleeier har videre etablert en arena hvor skolelederne kan utveksle erfaring om tiltak og 
vanskelige saker.  

På spørsmål i RefLex om kommunen sørger for at skolene endrer praksis hvis det vurderes at 
aktivitetsplikten ikke er oppfylt, svarer rektor at dette er en situasjon som foreløpig ikke har vært 
belyst. Rektor sier i intervju at hun antar at kommunen vil følge opp skolen dersom det oppdages 
at skolens praksis ikke er i tråd med kravene i aktivitetsplikten. I etterkant av saker behandlet av 
Fylkesmannen har skolen endret praksis i samarbeid med kommunen. Rektor sier at hun har 
brukt sakene fra Fylkesmannen som utgangspunkt for å forbedre praksis.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Fylkesmannen har over konkludert med at skoleeier ikke sørger for å ha oppdatert kunnskap om 
skolenes praksis når det gjelder oppfyllelse av aktivitetsplikten, og at skoleeier dermed ikke kan 
vurdere om skolen oppfyller kravene i regelverket. 
Det er ikke tilstrekkelig å kontrollere kun de elevmappene/ aktivitetsplanene som blir meldt til 
Fylkesmannen, eller de sakene som skolene ber om bistand i. Også andre aktivitetsplaner kan 
inneholde feil, og saker kan være behandlet på en måte som ikke oppfyller aktivitetsplikten.  

Når det ikke er sannsynliggjort at disse oppgavene er ivaretatt, vil vi heller ikke kunne vurdere om 
skoleeier sørger for varige endringer når praksis tilknyttet aktivitetsplikten bryter med 
regelverket.  
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Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen skriver i sitt svar til foreløpig tilsynsrapport at kommunen har innført nye rutiner 
som skal bidra til å avdekke om skolens praksis ikke er i tråd med lovverket. Kommunen skal som 
fast rutine innhente dokumentasjon fra elevmapper og aktivitetsplaner fra de ulike skolene. 
Skolene skal i forkant av resultat- og oppfølgingssamtaler i februar/mars oversende den sist 
utarbeidede aktivitetsplanen med dokumentasjon til skoleeier. Denne aktivitetsplanen, samt 
elevmiljø og elevundersøkelsen vil være et naturlig tema i samtalen mellom kommunalsjef og 
rektor. I tillegg skal kommunen gjennomføre risikovurderinger to ganger i året. Kommunen 
skriver videre at skolene vil bli fulgt opp med bakgrunn i disse risikovurderingene, for eksempel 
gjennom undersøkelser av praksis og samtaler og møter med skoleledelsen. Kommunen 
opplyser om at den er i gang med undersøkelser knyttet til aktivitetsplaner fra en skole. 

Fylkesmannen bemerker at skolens nye rutine ikke vil basere seg på faste «stikkprøver», da 
rektorene blir bedt om å framlegge den nyeste aktivitetsplanen på et gitt tidspunkt. Videre vil 
innhenting av slik informasjon ikke avdekke eventuelle tilfeller hvor skolen etter loven skulle ha 
utarbeidet en aktivitetsplan, men der det ikke er gjort. 

Etter Fylkesmannens vurdering er foreløpig de nye rutinene for å bedre kontrollen ute på skolene 
ikke fullt ut implementert, og Fylkesmannen opprettholder derfor lovbruddet vedrørende 
skoleeiers forsvarlige system. 
 
Fylkesmannens samlede konklusjon om forsvarlig system, jf. opplæringsloven § 13-10 
Fylkesmannen har konkludert med at Nesodden kommune ikke innhenter tilstrekkelig 
informasjon om skolenes praksis knyttet til aktivitetsplikten. Dette medfører at kommunen heller 
ikke foretar en vurdering av skolens praksis eller sørger for endring dersom praksis bryter med 
regelverket. Kravet til et forsvarlig system er derfor ikke oppfylt. 
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7. Frist for retting av lovbrudd 

 
Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 6 konstatert brudd på regelverket. Fylkesmannen gir 
Nesodden kommune en frist for å rette lovbruddene, jf kommuneloven § 60 d. 
 
Frist for retting er 6. mai 2019. 
 
Innen denne fristen må Nesodden kommune sende oss en erklæring om at forholdene er rettet 
og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. 
 
Hvis Nesodden kommune ikke har rettet regelverksbruddene innen fristen, vil vi vedta pålegg om 
retting. Et pålegg om retting er et vedtak som kommunen kan klage på, jf. forvaltningsloven § VI. 
 
Fylkesmannen varsler at følgende fire pålegg kan bli aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen i 
endelig tilsynsrapport, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf kommunelovens § 60 d: 
 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å følge med, gripe inn og sette inn tiltak 
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4. 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 Sørger for at alle som jobber på skolen har kunnskap om at det er elevens subjektive 
opplevelse som avgjør om en elev har et trygt og godt skolemiljø, 

 Sørger for at alle som jobber på skolen får kompetanse om hvordan de skal gjenkjenne 
tegn på at en elev ikke har det trygt og godt, samt hvilke forhold rundt en elev som kan 
gjøre eleven særskilt sårbar, 

 Sørger for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser, dersom det er mulig, 
 Sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor dersom de får mistanke om at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, 
 Sikrer at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. 

 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn 
tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere 
elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5. Kommunen må i den forbindelse se til at 
skolen: 

 Sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller eventuelt skoleeier dersom de får 
mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen eller en i skoleledelsen, har 
krenket en eller flere elever,  

 Sikrer at eleven alltid får beskjed om at rektor eller skoleeier blir varslet. 
 

Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-9. 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 Lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal sette inn 
tiltak i en sak. 
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Kommunen må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Kommunen må i den forbindelse se til 
at: 

 Kommunen skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å følge med, 
gripe inn, varsle, undersøke og setter inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø,  

 Kommunen skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å straks 
varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller 
flere elever, 

 Kommunen skaffer seg informasjon om hvordan skolen oppfyller plikten til å 
gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, 

 Kommunen bruker denne informasjonen til å vurdere om skolene sitt arbeid er i samsvar 
med regelverket, 

 Kommunen sørger for at skolene endrer praksis dersom det er nødvendig. 
 
 
Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken,  

 

1. februar 2019 

 

 

 



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : FDR - Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : FDR - Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

 

FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

 
 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

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

Besøksadresse:  
Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

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

 

 
Deltakerkommunene i FIKS 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/00191-4 Kjell Tore Wirum 18.03.2019 
    
 
 
Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
INNLEDNING 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) utreder for tiden sammen 
med Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn (KUBIS) og Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) å etablere Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS. Viken kontrollutvalgssekretariat IKS vil kunne bli et 
fremtidsrettet og robust sekretariat med 29 deltakerkommuner i Akershus og 
Buskerud. Hovedkontoret vil bli i Lørenskog, men en ser for seg å videreføre 
avdelingskontor i Drammen og Follo.  
Fellesnemnda i Nordre Follo kommune vil ta stilling til sekretariatsorsdning 19.mars 
2019. 
Fellesnemnda i Viken fylkeskommune vil ta stilling til sekretariatsordning 21.mars 
2019. 
 
 
VURDERING 
Hvorfor skal vi slå oss sammen med andre? Har vi det ikke bra nok alene? 
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte 
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre 
effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at 
kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontroll. 
Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som også 
påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil være sentrale for 
arbeidet framover: 
 
1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker 
år for år 
Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer proaktive for å følge 
opp sitt mandat. Innbyggernes økte bevissthet om sine rettigheter fører til flere 
henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes økte status i kommunene også til at flere 
saker forelegges kontrollutvalget. 
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2. Økt egenkontroll i ny kommunelov 
Kontrollutvalget vil etter ny kommunelov få nye oppgaver, som for eksempel forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og kontroll med virksomheter som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen. Spesielt førstnevnte oppgave vil trolig 
innebære ekstra fokus. 
 
3. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter 
For å kunne rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at de får faglige 
utfordringer og et bedre fagmiljø. Få ansatte gir økt sårbarhet ved sykdom og 
begrenset kompetanse. 
 
4. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen 
I slike saker er det kontrollutvalget som har innstillingsrett til kommunestyret, og 
saken skal forberedes av kontrollutvalgets sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav, 
nye arbeidsoppgaver og flere samarbeidsparter for sekretariatet å forholde seg til. 
 
Fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene og eierne av selskapet: 
• Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og 

gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 
• Sikre sekretariatets uavhengighet i forhold til revisor og rådmannen. 
• Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde 
• Lettere å takle sykdom og vakanser. 
• Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets 

bestillinger, og til å ta i bruk kontrollformer som f.eks. høring. 
• Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft. 
• Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 
• Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden 

av spesialisering i sekretariatet. 
 
Utfordringer for eier ved fusjon  
Vi har identifisert at det er utfordringer knyttet til eierstyring. I et selskap med mange 
eiere kan det være utfordrende å koordinere eierstyringen. God kommunikasjon 
mellom selskapet og eierkommunene samt gode systemer og rutiner som sikrer 
kommunene tilstrekkelig tid til å forberede selskapets saker i eierkommunenes 
organer kan bidra til å lette dette. Det kan også vurderes om det er ønskelig å 
gjennomføre kun ett ordinært representantskapsmøte pr. år. Vi skal ikke 
undervurdere behovet for eierstyring, men vil påpeke at tjenestens innhold 
bestemmes av kontrollutvalget slik loven er i dag. Eierne fastsetter budsjettet og 
regnskapet. Dette er et lite og oversiktlig selskap, som ikke har lov til å ta opp lån 
eller har behov for investeringer i infrastruktur utover pc og telefon.  
 
Hvordan blir økonomien i det nye selskapet? Hva vil det koste eierne? 
Først litt om økonomien i FIKS. Vi har 1,6 årsverk fordelt på 1 ansatt i heltid og 1 
ansatt i 60%. Lønn og sosiale utgifter utgjør ca. 80 % av utgiftene.  
 
Oppegård kommune og Ski kommune vedtok i desember 2018 å si opp deltakelsen i 
FIKS. Dette har sin naturlige sammenheng med at begge kommunene opphører som 
egne kommuner 31.12.19. Det er enda ikke avgjort hva slags sekretariatsordning 
Nordre Follo kommune vil ha fra og med 1.1.2020. Som en reaksjon på Oppegård og 



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Vår ref.: 18/00191-4  Side 3 av 3 

Ski kommunes uttreden av FIKS, valgte også Nesodden kommune å si opp avtalen 
med FIKS med virkning fra samme tidspunkt.  
Med redusert oppdragsmengde vil ikke FIKS klare å saldere budsjettet i en situasjon 
hvor vi står alene. Dette innebærer at betalingen fra de resterende eierne må økes 
for å opprettholde kvaliteten på tjenesten. Dersom vi slår oss sammen, kan vi tilby 
tjenesten til samme kostnad som i dag, og beholde våre 1,6 årsverk.  
 
AVSLUTNING 
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever bred kompetanse og større 
et fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon mellom KUBIS, FIKS og ROKUS IKS vil 
gjøre det lettere å møte disse utfordringene. Et sammenslått sekretariat vil være mer 
robust ved sykdom og vakanser, bli mindre sårbar og få en bredere kompetanse. 
Dette gjør at selskapet kan levere bedre tjenester til kontrollutvalgene. Samtidig kan 
kostnadene opprettholdes på dagens nivå. 
 
Vi regner med å kunne legge frem utredning for etablering av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS samt utkast til selskapsavtale, for deltakerkommunene 
før sommeren 2019. 
Dersom deltakerkommunene ønsker møte om saken, er styreleder og 
kontrollsjef/daglig leder i FIKS tilgjengelig for dette. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 Thorbjørn Nerland/s./  
 Styreleder  
  Kjell Tore Wirum/s./ 
  Kontrollsjef/daglig leder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vår dato Din dato Saksbehandler   
15. februar 2019  Mette Schmidt 

    May Elisabeth Gjelstad 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  951 10 907 

 
 

  945 30 706 
 Org. nr: Vår referanse Postadresse   

974761076 2019/5264577 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Nesodden kommune 

 

post@nesodden.kommune.no  

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Nesodden kommune 

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

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

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

regelverk  
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreverkontoret 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
4,9 5,4 5,4 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Nesodden kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 2 252 612 074 og utestående restanser2 på 
kr 73 976 612, herav berostilte krav på kr 10 013 844.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Nesodden kommune.  

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 94,00 96,81 94,95 95,62 

Forskuddstrekk 2017  99,90 99,97 99,89 99,96 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,30 99,50 99,47 99,30 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 100,00 99,91 100,00 99,96 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 99,39 95,32 98,05 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,96 99,84 99,85 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region  
(i %) 

538 27 27 5,0 2,5 4,7 
 
I tillegg til forannevnte kontroller har skatteoppkreverkontoret gjennomført 7 personallistekontroller. 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for område skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene 
skatteregnskap og innkreving avholdt 19. september og 1. oktober 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren  
10. oktober 2018. Det ble ikke gitt pålegg etter den stedlige kontrollen.   
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og 
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Cathrine Sjong Bakken                                                                                                              Erik Lindberg                                                    
seksjonssjef 
Divisjon innkreving 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til 
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og 
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet. 
 
 
 
Kopi til:  

 Skatteoppkreveren for Nesodden kommune 
 Kontrollutvalget for Nesodden kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Nesodden kommune 
 Riksrevisjonen 

 
 
 



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : Møteoversikt repskapsmøter IKSene - våren 2019

Møteoversikt  2019 – representantskapsmøter  
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
Onsdag 24. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0920 Follo Ren IKS 
 0930 – 1030 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 1040 – 1130 Follo Brannvesen IKS 
 1130 – 1200 LUNSJ 
 1200 – 1250 Follo barnevernvakt 
 1300 – 1350 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1400 – 1450 Kemneren i Follo  
 1500 – 1600 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
   
   
Fredag 29. mars Klokkeslett: IKS-er og selskaper: 
(Ski rådhus !) 0800 – 0900  Follo distriktsrevisjon IKS 
   
   
Fredag 12. april  Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0800 – 0900 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
   
   
Fredag 3. mai Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0830 – 1000 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
   

 
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
Onsdag 9. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0920 Follo Ren IKS 
 0930 – 1030 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 1040 – 1130 Follo Brannvesen IKS 
 1130 – 1200 LUNSJ 
 1200 – 1250 Follo barnevernvakt 
 1300 – 1350 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1400 – 1450 Kemneren i Follo  
 1500 – 1600 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
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Torsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo distriktsrevisjon IKS 
 0910 - 1000 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 1010 – 1100 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 1100 – 1130 LUNSJ 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
   
   
   
Onsdag 18. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
   
 0900 – 1200  Selskaper som har behov for møte 
   
   
   

 
 
 
 
Oppdatert: 04.03.2019 
KMSW 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Kristiansand  |  4 -  5. juni 2019 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  4. juni 2019 
  
 
           #fkt2019 
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Dag 1 
 

 
Tirsdag 4. juni 2019 

 
09.00 – 10.00  
 

 
Registrering med mat 
 

 
10.00 – 10.15 
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
10.15 – 11.00  
 

 
Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? 
 
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,  
  

 
11.00 – 11.15 

 
Kort pause 

 
11.15 – 12.00  
 

 
Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? 
  
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 

 
12.00 – 13.00 

 
Lunsj 

 
13.00 – 13.45 
 
 

 
Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? 
 
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

13.45 – 13.55  
Kort pause 

 
13.55 – 14.25 
 

 
Kommunale arkiv – råtner de på rot? 
 
Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet 
 

 
14.25 – 14.55 
 

 
Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et 
FR-case 
 
Tittel, Frode Løvlie Deloitte  
 

 
14.55 – 15.20 

 
Paneldebatt 
 



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019

www.fkt.no  

 

 ÅRSMØTE 2019 I FKT 
 

 
15.30 – 15.45 

 
Registrering til årsmøte 2019 

 
15.45 – 16.45 

 
Årsmøte 2019 

 
17.30 – 19.00 

 
Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya 

 
Ca. 20.00 

 
Felles middag på hotellet 
 

 
Dag 2 

 
Onsdag 5. juni 2019 
 

 
09.00 - 09.45 

 
Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Pause/utsjekking 
 

 
10.00 – 10.30 

 
Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? 
 
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge  
 

 
10.30 – 10.45 

 
Pause 

 
10.45 – 11.15 

 
Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering  
 
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim  
 

 
11.15 - 11.40 

 
Paneldebatt 
 

 
11.40-11.50 

 
Pause 
 

 
11.50 – 12-50 

 
Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? 
 
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO 
 

12.50 – 13.00  
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 -14.00 

 
Lunsj 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

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

tale-, forslags- og stemmerett. 

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

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019. 

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

stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019. 

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no 
| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84 

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

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til 
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et 
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med 
båttur.  
 
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på. 

 

 

INFORMASJON OM HOTELLET  

Clarion Ernst, Kristiansand  

Hvordan finner du fram?  

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand 
Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet 

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil 

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter 

Parkering 
I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har 
også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er 
kr 190 NOK /døgn 
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PÅMELDING 
 

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

Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)  
• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 400) 
• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 
• Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290 

 
 

 



14/19 Referat og orienteringer - 19/00038-2 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan Nesodden KU 050219

KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 05.02.19 

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

fortløpende.  FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST= Kommunestyret  

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 Januar  FIKS KU 05.02.19  

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres årlig  

4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2018  

5. Møteplan     

 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2019: 

05.02 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten  

26.03 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

07.05 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

18.06 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

Gjennomført 

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: 

Arne Maus 

May Lissbeth Ananiassen 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere; 

Sidsel Tjernshaugen 

Jørn Gunnar Bertelsen (tentativ) 

Arne Thodok Eriksen 

 

8. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2018  Rådmann   

 Revisjonsberetning for 2018 15.4. FDR   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS   

9. Årlig rapport fra rådmannen om kommunens Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 11.9.18  

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18- 31.10.18) November  FDR KU 18.12.18  

 Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18 – 30.04.19) Mai  FDR   

11. Forvaltningsrevisjon 2018      

 Rus og psykiatri  FDR KU 13.3.18 – Prosjektplan  

KU 05.2.19 – FR rapport 

 

 Follo landbrukskontor  FDR KU 18.12.18 – FR rapport KST 30.1.19 

12. Forvaltningsrevisjon 2019     

 NAV Nesodden  FIKS KU 18.12.18 – Tema 

KU 05.2.19 – Mål og problemstillinger 

 

13. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18 Rådmann KU 23.10.18  - etterlyst tilbakemelding fra 

rådmann 

 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18 Rådmann KU 18.12.18 KST 30.1.19 

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 

 Psykisk helsearbeid barn og unge 25.4.19 Rådmann   

 Integrering av flyktninger 5.9.19 Rådmann   

14. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

15. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

 

 

   

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

 

 

FIKS  KST 28.9.16 

16. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger  Rådmann KU 15.5.18 – Følges opp høsten 2018 

KU 23.10.18 – Følges opp på et senere 

tidspunkt 

 

 Valg av revisjonsordning 2019 FIKS/KU KU 18.12.18 (uttreden av FDR IKS) KST 19.12.18 
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