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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Sak 16/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten hjelpetiltak i hjemmet
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ås kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00012-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet
oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
I

Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens
tjenesteenheter, de krav lovverkene setter til enhetene og hvordan
helhetlige tilbud på tvers av enheter kan sikre at barn og foreldre får et best
mulig tilbud om hjelpetiltak.
2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge.
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at:
a. Saker som bør meldes, blir meldt.
b. Følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene.
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde.
4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere.
Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak
som iverksettes, fører til at målene for tiltakene blir nådd.
5. Sørge for at skriftlige avtaler utarbeides mellom enheter som bør
samarbeide.
6. Vurdere å gjennomføre brukerundersøkelse.

II Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder.

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern Ås kommune
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 24. januar d.å prosjektplan for rapporten som nå foreligger.
Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp utvalgets bestilling i dette prosjektet.
Revisjonens metode i prosjektet har vært intervjuer, dokumentanalyse og
spørreundersøkelse blant rektorer i grunnskolen og styrere i private og kommunale
barnehager. Kontrollutvalget hadde i sin bestilling bedt om at det ble gjennomført en
undersøkelse blant foresatte for barn med hjelpetiltak. Strenge regler til
taushetsplikt har satt begrensninger for valg av metode, og undersøkelsen ble
gjennomført ved å sende brev til 20 tilfeldig utvalgte klienter av en populasjon på 84.
Av disse var det 8 som svarte. Grunnet lav svarprosent understreker revisor at man
ikke kan klare konklusjoner på dette spørsmålet.
Funn i rapporten:
- Råd og veiledning, samarbeidsmøter og besøkshjem er de tre tiltakene som
benyttes oftest i Ås kommune. (s.13)
- Kostnadsnivået per barn med tiltak er lavere enn flere Follo kommuner og
landet for øvrig. (s. 11)
- De fleste bekymringsmeldingene kommer fra barneverntjenesten selv,
barnevernvakta og foreldrene. (s. 18-19)
- Barnehagene sender relativt få meldinger. (s. 18)
- Kommunen har så langt ikke tatt et helhetlig grep om hvordan kommunen som
skal forholde seg til barn og unges oppvekstvilkår.
- Praksis ved skoler og barnehager er at rektor og styrer melder til barnevernet.
Revisor understreker at den enkelte ansatte har en personlig plikt til å melde
selv.
- Barnevernet har samarbeidsrutiner med andre, men få skriftlige avtaler.
- Bekymringsmeldinger behandles stort sett innen fristen på én uke.
- Tilbakemelding til offentlig melder kan ivaretas mer konsekvent.
- Flertallet av tiltaksplanene har et forbedringspotensial
- Evalueringene av planene følger ikke et fast mønster.
- Undersøkelsen blant brukerne viste at disse i hovedsak var fornøyd med
barnevernet. Lav svarprosent må tas med i betraktningen.
Rådmannens høringssvar til rapporten er tatt inn på side 38. Rådmannen har ingen
innsigelser til funn eller anbefalinger.
Ås, 29. august 2017
Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver
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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven). Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: " Kontrollutvalget skal påse at det
føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."
Formål og problemstillinger ble vedtatt på møtet i Ås kommunes kontrollutvalg 24.1.2017.
Revisjonen takker for godt samarbeid med Ås kommune under prosjektgjennomføringen.
1.2

Sammendrag

Prosjektets formål har vært å undersøke hvordan bekymringsmeldinger har vært fulgt opp, og
om de hjelpetiltakene som barneverntjenesten iverksetter i hjemmet fungerer.
Ås kommune har utarbeidet Oversiktsdokument folkehelse 2014-2017 der risikoutsatte
grupper av barn og unge er listet opp. Ås kommune har så langt ikke utviklet planer for
hvordan kommunen som helhet skal forholde seg til barn og unge som er i risikosonen. En
rekke av kommunens resultatenheter har et ansvar for å avdekke hjelpebehov og drive
forbyggende arbeid. Disse er i stor grad styrt av sitt eget lovverk på området. Kommunen har
som ambisjon å utarbeide en anbefaling i 2018 om hvordan den kan gi mer systematiske,
helhetlige og koordinerte tjenester. Revisjonen mener tiltaket kunne vært formulert mer
forpliktende.
Enhetslederne er vel kjent med den plikten de har til å melde bekymring til barnevernet. Ved
skoler og barnehager skal meldingen sendes av rektor eller styrer. Revisjonen understreker at
plikten til å melde er en personlig plikt til å melde av eget initiativ. Det er viktig at den
enkelte ansatte er bevisst sitt eget ansvar. Undersøkelsen viser at det er tilfeller der melding
ikke sendes, selv om det burde vært gjort. Barneverntjenesten bør fortsette med å ha plikten til
å melde som et tema i møter med andre enheter. Barnehagene ligger lavt i antall
bekymringsmeldinger som sendes til barneverntjenesten. Dette bør følges opp.
Barneverntjenesten har samarbeidsrutiner med andre, men få skriftlige avtaler. Revisjonen
mener at skriftlige avtaler bør utarbeides. Slike avtaler må ikke være omfattende.
Bekymringsmeldinger behandles i overveiende grad innen fristen på en uke. De fleste
meldinger går til undersøkelse. Også for undersøkelser er det få fristoversittelser. Omtrent en
tredel av undersøkelsene leder til tiltak.
Tilbakemeldinger fra skoler og barnehager indikerer at en forholdsvis stor andel mener de
ikke alltid får tilbakemelding fra barnevernet slik de skal når melding mottas, undersøkelse
settes i gang og når den er ferdig.
De fleste barn i Ås kommune som har hjelpetiltak, har gyldig tiltaksplan. Revisjonen mener
barneverntjenesten bør fortsette arbeidet med å bedre kvaliteten av planene slik at de blir mer
Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune
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konkrete, noe som er en forutsetning for å evaluere om målene for tiltakene blir nådd. Uklare
mål vil kunne bidra til at tiltak som burde vært endret, avsluttet eller erstattet med andre tiltak,
fortsetter. Det kan igjen bety at barnets situasjon ikke endres slik man ønsker og at kommunen
bruker ressursene feil.
Undersøkelsen blant foresatte ga åtte svar. Svarene er meget positive, men grunnlaget er noe
lite for å konkludere generelt. De som har svart, svarer stort sett meget positivt og er i
hovedsak meget fornøyde med hjelpen de har fått. Det er en positiv indikator som
barneverntjenesten bør ta til seg og som ikke gir grunnlag for å slutte at tiltakene ikke virker.
Respondentene gir høy tilslutning til påstanden "Samlet sett er jeg fornøyd med hjelpen de har
fått fra barneverntjenesten".
Mottatte svar i en spørreundersøkelse sendt til rektorer og styrere i kommunale og private
barnehager, uttrykker at oppfatningene er ulike på omtrent alle spørsmål. Meningene er
dermed delte om hva som er utfordringene.
Konklusjoner
Hjelpetiltak. Ås kommune hadde 239 aktive hjelpetiltak ved utgangen av 2016. Disse gjaldt
oppfølgingen for 111 barn. Nær halvparten av tiltakene var gitt som råd og veiledning,
samarbeidsmøter og samarbeid med andre og besøkshjem. De hyppigst forekommende
årsaker i 2016 gjaldt foreldrenes manglende foreldreferdigheter, konflikter i hjemmet og rus
og vold i hjemmet.
Forebygging og samarbeidsrutiner. Ås kommune har ingen samlet plan for oppfølging av
barn og unge. Dette arbeidet følges i stor grad opp på enhetsnivå. Enhetslederne er vel kjent
med den plikten de har til å melde bekymring, men det bør presiseres at plikten til å melde er
en personlig plikt. Undersøkelsen tyder på at det er tilfeller der melding ikke sendes, selv om
det burde vært gjort. Antall meldinger fra barnehagen ligger lavt.
Oppfølging av bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten overholder i stor grad fristene for
behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelse. Det er indikasjoner på at
tilbakemelding til melder kan ivaretas mer konsekvent.
Fungerer tiltakene? Revisjonen mener barneverntjenesten bør fortsette arbeidet med å bedre
kvaliteten av tiltaksplanene slik at de blir mer konkrete og at evalueringene kan gjøres
tydeligere.
Ut fra tiltaksplanene, intervjuer og spørreundersøkelser, er det vanskelig å trekke en entydig
konklusjon på hvilken effekt tiltakene har hatt. Tilbakemeldinger fra 8 brukere gir imidlertid
en positiv indikasjon. En grundigere brukerundersøkelse kan gi nyttig informasjon til
barneverntjenestens videre forbedringsarbeid.
Generell overordnet oppsummering
Gjennom intervjuer og nettundersøkelsen, skapes det et inntrykk som er preget av kritiske
holdninger til barneverntjenesten. Dette gjelder:


Gjensidig mangel på kunnskap om hverandres roller, ansvar, tiltak og metoder.
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Barnevernet informerer for lite til andre enheter.
Det gis i for liten grad tilbakemeldinger som er lovpålagt.
Samarbeidet med barneverntjenesten fungerer ikke.
Enheter blir ikke inkludert i tiltak og oppfølging av tiltak.

Mer positivt fremkommer også at:
 Det er et ønske om utvidet samarbeid med barneverntjenesten
 Samarbeid i enkeltsaker fungerer bra når de først kommer i gang
Det er neppe formålstjenlig å bruke mye tid på å diskutere tilbakemeldingene på de enkelte
påstandene. Men det er viktig at Ås kommune retter et fokus på hva det er som gjør at denne
kritikken fremkommer. Revisjonen mener det bør etableres samarbeidsordninger på
systemnivå som bidrar til økt forståelse for enhetenes ulike roller. Skriftlige avtaler om
samarbeid og koordinering er viktig for å klarlegge hva samarbeidet skal handle om, hvem
som bør delta og hvilke forberedelser som bør gjøres.
Et forhold som synes begrensende i forhold til samarbeidet og tilliten til barnevernstjenesten,
er forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt og opplysningsplikt. Det er ingen tvil om at
barnevernet har en taushetsplikt som strekker seg langt. Det må både barneverntjenesten og
andre enheter forholde seg til. Samtidig kommer det klart frem i lovforarbeider at å gi meldere
omfattet av opplysningsplikten visse opplysninger om hvordan saken følges opp av
barneverntjenesten, uavhengig av om dette anses nødvendig for å fremme barneverntjenestens
oppgaver i den enkelte saken, vil bidra til å styrke andre tjenesters tillit til barneverntjenesten.
Dette vil bedre samarbeidet mellom tjenestene, og dermed sikre det enkelte barnet et godt og
helhetlig tjenestetilbud. Barnevernloven må forstås slik at barneverntjenesten kan gi de
opplysninger som er nødvendige for å sikre at andre offentlige tjenester som for eksempel
barnehage, skole og helsestasjon skal kunne gi barnet et best mulig og helhetlig tjenestetilbud.
1.3

Anbefalinger

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak:
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter, de
krav lovverkene setter til enhetene og hvordan helhetlige tilbud på tvers av enheter
kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak.
2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge.
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at:
a. saker som bør meldes, blir meldt.
b. følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene.
c. klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde.
4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. Evalueringen
bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak som iverksettes, fører til
at målene for tiltakene blir nådd.
5. Sørge for at skriftlige avtaler utarbeides mellom de enheter som bør samarbeide.
6. Vurdere å gjennomføre brukerundersøkelse.

Steinar Neby (sign)
Revisjonssjef

Bjørn Tore Nedregård (sign)
Prosjektleder
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2 Prosjektbeskrivelse
2.1 Formål og problemstillinger
Ås kommunes kontrollutvalg har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende formål:
"Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan bekymringsmeldinger til barneverntjenesten
i Ås kommune har vært fulgt opp, og om de hjelpetiltakene som barneverntjenesten
iverksetter i hjemmet fungerer sett ut fra et resultat- og brukerperspektiv."
Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger:
1. "Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Ås kommune?
2. Hvordan fanger Ås kommune opp behovet for hjelpetiltak i hjemmet?
3. Hvilke rutiner er etablert for samarbeid mellom barnevernet og PPT, barnehage,
helsestasjon, skole, osv.?
4. Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger til
barnevernet?
5. Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonene? Hva mener brukerne?"

2.2 Avgrensninger og presiseringer
Samarbeid og samordning av tjenester er sentrale tema i både problemstilling nr. 2 og nr. 3.
Problemstilling nr. 2 gjelder primært kommunenivået, mens problemstilling nr. 3 har mer
fokus på barnevernet. Vi har derfor valgt å slå sammen disse to problemstillingene til ett
kapittel i rapporten.
Samarbeid etter problemstilling nr. 2, dreier seg mer om generell forebygging og om
kommunens samordning av tjenester enn om å avdekke behovet for hjelpetiltak fra
barnevernet eller andre konkrete tiltak. Rapporten er avgrenset til enkelte aspekter ved
samarbeidet som er relevante for barneverntjenesten og for andre enheters forhold til
barneverntjenesten. Rapporten gir ikke en fremstilling av kommunens generelle forebyggende
arbeid gjennom den innsats som gjøres hver dag i flere av kommunens enheter.

2.3 Metode
2.3.1

Metode generelt

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv av 15.6.2004, § 7, pålegger at
forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk
og anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har
fastsatt RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (1.2.2011), som er god kommunal
revisjonsskikk. Follo distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området."
2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet,
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en
Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune
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3.
4.

5.

6.

7.

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal
kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for
verifisering av fakta."
Kontradiksjon (pkt 16): "Endelig rapport sendes administrasjonssjef/rådmann, som skal
gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."
2.3.2

Metode i dette prosjektet

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato
24.1.2017.
24.2.2017.
2.3.2017.
15.3.2017.
14.3.2017.
16.3.2017.
22.3.2017.
29.3.2017.
7.4. 2017.
20.4.2017.
25.4.2017.
30.5.2017 og
8.6.2017.
8.6.2017
27.6.2017.

Aktivitet
Prosjektplan godkjent av Ås kontrollutvalg.
Oppstartsmøte med barnevernleder, som også er rådmannens kontaktperson
for prosjektet.
Møte med barnevernleder.
Møte med barnevernleder.
Møte med enhetsleder PPS.
Møte med enhetsleder for forbyggende helse.
Møte med NAV-leder.
Gjennomgang av tiltaksplaner.
Spørreundersøkelse sendt ut til rektor ved skoler og styrere i barnehager.
Møte med barnevernleder.
Spørreundersøkelse sendt ut til foresatte for barn med hjelpetiltak.
Verifiseringsmøter med barnevernleder.
Revisjonsrapport sendt rådmannen på høring.
Revisjonsrapport sendt Ås kommunes kontrollutvalg via Follo
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

Rapporten baseres i hovedsak på data innhentet i mars og april 2017. Foruten intervjuer og
dokumentanalyse er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til 9 rektorer i
grunnskolen, 6 styrere i kommunale barnehager og 12 styrere i private barnehager. Av 27
mulige respondenter, fikk vi svar fra 21.
Revisjonen har sett nærmere på hjelpetiltak med tiltaksplaner i Ås kommune som ble evaluert
fra tidsrommet 1.9.2016 til 31.12. 2016. Totalt var dette 84 saker. Av disse ble 15 saker
tilfeldig valgt ut fra saksnummer.
Revisjonen har ønsket å komme i kontakt med foresatte for barn med hjelpetiltak. Vi har
foreslått å gjennomføre dette som intervju eller som nettbasert spørreundersøkelse. Strenge
Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune
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regler om taushetsplikt har hindret dette. Informasjon som kobler en person til barnevernet er
omfattet av taushetsplikten. Barneverntjenestens vurderer reglene slik at de ikke kan formidle
kontakt mellom revisjonen og foresatte, verken for å gjennomføre personlig intervju eller
telefonintervju. Barneverntjenesten sitter heller ikke med epostadresser til sine brukere, som
er nødvendig for å kunne gjennomføre en nettbasert undersøkelse.
Vi endte opp med å skrive et uadressert brev til 20 tilfeldig valgte klienter av en populasjon
på 84 som hadde fått tiltaksplanen evaluert i perioden 1.9.2016 til 31.12.2016. I brevet var det
gitt en nettadresse som klientene kunne logge seg på for å besvare noen spørsmål elektronisk.
Alternativt kunne de besvare undersøkelsen manuelt på et vedlagt skjema og returnere dette
til revisjonen i en frankert konvolutt. Revisjonens brev med vedlegg ble påført adresser og
sendt ut fra barneverntjenesten.
Revisjonen mottok 8 svar. Antall svar er noe lite, og vi har ingen formening om hvor
representative respondentene er. Det gjør at revisjonen må være varsom med å konkludere
generelt ut fra disse svarene.
Spørsmålene i både den nettbaserte undersøkelsen og til foresatte for barn med tiltak, ble
diskutert med barnevernsleder før undersøkelsene ble sendt ut.
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en
rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer, kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
I rapporten inngår også data basert på statistikk fra SSB og rapporteringer til fylkesmannen.

2.4 Informasjon om revidert enhet
Ås kommune har 19288 innbyggere (1.1.2017). Befolkningsvekst i 2016 var 1,6 %
(landsgjennomsnitt 0,9%). Ås kommune hadde driftsutgifter på vel 1,3 mrd. kr i 2016.
Investeringer i anleggsmidler utgjorde 215 mill. kr. Kommunens personell utfører til sammen
1090 årsverk.
I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatsjefer, økonomisjef,
organisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef.
Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjonen og tre etater med til sammen 37
resultatenheter (også kalt "enheter").
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Barneverntjenesten er en resultatenhet i helse og sosialetaten med barnevernsjefen som
enhetsleder.
Teamleder

Barnevernkonsulent

Omsorgsteam

Fosterhjem
Barnevernkonsulent
Fosterhjem
Barnevernkonsulent
(Flyktningkonsulent)

Fagleder

Barnevernkonsulent

Nestleder

Barnevernkonsulent

Rådgiver
Dok./rapportering

Sekretær
Barnevernkonsulent

Enhetsleder
Barnevernkonsulent
Økonomikonsulent
Barnevernkonsulent

Barnevernkonsulent

Barnevernkonsulent

Rådgiver

Antall fagstillinger i barneverntjenesten er økt fra 10 stillinger i 2014 til 15 stillinger i 2016. I
tillegg kommer 2 merkantile stillinger som har vært uendret i perioden. Dette har i følge
barnevernleder vært nødvendig for å øke kapasiteten og kvaliteten på saksbehandlingen.
På kommunestyrets møte 27.5.2015, redegjorde rådmannen for veien mot en bedre
Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune
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barneverntjeneste i Ås kommune. Det ble vist til at barneverntjenesten hadde gjennomført et
stort forbedringsarbeid på mange områder, samtidig med stor befolkningsvekst og en stor
økning i antall bekymringsmeldinger og aktive saker. Dette var nødvendig pga. mangler innen
saksbehandling, styringssystem og kompetanse, samt avvik i enkeltsaker. Det ble vist til
alvorlige avvik i bl.a. fylkesmannens tilsynsrapporter. Rådmannen fremholdt at
økonomistyring måtte prioriteres i større grad fremover og så det som avgjørende at veksten i
barnevernet ble stabilisert og at kostnadsutviklingen kom under kontroll. Om nødvendig måtte
nivået på tiltak og tilbud fra barnevernet reduseres.

Ressursforbruk 2014 -2016
35
30
25
20
15
10
5
0

2014

2015

2016

Regnskap (Mkr)

28,2

30,6

31,2

Opprinnelig budsjett (Mkr)

16,0

19,2

22,7

12

15

17

12,2

11,4

8,50

Stillinger, antall
Merforbruk (Mkr)

I forhold til opprinnelig budsjett var merforbruket i årene 2014-2016, 12,2 mkr, 11,4 mkr og
8,5 mkr. Merforbruket er redusert, men fortsatt betydelig høyere enn opprinnelig budsjett.
Årsmeldingene forklarer merforbruket med økte utgifter til kjøp av tjenester. Budsjettet for
2017 er vedtatt til 27,3 mkr.
Årsmeldingen for 2016 viser til at økningen i netto driftsutgifter pr. innbygger er liten fra
2015 til 2016, noe som i følge årsmeldingen kan bety at pågangen av nye og kompliserte
saker er stabilisert. Kostnader pr. barn i barnevernet går litt ned fra 2015 til 2016. I følge
årsmeldingen kan det bety at tjenesten har klart å effektivisere virksomheten på de ulike
tjenesteområdene og at utviklingen går i riktig retning.
Gjennom endringene til barnevernloven i 2014, ble kravet til forsvarlige tjenester innskjerpet.
Det ble gitt en tilføyelse i lovens § 1-4 som nå sier at "Tjenester og tiltak etter denne loven
skal være forsvarlige". Forsvarlighetskravet handler om forventninger til hvordan tjenestene
bør være og om hva som er god barnevernfaglig praksis.
Forsvarlighetskravet setter strengere krav til risikostyring, klare ansvarslinjer, kompetanse og
samarbeid, noe som betyr økte ressurser til en generell styrking og kvalitetssikring av
arbeidsprosesser. Dette vil øke viktigheten av god økonomistyring.

Når det gjelder utgifter til saksbehandling, er den relative andelen av netto driftsutgifter i Ås
kommune høyere enn for kostragruppe 07.
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Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (prosent)
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3 HJELPETILTAK I ÅS KOMMUNE.
Problemstilling nr. 1:
"Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Ås kommune?

3.1 Revisjonskriterier
Hjelpetiltak utgjør hoveddelen av tiltakene som barnevernet iverksetter for "å sikre at barn og
unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid."
(barnevernloven § 1-1.) Hjelpetiltak gis som regel i hjemmet og krever vanligvis samtykke.
Når det anses nødvendig, kan imidlertid Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker også
beslutte å sette i verk hjelpetiltak.
Fra 1. januar 2014 ble det foretatt endringer av bvl § 4-4 om hjelpetiltak for barn og
barnefamilier. Tidligere var det gitt eksempler i loven på ulike hjelpetiltak. Disse ble fjernet.
Hensikten var å rette fokus mot formålet med hjelpetiltak og ønsket virkning av tiltakene.
Ved valg av tiltak legger barnevernloven vekt på at hensynet til barnets beste er avgjørende
for vurderingen av hvilke tiltak som skal settes inn.
Hjelpetiltakene kan være kompenserende og/eller strukturerende.1 Kompenserende tiltak er
tiltak rettet mot å avhjelpe barnets og familiens behov, som f.eks. besøkshjem. Strukturerende
hjelpetiltak skal skape varige endringer i familien ved å øke foreldreferdigheter, utvikle
samspillet mellom foreldre og barnet og bidra til å aktivere nettverket rundt barnet. Et
eksempel på dette kan være familieråd.
Revisjonskriterier:
 Ingen spesielle. Deskriptiv problemstilling.
3.2 Datagrunnlag
3.2.1

Hjelpetiltak – type og antall

Barneverntjenestens ansatte forestår i hovedsak saksbehandling og utredningsarbeid. Stadig
større krav til dokumentasjon og kvalitet, har krevd stadig økte ressurser til dette arbeidet.
Gjennomføringen av tiltak settes ut i markedet og gjennomføres i stor grad av private
tjenestetilbydere etter kontrakt. Barneverntjenesten ivaretar selv en del råd og veiledning, som
også er det vanligste hjelpetiltaket.
Enhetsleder for barneverntjenesten mener at tjenesten har tilgang til kompetanse og ressurser
som er tilstrekkelig for å sette inn de tiltak som er nødvendig for å kunne gi et faglig godt
tilbud. Valg av tiltak gjøres ut fra hva tjenesten vurderer som best for barnet av de tiltakene
som er tilgjengelige innenfor rimelig tid.
Som det fremgår i diagrammet under, er kostnadsnivået per barn med tiltak, ikke spesielt høyt
i Ås kommune, sammenlignet med andre i Follo og landet som helhet.
1

Regjeringens retningslinjer om hjelpetiltak.
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Tendensen de siste årene har også vært synkende (sammenligningsdata for kostragruppe 7 var
ikke tilgjengelig):

Netto driftsutgifter per barn med tiltak (kroner)
250 000
200 000
150 000
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100 000
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50 000
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0
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Ski

Frogn

Landet

I følge registreringer i barneverntjenestens fagprogram (Familia), var følgende hjelpetiltak
aktive ved utgangen av 2016:
Type tiltak
Antall Merknader
Vedtak om råd og veiledning
Samarbeidsmøter og samarbeid
med andre instanser
Besøkshjem
Hjemmekonsulent/miljøarbeider

54
40

Andre tiltak

19

Fritidsaktiviteter
Andre tiltak

18
13

SFO
Støttekontakt
Økonomisk hjelp for øvrig
Barnehage
Ruskontroll
Medisinsk behandling,
psykolog, tannbehandling
Andre hjemmebaserte tiltak

8
8
6
6
5
4

Økonomisk hjelp ved etablering
i egen bolig, bolig med
oppfølging eller botrening
Andre tiltak

3

Utdanning og arbeid
Senter for foreldre og barn

2
1

Sum

23
21
Veiledning fosterhjem, tilsynsfører, miljøarbeider, legeutgifter, samtaler, utredning,
dekning konfirmasjon, aktivitetspenger
Sinnemestringsbehandling, veiledning
fosterhjem, utredning, oppfølgende samtaler

4

3

Tilsyn, leie av samværslokale, avtalte og
varslede hjemmebesøk

239

Kilde: Ås barneverntjeneste.
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I alt utgjør dette 239 hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4.
Oversikten viser ulike tiltak ved utgangen av 2016. Antall barn i hjelpetiltak var 111 ved
samme tidspunkt. Forskjellen mellom antall hjelpetiltak og antall barn skyldes at det er mange
barn som har flere tiltak. De tre tiltakene som forekommer hyppigst (råd og veiledning,
samarbeidsmøter og besøkshjem) utgjør nær halvparten av alle hjelpetiltakene.
Årsakene til bekymringsmeldingene kan finnes i følgende forhold:
Meldingsårsak
Foreldrenes manglende foreldreferdigheter
Høy grad av konflikt hjemme
Foreldrenes rusmisbruk
Vold i hjemmet/barn vitne til vold i hjemmet
Foreldrenes psykiske problem/lidelse
Barnets psykiske problem/lidelse
Barnets atferd/kriminalitet
Barnet utsatt for fysisk mishandling
Barnet utsatt for seksuelle overgrep
Barnets relasjonsvansker
Barnets rusbruk
Barnet har nedsatt funksjonsevne
Foreldrenes kriminalitet
Foreldrenes somatiske sykdom
Barnet utsatt for psykisk mishandling
Barnet mangler omsorgsperson
Barnet utsatt for vanskjøtsel
Andre forhold ved foreldre/familien
Andre forhold ved barnets situasjon
Sum
Kilde: Ås barneverntjeneste

2014
45
56
16
47
29
4
25
1
5
0
6
0
3
4
4
0
8
34
15

2015
46
46
23
46
15
14
25
10
2
5
4
2
7
6
5
4
1
39
22

2016
42
36
28
27
26
19
15
15
3
3
5
3
2
2
2
2
1
35
19

302

322

285

Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal sikres
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, jf. bvl § 1-1. Tabellen gir et bide av hva disse
forholdene dreier seg om. Tabellen er til en viss grad en forenkling fordi mange saker gjerne
er mer sammensatt enn oversikten viser. Det kan være flere årsaker til en enkelt sak.
Foruten manglende foreldreferdigheter, peker rus, vold og konflikt seg ut som risikoområder.
Foreldres rusmisbruk har også økt betydelig som meldingsgrunn.
For landet som helhet, var rekkefølgen for de hyppigst registrerte årsakene manglende
foreldreferdigheter, foreldrenes rusmisbruk, vold i hjemmet/barn vitne til vold i hjemmet, høy
grad av konflikt i hjemmet og foreldrenes psykiske problemer/lidelser2. Dette er tilnærmet likt
som i Ås kommune.

2

Ref. SSB/Kostra.
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4 FOREBYGGING OG SAMARBEIDSRUTINER
Problemstilling nr. 2:
Hvordan fanger Ås kommune opp behovet for hjelpetiltak i hjemmet?
Problemstilling nr. 3:
Hvilke rutiner er etablert for samarbeid mellom barnevernet og PPT, barnehage,
helsestasjon, skole, osv.?

4.1 Revisjonskriterier
Problemstillingene gjenspeiler barnevernlovens § 3-1, 1. og 2. ledd:
"Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne
tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.
Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale
og emosjonelle problemer så tidlig som mulig at varige problemer kan unngås, og sette
inn tiltak i forhold til dette".
Første ledd retter seg mot kommunen i vid forstand, mens andre ledd gjelder
barneverntjenesten mer spesifikt. Foruten barnevernets ansvar for å avdekke omsorgssvikt,
skal barneverntjenesten også "medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige
organer" (barnevernloven § 3-2).
Lovens § 6-4 gir også andre offentlige myndigheter et ansvar for å medvirke:
"Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi
opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§
4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. §
4-24.”
På kommunenivå er fokuset i stor grad rettet mot forebygging, samordning og tidlig
intervensjon. Dette er et pågående arbeid som mange av kommunens enheter er engasjert i,
også ut fra eget lovverk.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv (Q16, 2013) peker på en del
forutsetninger for et godt forebyggende arbeid:
 Helhetlige planer, tydelig ledelse og forankring blant alle som har et ansvar.
 Kunnskap om hva barn og unge selv ønsker gjennom brukermedvirkning.
 Rutiner for samarbeid på tvers av fagområder og forvaltningsnivå.
 Tett samspill mellom kommunen og de positive kreftene i lokalsamfunnet.
 Kompetanse om risiko og hvordan beskytte barn og unge.
Kommunen bør jobbe systematisk med å integrere tilbudet til barn, ungdom og familier i det
overordnede planarbeidet i kommunen.
I st.prp.73L (2016-2017), barnevernsreformen, vektlegger regjeringen bl.a. at:
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Hjelp og støtte skal gis før alvorlige problemer oppstår.
Tjenestetilbudet skal innrettes etter lokale forhold og behov.
Tjenestetilbudet skal samordnes.
Forebygging prioriteres og skal redusere behovet for kostnadskrevende tiltak
Samarbeid er avgjørende for å lykkes.

Viktigheten av samarbeid er fremhevet i flere dokumenter.3 Gjennomgående anbefales
skriftlige avtaler med bl.a. fastleger, kommunepsykologer, helsestasjon, skolehelsetjenesten,
helsestasjon for ungdom, pedagogisk psykologisk senter (PPS), skoler og barnehager.
Enhetene bør ha et systematisk samarbeid med barneverntjenesten og etablere rutiner og
regelmessige samarbeidsmøter både på system- og individnivå som sikrer at barn og
ungdommer fanges opp tidlig og får nødvendig oppfølging. Enhetene må være gjensidig kjent
med hverandres roller og ansvar.
I Ot.prp. nr. 69 (2008-2009), Om lov om endringer i barnevernloven, skrev regjeringen at å gi
meldere omfattet av opplysningsplikten visse opplysninger om hvordan saken følges opp av
barneverntjenesten, uavhengig av om dette anses nødvendig for å fremme barneverntjenestens
oppgaver i den enkelte saken, vil bidra til å styrke andre tjenesters tillit til barneverntjenesten.
Regjeringen mener at dette vil bedre samarbeidet mellom tjenestene, og dermed sikre det
enkelte barnet et godt og helhetlig tjenestetilbud. Det legges til grunn at barnevernloven må
forstås slik at barneverntjenesten kan gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre at
andre offentlige tjenester som for eksempel barnehage, skole, og helsestasjon skal kunne gi
barnet et best mulig og helhetlig tjenestetilbud.
I Prop. 73L (2016-17), Barnevernsreformen, presiseres at taushetsplikten ikke er til hinder for
nødvendig samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre velferdstjenester på statlig og
kommunalt nivå. Barnevernstjenesten kan alltid dele opplysninger som er nødvendig for å
ivareta sine oppgaver. Det er flere ganger blitt presisert at dette innebærer at
barnevernstjenesten kan gi andre tjenester tilgang til de opplysninger som er nødvendige for
at det enkelte barn skal få et helhetlig hjelpetilbud.
Barne- og likestillingsdepartementet skriver i sin veileder Q-1094 B at den lovpålagte
opplysningsplikten gjelder for alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester.
Opplysningsplikten er et selvstendig og personlig ansvar, og er særlig aktuell for de som
arbeider ved helsestasjoner, sykehus, legekontorer, politiet, barnehager, skoler, sosialkontor,
familievernkontor og krisesentre. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den
kommunale barneverntjenesten av eget initiativ.
Håndtering av personopplysninger blir ofte et tema når samarbeid mellom barnevernet og
andre enheter skal diskuteres. Forholdet til personopplysninger er nærmere beskrevet i flere
publikasjoner.4
Barneverntjenesten har taushetsplikt etter barnevernloven. Dette omfatter også at
opplysninger om fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og
3

Her er tatt utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom IS2582, 2017 og Samarbeid mellom skole og
barnevern. En veileder (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016)
4

Bl.a. i Barne- og likestillingsdepartementet. Q 1094B, 2006, Barne- og familiedepartementet rundskriv Q-24,
2005 og Helsetilsynets veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven, Internserien 4/2015.
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arbeidssted er underlagt taushetsplikt, noe som ikke er tilfelle etter forvaltningsloven § 13.
Opplysninger om en persons tilknytning til barnevernet er alltid taushetsbelagt.
Taushetsplikten gjelder også i forhold til andre offentlige ansatte med opplysningsplikt til
barneverntjenesten
Barneverntjenesten kan gi opplysninger dersom tjenestens vurdering er at bistand fra f.eks.
skolen eller barnehagen er nødvendig for at barneverntjenesten skal kunne sørge for en
tilfredsstillende omsorgssituasjon for barnet. Barneverntjenesten kan ikke gi ut opplysninger
begrunnet med at dette vil fremme skolens oppgaver. Adgangen er en opplysningsrett, men
ikke en plikt.
Når ansvarsgrupper er etablert og det ikke foreligger samtykke, vil barneverntjenesten i hver
enkelt sak måtte vurdere hvem den kan formidle hvilke opplysninger til. Det innebærer at hele
saken sjelden kan diskuteres med alle medlemmene av gruppen, men at enkelte deler av saken
kan diskuteres med enkelte medlemmer og andre deler med andre medlemmer.
Den lovpålagte opplysningsplikten gjelder for alle som arbeider i offentlige instanser og
tjenester5. Opplysningsplikten er et selvstendig og personlig ansvar og innebærer en plikt til å
melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget initiativ ved bekymring eller
mistanke om at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig
omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover.
Revisjonskriterier:





Kommunens generelle forebyggende arbeid bør:
o være helhetlig
o samordne tjenestetilbudet
o være forankret i skriftlige samarbeidsrutiner
Barneverntjenesten bør legge til rette for at offentlige virksomheter er kjent med sin plikt
til å melde fra til barneverntjenesten om mulig omsorgssvikt og adferdsproblemer.
Det bør være etablert fungerende samarbeidsavtaler mellom flere av kommunens enheter
og barneverntjenesten.

4.2 Datagrunnlag
4.2.1

Forebyggende arbeid

Ås kommune har i Oversiktsdokument folkehelse 2014-2017 listet følgende forhold som gjør
at barn og unge er særlig risikoutsatte:







Barn av rusmiddelmisbrukere eller barn av psykisk syke.
Barn og unge som opplever store konflikter hjemme.
Barn av innsatte i fengsler.
Barn som vokser opp i hjem med svært lav inntekt.
Underrapportering i forhold til rus og gravide rusmisbrukere, særlig når det gjelder
alkohol. Tallene for cannabisbruk er høye på videregående.
Skolevegrere og unge uten jobb har en større risiko for å utføre kriminalitet.

5

Gjelder også for organisasjoner og private som utfører arbeid eller tjeneste for stat, fylkeskommune eller
kommune
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Et økende antall unge rapporterer om psykiske helseplager i hverdagen.

Det fremkommer ingen ytterligere utdyping eller analyse av disse områdene.
Risikoområdene samsvarer for en stor del med barnevernets oversikt over hva som er årsaken
til at bekymringsmeldinger sendes (jf. kapittel 5).
Kommuneplanen 2015-2027, sier at kommunens respons på disse forholdene er å:




bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og unge,
gi barn og unge som lever under vanskelige forhold, god oppfølging
veilede og gi råd til foreldre som har behov, slik at barn opplever omsorg og god oppvekst
i hjemmet.

Handlingsprogrammet 2017-2020, sier at Ås kommune vil fokusere på inkludering av barn
ved å satse målrettet på å trygge barns oppvekstvilkår. Tiltak som nevnes er:








Informere foreldre om aktuelle temaer og om kommunens tilbud til barn og foreldre.
Gi god oppfølging til barn og unge som lever under vanskelige forhold.
Gjennomføre "Samordning av tjenester til barn og unge" og komme med anbefaling om
hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. Utføres i
forbindelse med organisasjons-gjennomgangen. Tidsfrist: Våren 2018.
Kommunen, samt dens barnehager og skoler må ha en beredskapsplan for å forebygge og
bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Tidsfrist: 2018.
Barnehager og skoler skal gi alle barn uansett bakgrunn og forutsetninger de samme
mulighetene til å utvikle seg.
Igangsette foreldrekurs i samarbeid med FAU og SU i alle barneskolene for foreldre til
barn på 1. trinn. Tidsfrist: Høsten 2017.

Det er ingen barne- og ungdomsplan eller tilsvarende i Ås kommune som redegjør for en
helhetlig tilnærming til barn og unges oppvekstforhold.
4.2.2

Bekymringsmeldinger

Oversikt over hvem som sender bekymringsmeldinger til barneverntjensten:
Melder
Barnverntjenesten
Barnevernvakta
Foreldre
Skole
Voksenpsykiatrien
Politi
Helsestasjonen
Andre private
Lege/Sykehus/Tannlege
Barnehage
Krisesenter
Asylmottak/UDI/innv. myndighet

2014
35
22
18
20
6
17
4
20
2
11
0
1

2015
29
54
13
27
4
25
3
12
4
7
1
4

2016
33
30
24
20
16
14
12
8
8
7
5
4

Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune

18

16/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet - 17/00012-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet : Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern Ås kommune

Familievernkontor
Barnet selv
BUP
NAV
PPS
Tjenesten for oppfølging av
rusproblemer
Sum
Kilde: Ås barneverntjeneste

2
4
1
5
0

3
4
5
2
1

4
3
1
1
1

3
171

2
200

0
191

Tallene fremkommer i fagprogrammet Familia. Bekymringsmeldinger i aktive saker
registreres ikke som nye meldinger, men som informasjon til saken.
Oversikten viser at en rekke forskjellige instanser melder til barnevernet. De fleste meldinger
kommer fra barneverntjenesten selv, barnevernvakten og foreldrene. Skolene er registrert med
tilsammen 67 bekymringsmeldinger de siste tre årene, mens barnehagene kun er oppført med
25.
På landsbasis i 2016 var rekkefølgen for de 6 hyppigst forekommende melderne:







Barneverntjenesten.
Skole.
Foresatte.
Politiet.
Barnehage.
Helsestasjon/skolehelsetjenesten.

For at behovet for hjelpetiltak skal avdekkes, er barneverntjenesten avhengig av at enhetene
melder bekymring til barnevernet. Revisjonen har bedt respondentene i skoler og barnehager
ta stilling til påstanden om at barneverntjenesten gir god veiledning i hvordan de skal skrive
bekymringsmeldinger. Svarene fordeler seg over hele skalaen, og det er omtrent like mange
som er enige som uenige i påstanden. Nesten alle svarer at de er vel kjent med når de skal
melde bekymring.
En barneverntjeneste som skal legge til rette for at andre melder, må også oppleves som lett å
komme i kontakt med. De fleste synes det er lett å komme i kontakt med barneverntjenesten.
14 av 21 respondenter svarer alternativ 4-6 (enig). Kommunale barnehager er mest uenig i
påstanden.
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Spørsmål

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

Det er lett å komme i kontakt med
barneverntjenesten.

21

3,95

1,53

4,00

30%

Prosent

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Helt uenig1

2

3

4

5

Helt enig6

Ingen
formening

Vi har også spurt om det hender at de ikke melder bekymring selv om de kanskje burde gjøre
det.
Spørsmål

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

Hender det at du ikke melder
bekymring til barnevernet selv om du
kanskje burde gjøre det?

21

4,19

0,73

4,00

50%

Prosent

40%
30%
20%
10%
0%
Svært ofte

Ofte

Noen ganger

Sjelden

Aldri

13 av 21 respondenter svarer noen ganger eller sjelden på dette. De resterende 9 svarer at
dette aldri har skjedd
4.2.3

Samarbeid og samordning

Det er viktig at kommunens hjelpeapparat kommer inn tidlig i saker der barn trenger hjelp.
Dersom tilbakemeldingene fra skoler og barnehager skal legges til grunn, bidrar ikke dagens
samarbeidsordninger særlig til dette. Mer enn halvparten er mer eller mindre uenige i
påstanden om at samarbeidet med barnevernet bidrar til å sikre at barn og unge får nødvendig
oppfølging tidlig.
Barnevernleders erfaring generelt er at samarbeidet med andre enheter fungerer bra på
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individnivå. Barneverntjenesten prøver å tilrettelegge for halvårlige møter med skoler og
barnehager. Barneverntjenesten har kontaktpersoner som skal følge opp mot hver skole og
barnehage. Revisjonen har fått opplyst at bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager skal
sendes fra rektor eller styrer.
Barneverntjenestens virksomhetsplan for våren 2017, viser til en rekke ulike typer av
samarbeidsordninger som skal følges opp, herunder:














Barnehager.
Skoler.
Kartleggingsteamet.
Barneteamet.
Ressursgruppe "Barn som pårørende".
Ressursgruppe mobbing.
Ressursgruppe oppvekst.
Videregående skole.
Positiv oppvekst.
Samarbeidsavtale Bufetat fagteam.
Samarbeidsavtale NAV.
Samarbeidsavtale Krisesenter.
Samarbeidsavtale Politiet.

Helse er inkludert under kartleggingsteamet. Barneverntjenesten har ikke skriftlige
samarbeidsavtaler med andre enn de som er nevnt over. Samarbeidet med barnehager, skoler
og BUP, er ifølge barnevernleder mest saksrettet. Svar revisjonen har fått i intervjuer og på
spørreundersøkelsen, tyder på at andre enhetsledere opplever at barneverntjenesten ikke alltid
kan prioritere møtevirksomhet i samme grad som de selv.
Når offentlige organer melder bekymring til barnevernet, informeres foreldrene om dette.
Revisjonen har mottatt synspunkter på at i tilfeller der foreldrene ikke ønsker at enheten
melder bekymring til barnevernet, kan det føre til at enheten som melder mister noe av den
kontakten de har hatt med barn og foreldre. Dersom barnevernet i en slik situasjon henlegger
saken, er det en risiko for at muligheten til å følge opp dette barnet, blir vanskeligere for
enheten som har meldt bekymring.
PPS
I følge enhetsleder PPS er samarbeidet mellom PPS og barnevernet rettet mot enkeltsaker som
PPS melder. PPS deltar i undersøkelsessaker ved å svare på brevet «Anmodning om
opplysninger», og er noen ganger med i ansvarsgrupper.
PPS sin erfaring er at barneverntjenesten gir lite informasjon tilbake. PPS har et godt
samarbeid med skole og hjem, mens dette ikke fungerer like godt mellom PPS,
barneverntjenesten og hjemmet. Enhetsleder PPS mener det er et potensial for å utvikle
samarbeidet og bli involvert i oppfølgingen av tiltak som barnevernet setter inn. Enhetsleder
mener at barneverntjenesten ikke er godt nok kjent med hva PPS gjør og hvilke resultater PPS
har.
NAV
NAV-leder viser til at avtalen med barnevernet er gammel og skal revurderes. NAV sentralt
har dessuten utgitt egne retningslinjer for hvordan NAV skal forholde seg til samarbeide med
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barnevernet.6 Utgangspunktet er at både NAV og barneverntjenesten ofte forholder seg til de
samme familiene og ungdommene. Det er derfor viktig at tjenestene har tilstrekkelig
kunnskap om hverandres oppgaver og ansvar, og at tjenestene etablerer et godt samarbeid.
Retningslinjene fra NAV sentralt har som formål å bidra til en bedre koordinering av
tjenestene. NAV-leder er positiv til hvordan samarbeider fungerer i det daglige. Et av
områdene hvor det er naturlig å være i inngrep med hverandre, gjelder økonomisk støtte som
det i enkelte tilfeller kan være aktuelt for både NAV og barneverntjenesten å bidra med.
NAV-leder mener at ordningen med kontaktperson i barnevernet fungerer bra. Uavhengig av
avtaler og formaliteter er det viktig å skape gode relasjoner til de man skal samarbeide med.
Det er viktig å snakke sammen. Det gjør det lettere å ta kontakt og finne omforente løsninger.
Taushetsplikten bør ikke være et problem, men det kreves samtykke for å ta opp saken i
egnede fora.
Forebyggende helsetjenester.
I enheten inngår:









Svangerskapsomsorg.
Helsestasjon 0-5 år.
Skolehelsetjeneste, barne-, ungdom- og videregående skole.
Helsestasjon for ungdom og studenter.
Smittevern.
Reisevaksinasjon.
Familieteam.

Enhetsleder for forebyggende helsetjenester opplyser at enheten noen ganger deltar i
oppstartsmøter i barneverntjenestens regi før tiltak iverksettes. Dette skjer riktignok sjelden,
men forebyggende helsetjenester opplever dette som nyttig. Det gjennomføres også
møter/telefonsamtaler der enkeltsaker drøftes anonymt. Ut over dette, har det inntil nylig vært
lite samarbeid mellom forebyggende helsetjenester og barneverntjenesten. Det er nå startet
opp samarbeidsmøter på ledernivå mellom barneverntjenesten, NAV og enhet for
forebyggende helsetjenester. Enhetsleder håper dette kan gi god effekt på sikt. Slik
forebyggende helse ser det, gir barnevernet generelt for lite informasjon ut til
samarbeidsparter.
Enhetsleder for forebyggende helsetjenester viser dessuten til enhetens familieteam som er et
lavterskeltilbud. Hjelp fra teamet krever ikke enkeltvedtak og kan iverksettes hurtig.
Enhetsleder peker på at det kunne være en god ide å styrke familieteamet og la teamet ta flere
av de minst alvorlige sakene. En slik løsning kunne redusere saksbehandlingen og være kosteffektiv. Ordningen vil kreve at noen stillinger flyttes fra barnevernet til forebyggende helse,
uten at rammen økes.
Skoler og barnehager
Tilbakemeldinger fra skoler og barnehager peker på at det oppleves som krevende å komme i
gang med et samarbeid med barnevernet. Skoler og private barnehager er mest positive til
hvordan samarbeidet fungerer når det først er etablert. Dette gjelder både på systemnivå og i
enkeltsaker.
6

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret, 16.12.2016.
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De kommentarer som er gitt på spørsmål om samarbeid, går i retning av at det er
skolen/barnehagen selv som må initiere dette, mangel på informasjon og at mer kunne vært
gjort om enhetene hadde hatt mer informasjon om saken

4.3 Vurderinger
Ås kommune har gjennom Oversiktsdokument folkehelse 2014-2017, listet opp risikoutsatte
grupper av barn og unge. Risikogruppene samsvarer med barnevernets oversikt over årsakene
til bekymringsmeldingene. Kommunens planer sier lite om hvordan man skal forholde seg til
dette. Barn og unge møter en rekke av kommunens enheter i oppveksten. Disse har alle et
ansvar, men er styrt av sitt eget lovverk på området. Derfor er det nødvendig at tjenestene
ikke bare blir et tilbud som styres på enhetsnivå, men som samordnes på tvers av enheter til
barnets beste. Det krever helhetstenkning, samarbeid og ledelsesforankring. Det finnes en
rekke faglige retningslinjer og veiledere som underbygger dette. Ås kommune har så langt
ikke tatt et slikt helhetlig grep om hvordan kommunen som helhet skal forholde seg til barn
og unges oppvekstvilkår. På den annen side har kommunen erkjent behovet for dette.
Handlingsprogrammet 2017-2020 setter dette på kartet i 2018. Det skal da utarbeides en
anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte
tjenester. Revisjonen støtter at dette arbeidet gjøres, selv om tiltaket kunne ha vært formulert
mer forpliktende. Mange kommuner har slike planer, og dermed erfaringer Ås kommune kan
bygge på i sine vurderinger.
Barnevernstjenesten plikter å avdekke uakseptable forhold som barn lever under og sette inn
tiltak i forhold til dette. Det forutsetter bl.a. at barnevernet må bli informert om slike
mistanker fra andre. Barnevernet må samarbeide med andre og legge til rette for at meldinger
sendes. Tilbakemeldinger til revisjonen tyder på at enhetslederne er vel kjent med den plikten
de har til å melde. Kommunens praksis på skoler og barnehager er at rektor eller styrer skal
melde. Revisjonen understreker at plikten til å melde er en personlig plikt til å melde av eget
initiativ. Den enkelte ansatte kan ikke la andre overprøve denne vurderingen. Dette hindrer
ikke at rektor kan bistå i hvordan meldingen skrives og sendes. Vi antar at det er slik dette
skal praktiseres, men det er viktig at den enkelte ansatte er bevisst sitt eget ansvar.
Spørreundersøkelsen indikerer at det er tilfeller der melding ikke sendes, selv om det burde
vært gjort. Det tilsier at barneverntjenesten bør fortsette med å ha plikten til å melde som et
tema i møter med andre enheter.
Når det gjelder hvem som melder til barneverntjenesten, ligger barnehager lavt. Dette bør
følges opp.
Det er også pekt på at det kunne være en god ide å overføre mindre alvorlige saker fra
barnevernet til forebyggende helse ved familieteamet. Dette krever i tilfelle en nærmere
utredning av konsekvenser og forutsetninger før beslutning tas. Revisjonen overlater til
administrasjonen å ta stilling til om forslaget bør følges opp videre.
Barneverntjenesten har samarbeidsrutiner med andre, men få skriftlige avtaler. Revisjonen
mener at skriftlige avtaler bør utarbeides. Disse kan bidra til å avklare forventninger til
hvordan samarbeidet skal fungere. Slike avtaler med fordel kan gjøres kortfattede.
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5 OPPFØLGING AV MELDINGER
Problemstilling nr. 4:
Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger
til barnevernet?

5.1 Revisjonskriterier
Barnevernloven § 4-2 sier at:
”Barneverntjenesten skal snarest og innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og
vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse etter § 4-3.”
Resultatet av gjennomgangen vil enten være henleggelse eller at det åpnes undersøkelsessak.
Barnevernets rett og plikt til å foreta undersøkelser er omhandlet i Barnevernloven § 4-3, hvor
det i 1. ledd sies at:
”Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold, som kan gi grunnlag
for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf.
frister inntatt i § 6-9.”
En undersøkelsessak kan oppfattes som et inngrep i privatlivet for den familien undersøkelsen
gjelder. Den skal derfor ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og slik at færrest mulig
får kjennskap til undersøkelsessaken.
Barnevernloven § 6-9 sier at:
”En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I
særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder.”
Barnevernloven § 6-7 a krever at barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til
barneverntjenesten tilbakemelding, med mindre den er åpenbart grunnløs, eller der andre
særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er
mottatt. Dersom meldingen kommer fra melder som omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd
(offentlig melder)7, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet
undersøkelsessak.
Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi offentlig melder ny
tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført. Meldingen skal inneholde opplysninger
om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.

7

Gjelder også organisasjoner og private som utfører oppgaver for kommunen, yrkesutøvere i medhold av
helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov om familievernkontorer,
meklingsmenn i ekteskapssaker (jf. lov om ekteskap), samt friskolelova
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Når barneverntjenesten skal iverksette eller har iverksatt tiltak som det er nødvendig at
offentlig melder får kjennskap til av hensyn til sin videre oppfølging av barnet, kan
barneverntjenesten gi melderen tilbakemelding om tiltakene (opplysningsrett, ikke plikt).
Revisjonskriterier:
 Barneverntjenesten skal snarest og senest innen en uke gjennomgå innkomne
meldinger og vurdere om de skal følges opp med undersøkelse.
 En undersøkelsessak skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder, eller
innen seks måneder hvis særlige grunner tilsier det. Innen denne tiden skal det
foreligge konklusjon med henleggelse eller tiltak.
 Offentlig melder skal få tilbakemelding om at melding er mottatt og om det er åpnet
undersøkelsessak. Etter undersøkelsen skal barnevernet gi melding om saken er
henlagt eller følges opp videre.
 Offentlig melder kan få tilbakemelding om tiltak som iverksettes.

5.2 Datagrunnlag
5.2.1

Mottak av meldinger

Barneverntjenesten i Ås kommune har samlet saksbehandlingsregler, internt regelverk og
rutinebeskrivelser i dokumentet "Retningslinjer for barneverntjenesten i Ås kommune
(2017)". Dokumentet er fortsatt under utvikling. Rutinen for behandling av bekymringsmeldinger omhandler føringer og sjekklister for bl.a.:






Gjennomgåelse av meldinger.
Henleggelse av melding.
Sjekkliste ved mottak av melding.
Saksbehandlingsfrist.
Informasjon til melder.

Det fremgår også at offentlig melder skal opplyses om meldingen har gått til undersøkelse
eller henleggelse. Tilbakemelding til privat melder skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Tjenesten har utformet maler/standardskriv for tilbakemeldingene til meldere.
Barneverntjenesten rapporterer halvårlig til fylkesmannen. Rapporteringen gir bl.a. følgende
data om bekymringsmeldinger:

Antall

Bekymringsmeldinger
120
100 82
80
60
40
20
3
0

113
96

14

20

2

5

100

104
87

12

14

13

1

1

0

Antall mottatte meldinger
Antall henlagte meldinger
Antall fristoversittelser

For 2016 ble det mottatt 191 meldinger, hvorav 27 ble henlagt. Antall fristoversittelser har
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variert fra en topp på 5 meldinger i 2015, til mellom 0 og 2 pr halvår. De fleste meldinger går
til undersøkelse.
5.2.2

Undersøkelser

Barneverntjenestens retningslinjer skisserer følgende prosedyrer for iverksetting av
undersøkelser:
 Registrering i barneverntjenestens fagprogram Familia.
 Skriftlig varsel til foresatte og evt. barnet selv, samt innkalling til møte. Frist: innen 1
uke etter beslutningen.
 Undersøkelsesplan utarbeides.
 Meldingsmøte med sakens parter.
 Barnesamtaler. Minimum to i løpet av undersøkelsen
Det finnes en mal for informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelsen.

Antall

Undersøkelser
100
90 75
80
70
60
50
40 30
30
20 8
10
0

94
84

33

4

87

84

33

34

33

3

5

3

81

39

6

Nye undersøkelser
Vedtak om tiltak
Fristoversittelser

Oversikten viser at kommunen har avsluttet 171 undersøkelser i 2016. Av disse ble det vedtatt
å sette inn tiltak i 67 saker. Antall fristoversittelser er oppgitt til 8 i 2016. Antall undersøkelser
nådde en topp i 2015, men variasjonene har vært små gjennom årene 2014 til 2016, både hva
angår antall undersøkelser, antall vedtak og antall fristoversittelser.
Det kan være flere grunner til at en undersøkelse henlegges. Hovedårsaken er barnevernets
vurderinger. En annen årsak er at den det gjelder ikke ønsker å fortsette, jf. at dette er
frivillige tiltak.
Rektorer og barnehagestyrere ga følgende tilbakemelding på hvor ofte de får tilbakemelding
når undersøkelse iverksettes og når den er gjennomført:
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Spørsmål

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

Hvor ofte får dere tilbakemelding om at
det er åpnet undersøkelsessak?

20

2,68

1,34

3,00

30%

Prosent

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Svært ofte

Ofte

Noen ganger

Sjelden

Aldri

Ingen
formening

Spørsmål

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

Hvor ofte får dere tilbakemelding om
hvorvidt en undersøkelse er henlagt eller
om barneverntjenesten følger opp saken
videre?

21

3,06

1,22

3,00

30%

Prosent

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Svært ofte

Ofte

Noen ganger

Sjelden

Aldri

Ingen
formening

De to situasjonene som er besvart over, gjelder tilbakemelding til offentlig melder om at det
er åpnet undersøkelsessak, og hva som skjer når undersøkelsen er ferdig. Det var lagt inn en
forutsetning i undersøkelsen om at spørsmålet gjaldt saker der enheten hadde meldt
bekymring. Kommentarer:




I begge tilfeller skal offentlig melder ha tilbakemelding om dette. Henholdsvis 9 av 20 og
6 av 21, svarer ofte eller svært ofte.
Tilbakemeldingene fra barnevernet avtar etter at undersøkelsen er gjennomført.
Kommunale barnehager mener at tilbakemelding fra barnevernet gis noe sjeldnere.
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5.2.3

Tiltak

På spørsmål om tilbakemelding om tiltakene, svarte respondentene slik:
Spørsmål

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

Hvor ofte får dere tilbakemelding om
tiltakene når barneverntjenesten skal
eller har iverksatt tiltak?

21

3,69

1,21

4,00

Aldri

Ingen
formening

25%

Prosent

20%
15%
10%
5%
0%
Svært ofte

Ofte

Noen ganger

Sjelden

Dette gjelder en situasjon der barnevernet kan gi tilbakemelding, men ikke har plikt. 5
respondenter av 21 har ingen formening. 10 svarer noen ganger eller aldri. 3 respondenter
svarer ofte eller svært ofte.

5.3 Vurderinger
Bekymringsmeldinger behandles i overveiende grad innen fristen på en uke. De fleste
meldinger går til undersøkelse. Også for undersøkelser er det få fristoversittelser. Omtrent en
tredel av undersøkelsene leder til tiltak.
Tilbakemeldinger fra skoler og barnehager indikerer at en forholdsvis stor andel mener de
ikke alltid får tilbakemelding fra barnevernet slik de skal når melding mottas, undersøkelse
settes i gang og når den er ferdig. Når det gjelder barnehagene, rimer dette dårlig med det lave
antallet som meldes.
Tilbakemelding fra barneverntjenesten til offentlig melder om tiltak som iverksettes,
forekommer ikke ofte. Dette må også kunne forventes siden dette ikke er en plikt, men noe
barnevernet kan gjøre når det er i barnets interesse.
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6 FUNGERER HJELPETILTAKENE?
Problemstilling nr. 5:
Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonene? Hva mener brukerne?

6.1 Revisjonskriterier
Barnevernloven § 4-5 sier at:
”Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan.
Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med barnet og
foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye
tiltak eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres
regelmessig.”
Barne- og likestillingsdepartementet har også utgitt en veileder om tiltaksplaner og
omsorgsplaner i barneverntjenesten (Q-1104). Det fremgår at tiltaksplanen skal synliggjøre
barnets særlige behov og hvordan disse behovene skal imøtekommes. Tiltaksplanen bør
fremgå av vedtaket om hjelpetiltak. Hensikten med tiltaksplanen er å styrke den faglige
kvaliteten i arbeidet, understøtte dialog og myndiggjøring med dem tiltakene angår og sikre
god forvaltning og rettssikkerhet. Viktige føringer:





Hovedmålet skal være rettesnor for tiltakene, og samtidig gi et bilde av ønsket situasjon i
fremtiden.
Delmålene må være så konkrete som mulig, realistiske og oppnåelige. Målene beskriver
hva tiltaket skal oppnå. Indikatorer på måloppnåelse kan være nyttige.
Tiltakene beskriver hvordan målene skal nås.
Tiltakene evalueres ut fra om delmålene er nådd. Evalueringen gir grunnlag for å beslutte
veiene videre.

Det finnes føringer i lovforarbeider og veiledere som peker på samarbeid og deling av
informasjon som nødvendig for å gi et best mulig tilbud. Tiltaksplanen bør inkludere tiltak og
virkemidler iverksatt av andre instanser, for eksempel skole, skolehelsetjeneste eller PPT.
Barnevernet bør sørge for at barnet og dets omsorgspersoner involveres i utarbeidelsen av
tiltaksplanen8.
Revisjonskriterier:
 Barneverntjenesten skal sørge for at det er utarbeidet tiltaksplaner i alle saker der det
er truffet vedtak om hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal være tidsavgrenset.
 Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.

6.2 Datagrunnlag
6.2.1

Tiltaksplaner

Barneverntjenesten har en mal for tiltaksplaner som fokuserer på følgende faktorer:
8

Samarbeid mellom skole og barnevern. En veileder (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016).

Follo distriktsrevisjon IKS: Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Ås kommune

29

16/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet - 17/00012-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet : Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern Ås kommune







Hovedmål – er det sammenheng mellom mål og situasjonsbeskrivelse?
Situasjonsbeskrivelse: kort oppsummering av barnets situasjon og bakgrunnen for
hjelpetiltak.
Delmål og tiltak:
o Konkret, hva skal oppnås og hva skal til for å nå målet?
o Fokuserer målene på barnet, er de realistiske og oppnåelige?
o Er målene mulig å endre, kompensere, og/eller å kontrollere?
o Er ansvarsfordelingen nøye vurdert?
Underskrifter.

Omfang og status for hjelpetiltak er synliggjort under9:

Hjelpetiltak
112

120

Antall

100

95

95

80
60

103

38
30

20

26

111

107
88

100

99
61

63

69

40

111

98

8

49
10

5

0

11

12

Antall barn i hjelpetiltak totalt
Antall barn i hjelpetiltak som
har tiltaksplan (bvl § 4-5)
Herav antall som har hatt sin
TP evaluert siste halvår
Antall barn i hjelpetiltak som
ikke har tiltaksplan

Statistikken viser at det er barn som ikke har tiltaksplan. Det betyr ikke nødvendigvis at
tiltaksplanen ikke eksisterer, men at den f.eks. kan være gått ut på dato, eller ikke er evaluert
innenfor fristen.
Enhetsleder for barneverntjenesten understreker at det er utfordrende å utforme tiltaksplaner
som er målbare og evaluerbare. Revisjonens vurdering av tiltaksplaner, har hatt fokus på
forhold som kan forbedres. Flertallet av tiltaksplanene har et forbedringspotensial.
Revisjonen vil trekke frem følgende forhold:



Hovedmålet i flere av planene er gjerne formulert som "Per skal ha stabil og trygg
omsorgssituasjon", "Kari skal ha en ha en positiv utvikling" eller "Per skal ivaretas på en
god nok måte".
Flere av delmålene var lite konkrete, inneholdt ikke kriterier for måloppnåelse eller var
beskrivende for en ønsket sluttsituasjon. For eksempel "Per skal ha tro på seg selv", "Mor
og barn etablerer ro og samstemthet", "Kari utvikler seg i lek og samspill", " Per har trygg
og god omsorg".
Vi fant ikke kriterier for måloppnåelse for å tydeliggjøre målformuleringene.
I noen grad blandes delmål og tiltak.




Vi også fant eksempler på mer konkrete målformuleringer som å fullføre skolen, ta førerkort
eller gå i barnehage.

9

Antall evalueringer ble ikke registrert pr. 30.06.2016
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Det manglet dessuten dokumentoversikt i flere av saksmappene.
6.2.2

Evalueringer

Evalueringene så ikke ut til å følge noe fast mønster. Fra vår gjennomgang vil vi trekke frem
følgende områder som kan gi grunnlag for forbedringer:







Det fremgår ikke alltid grad av måloppnåelse.
Evalueringen fremkommer som en felles generell vurdering og konklusjon.
Evalueringen er en beskrivelse av hva som har skjedd, men ikke relatert til måloppnåelse.
Det er vanskelig å se hva som er evaluert.
Evalueringen fremkommer i et møtereferat uten at det er tydelig at dette er en evaluering.
Delmålet evalueres, men ikke om tiltaket virker.
Strukturen i tiltaksplanene var ikke alltid fulgt i evalueringene.
6.2.3

Virker hjelpetiltak?

Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler (2012) konkluderte bl.a. med at "Det mangler kunnskap om bruk og virkninger av hjelpetiltak" i norsk barneverntjeneste. Den samme konklusjonen har også fremkommet i tidligere
forskningsrapporter. Bufdir (Barne-, ungdom og familiedirektoratet) initierte i 2012 prosjektet
"Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak", som ble levert av Uniresearch i 2015. En
omfattende rapport konkluderer bl.a. med at det er vanskelig å svare på i hvilken grad
hjelpetiltakene i sin alminnelighet er effektive, men at både foreldre og ungdommer opplevde
at de generelt hadde utbytte og hjelp av tiltakene og et godt forhold til saksbehandlerne.
Revisjonens spørreundersøkelse blant rektorer og styrere i barnehager, viser følgende
resultatvurderinger:
Spørsmål

Prosent

Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere
for oss å følge opp barnet på en god måte.

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

21

2,65

1,46

2,50

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Helt uenig1

2

3

4

5

Helt enig6

Ingen
formening

12 av 21 respondenter er uenige (svaralternativ 1-3) i at hjelpen fra barnevernet gjør det
lettere å følge opp barnet på en god måte. Kommunale barnehager er mest uenig i dette.
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Spørsmål

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

Etter mitt skjønn er de tiltakene som
barnevernet setter inn, hensiktsmessige
ut fra barnets behov.

21

3,43

1,12

4,00

Prosent

40%
30%
20%
10%
0%
Helt uenig1

2

3

4

5

Helt enig6

Ingen
formening

7 respondenter har ingen formening om dette. Av de resterende 14, er 8 enige i påstanden om
at de tiltakene som barnevernet setter inn, er hensiktsmessige ut fra barnets behov.
Kommunale barnehager er mest uenige i dette.
Den nettbaserte spørreundersøkelsen til skoler og barnehager ga mulighet for å gi
kommentarer. Det som fremkom var i korte trekk at respondentene ønsket et utvidet
samarbeid med barnevernet og bedre kommunikasjons rutiner og informasjonsflyt. Det ble
også vist til at barneverntjenesten har stor utskifting av personell. Eksterne konsulenter har
ulik tilnærming til barn, men erfaringene fra kontakten med disse er gode.
Kontrollutvalgets bestilling forutsatte at revisjonen skulle gjennomføre en undersøkelse blant
et antall brukere. Som nevnt (s.8) har dette vært metodisk vanskelig å gjennomføre.
Vi mottok åtte svar. Fem av respondentene opplyste at de hadde tiltaksplaner. 3 respondenter
visste ikke eller husket ikke om de hadde tiltaksplaner.
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På en skala fra 1(helt uenig) til 6(helt enig), hvor uenig eller enig er du i følgende påstander:
(Svarene er gitt som gjennomsnittsverdier)
Kontakten med barneverntjenesten
Det er lett å få en avtale med saksbehandler

4.86

5.13

Barnevernet har tid til å snakke med oss.

5.25

De ansatte følger opp det vi har avtalt.

Vi blir alltid tatt imot på en god måte

5.38

Barneverntjenesten tar hensyn til våre ønsker og
behov.

5.43

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Spørsmål
Det er lett å få en avtale med saksbehandler
Barnevernet har tid til å snakke med oss.
De ansatte følger opp det vi har avtalt.
Vi blir alltid tatt imot på en god måte
Barneverntjenesten tar hensyn til våre ønsker og behov.

N
8
8
8
8
7

Gjennomsnitt
4,86
5,13
5,25
5,38
5,43

Standardavvik
1,25
1,05
0,83
0,70
0,73

Median
5,00
5,50
5,50
5,50
6,00

Tiltaksplaner
Vi har vært med på å bestemme innholdet i
planen.

4.67

Vi er fornøyd med de tiltakene som ble
bestemt.

5.17

Tiltaksplanen er skrevet på en måte som er
lett å forstå

5.20

Tiltaksplanen gjør det klart hva hjelpen skal
føre til.

5.20

Alt i alt synes vi at tiltaksplanen er nytti g å
ha.

5.00
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Spørsmål
Vi har vært med på å bestemme innholdet i planen.
Vi er fornøyd med de tiltakene som ble bestemt.
Tiltaksplanen er skrevet på en måte som er lett å forstå
Tiltaksplanen gjør det klart hva hjelpen skal føre til.
Alt i alt synes vi at tiltaksplanen er nyttig å ha.

N
8
8
8
8
8

Gjennomsnitt
4,67
5,17
5,20
5,20
5,00

Standardavvik
1,60
1,07
0,75
1,17
1,26

Median
5,50
5,50
5,00
6,00
6,00
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Virker det?
Hjelpen fra barneverntjenesten gjør det lettere for oss å gi god
omsorg.

5.13

Hjelpen fra barneverntjenesten bidrar til at mitt barn utvikler seg på
en god måte.

4.50

5.00

Vi har fått det bedre etter at vi fikk hjelp fra barneverntjenesten.
Barneverntjenesten følger opp oss som foreldre/foresatte på en god
måte.

5.25

Samlet sett er jeg fornøyd med hjelpen vi har fått fra
barneverntjenesten.

5.38
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Hjelpen fra barneverntjenesten gjør det lettere for
oss å gi god omsorg.
Hjelpen fra barneverntjenesten bidrar til at mitt barn
utvikler seg på en god måte.
Vi har fått det bedre etter at vi fikk hjelp fra
barneverntjenesten.
Barneverntjenesten følger opp oss som
foreldre/foresatte på en god måte.
Samlet sett er jeg fornøyd med hjelpen vi har fått fra
barneverntjenesten.

N

Gjennomsnitt

Standardavvik

Median

8

5,13

1,17

6,00

8

4,50

1,50

5,00

7

5,00

0,93

5,00

8

5,25

1,09

6,00

8

5,38

0,86

6,00

Tilbakemeldingene fra brukerne er som helhet meget positive. Svarene er litt mindre positive
når det gjelder om det er lett å komme i kontakt med barneverntjenesten, om de har fått være
med å bestemme innholdet i tiltaksplan og om hjelpen har bidratt til at barnet utvikler seg på
en god måte. En av respondentene anførte i kommentarfeltet et ønske om å bli informert på
forhånd om endringer av tiltak og at saksbehandler ikke byttes så ofte. En annen viste til at et
år gikk tapt fordi samarbeidet med konsulenten ikke fungerte.

6.3 Vurderinger
Nær alle barn i Ås barneverntjeneste har gyldig tiltaksplan. Andelen som evalueres innen
fristen, har økt de senere år. Revisjonen mener at barneverntjenesten i Ås fortsatt kan forbedre
tiltaksplanene og vektlegge en mer systematisk gjennomføring av evalueringer. Gode
tiltaksplaner med mål som beskriver en ønsket sluttsituasjon, evt. med indikasjoner på
måloppnåelsen, er en forutsetning for å kunne vurdere om tiltakene virker. Uklare mål vil
kunne bidra til at tiltak som burde vært endret, avsluttet eller erstattet med andre tiltak,
fortsetter. Det kan igjen medføre at barnets situasjon ikke endres slik man ønsker og at
kommunen bruker ressursene feil.
Det er også et poeng at tiltaksplanene skal forstås av de som er brukere av planen. Det holder
derfor ikke om barnevernet selv har en god forståelse av egen begrepsbruk.
Tilbakemeldingene fra skoler og barnehager er kritiske til at barnevernets hjelp gjør det lettere
for dem selv å følge opp barnet. Revisjonen kan forstå at det er en oppfatning, men vil anføre
at det ikke nødvendigvis er slik at barnevernet skal gi hjelp som bidrar til skolenes eller
andres egen oppfølging. Svarene i spørreundersøkelsen uttrykker at oppfatningene er delte på
omtrent alle spørsmål. Det gjør det vanskelig å ha klare oppfatninger om hva som er
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utfordringene for de enkelte av temaene som undersøkelsen belyser.
Undersøkelsen blant foresatte ga åtte svar. Det kan innvendes at grunnlaget er noe lite for å
konkludere generelt på spørsmålene om kontakten med barnevernet, om tiltaksplanen og om
tiltakene virker, er fornøyde med hjelpen de har fått.
De som har svart, svarer stort sett meget positivt og er i hovedsak meget fornøyde med
hjelpen de har fått. Det er uansett en positiv tilbakemelding som barneverntjenesten bør ta til
seg og som ikke gir grunnlag for å slutte at tiltakene ikke virker. Respondentene gir høy
tilslutning til påstanden "Samlet sett er jeg fornøyd med hjelpen de har fått fra
barneverntjenesten".
Revisjonen mener det er viktig at kommunen har kunnskap om hva brukerne mener. Noe av
dette blir kjent gjennom undersøkelsesfasen, arbeidet med tiltaksplan og senere evalueringer.
For å få en mer inngående kunnskap både om effekten av barnevernets arbeid og brukernes
oppfatning av prosessen, kreves det mer ressurser og en annen tilnærming enn hva som er
gjennomførbart som del av et forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse blant fosterforeldre engasjert av Ås kommune i
2016. En undersøkelse rettet mer mot brukerne bør vurderes når neste undersøkelse skal
gjennomføres.
Revisjonen bemerker at flere av saksmappene vi undersøkte, manglet dokumentlister. Det
gjør at det er vanskelig å vite om mappen er komplett og i tilfelle hva som mangler. Dessuten
blir det tidkrevende å lete i mappen for å finne frem til de dokumenter man søker.
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8 RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE
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KONTROLLUTVALGET I ÅS
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Sekretariatets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll oversendes kommunestyret med
følgende innstilling:
I

Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:
a) Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.
b) Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å
redusere avdekket risiko.
c) Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås
kommunes internkontrollarbeid.
d) Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.
e) Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å
iverksette forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og
alvorlighetsgrad.

II Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder.

Vedlegg:
Ås Internkontroll Revisjonsrapport endelig
Vedtak i saken sendes til:
Kommunestyret

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 24. januar d.å prosjektplan for rapporten som nå foreligger.
Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp utvalgets bestilling i dette prosjektet.
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
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Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll - 17/00011-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll : Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen har etablert et
internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll. I
tillegg til å undersøke internkontrollen på et overordnet nivå, har revisor i henhold til
kontrollutvalgets bestilling undersøkt hvordan systemet for internkontroll fungerer
innen to store virksomheter i kommunene. Revisor har valgt å se på Moer sykehjem
og avdeling for vann/avløp og renovasjon (VAR). Metode i prosjektet har vært
intervju, dokumentanalyse, statistisk analyse og spørreundersøkelse.
Funn i rapporten:
-

Kommunen har i store trekk et velfungerende kontrollmiljø
En del enhetsledere har ikke tilstrekkelig kompetanse på internkontroll.
Fokuset i organisasjonen på etikk er for lav
Ansvarsforhold og forventninger er tydelige
Kompetansebehov blir ikke systematisk vurdert.
Kommunen har utarbeidet overordnede mål for enhetene
Resultatenhetene foretar en del risikovurderinger av sine mål
Kommunen har ikke et system for risikovurderinger av sine overordnede mål.
Ansattes kunnskaper om prosedyrer m.m i KSS bør høynes.
Det er rom for forbedringer både ved melding og oppfølging av avvik.
Deler av kommuneadministrasjonen melder for få avvik.
God informasjonsflyt i administrasjonen
Enhetsledere mener fellesmøter med etatssjefene er god arena for utveksling
av informasjon og kunnskap.
Administrasjon har fokus på mål- og resultatoppfølging gjennom dagens
rapportering.
Sprikende opplysninger om hvor mange av enhetslederne som har inngått
lederavtale.
Moer sykehjem har et godt internkontrollsystem.
Alle rutinebeskrivelser innen VA-området er samlet i KSS, men de er
vanskelig tilgjengelig for medarbeidere som arbeider ute. Alle har tilgang til
KSS, men kjennskapen kunne vært høyere.
Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for VAR-området. Oppdatert
ROS analyse ble sendt Mattilsynet i juni (5 måneder etter fristen).

Rådmannens høringssvar til rapporten er tatt inn som vedlegg 2. Rådmannen har
ingen innsigelser til funn eller anbefalinger.

Ås, 5. september 2017
Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."
Ås kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger for
prosjekt Interkontroll i møte 13.12.2016 (sak 44/16).

1.2 Sammendrag
Ås kommune har på plass de fleste elementer for internkontroll. Kommunen har samlet alle
retningslinjer og prosedyrer i et kvalitetssystem der de er oppdaterte og tilgjengelige for alle
ansatte. Kvalitetssystemet inneholder også et avvikssystem. Risikovurderinger av mål på
overordnet nivå og i etatenes drift foreligger bare delvis. En samlet oversikt over internkontrollarbeidet i Ås kommune mangler.

1.3 Konklusjoner
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene:
1.3.1 Kontrollmiljø
Ås kommune har i det store og hele et godt kontrollmiljø. Kommuneadministrasjonens ledelse
har fokus på internkontroll, men flere enhetsledere gir uttrykk for at deres kompetanse i
internkontroll ikke er tilstrekkelig. Etiske retningslinjer ble revidert i 2016, men fokuset på
dem kan høynes i organisasjonen. Rådmannens delegeringsreglement (2016) tydeliggjør
ansvarsforhold. Enhetslederne anser i hovedsak at resultatenhetens medarbeidere har tilstrekkelig faglig kompetanse, men noen oppgir at kompetansebehov ikke er vurdert systematisk.
1.3.2 Risikovurderinger
Kommunens resultatenheter foretar en del risikovurderinger av sine mål: I budsjettprosessen
beskrives konsekvenser av mulige kutt. Og ved utarbeidelse av rutiner og prosedyrer foretas
risikovurderinger.
Ås kommune har utarbeidet risikovurderinger av beredskap for samfunnssikkerhet, men har
ikke et system for risikovurderinger av overordnete mål for driften. Kommunen bør komme i
gang med systematiske risikovurderinger av viktige mål, samt dokumentere forebyggende
tiltak som reduserer risiko.
1.3.3 Kontrollaktiviteter
Ås kommune har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i kvalitetssystemet KSS (KvalitetsStyringsSystem). Ansvaret for kvalitetssystemet er tydelig plassert. Prosedyrene oppdateres
årlig. Alle ansatte har full tilgang til alle retningslinjer og prosedyrer. Svarene i spørreunder-
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søkelsen tyder imidlertid på at medarbeidernes kunnskap om KSS og dokumenter som er
tilgjengelige der, bør høynes.
Kommunens avvikssystem er også en del av KSS. Hva som er avvik, er definert, og prosedyre
for hvordan avvik skal meldes, er utarbeidet. Svarene i spørreundersøkelsen tyder på at deler
av kommuneadministrasjonen melder for få avvik.
1.3.4 Informasjonsflyt og overvåking
Ås kommunes møtestruktur og møtehyppighet gjør at informasjonen mellom rådmannens
ledergruppe og resultatenhetene flyter bra. Korte linjer internt gjør at rådmannen raskt
informeres om kritiske situasjoner, ifølge etatsjefene. Enhetslederne bekrefter at
informasjonsutvekslingen er god.
Ås kommune har fokus på mål og oppfølging av resultater. Etatsjefer er av den oppfatning at
de har god oversikt over det som skjer i resultatenhetene. Revisor ser det som positivt at det er
utarbeidet rutinebeskrivelse for hvordan avvikssystemet skal brukes, men meldte avvik kan i
større grad benyttes til å forbedre tjenestene.
1.3.5 Internkontroll i sykehjem og vann/avløp/renovasjon
Moer sykehjem fremstår med et godt internkontrollsystem. Sykehjemmet har oppdatert sine
målsettinger i 2017 og gjennomført risikovurderinger av disse gjennom utarbeidelse av
kritiske suksessfaktorer. Rutinebeskrivelser for den daglige driften er på plass og tilgjengelig
for de ansatte. Sykehjemmet har fokus på melding og læring av avvik.
På VAR-området foreligger Prosess for vann, avløp og renovasjon og 24 rutinebeskrivelser
m.m., som er samlet i kvalitetssystemet. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) var
mangelfull, og resultatenhet VAR sendte oppdatert ROS-analyse til Mattilsynet 26.6.2017
(fem måneder etter Mattilsynets frist). Det jobbes med å skaffe et IKT-system som gir tilgang
på rutinebeskrivelser for medarbeidere som er ute i felten. Ås kommune har sikret
vannforsyning til sine abonnenter gjennom avtale om reservevannforsyning med Ski, Vestby
og Frogn kommuner, samt avtale om levering av nødvann i transportable tanker.

1.4 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak:
a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.
b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere
avdekket risiko.
c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes
internkontrollarbeid.
d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.
e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad.
Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Even Tveter (sign.)
prosjektleder
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE
2.1 Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
"Undersøke om Ås kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll."
Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger:
1. "Hvordan er kommunens kontrollmiljø?
2. I hvilken grad blir det gjennomført risikokartlegginger og -vurderinger for å
kartlegge fare for svikt, feil eller mangler innenfor kommunens tjenester?
3. I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at sentrale
arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer?
4. Er det etablert rutiner for oppfølging av internkontrollen på rådmannsnivå for å sikre at
den fungerer slik den er tenkt innenfor kommunens enheter?1
5. Hvordan fungerer systemet for internkontroll innen to store virksomheter i
kommunen?"2

2.2 Presiseringer og avgrensninger
Internkontroll handler, kort fortalt, om tre ting: måloppnåelse og kostnadseffektivitet,
etterlevelse av lover og regler, og pålitelig rapportering av produksjon og økonomi. Det finnes
flere modeller som internkontroll kan følge. KS' Rådmannens internkontroll (2013) redegjør
for tre rammeverk for virksomhetsstyring (internkontroll), hvorav COSO er ett.3 Rammeverkene har mange likhetstrekk. I denne forvaltningsrevisjonen legger vi til grunn COSOmodellen med dens fem hovedkomponenter, som omtales nærmere i vedlegg 1.
Under problemstilling nr. 4 begrenser vi oss til intern informasjonsflyt; eksternrapportering i
årsregnskap og årsberetning er ikke gjennomgått. Under problemstilling nr. 5 går vi ikke inn
på renovasjon, som Ås kommune har satt ut til Follo Ren IKS. Kommunen har også satt ut
avløpsrensing til Nordre Follo Renseanlegg IKS og Søndre Follo Renseanlegg IKS, som vi
heller ikke gjennomgår i rapporten.
Rådmannens uttalelse til rapporten er tatt inn som vedlegg 2 (s.39) i rapporten. I uttalelsen ble
det presisert at en endring på side 21 i rapporten bør gjøres. Rapporten er endret og gitt den
tilføyelsen som rådmannen har bedt om.

1
Rutine er en "arbeidsordning", og prosedyre vil si "framgangsmåte", ifølge Bokmålsordboka. Revisor oppfatter
at prosedyre vil si rutinebeskrivelse, mens rutine er praksis.
2

"Virksomhet" vil si resultatenhet i Ås kommune.

3

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ble etablert i USA i 1985 av
fem forbund for revisjon og regnskapsføring, for å bekjempe bedrageri i næringslivet, høyne forretningsetikk,
styrke internkontroll og forbedre finansiell rapportering.
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2.3 Informasjon om kommunen – organisering
Ås kommune har 19 288 innbyggere (1.1.2017). Befolkningsvekst i 2016 var 1,6 % (landsgjennomsnitt 0,9 %). Ås kommune hadde driftsinntekter på vel 1,3 mrd. kr i 2016. Investeringer i anleggsmidler utgjorde 215 mill. kr. Kommunens personell utfører 1090 årsverk.
I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, organisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef.
Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjonen og tre etater med til sammen 37
resultatenheter (også kalt "enheter"):

2.4 Metode
2.4.1 Metode generelt
Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.
Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som
forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal
være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."
2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet,
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ås kommune
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3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
6. Verifisering (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av fakta.
7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."
2.4.2 Metode i dette prosjektet
Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, især:
• Kommuneloven (1992) § 23.
• Kommunaldepartementet (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane.
• COSO-modellen (2013): Internkontroll – et integrert rammeverk (se vedlegg 1).
Metoden i prosjektet har vært intervju, dokumentanalyse og statistisk analyse. Revisor har
hatt møter med 10 kommunale ledere m.fl. (jf. tabell nedenfor). En nettbasert spørreundersøkelse (Questback) ble sendt til 45 enhetsledere m.fl., hvorav 35 ledere svarte (78 %). Dette
anses som en høy svarprosent. Også kommunens dokumenter er datakilder (jf. 8 Litteratur).
Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 er benyttet. Kostra (Kommune Stat
Rapportering) er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske
kommuner fra 2001.
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en
rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av tekstelementer, kommunens
verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
11.1.2017:
18.1.2017:
31.1.2017:
1.2.2017:
2.2.2017:
3.2.2017:
9.2.2017:
10.2.2017:
1.3.2017:

Aktivitet:
Oppstartsmøte med økonomisjef Emil Schmidt (kontaktperson).
Møte med rådmann Trine Christensen.
Møte med arkivleder Siri Ryan.
Møte med etatsjef for helse og sosial Marit R. Leinhardt. Møte med organisasjonsog personalsjef Wenche Vedhugnes.
Møte med service- og kommunikasjonssjef Anne Eid.
Møte med etatsjef for oppvekst og kultur Ellen Benestad.
Møte med enhetsleder for Moer sykehjem Gro Svendstad.
Møte med etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen.
Møte med enhetsleder for VAR Jan Fredrik Aarseth.

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ås kommune
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28.4.2017
5.7.2017:
24.8.2017:
12.9.2017:

Verifisering av revisjonsrapport (faktadel).
Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.

Personers navn oppgis første gang, deretter som regel tittel.

Revisor takker for godt samarbeid med Ås kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse til
revisjonsrapporten ligger i vedlegg.
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3 KONTROLLMILJØ
Problemstilling nr. 1: Hvordan er kommunens kontrollmiljø?

3.1 Revisjonskriterier
Ås kommune skal ha et godt kontrollmiljø med fokus på:
• Etiske verdier.
• Kompetanse.
• Ansvar og myndighet.
Kommuneloven (1992) § 23 nr. 2: "Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll."

3.2 Fakta
Utgifter til administrasjon og styring
Kommunenes kapasitet for internkontroll avgjøres i noen grad av deres samlede utgifter til
administrasjon og styring:

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell A Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter. 2016-tall er
foreløpige.
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, AurskogHøland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.

Ås kommunes utgifter til administrasjon og styring lå i 2016 under Kostra-gruppe 7 og
Akershus-kommunene (men noe kan skyldes ulik regnskapspraksis). Ås kommune hadde en
mindre økning fra 2015 til 2016 enn de andre.
Holdning til internkontroll
Rådmannen gir uttrykk for at kommunen har transparente systemer, kommunikasjonslinjene

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ås kommune
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er korte og alle etatsjefer har kontor nær hverandre. Rådmannen gir raske tilbakemeldinger
når det er behov for det.
I revisors spørreundersøkelse til enhetsledere ble de spurt om de er enige i en del påstander
vedrørende holdninger til internkontroll:

Kommunens ledelse (rådmannens ledergruppe) er opptatt av
internkontroll.

4.97

Som enhetsleder har jeg tilstrekkelig kompetanse om internkontroll.

4.63

Vi har systemer og rutiner i min enhet som sikrer en målrettet og
kostnadseffektiv drift.

4.86

Vi har systemer og rutiner i min enhet som sikrer at vi overholder
lover og regler ved utførelse av tjenestene.

5.14

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 45 enhetsledere m.fl., hvorav 35 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Svarene gjengis i diagrammet
som gjennomsnittskår.

Diagrammet viser at enhetsledere i hovedsak mener at kommunens ledelse er opptatt av
internkontroll. Underliggende data fra spørreundersøkelsen viser at nesten 80 % er enige eller
helt enige i påstanden. Enhetsledernes egen kompetanse skårer lavere, men 65 % svarer at de
er enig/helt enig i at de har tilstrekkelig kompetanse innen internkontroll.
Etikk
Ås kommunes Etiske retningslinjer ble revidert i 2016 og vedtatt av kommunestyret.
Retningslinjene pålegger folkevalgt og ansatte å legge stor vekt på redelighet, ærlighet og
åpenhet. Retningslinjene definerer etikk som:
• "Etikk er å bruke myndighet med varsomhet og forstand.
• Etikk er å ha en fri og uavhengig stilling i forhold til saker der en har myndighet.
• Etikk er å ikke blande egne og offentlige interesser.
• Etikk er å være redelig og ærlig."
Rådmannen opplyser at etikk er et av temaene nyansatte må gjennomgå. Etatsjef for helse og
sosial oppgir at etaten har stort fokus på etikk og profesjonalitet, uten at det alltid omtales som
etikk. Flere fagområder har egne etiske retningslinjer. Det har vært stort fokus på at det ikke
er tillatt å motta gaver som har en verdi (utover reklamemateriell, blomster o.l.). Etatsjef for
oppvekst og kultur oppgir at det ikke har vært spesielt fokus på Etiske retningslinjer den siste
tiden, men ansatte i etaten bruker likevel tid på etiske vurderinger.
Etatsjef for teknikk og miljø oppgir i forbindelse med etikk at likebehandling er meget viktig.
Kommunens byggesøknader for egne byggeprosjekter skal behandles på samme måte som
private prosjekter; kommunen skal ikke ta snarveier i egne byggeprosjekter. På bakgrunn av
korrupsjonssaker i andre kommuner har teknikk- og miljøetaten gjennomgått rutinene for å se
til at det samme ikke skal kunne skje i Ås kommune.
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Revisor har spurt enhetslederne om de er enige i en del påstander om etikk i Ås kommune:
Kommunens ledelse (rådmannens ledergruppe) har fokus på etiske
problemstillinger.

4.79

Jeg er godt kjent med kommunens etiske retningslinjer.

4.77

Mine medarbeidere er godt kjente med kommunens etiske
retningslinjer.

4.38

Vi har ofte diskusjoner omkring etiske problemstillinger ved min
enhet.

4.68

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6).

Enhetslederne mener i hovedsak at de er godt kjent med kommunens etiske retningslinjer,
men at kunnskapen er noe mindre hos medarbeiderne. Underliggende data viser at de fleste
enhetslederne mener at kommunens ledelse har fokus på etikk, men 26 % er bare delvis enig i
dette. 9 % av enhetslederne er uenig/delvis uenig i at de er godt kjent med de etiske retningslinjene. 70 % av enhetsledere mener at de ofte har diskusjoner som går på etikk; 6 % er uenig
i dette.
Fordeling av ansvar og myndighet
Ås kommunes reglementer (2016) fastsetter delegering fra folkevalgte til rådmannen.
Rådmannens subdelegering (videredelegering) fastsettes i Rådmannens delegeringsreglement
(2016). Her fastsettes etatsjefer og enhetslederes ansvar og fullmakter.
Etatsjef for helse og sosial opplyser at man bruker mye tid på å "samkjøre" tjenesten. Etatsjefen blir involvert i de tyngste brukerne når enhetsledere konsulterer dem.
Etatsjef for teknikk og miljø oppgir at delegeringen på området fungerer bra. Det har vært et
stort fokus på samhandlingen mellom enhetene; man forsøker å hjelpe hverandre og dra i
samme retning. Lederavtale er inngått med alle etatens enhetsledere, der "forventninger til deg
som leder" framgår.
Ås kommune har ca. 80 IKT-systemer i bruk. Hvert system har en systemeier, og IKTavdelingen har oversikt over alle disse systemene. Backup-rutinene kvalitetssikres for tiden.
Revisors spørreundersøkelse stilte spørsmål om: "Forventninger til meg som leder er tydelig
kommunisert". Enhetsledernes svar:

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ås kommune
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Helt uenig

0.0%

Uenig

2.9%

Delvis uenig

5.9%

Delvis enig

11.8%

Enig

47.1%

Helt enig

32.4%

Vet ikke/ikke relevant

0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prosent

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Svarfordeling.

Diagrammet viser at 80 % av enhetslederne er enig/helt enig i at forventninger til dem er
tydelig kommunisert.
Kompetanse
Det er utarbeidet en prosess for kompetanse (2012, revidert 2016), som beskriver ansvaret for
kompetanseutvikling.
Etatsjef for helse og sosial opplyser at det er utarbeidet en overordnet kompetanseplan, som
skal revideres i 2017. Kompetansebehovet vil da bli kartlagt. Kompetanseplan for helse- og
sosialetaten er også utarbeidet. Lovverket styrer mye av hvilken kompetanse og bemanning
man skal ha. For alle stillingshjemler er det angitt et kompetansekrav. I perioder kan det være
vanskelig å få tak i den kompetansen man ønsker, spesielt for nattevakter. Etaten har ressurser
tilgjengelig for kompetanseheving, bl.a. øremerkede tilskuddsmidler. Det jobbes jevnt med
kompetanseutvikling i etaten; for tiden går sju ledere på Handelshøyskolen BI for lederutvikling.
Nasjonale kompetansekrav til lærere vil bli innført (dispensasjon bortfaller) i 2025. Etatsjef
for oppvekst og kultur opplyser at man jobber hardt for å sørge for at alle lærere har tilstrekkelig kompetanse. Kartlegging av kompetanse er gjennomført, og kompetanseutviklingsplan
er utarbeidet. Ås kommune samarbeider med andre kommuner i Follo om opplæring av
lærere.
Etaten jobber med lederutvikling for rektorer og inspektører, bl.a. gjennom to samlinger i året.
Kommunen har avtale med en coach, dersom det er behov for dette.
Revisor spurte enhetslederne om kompetansen i kommunen. Enhetslederne svarte slik:
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Det er gjennomført systematiske vurderinger av
enhetens kompetansebehov.

4.86

De ansatte får i tilstrekkelig grad anledning til å delta
på relevante og nødvendige kurs eller
videreutdanning.

5.11

Det er tilfredsstillende kompetanse i min enhet slik at
vi kan oppfylle krav og regelverk på området.

1.00

5.03

2.00

3.00

4.00

5.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6).

Underliggende data viser at en stor andel av enhetslederne mener at systematisk vurdering av
virksomhetens kompetansebehov gjennomføres, men 12 % er likevel uenig i at systematisk
vurdering gjennomføres. Når det gjelder påstandene om at de ansatte får tilstrekkelig
anledning til å delta på kurs og har kompetanse som oppfyller krav og regelverk, er skåren fra
enhetslederne høy; bare 6 % av enhetslederne er uenig/delvis uenig i påstandene.

3.3 Vurdering
Revisors spørreundersøkelse til enhetslederne i Ås kommune avdekker et i store trekk
velfungerende internkontrollsystem. Enhetslederne svarer at kommunens ledelse har fokus på
internkontroll. En del enhetsledere gir imidlertid uttrykk for at de selv ikke har tilstrekkelig
kompetanse på internkontroll. Rådmannen bør derfor sette fokus på internkontrollsystemet og
sørge for at alle enhetsledere har god kjennskap til det.
Etisk bevissthet blant ansatte er et element i et godt kontrollmiljø i kommunen. Kommunens
Etiske retningslinjer ble oppdatert i 2016, og nyansatte gis informasjon om etikk. Spørreundersøkelsen avdekker likevel et behov for økt fokus på etikk i kommuneorganisasjonen.
Ansvarsforholdet i kommunen er tydelig gjennom delegeringsreglementet. Med noen få
unntak bekrefter enhetslederne at forventninger er tydelige.
Noen enhetsledere svarer at det ikke er gjennomført systematiske vurderinger av resultatenhetens kompetansebehov. Likevel mener de at ansattes kunnskap om internkontroll i
hovedsak er tilstrekkelig til å oppfylle krav og regelverk på området. Enhetsledere bekrefter
også at de ansatte får delta på relevante kurs, noe som bidrar til fortsatt høy kompetanse i
resultatenhetene.
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4 RISIKOVURDERINGER
Problemstilling nr. 2: I hvilken grad blir det gjennomført risikokartlegginger og -vurderinger for
å kartlegge fare for svikt, feil eller mangler innenfor kommunens tjenester?

4.1 Revisjonskriterier
• Relevante mål som det skal styres etter, må være etablert.
• Risikovurdering av hvilke forhold som kan hindre måloppnåelsen, foretas.
• Forebyggende tiltak mot avdekket risiko iverksettes.

4.2 Fakta
Målstyring
Kommuneplanens samfunnsdel for 2015–2027 fastsetter (s. 6) Ås kommunes fire langsiktige
hovedmål:
• "Innen 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk.
• Innen 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune.
• Innen 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen.
• Innen 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver."
Handlingsprogram 2016–2019 utdyper hovedmålene med delmål, som igjen brytes ned i
tiltak for det enkelte budsjettår. Innen 1. mars hvert år skal alle etatsjefer gjennomgå tiltakene
i handlingsprogrammet for å vurdere om de samsvarer med kommunens mål. I kommunens
årsberetning rapporteres det på de fastsatte målene i handlingsprogrammet. Ås kommune gikk
i 2016 bort fra balansert målstyring.
Kommunestyret vedtok i desember 2016 å igangsette et omstillingsprosjekt for Ås kommune
der målet er å spare 30 mill. kr årlig på omstilling. Plan for omstillingsprosjektet ble vedtatt
av kommunestyret 1.3.2017. Alle arbeidsprosesser i hele kommuneorganisasjonen skal
gjennomgås med sikte på effektivisering. En prosjektgruppe på åtte personer, inkludert to
prosjektledere i 50 % stilling hver, skal lede omstillingsprosjektet. Rådmannen framholder at
redusert kvalitet på noen av kommunens tjenester må aksepteres.
Etatsjef for helse og sosial opplyser at resultatenhetene i sine virksomhetsplaner setter operative mål som de styrer etter. Lovverket gir føringer for hva som skal leveres av tjenester.
Helse- og sosialetaten er opptatt av høy ressursutnytting, slik at tjenestekvaliteten kan
opprettholdes.
Etatsjef for oppvekst og kultur opplyser at etatens mål tar utgangspunkt i kommunens hovedmål, som brytes ned til konkrete mål. Etatsjefen setter målene i samarbeid med skolene og
barnehagene. Skolene har satt mål for resultater ved nasjonale prøver og mål for trivsel i
henhold til elevundersøkelser. Elevenes utvikling kartlegges årlig.
Etatsjef for teknikk og miljø oppgir at de overordnede målene blir brutt ned i resultatenhetenes virksomhetsplaner og årshjul. Resultatenhet byggesak og geodata jobber etter lovpålagte
frister m.m., samt enkelte egne mål. I kommunens årsmelding rapporteres måloppnåelse. Etatsjef har fokus på virksomhetsplanenes mål. Han gir uttrykk for å være "tett på" resultat-
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enheten hvis det er avvik.
Risikovurderinger
Ås kommunes Årsmelding 2015 sier (s. 23) at "risikovurderinger blir fortløpende vurdert i
rådmannens ledergruppe, i stab/støtte og i øvrig ledelse. Risikovurderinger er svært viktig
grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av risiko utføres og dokumenteres
på ulike nivåer og i ulike dokumenter".
Ås kommunes Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (2015) opplyser (s. 4) at analysen er
utført på et overordnet nivå. Fire typer uønskede hendelser vektlegges i kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser):
• Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser.
• Uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever
samhandling.
• Uønskede hendelser som går utover kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av
ordinære rutiner og redningstjeneste.
• Uønskede hendelser som skaper frykt/bekymring i befolkningen.
Kommunen har identifisert totalt 42 uønskede hendelser, som gjennomgås i vedlegg til
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Sårbarhetens konsekvenser og sannsynlighet vurderes,
og risikoreduserende tiltak opplistes.
I budsjettprosessen utfordres enhetsledere til å fremlegge mulige innsparinger. Konsekvenser
av innsparingene beskrives, slik at man kan vurdere tiltakene opp mot hverandre. Dette er
også en form for risikovurdering, som vektlegges i modeller for internkontroll.
Resultatenhet eiendom har utarbeidet Forretningsplan 2016, der risikovurderinger foretas.
Også i beredskapsplaner gjøres det risikovurderinger.
Ås kommune har utarbeidet Beredskapsplan for vannforsyning (2001, revidert 2016). En
risikoanalyse (s. 10) lister i en tabell opp hendelser som kan ramme abonnenter og svekke
kommunens måloppnåelse for drift og økonomi. Hendelsene er gradert fra ufarlig til katastrofalt, og fra lite sannsynlig til meget sannsynlig. På bakgrunn av tabellen er ni hendelser
vurdert nærmere, herunder forebyggende tiltak og beredskapstiltak.
Revisors spørreundersøkelse forela enhetslederne noen påstander om mål og risikovurderinger. Enhetslederne svarte slik:
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Enheten jeg leder har klare mål som vi skal nå.

5.18

Vi har gjennomført risikovurderinger av målene vi
styrer mot.

4.23

Vi har utarbeidet tiltak for å møte risikoområdene som
er avdekket.

4.41

4.53

Vi gjennomfører evalueringer av om vi når våre mål.

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6).

Underliggende data viser stor enighet blant enhetslederne om at de har klare mål som skal
nås. Når det gjelder å risikovurdere målene, spriker svarene mer: 35 % svarer at de er helt
enig/enig i at målene risikovurderes, mens 14 % er uenig/delvis uenig i påstanden og 9 % vet
ikke. 42 % av enhetslederne bekrefter at det er gjennomført tiltak for å møte avdekkede
risikoområder, mens 40 % er delvis enig og 6 % er uenig.
Til påstanden "det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse med utarbeidelse av rutiner
og prosedyrer", svarer enhetslederne følgende:

Helt uenig

2.9%

Uenig

0.0%

Delvis uenig

5.7%

Delvis enig

40.0%

Enig

45.7%

Helt enig

0.0%

Vet ikke

5.7%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prosent

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Svarfordeling.

Diagrammet viser at de aller fleste enhetslederne (86 %) svarer på den positive siden av
skalaen.
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4.3 Vurdering
COSO-modellen innebærer at det fastsettes mål som risikovurderes, det vil si at resultatenhetene vurderer hva som kan hindre dem i å nå sine mål. Risikovurderingene danner grunnlag for kommunens tiltak for å håndtere risiko.
Ås kommune har utarbeidet overordnede mål for enhetene. Handlingsprogram 2016–2019
bryter målene ned i delmål, som brytes ytterligere ned i resultatenhetenes virksomhetsplaner.
Revisors undersøkelser viser at det gjøres en del risikovurderinger i resultatenhetene. I
budsjettprosessen beskrives konsekvenser av mulige kutt. I spørreundersøkelsen oppgir
mange enhetsledere at det gjennomføres risikovurderinger av resultatenhetens mål. Også ved
utarbeidelse av rutiner og prosedyrer gjennomføres risikovurderinger.
Ås kommune har utarbeidet risikovurderinger av beredskap for samfunnssikkerhet, men har
ikke et system for risikovurderinger av overordnete mål for driften.
For å sikre at kommunen når sine mål, er det viktig at man kjenner hvilke forhold som kan
hindre måloppnåelsen. Ås kommune bør derfor gjennomføre og dokumentere risikovurderinger på overordnet nivå. Risikovurderinger av resultatenhetenes mål bør også gjennomføres
i større grad.
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5 KONTROLLAKTIVITETER
Problemstilling nr. 3: I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre
at sentrale arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer?

5.1 Revisjonskriterier
• Ås kommune bør ha et dokumenthåndteringssystem der retningslinjer, rutinebeskrivelser o.l. er oppdaterte og tilgjengelige. Dokumentene bør være kjent blant de ansatte.
• Ås kommune bør ha et avvikssystem for melding og oppfølging av avvik.

5.2 Fakta
Dokumenthåndtering
Med kvalitetssystem menes vanligvis IKT-system (programvare) og innhold (datafiler)
vedrørende kvalitetsstyringsdokumenter og avvikshåndtering. Andre IKT-systemer, som
økonomisystem og fagsystemer, hører også med til kvalitetssystemet i videre forstand.
Ås kommune betegner sitt kvalitetssystem for KSS (KvalitetsStyringsSystem). Kommunen
har hatt KSS siden 1996. Utviklingen har vært som følger:
1. I siste halvdel av 1990-årene hadde man papirdokumenter i ringpermer.
2. I begynnelsen av 2000-tallet hadde man Word-dokumenter i en mappestruktur på server.
3. Prosess-dokumentene ble etter hvert tilgjengeliggjort for ansatte på kommunens intranett.
4. Fra 2011 benyttet kommunen IKT-systemet Kvalitetslosen (forløperen til Compilo).
5. Fra 2015 benytter Ås kommune IKT-systemet Compilo fra Compilo AS, som leverer
systemet til over 200 kommuner.
I dokumentmodulen (kvalitetsbiblioteket) er siste versjon av alle kommunens prosedyrer/rutinebeskrivelser, reglementer, retningslinjer, skjemaer og prosesser arkivert og tilgjengelige i oppdatert versjon for alle ansatte. Alle dokumenter tildeles en ID, slik at dokumentets
historikk (oppdateringer) kan spores. Systemet, som er inndelt etter etatene, gir ledere kontroll
over dokumentene. Ved vesentlige oppdateringer i prosedyrer, f.eks. i henhold til nye lovkrav,
kan ledere kreve lesebekreftelse fra ansatte som plikter å holde seg ajour.
Ås kommune har rutine for årlig oppdatering. For alle dokumenter i KSS er det fastsatt hvem
som er godkjenningsansvarlig og dermed ansvarlig for å revidere/oppdatere dokumentet. Alle
ansatte kan komme med forslag til endringer i dokumenter, men den godkjenningsansvarlig
må godkjenne endringene. Fagansvarlige vil framover bli trukket mer inn i oppdateringen av
dokumenter i KSS.
Alle etater har utarbeidet "prosesser", som gir et helhetlig overblikk over arbeidsdeling og
ansvar på et fagområde. Prosessdokumentene reflekterer at kommunen i høy grad er regulert
av lover, forskrifter og avtaleverk, men samsvar med praksis er også viktig. Alle prosesser er
oppbygd etter en mal. Det er utarbeidet prosesser på alle områder, opplyser organisasjons- og
personalsjef, som er kommunens "kvalitetssjef". Det er også utarbeidet en "prosess for kvalitetsstyring", der roller og ansvar i henhold til Rådmannens delegeringsreglement beskrives.
En rådgiver (50 % stilling) i organisasjons- og personalavdelingen har operativt ansvar for
kvalitetssystemet, herunder veiledning og opplæring. Rådgiveren er behjelpelig med å
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utarbeide rutinebeskrivelser o.l. ved behov. Nyansatte får opplæring i kvalitetssystemet.
Organisasjons- og personalavdelingen tilbyr månedlige kurs til alle ansatte, som melder seg
på etter behov. Rådgiver har månedlig møte med alle superbrukere der man gjennomgår
oppdateringer i systemet og deler erfaringer.
Ås kommune var ISO-sertifisert til 2009, og mye av tankegangen lever videre i organisasjonen, ifølge organisasjons- og personalsjefen. Forskjellen er at man nå lager systemer og
rutiner fordi det er behov for det – ikke fordi man må.
Etatsjef for helse og sosial mener at kommunen har beholdt mye av metodikken fra man var
ISO-sertifisert og at dette gjennomsyrer organisasjonen. Det er enkelt å få oversikt over
aktuelle dokumenter og systemer. Ved tilsyn er det enkelt å finne de dokumenter som etterspørres. Helse- og sosialetaten og dens resultatenheter har utarbeidet mange prosesser og
rutinebeskrivelser.
Etatsjefen opplyser at etat for oppvekst og kultur har benyttet IKT-systemet 13.10.no fra
MoVa AS i fem år. Systemet hjelper skoleeier til å oppfylle kravene til et forsvarlig undervisningssystem, jf. Opplæringslova § 13.10. Systemet inneholder årshjul, som sørger for at alle
oppgaver utføres i fastsatte faser. En rådgiver kjører ut månedlige lister og kontrollerer at
skoler og barnehager følger fristene. Dersom noen ikke er ajour, blir de purret opp. Oppvekstog kulturetaten har også utarbeidet maler, for å sikre ensartet praksis i skoler og barnehager.
Ås kommune er tilsynsmyndighet for alle kommunale og private barnehager, som behandles
likt. Barnehager utvelges for tilsyn etter en risikovurdering. Tilsynene fungerer også som en
veiledning til barnehagene. Tilsynene gjennomføres av ansatte i staben i oppvekst- og kulturetaten. Tre tilsyn ble gjennomført i 2016.
Etatsjef for teknikk og miljø opplyser at alle rutinebeskrivelser som er utarbeidet, er tilgjengelige i KSS. Ansatte som jobber ute i felten, har dårlig tilgang til KSS. Et digitalt system der
arbeidsordre og rutinebeskrivelser kan hentes frem på håndholdte enheter, er tatt i bruk av
resultatenhet eiendom. Flere enheter vil ta systemet i bruk. Ansatte holder seg dermed tettere
opp til kommunens rutinebeskrivelser, og historikk over gjennomførte arbeider bevares.
I spørreundersøkelsen framsatte revisor noen påstander om bruken av KSS. Enhetslederne
svarte følgende:
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KSS er et nyttig hjelpemiddel for å nå enhetens mål og ivareta
lovpålagte oppgaver.

4.20

4.74

Jeg er godt kjent med relevante dokumenter i KSS.

4.11

Mine medarbeidere er godt kjente med relevante dokumenter i KSS.

Det er utarbeidet tilstrekkelig skriftlige rutiner og prosedyrer.

4.33

I forbindelse med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
gjennomføres det risikovurderinger.

4.03
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6).

Underliggende data viser at hovedtyngden av enhetsledere ser på kvalitetssystemet KSS som
et nyttig hjelpemiddel for å nå enhetens mål og overholde lover og regler. Enhetsledere oppgir
videre at de er godt kjent med relevante dokumenter i KSS, men de mener at medarbeiderne
er noe mindre kjent. 86 % av enhetslederne er enig/delvis enig i at det er utarbeidet tilstrekkelig med rutinebeskrivelser. 70 % er enig/delvis enig i at det er gjennomført risikovurderinger
for rutiner, mens 15 % vet ikke.
Arkiv
Ås kommune har sak-/arkivsystemet Public 360. Arkivet, som har 3,8 årsverk og ledes av
arkivleder, er en avdeling under stabsenhet service og kommunikasjon. Arkivet har det
overordnede ansvaret for alle arkiv i Ås kommune. All dokumentasjon som etter arkivforskriften regnes som dokument, blir journalført som en del av en sak.
Public 360 er også et saksbehandlingssystem som brukes av alle enheter i kommunen.
Systemet holder oversikt over frister og saksbehandlingstid. Arkivet kjører hvert kvartal ut
restanselister per resultatenhet, som sendes til ledergruppen og alle saksbehandlere. Enhetslederne kan ta ut restanseliste ved behov.
Ås kommune utviklet sammen med Frogn kommune en vedtaksmodul i Public 360, som ble
tatt i bruk i oktober 2016. Planen var at alle politiske saker som skulle følges opp, skulle
registreres som en egen sak. Rådmannen opplyser (e-post 9.4.2017) at vedtaksmodulen er
avviklet, da den ikke fungerte som tiltenkt. Vedtaksoppfølging skjer nå i et eget system.
IKT
Ås kommunes IKT-avdeling har 9 årsverk – et driftsteam på syv ansatte og et strategisk team
på to ansatte – og hører inn under stabsenhet service og kommunikasjon. Strategisk team vil
bli utvidet med en digital rådgiver som skal være pådriver ved innføring av digitale løsninger.
Kommunens IKT-strategi, som ble utarbeidet i 2011, skal revideres innen 2018; arbeidet er
påbegynt. IKT-infrastruktur i kommunale bygg og dekningsgrad er under kartlegging. IKTavdelingen samarbeider med IKT Follo og Ski kommune. Et tettere samarbeid om informasjonssikkerhet og digitale løsninger for innbyggerne tilstrebes.
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ROS-analyse
IKT-systemet Compilo inneholder, foruten kvalitetssystem, også en modul for risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som Ås kommune ikke har innkjøpt. Kommunen har
imidlertid utarbeidet et skjema for ROS-analyse. På overordnet nivå gjøres risikovurderinger
av samfunnssikkerhet, men ikke knyttet til kommunens hovedmål, ifølge personal- og organisasjonssjef. Også ved utarbeiding av rutinebeskrivelser gjøres det risikovurderinger.
Avvikshåndtering
Compilo inneholder en modul for avvik, som Ås kommune benytter som sitt avvikssystem i
kvalitetssystemet KSS. Prosess for forbedring definerer et avvik som manglende etterlevelse
av krav i lov, forskrift eller kommunale vedtak. Prosess-dokumentet pålegger ansatte å melde
avvik ved å registrere det i avvikssystemet. Avvik bør håndteres på laveste nivå. Enhetsleder
får e-post om at avvik er meldt og har 14 dager på å behandle og lukke avviket. Skjer ikke det,
meldes avviket automatisk videre til etatsjef. Den ansatte som har meldt avviket, kan følge en
logg som viser oppfølgingen av avviket.
Prosess for ledelsens gjennomgang fastsetter at samlerapport for avvik skal gå til rådmannens
ledergruppe én gang per år, samt hvordan rådmannen skal håndtere avviksrapportene. Helseog sosialetaten er best på å rapportere avvik, det vil si at etaten rapporterer mange avvik,
ifølge rådmannen.
Etatsjef for helse og sosial anser avviksmelding som en viktig kilde til forbedring. Feilmedisinering blir alltid meldt som avvik. Det foretas en jevnlig oppfølging av avvik. Ledere kan selv
ta ut avviksrapporter eller bestille dem fra personalavdelingen.
Etatsjef for oppvekst og kultur gir uttrykk for at etaten ikke er spesielt god på å melde avvik i
avvikssystemet. Ofte blir det bare gitt beskjed til rektor på en gul lapp. Etatsjef for teknikk og
miljø opplyser at få avvik meldes i KSS; deres avvik meldes i fagsystemene.
I spørreundersøkelsen framsatte revisor noen påstander om bruken av KSS. Enhetslederne
svarte følgende:

Mine medarbeidere er godt kjent med avvikssystemet i KSS.

4.43

Avvik som skal registreres blir registrert.

4.60

Avvikene blir håndtert på en måte som forbedrer tjenestene og
forebygger mot nye avvik.

4.60

Etatsjef har tilstrekkelig kunnskap om de krav og utfordringer som
gjelder for min enhet.
1.00

4.74

2.00

3.00

4.00

5.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6).
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Diagrammet viser at enhetslederne mener at medarbeiderne er relativt godt kjent med avvikssystemet. Underliggende data viser likevel at 14 % er uenig/delvis uenig i dette. 51 % svarer
at de er enig/helt enig i at alle avvik blir registrert; 11 % er uenig/delvis uenig i dette (og 14 %
vet ikke). Hovedtyngden av enhetsledere mener at avvikene blir håndtert på en måte som
forbedrer tjenesten og forebygger nye avvik; bare 7 % er delvis/helt uenig (og 14 % vet ikke).
De fleste enhetsledere mener at etatsjef har tilstrekkelig kunnskap om de krav og utfordringer
som gjelder for enheten; bare 14 % er uenig/delvis uenig i dette.
Internrevisjon og tilsyn
Ås kommune har ansatt en controller som følger opp store prosjekter i kommunen og samarbeider med resultatenhetene om å utvikle mer effektive arbeidsmåter. Controlleren bruker
dessuten halve arbeidstiden på å følge opp kommunens omstillingsprosjekt for innsparing av
30 mill. kr årlig.
Prosess for revisjon beskriver ansvar for internrevisjon. Rådmannens ledergruppe bestemmer
hvilke områder som skal bli gjenstand for internrevisjon. Ås kommune har i 2016 gjennomført tre internrevisjoner:
• Informasjonssikkerhet.
• Rekrutteringsprosess med fokus på IKT-systemet HR-M.
• Brannsikring og brannforebygging.
Etatsjef for helse og sosial fremhever rollen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kommuneadministrasjonen spør ofte fylkesmannens avdelinger til råds. Og gjennom behandling av
klager på tjenesteyting gir fylkesmannen i stor grad føringer for omfang og kvalitet på
tjenester.

5.3 Vurdering
Ås kommune har hatt ulike former for kvalitetssystem i over 20 år, og kvalitetstenkning
preger organisasjonen. Kommunen benytter et anerkjent IKT-system – Compilo. Systemansvaret er plassert i organisasjons- og personalavdelingen, der deler av en 50 % stilling er
avsatt til dette. Etter revisors skjønn sikrer dette at systemet følges opp på en god måte.
Ås kommunes retningslinjer og prosedyrer er samlet i kvalitetssystemet KSS. Alle ansatte har
dermed full tilgang til kommunens styringsdokumenter i oppdatert versjon. Svarene i revisors
spørreundersøkelse tyder likevel på at ansattes kunnskaper om prosedyrer m.m. i KSS bør
høynes.
Ås kommune har et fullverdig arkivsystem. Oppfølging av politiske vedtak er under
forbedring.
KSS inneholder også kommunens avvikssystem. Prosedyre for hvordan avvik skal meldes og
følges opp (lukkes), er utarbeidet. Melding og oppfølging av avvik er en viktig kilde til å
forbedre kommunens tjenester. Svarene i revisors spørreundersøkelse tyder imidlertid på at
det er rom for forbedringer både ved melding og oppfølging av avvik.
Revisor legger merke til at kommunen benytter uttrykkene "retningslinjer", "rutine",
"prosess", "instruks", "kravspesifikasjon" og "prosedyre" m.fl. En samordnet begrepsbruk bør
vurderes.
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6 INFORMASJONSFLYT OG OVERVÅKING
Problemstilling nr. 4: Er det etablert rutiner for oppfølging av at internkontrollen på
rådmannsnivå for å sikre at den fungerer slik den er tenkt innenfor kommunens enheter?

6.1 Revisjonskriterier
• Riktig og nødvendig informasjon må kommuniseres til alle nivåer i organisasjonen.4
• Oppnådde resultater skal følges opp.
• Avvikssystemet skal benyttes aktivt, det vil si at avvik skal meldes og korrigerende
tiltak iverksettes.

6.2 Fakta
6.2.1 Informasjonsflyt
Ledere i Ås kommunes administrasjon har følgende møterutiner (noe forenklet):
a. Rådmannens ledergruppe (rådmann, tre etatsjefer og fire stabsledere) har ukentlige
møter.
b. Rådmannens ledergruppe har månedlige møter med de tillitsvalgte og
hovedverneombudet.
c. Rådmannens ledergruppe har fellesmøter med alle enhetsledere ca. hver 6. uke.
d. Rådmannen har årlige ledersamtaler med hver etatsjef og stabsleder, der mål og
resultater gjennomgås.
e. Etatsjef for helse og sosial og etatsjef for oppvekst og kultur har månedlige
samarbeidsmøter.
f. Hver etatsjef har månedlige felles ledermøter med alle sine enhetsledere.
g. Hver etatsjef har månedlige statusmøter med hver av sine enhetsledere.
h. Hver etatsjef har årlige medarbeidersamtaler med enhetsledere.
I fellesmøtene (c) kan enhetslederne inndeles i tverrfaglige grupper ved diskusjon av temaer.
Den vedtatte omstillingsprosessen er for tiden hovedtema for fellesmøtene.
Helse- og sosialetatens ledermøter gjennomgår oppgaver, og faglige utfordringer diskuteres.
Etter etatsjef for helse- og sosials mening fungerer ledermøtene godt, selv om det er store
forskjeller på enhetene. Etatsjefen poengterer at man sitter tett i ledelsen. Det er kort vei til
rådmannen for å ta opp akutte hendelser som oppstår; problemer løses ofte fort.
Etatsjef for oppvekst og kultur opplyser at man gjennomgår temaer på de mest sentrale
områdene på ledermøter med rektorer og styrere. Møtene er delt i to – en forvaltningsdel (om
lovendringer, vedtak, nye maler osv.) og en pedagogisk del. Det er viktig å lære av hverandre,
og skoler og barnehager som har lykkes godt på et område, deler sine erfaringer med de
andre. Statusmøter med hver rektor og styrer omhandler aktuelle utfordringer, herunder
økonomi.

4

Kommunikasjon vil si "overføring av informasjon, budskapsformidling", ifølge Bokmålsordboka.
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Etatsjef for teknikk og miljø opplyser at de månedlige møtene med enhetslederne tar for seg
politiske vedtak og signaler fra rådmannens ledergruppe som berører etaten. Enhetsledere gir
også informasjon om hva som skjer i sine enheter. Hver resultatenhet har månedlige møter der
informasjonen bringes nedover. Etatsjefen oppgir å ha god oversikt over hva som skjer i
etaten og tett oppfølging av enhetene. Han involveres i mange konkrete saker; intern kommunikasjon er god.
Organisasjons- og personalsjef anser kommunens intranett som en nyttig kanal til å distribuere informasjon til alle kommunens ansatte. Tilbud om aktuelle kurs, frister for enhetene
m.m. legges ut her.
Ås kommune har utarbeidet Kommunikasjonsstrategi for Ås kommune (revidert 2015). Strategien inneholder både forhold rundt ekstern og intern kommunikasjon. Intranettet og kvalitetssystemet KSS pekes ut som de sentrale kanalene for intern kommunikasjon.
Revisors spørreundersøkelse ga noen påstander om samarbeidet i administrasjonen. Enhetslederne svarte slik:

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6).

Diagrammet viser at enhetslederne mener det er godt samarbeid med både etatsjefer og
økonomiavdeling. Fellesmøtene med etatsjef oppfattes som en god arena for utveksling av
informasjon og kunnskap; bare én enhetsleder er uenig (delvis) i dette.
6.2.2 Overvåking
Ås kommunes rapporteringssystem for økonomi og tjenesteproduksjon er tredelt (oppsummert
av revisor):
1. Årsmelding:5 Ås kommunes årsmelding rapporterer både på økonomi og tjenesteproduksjon. Rådmannen rapporterer på tiltak beskrevet i handlingsprogrammet for
5

Ifølge Kommunal regnskapsstandard nr. 6 (punkt 3.2) er årsrapport det overordnete begrep, som inneholder
tre bestanddeler: årsregnskap, årsberetning og annen informasjon. Årsrapport kalles "årsmelding" i noen
kommuner, inkludert Ås.
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oppvekst/kultur, helse/sosial, teknikk/miljø og rådmannens stab/støttefunksjoner. Tiltak
innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet på etatsnivå, mens tiltak
innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på tjenestenivå.
2. Tertialrapporter: Tertialrapporten er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt
handlingsprogram med økonomiplan. Tertialrapportene presenterer økonomisk status med
prognoser for året. Årsprognosene viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik.
Vesentlige avvik kommenteres i rapporten. Det rapporteres også på hovedsatsninger og
verbaltiltak som er beskrevet i handlingsprogrammet. Rapportering på tjenesteområder ble
lagt om i 2016.
3. Månedsrapporter: Månedsrapporter utarbeides av resultatenhet økonomi og sendes alle
etater og deres resultatenheter.
Økonomikonsulentene i resultatenhet økonomi har fordelt etatene mellom seg, for å yte best
mulig oppfølging. Etatsjefene uttaler til revisor:
• Etatsjef for helse og sosial poengterer at økonomistyringen følges opp månedlig, samt
løpende via økonomisystemet Agresso, der ansatte tar ut rapporter. Etatsjefen anser at
hun har god kontroll på resultatenhetenes tjenesteproduksjon så vel som økonomistyring.
• Etatsjef for oppvekst og kultur mener å ha god kontroll på det som skjer i etaten. Hver
skole og barnehage utarbeider en årlig tilstandsrapport, som legges fram for hovedutvalget. En sammenstilling av tilstandsrapportene for alle skoler og barnehager legges
fram for kommunestyret.
• Etatsjef for teknikk og miljø opplyser at prosjektavdelingen rapporterer månedlig for
alle pågående byggeprosjekter med vekt på framdrift, økonomi og kritiske suksessfaktorer/risiko i hvert prosjekt.
Lederavtale utarbeides i fellesskap mellom etatsjef og enhetsleder. Målene tilpasses enhetens
utfordringer og oppdateres ved årets inngang. Ved utgangen av året vurderes enhetens
oppnådde resultater i forhold til lederavtalens mål for tjenesteyting, økonomistyring og
medarbeidertilfredshet. Alle tre etatsjefer oppgir å ha inngått lederavtaler med sine enhetsledere. I revisors spørreundersøkelse svarer imidlertid bare 70 % av enhetslederne at de har
inngått lederavtale.

6.3 Vurdering
6.3.1 Informasjonsflyt
Ås kommunes administrasjon har en møtestruktur som tilsier at informasjon mellom rådmannens ledergruppe og resultatenhetene flyter bra. Etatsjefer har hyppige møter med sine
enhetsledere, og informasjon fra disse medbringes opp til ledermøtene med rådmannen. Det
ligger til rette for at rådmannen får nødvendig og hurtig informasjon om enhetenes drift.
Alle etatsjefer påpeker at Ås kommunes administrasjon har korte kommunikasjonslinjer
internt, noe som gjør at informasjon om små og større kriser kommer fort fram til rådmannen.
Spørreundersøkelsen viser også at det er god kommunikasjon mellom etatsjefer og deres
enhetsledere. Enhetsledere gir høy skår for utveksling av informasjon på etatenes møter.
6.3.2 Overvåkning
Et effektivt internkontrollsystem må overvåke resultater for å kunne forbedre økonomi og
tjenesteyting. Etter revisors skjønn har Ås kommunes administrasjon fokus på mål- og
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resultatoppfølging gjennom dagens rapportering. Alle etatsjefer er også av den oppfatning at
de har en god oversikt over det som skjer i sine resultatenheter.
Prosess for forbedring beskriver hvordan kommunen skal bruke avvikssystemet til forbedringer. Revisors spørreundersøkelse viser at både melding av avvik og bruk avvikene til
forbedringer, kan forbedres.
Revisor har mottatt sprikende opplysninger om hvor mange enhetsledere som har inngått
lederavtale. Dersom det stemmer at 30 % av enhetslederne ikke har inngått lederavtale, bør
dette følges opp.
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7 INTERNKONTROLL I SYKEHJEM OG VANN/AVLØP/RENOVASJON
Problemstilling nr. 5: Hvordan fungerer systemet for internkontroll innen to store virksomheter i
kommunen?

7.1 Revisjonskriterier
•
•

Kommunen bør ha rutiner for å planlegge resultatenhetenes aktiviteter/oppgaver, kontrollere at oppgavene blir gjennomført, melde avvik og iverksette korrigerende tiltak.
Kommune skal ha et internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 7.

7.2 Fakta
7.2.1 Sykehjem
Moer sykehjem har ca. 100 pasienter (beboere), hvorav 77 pasienter med langtidsopphold
(fordelt på syv avdelinger med 11 pasienter hver) og inntil 22 pasienter med korttidsopphold
(én avdeling; inkl. to lavterskelsrom). Moer sykehjem er en resultatenhet med ca. 100 årsverk.
Kontrollmiljø
Enhetsleder ved Moer sykehjem beskriver sykehjemmet som oppgavestyrt. Det er utarbeidet
en mengde rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister, som er tilgjengelige i kvalitetssystemet
KSS. Kvaliteten på tjenesten skal være lik hele døgnet; gode rutinebeskrivelser er derfor
viktig. KSS brukes aktivt av medarbeiderne, som for det meste har høy kjennskap til kvalitetssystemet. Vikarer har lavere kjennskap, men det er alltid en ansvarshavende per avdeling
på vakt. Sykehjemmets bemanningsplaner styrer hvilke personellgrupper som skal være på
vakt til enhver tid.
Moer sykehjems Lærings og utviklingsplan 2017 er utarbeidet for langtidsavdelingene og for
korttidsavdelingen. Sykehjemmets nåværende kompetanse er kartlagt, og behovet er vurdert
med sikte på å ivareta alle diagnosetyper. Tilbakemeldinger gitt i personalmøter er hensyntatt
i kompetanseplanen. Enhetsleder mener at grunnkompetansen på sykehjemmet er tilfredsstillende. Kompetansebehovet kan endre seg etter hvilke pasienter sykehjemmet mottar. Dersom
det er behov for kompetanse man ikke har, må den skaffes. Kursbudsjettet er lite; hvilke kurs
ansatte får delta på, styres av sykehjemmets behov for kompetanseheving.
Moer sykehjems introduksjonshefte skal hjelpe nyansatte til å bli bedre kjent med sykehjemmets organisasjon og arbeidsoppgaver. Heftet redegjør for etikk og sykehjemmets kvalitetssikring av tjenesteytingen. En sjekkliste skal dokumentere at nyansatte har tilegnet seg
nødvendige ferdigheter.
Enhetsleder poengterer at etiske retningslinjer diskuteres ofte internt, da dette angår mange
sider av pasientbehandlingen – pasientenes liv og død, så å si. Hver yrkesgruppe har sine
yrkesetiske retningslinjer.
Sykehjemmets fagkoordinator har ansvar for å utarbeide arbeidslister, det vil si arbeidsplan
for hver enkelt pasient, for alle åtte avdelinger. Det er arbeidslister for dagvakter, kveldsvakter og nattevakter. Disse er tilgjengelige i Gerica, som er kommunens elektroniske pasient-
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journalsystem for pleie- og omsorgssektoren.
Risikovurderinger
Målsetting for Moer sykehjem (mars 2017) angir tre hovedmål for brukere og ett for ansatte.
For alle målene er det utarbeidet kritiske suksessfaktorer, det vil si hva sykehjemmet må
lykkes med for å nå målene, og måleindikatorer.
I den årlige budsjettprosessen utarbeides konsekvensvurdering av driften i henhold til
budsjettet. Risikotenkningen er også med ved utarbeiding av rutinebeskrivelser og daglige
arbeidslister.
Kontrollaktiviteter
Prosess for Moer sykehjem (2016) skal sikre at pasienter gis et tilpasset tilbud for pleie,
omsorg og rehabilitering på riktig nivå etter lov og forskrift og i henhold til serviceerklæringen. Fra prosessbeskrivelsen går det lenke til aktuelt lovverk. For å være oppdatert på
sykepleiefaglig kompetanse, benytter Ås kommune VAR Healthcare, som er Norges største
prosedyrebibliotek for helsetjenester. Kvalitetssystemet KSS har lenker til de mest aktuelle
prosedyrene i VAR Healthcare.
I tillegg har kommunen utarbeidet retningslinjer, rutinebeskrivelser, skjemaer og maler
spesielt for Moer sykehjem – totalt 66 dokumenter. Enhetsleder "eier" alle dokumenter i KSS
og godkjenner dem. Sekretær på Moer sykehjem er "superbruker" og har operativt ansvar for
oppfølging av dokumentene i KSS.
Alle avvik på sykehjemmet skal meldes i avviksmodulen i KSS. Enhetsleder definerer avvik
som et brudd på en retningslinje. Det er viktig å være åpen på at avvik forekommer. Flest
avvik meldes vedrørende medisinhåndtering. En del avvik skyldes feil fra Ahus. Alle avvik
skal håndteres på laveste nivå og rettes opp løpende. Avvik diskuteres ofte på personalmøter.
Enhetsleder kan gå inn på alle avvik og er av den oppfatning at hun har god oversikt over
avvikene ved sykehjemmet.
Sykehjemmet har én gang per år tilsyn med medisiner fra en tilsynsfarmasøyt, som tar en
gjennomgang av medisinrommet og rutinebeskrivelser for medisiner og gjennomfører
samtaler med alle avdelingssykepleiere. Sykehjemmet har et elektronisk legemiddelkabinett;
alle medisiner som tas ut fra dette, knyttes opp mot en pasient. Det kan tas ut rapporter for
hver enkelt pasient, type medisin eller ansatt. Etter enhetsleders mening er det viktig med
personlig ansvar for medisinrommet: To ansatte har ansvar for kabinettet; de fyller på med
medisiner og sørger for retur av medisiner som skal destrueres.
Informasjonsflyt
Enhetsleder har møter med alle avdelingssykepleiere hver 14. dag. Alt som har med driften av
sykehjemmet å gjøre, tas opp i disse møtene. Avdelingssykepleierne har personalansvar på
sine avdelinger og ansvar for økonomi og drift. Alle avdelingene har personalmøter én gang
per måned. Informasjon til ansatte gis i disse møtene, samt i e-post og intranett. Avdelingene
holder også månedlige fagmøter.
Overvåkning
Nye målsettinger for Moer sykehjem ble utarbeidet i mars 2017. Enhetsleder forklarer at det
var behov for nye mål tilpasset samhandlingsreformen (2012). De fastsatte målene skal måles
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gjennom:
• Brukerundersøkelser.
• Beboermøter/pårørendemøter.
• Gjennomgang av avvik.
• Innkomstsamtaler med pasient eller pårørende.
• Medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.
7.2.2 Vann/avløp/renovasjon (VAR)
Organisering
Resultatenhet vann, avløp og renovasjon (VAR) er organisert under teknikk- og miljøetaten.
Enheten har 14 ansatte, hvorav åtte i administrasjonen og seks i praktisk drift. To ansatte i
administrasjonen jobber med investeringsprosjekter. Enhetens hovedoppgave er å utbygge og
drifte vann og avløp i kommunen.
Ås kommune har satt ut avløpsrensing til Nordre Follo Renseanlegg IKS og Søndre Follo
Renseanlegg IKS. Kommunen kjøper renovasjonstjenester av Follo Ren IKS. Resultatenhet
VAR bruker lite tid på dette.
Kontrollmiljø
Ås kommune kjøper vann fra Oppegård vannverk. Kommunen har også avtale med Ski,
Vestby og Frogn kommuner for levering av reservevann ved behov. Avtalene regulerer
leveringssted, mengde og trykk. Avtalen om reservevann bestemmer at levering av vann skal
skje så snart som mulig og innen åtte timer etter varsling. Ås kommuner har også inngått
avtale med Oslo, Asker, Bærum og Nedre Romerike Vannverk (NRV) om levering av
nødvann i 1000 liters tank. Nødvannet kan levers på noen timers varsel.
Ås kommunes vannsystem er i stor grad konstruert med ringledninger, det vil si at lekkasjer
berører begrensete områder. Dette begrenser behovet for nødvann. Enhetsleder for VAR
opplyser at i de siste fem årene er det levert nødvann 1–2 ganger årlig og kun til små områder
(10–15 hus) .
I kvalitetssystemet KSS er tilgjengelig:
• Prosess for vann, avløp og renovasjon (2016) beskriver kommunens vann og avløpssystem og inneholder beskrivelse av gjennomføring for alle de sentrale oppgaver i
vann og avløpssystemet.
• 21 rutinebeskrivelser eller instrukser for hvordan tiltak skal gjennomføres.
Rutinebeskrivelser er vanskelig tilgjengelig for medarbeiderne som jobber ute; brukervennligheten er ikke god nok, ifølge enhetsleder. Et IKT-system som gir medarbeiderne tilgang fra
håndholdte enheter, planlegges anskaffet. Med dette kan utført arbeid også dokumenteres på
stedet.
De seks medarbeiderne som arbeider ute i VA-anlegget, er erfarne og "kan jobben sin", mener
enhetsleder. Alle har tilgang til KSS, men kjennskapen til kvalitetssystemet blant utemedarbeiderne kunne ha vært høyere.
Risikovurderinger
Ås kommunes Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015–2027 setter følgende mål:
• Gi abonnentene driftssikker vannforsyning med jevn og tilfredsstillende vannkvalitet.
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• Håndtere abonnentenes spillvann (avløpsvann) på en kostnadseffektiv måte, slik at det
ikke er til ulempe for miljø og resipient.
• Ha god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann.
• Håndtere overvann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte for å sikre framtidige
verdier.
Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015–2027 lister opp seks hovedutfordringer for Ås
kommune framover:
• Fornyelse av ledningsnett for vann og avløp.
• Lekkasje i drikkevann-nettet.
• Fremmedvann i avløpet.
• Øke kvaliteten på vannmiljø.
• Sikre framtidig drikkevannforsyning.
• Overvannshåndtering.
For alle hovedutfordringene er det utarbeidet tiltak. Ås kommunes vannledningsnett har de
siste 10 årene hatt en rehabiliteringstakt på 1–1,5 % per år. Kommunens mål er satt til 2 %.
Lekkasjeprosenten har vært på om lag 25 %; målet er 20 %, ifølge hovedplanen. Det rapporteres på disse målene i årlig rapport om vann til Mattilsynet, men ikke i kommunens årsmelding
eller tertialrapporter.
I avløpsledningsnettet siger det i dag inn ca. 50 % fremmedvann; målet er maks 30 %. Målet
om rehabilitering er også her 2 % av ledningsnettet per år. Det rapporteres årlig på målene til
Fylkesmannen, men ikke i kommunens årsmelding og tertialrapporter.
Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse for vann (Vannkvalitet – kritiske punkter på
ledningsnettet vannforsyning, 20.5.2016) gjennomgår kritiske punkter på vannledningsnettet.
Mattilsynet, som gjennomførte et tilsyn med Ås kommunale vannverk 27.5.2016, påla
imidlertid at ROS-analysen utvides til å omfatte alle uønskede hendelser. Mattilsynet, som
poengterte at ROS-analysen er en del av virksomhetens internkontrollsystem, ga frist for
gjennomføring av ny ROS-analyse til 16.1.2017. Enhetsleder VAR opplyser at oppdatert
ROS-analyse ble sendt til Mattilsynet innen 26.6.2017. Mattilsynets frist oversittes dermed
med fem måneder. Mattilsynet ga også pålegg om noen mindre tiltak, som resultatenhet VAR
har utført.
ROS-analyse av alle pumpestasjoner (avløp) ble gjennomført i 2012. Beredskapsplan for
vannforsyning ble revidert i 2016. Enhetsleder opplyser at planen oppdateres igjen sommeren
2017.
Kontrollaktiviteter
Rutinebeskrivelsen VAR avviksbehandling, rapportering, korrigerende tiltak (2015) beskriver
hvordan avvik på VA-området skal rapporteres:
• Driftsforstyrrelser på vann og avløpsnettet skal registreres i fagsystemet GEMINI.
• I KSS' avviksmodul rapporteres pumpestans som medfører nødoverløp, store
vannlekkasjer, abonnenter uten vann i lengre perioder, akutte forurensninger og lav
vannstand i høydebasseng.
• Rapporteringer eksternt til Mattilsynet og Fylkesmannen beskrives også i
rutinebeskrivelsen.
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Resultatenhet VAR følger opp spredte avløp i samarbeid med resultatenhet byggesak og
geodata. Ansvarsfordelingen kunne her ha vært klarere, etter enhetsleder for VAR sin oppfatning.
Informasjonsflyt
Møter for alle medarbeidere i resultatenhet VAR holdes annenhver måned. Revisor oppfatter
at det er god kommunikasjon mellom de som jobber ute og de som jobber i administrasjonen.
Overvåkning
Vannforbruket følges opp daglig i driftsstasjonen. Ved unormalt høyt vannforbruk gjøres det
undersøkelser for å avdekke eventuelle lekkasjer. Kommune følger et prøvetakningsprogram
for vannkvalitet, der prøvene analyseres av et eksternt analysefirma (laboratorium og
rådgiving). Prøvetakningsprogrammet angir hvilke vannprøver som skal tas hvor, hver uke
gjennom hele året. Kommunen rapporterer vannanalyseresultatene årlig til Mattilsynet, med
angivelse av hvor mange prøver som er over godkjente verdier.
For avløp rapporteres det årlig til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, bl.a. på antall tilfeller av
nødoverløp, det vil si at kloakk går i elv e.l.
Resultatenhet VAR har 24 timers vakt på VA-området, slik at tiltak kan settes inn på kort
varsel. Instruks for vann og avløpsvakt (2016) redegjør for hvordan det skal rapporteres ved
driftsforstyrrelser.

7.3 Vurderinger
7.3.1 Sykehjem
Moer sykehjem har, etter revisors vurdering, et godt kontrollmiljø. Enhetsleder har god
oversikt over sykehjemmets kompetanse, som hun anser tilfredsstillende stort sett. Kompetanseplan oppdateres årlig. Opplæring av nyansatte, bl.a. i etikk, vektlegges.
Målsetting for Moer sykehjem (mars 2017) setter oppdaterte mål for sykehjemmet. Risiko er
vurdert utfra kritiske suksessfaktorer. Måleindikatorer er utarbeidet, slik at måloppnåelse kan
dokumenteres.
Prosess for Moer sykehjem beskriver oppgaver ved sykehjemmet på overordnet nivå. Dette
utdypes i en mengde rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister, som er samlet i kvalitetssystemet KSS og tilgjengelig for alle ansatte. Avdelingsmøter vektlegger faglig oppdatering.
Dette tilrettelegger for at sykehjemmets oppgaver gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
Brudd på retningslinjer – avvik – skal meldes i kvalitetssystemet. Oppfølging av avvik er
fastsatt i rutinebeskrivelse. Enhetsleder er av den oppfatning at medarbeiderne er flinke til å
melde avvik, samt at hun har god oversikt over avvikene som oppstår på sykehjemmet. Avvik
diskuteres på personalmøter. Sykehjemmet synes å ha god oversikt over avvik som oppstår,
og rutiner for å lukke avvikene og lære av dem. Ved rapportering av avvik (avviksstatistikk)
er det hensiktsmessig å klassifisere avvikene etter alvorlighetsgrad.
7.3.2 Vann/avløp/renovasjon
Ås kommunes VA-system beskrives i Prosess for vann, avløp og renovasjon. Etter revisors
skjønn har kommunen innrettet seg slik Forskrift om vannforsyning og drikkevann stiller krav
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om, men ROS-analysen for vannforsyning er ikke dekkende. Mattilsynets frist (16.1.2017) for
revidering av ROS-analysen oversittes med fem måneder.
Ås kommune, som kjøper sitt vann fra Oppegård vannverk, har sikret vannforsyningen til sine
abonnenter gjennom avtaler med Ski, Vestby og Frogn kommuner for levering av reservevann
ved behov. Også avtaler for levering av nødvann på tank er inngått.
Alle rutinebeskrivelser er samlet og tilgjengelig i kvalitetssystemet KSS. Enhetsleder for
VAR påpeker at rutinebeskrivelsene er vanskelig tilgjengelig for ansatte som jobber ute. IKTløsning for dette vil komme, noe som vil kvalitetssikre og dokumentere VA-arbeidet
ytterligere.
Resultatenhet for VAR har satt mål for lekkasjer m.m. fra vann- og avløpsnettet. Måloppnåelse rapporteres årlig til Mattilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tilsynsmyndigheter for henholdsvis vann og avløp. Vannkvaliteten overvåkes av et prøvetakningsprogram i regí av et eksternt laboratorium, som sender årlig rapport til Mattilsynet.
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier utdypet
Det heter følgende i kommuneloven § 23 nr. 2: "Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll."
Kommuneloven utdyper ikke hvordan "betryggende kontroll" skal gjennomføres, men
Kommunaldepartementet sier følgende i 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane
(2009): "Internkontroll er i definisjonen til COSO den prosessen 'som er utformet og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll og av andre medarbeidere
for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med hensyn til pålitelig økonomisk
rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og forskrifter'."
COSO-modellen – oversikt
COSO definerer internkontroll som en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens
styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppfyllelse
innen følgende kategorier av mål:
1. Målrettet og kostnadseffektiv drift.
2. Pålitelig rapportering.
3. Overholdelse av lover og regler.
COSO peker på fem sammenhenger og komponenter:
1. Et godt kontrollmiljø.
2. Risikovurderinger med jevnlige utførte risikoanalyser og rapportering.
3. Etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak.
4. God kommunikasjon og informasjon.
5. Aktiv overvåkning fra ledelsens side.
Komponentene er gjensidige avhengige av hverandre, og likeverdige deler av et
internkontrollsystem:

COSO-modellen. Kilde: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013.

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ås kommune

34

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll - 17/00011-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll : Ås Internkontroll Revisjonsrapport endelig

Det kreves ikke at internkontrollsystemet i kommunene skal baseres på COSO-modellen, men
denne inneholder hovedelementer som bør inngå i et internkontrollsystem. Nærmere om
komponenter og sammenhenger:
Internt kontrollmiljø danner grunnlaget som de andre komponentene bygger på i et internkontrollsystem. Kontrollmiljøet omfatter medarbeiderne i kommunen – deres individuelle
egenskaper, integritet, etiske verdier og kompetanse – og organisasjonen og miljøet de
arbeider i. Et positivt kontrollmiljø avhenger av at kommunen har rutiner og systemer som
dekker:
• Integritet/etiske verdier.
• Kompetanse hos medarbeiderne.
• Ledelsesfilosofi og driftsform.
• Fordeling av ansvar og myndighet.
• Organisasjonsstruktur.
• Personalpolitikk/utvikling av menneskelige ressurser.
Risikovurdering forutsetter at det settes mål for virksomheten. Risiko er forhold som kan
hindre måloppnåelse. Dette kan være eksterne forhold som lovendringer og inntektsbortfall,
f.eks. redusert skatteinngang for kommuner, eller interne forhold knyttet til organisering,
kompetanse m.v. Risikovurdering består i å identifisere hva som kan hindre at målene nås, og
danner grunnlaget for hva kommunen velger å gjøre for å kontrollere risikoene. Håndtering av
endringer og uforutsette hendelser er viktig for å styre driften innenfor vedtatte økonomiske
rammer og mål.
En forutsetning for å kunne vurdere risiko, er at det er etablert mål som er tydelige nok til at
man kan identifisere og vurdere risikoen knyttet til dem. Risikoanalyser er sentralt i et internkontrollsystem og danner grunnlag for hvordan risiko skal håndteres og prioritering av
kontrolltiltak. Kommunen bør ha:
• Etablert en struktur for hvilke mål som den skal styre på.
• Et system for å identifisere og analysere risiker som kan påvirke oppnåelsen av
virksomhetens målsettinger.
• Et system for å fastsette tiltak for å håndtere identifisert risiko som kommunen ønsker
å eliminere og for å følge opp tiltak.
Kontrollaktivitetene er handlinger etablert gjennom retningslinjer og prosedyrer som bidrar til
å sikre at ledelsens føringer for å redusere risikoer knyttet til oppnåelse av målsettinger blir
iverksatt. Kontrollaktiviteter skal gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen. Kommunen
bør ha:
• Etablert tilstrekkelig med rutiner som er med på å sikre at kommunens mål blir nådd.
• Medarbeidere må være godt kjent med rutiner.
Informasjon og kommunikasjon trengs for at kommunen skal kunne ivareta internkontrollansvaret på en måte som bidrar til å sikre måloppnåelsen. Dette gjelder både innenfor drift,
rapportering og regeletterlevelse. Informasjonen bør være oppdatert til enhver tid og ha en
kvalitet som gjør at ansvarlig beslutningstaker kan gjøre nødvendige prioriteringer og beslutte
tiltak.
Viktig informasjon må formidles til riktig tid og gjøre de ansatte i stand til å utføre sine
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ansvarsoppgaver. Informasjonssystemene skaffer informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør kontinuerlig og målrettet drift og styring.
Kommunikasjon er en integrert del av informasjonssystemene, men strekker seg videre enn
rene informasjonsstrømmer. Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen. Det er
også behov for effektiv kommunikasjon med eksterne aktører.
Kommunen bør ha rutiner og systemer for:
• Identifisering og formidling av viktig informasjon.
• Informasjon omkring drift, forventninger og krav, eksterne hendelser og forhold, og
kommunikasjon mellom berørte ansatte og mellom ledelse og ansatte.
Oppfølging (overvåkning) skal sikre at nødvendige handlinger eller endringer blir gjennomført. Resultater skal følges opp mot de mål som er fastsatt. Dette kan gjøres gjennom kontinuerlig overvåkning og frittstående evalueringer. Gjennomføres kontroller som forutsatt, og
følges regler og prosedyrer? Blir mangler og avvik avdekket, rapportert og håndtert?
Kontinuerlig overvåkning inngår i den daglige ledelsen og skjer parallelt med driften.
Kommunen bør ha rutiner for:
• Oppfølging av resultater.
• Avviksregistrering.
• Iverksetting av korrigerende tiltak.
KS' hefte Rådmannens internkontroll (2013) viser (s. 17) til at "internkontroll kan være et
fremmedgjørende ord som tilslører at dette handler om systematisk arbeid og dokumentasjon
av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse og
for å unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Enhver kommune bør ha et helhetlig
virksomhetsstyringsperspektiv hvor reduksjon av risiko gjennom internkontroll inngår som et
element."
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016)
Forskriftens formål (§ 1) er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenster, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse og omsorgslovgivningen
etterleves. Noen paragrafer i forskriften:
§6 Plikten til å planlegge:
a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det
skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal
arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten
b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre
oppgavene
c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette
skal gjøres kjent i virksomheten
d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av
kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten
e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt
f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
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g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helseog omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten
arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
§ 7 Plikten til å gjennomføre:
a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og
gjennomføres
b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det
aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet
c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert
brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasientog brukersikkerhet
d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes
e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.
§ 8 Plikten til å evaluere:
a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres
b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve
krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk
arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen
d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges
f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.
§ 9 Plikten til å korrigere:
a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold
b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves,
inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet gjennomføres.
c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette
opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig
forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften, 2016)
§ 7 Internkontroll:
Vannverkseieren skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at denne
følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i denne forskriften etterleves, og
skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang.
Internkontrollen skal minst omfatte:
a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er
plassert
b) rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften
etterleves
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c) registreringer som viser at rutinene etterleves
d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og
e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg.
Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn
på minst 10 m³ drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. Mattilsynet
kan om nødvendig pålegge mindre vannforsyningssystemer å dokumentere internkontrollen
skriftlig.
Vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert, og at alle som bidrar til å
produsere og levere drikkevannet arbeider i samsvar med denne.
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Sak 18/17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ås kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00148-8
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås
kontrollutvalgs forslag til mål og problemstillinger, og følgende
rammebetingelser:
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel
av faste kostnader.
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor,
som koordineres via sekretariatet.
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter
en høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås
som innstiller til sitt kommunestyre.

SAKSUTREDNING:
Etter anmodning fra kontrollutvalget i Ski, vedtok kontrollutvalget i Ås jf. sak 14/17 å
gjennomføre forvaltningsrevisjon av Follo Landbrukskontor i 2018. Forutsetningen er
at alle deltakerkommunene samarbeider om prosjektet.
Sekretariatet ble bedt om å legge frem forslag til formål og problemstillinger.
Follo landbrukskontor
Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fornyet i 2015 avtalen
om administrativt verstkommunesamarbeid for de kommunale oppgavene på
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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landbruksområdet. Ås er vertskommune for Follo landbrukskontor, som ledes av
landbrukssjefen som igjen rapporterer til rådmannen i Ås kommune. Ås
kontrollutvalg har kontrollansvaret for kontoret, og er det eneste av kontrollutvalgene
blant de samarbeidende kommunene som kan gjennomføre en forvaltningsrevisjon
av Follo landbrukskontor.
I avtalen mellom kommunene (se vedlegg) framgår at formålet er å samarbeide om
felles landbrukskontor med ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene
knyttet til landbruksområdet. Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen,
redusere sårbarheten og gi effektiviseringsgevinst.
Med utgangspunkt i formålet for samarbeidet og innspillene fra kontrollutvalget i Ski,
forslår sekretariatet følgende formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og
effektiviseringsgevinst.
Problemstillinger
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet,
åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den
enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i
henhold til rett regelverk?
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser
landbruksoppgavene i egen administrasjon?
Prosjektgjennomføring
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 14/17 sendes Ås kontrollutvalgs forslag til
mål og problemstillinger til øvrige deltaker-kommuner i Follo landbrukskontor med
invitasjon om å samarbeide om prosjektet.
Finansiering
Kostnadene for prosjektet tar utgangspunkt i landbrukskontorets egen
fordelingsnøkkel av faste kostnader. Denne fordelingen gjenspeiler kommunens
landbruksareal, antall landbrukseiendommer og befolkning i kommunen:
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Ski 25%, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8% og Oppegård 5%.
Ås kommune har ifølge en beregning fra FDR 2,25 leveranser av forvaltningsrevisjon
per år. Dersom samtlige kommuner deltar, vil prosjektet utgjøre 23% av ett prosjekt
og vil dermed inngå som del av den årlige leveransen av
forvaltningsrevisjonsprosjekter uten ekstra kostnad. Ski og Nesodden har også rom
for en ekstra leveranse hver. Vestby, Frogn og Oppegård som ikke deltar i FDR
betaler for sin andel av prosjektet enten direkte til FDR eller til Ås kommune.

Ås, 5. september 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Vedlegg:
Avtale om Follo landbrukskontor
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KONTROLLUTVALGET I ÅS
Sak 19/17 Tema forvaltningsrevisjon 2018
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ås kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00221-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018:
1. Follo landbrukskontor – samarbeidsprosjekt.
2.
3.
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene til
neste møte.

SAKSUTREDNING:
Kommunestyret vedtok den 12. oktober 2016 kontrollutvalgets innstilling om Plan for
forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Kontrollutvalget ble gitt i fullmakt å foreta endringer
av prioriteringene i planperioden.
Revisjonen opplyste i e-post til sekretariatet den 13. september 2016 at den beregner
en leveranse på 2,25 forvaltningsrevisjonsrapporter til Ås per år. Antallet prosjekter
baserer seg på dagens budsjettnivå.
Kontrollutvalget i Ås har etter anmodning fra kontrollutvalget i Ski allerede vedtatt å
gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018. Forutsetningen
er at de øvrige deltakerkommunene samarbeider om bestilling og finansiering av
prosjektet. I henhold til finansieringsnøkkelen vil Ås’ andel utgjøre 23% av prosjektet.
Utvalget kan etter dette velge ytterligere to prosjekter i 2018.

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Planen for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 prioriterte følgende prosjekter:

Prosjekt

Aktuelle tema

1.

Administrativ organisering

2.

Investeringer og gjeld

3.

Kommunale innkjøp

4.

Internkontroll

5.

Barn og unges psykiske helse

6.

Flyktningetjenesten

7.
8.

Barnevern
Utleieboliger

9.

Prosjektledelse bygg

Vurdere hensiktsmessigheten av
nåværende organisasjonsstruktur
Måloppnåelse og effektivitet
Kommunens sårbarhet for
renteoppgang
Investeringsprogrammets
hensiktsmessighet
Bruk av aktuelle statstilskudd til
investeringer
Innkjøpenes effektivitet
Bestillerkompetanse
Bruken av rammeavtaler
Etiske innkjøp
Bruken av felles innkjøpskontor
Etterlevelse av regelverket i
tjenesteproduksjon og
myndighetsutøvelse
Hvordan kan kommunale virksomheter
hver for seg og sammen bidra til unge
innbyggeres livsmestring
Skolens virkemidler overfor utagerende
elever.
Integreringen av flyktninger som
bosettes i kommunen.
Nås målene for bolig, barnehage, skole
og arbeid
Enslige mindreårige og voksne.
Etterlevelse av regelverket
Kommunens forvaltning av boligene
Husleiepriser, belegg, boevne.
Holdes budsjettene
Kvaliteten på byggene
Forebygging
Håndtering av saker
Effektivitet og måloppfyllelse

10. Korrupsjon
11. Forvaltningsrevisjon av et
selskap

Kontrollutvalget valgte følgende prosjekter for 2017:
- Internkontroll
- Barnevern – hjemmebaserte tjenester.
Begge prosjektene er ferdigstilt og rapportene legges frem for utvalget i andre saker i
dagens møte.
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I planen for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 er det vedtatt at det skal
gjennomføres en forvaltningsrevisjon av ett selskap i 2019 jf. pkt 11 i plan for
forvaltningsrevisjon.
På grunnlag av utvalgets valg av områder/tema vil sekretariatet til neste møte foreslå
mål og problemstillinger for prosjektene. Deretter vil revisjonen utarbeide
prosjektplaner.

Ås, 5. september 2017

Lene H. Lilleheier/s./
Rådgiver

Vedlegg:
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
2. Overordnet analyse forvaltningsrevisjon.
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PLAN FOR
GJENNOMFØRING AV
FORVALTNINGSREVISJON
2017 – 2020
Ås kommune
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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 risikoog 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 (2013 - 2016)
2013
Forvaltningen av kommunens bygg
NAV-Ås
2014
Samhandlingsreformen
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS
2015
Dokumentbehandling og arkiv
Hjemmetjenester
2016
Sikkerhet og beredskap
Skoleutbyggingen i Ås

Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for
kommunen, bl.a. Kostra-tall, kontrollutvalgets drøftinger, innspill fra rådmannens
ledergruppe og en questback-spørreundersøkelse blant enhetsledere. Follo
distriktsrevisjon mener 12 områder er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i
perioden, jf. analysen.
Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema for
forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.
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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
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alarmsentralen brann øst AS
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo Ren IKS
Follo krise- og incestsenter IKS
Follo Brannvesen IKS
Follo distriktsrevisjon IKS
Nordre Follo Renseanlegg IKS
Søndre Follo Renseanlegg IKS
Follo distriktsrevisjon IKS

Spørsmålet om det i perioden skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av et eller
flere selskap avklares i forbindelse med planen for selskapskontroll 2017 – 2020.
Prioritering av forvaltningsrevisjoner
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 løses ved at kommunen f.eks. får ett ekstra prosjekt hvert
fjerde år.
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Prosjekt

Aktuelle tema

1.

Administrativ organisering

2.

Investeringer og gjeld

3.

Kommunale innkjøp

4.

Internkontroll

5.

Barn og unges psykiske helse

6.

Flyktningetjenesten

7.
8.

Barnevern
Utleieboliger

Vurdere hensiktsmessigheten av
nåværende organisasjonsstruktur
Måloppnåelse og effektivitet
Kommunens sårbarhet for
renteoppgang
Investeringsprogrammets
hensiktsmessighet
Bruk av aktuelle statstilskudd til
investeringer
Innkjøpenes effektivitet
Bestillerkompetanse
Bruken av rammeavtaler
Etiske innkjøp
Bruken av felles innkjøpskontor
Etterlevelse av regelverket i
tjenesteproduksjon og
myndighetsutøvelse
Hvordan kan kommunale virksomheter
hver for seg og sammen bidra til unge
innbyggeres livsmestring
Skolens virkemidler overfor utagerende
elever.
Integreringen av flyktninger som
bosettes i kommunen.
Nås målene for bolig, barnehage, skole
og arbeid
Enslige mindreårige og voksne.
Måloppfyllelse
Kommunens forvaltnings av boligene
Husleiepriser, belegg, boevne.
Sikrer kommunen god prosjektstyring
Forebygging
Håndtering av saker
Mangelfull oppfølging fra eiene

9. Prosjektledelse bygg
10. Korrupsjon
11. Forvaltningsrevisjon av et
selskap

I tillegg kan ----------------------------- være aktuelle tema for forvaltningsrevisjon.
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet
innhold.
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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
1.6.2016
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

Org.nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS

OVERORDNET ANALYSE
FOR ÅS KOMMUNE

Ski, 1.6.2016
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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 fireårsperioden. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.

1.2 Konklusjon
1.2.1

Utviklingstrekk og utfordringer

Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel legger til grunn at det i
Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i 2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019 og
ca. 320 boliger årlig fra 2020. Boligprogrammet anslås å gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,6 % per år. Dette tilsvarer befolkningsveksten de siste tre årene (2013–2015).
Høy befolkningsvekst fører til store investeringer, især i skoleutbygging. Rådmannen anser at
Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenliknbare kommuner. "For
at dette skal realiseres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen
må brukes best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer." (Handlingsprogram 2016-2019, s. 12.)
1.2.2

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Ås kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill til
risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag gjennomgås 21
risikoområder. Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er
ønskelig, ifølge flere rådmenn.

1.3 Anbefalinger
Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig
aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017–2020:
a. Administrativ organisering.
b. Personale.
c. Investeringer og gjeld.
d. Kommunale innkjøp.
e. Internkontroll.
f. Barn og unges psykiske helse.
g. Barnehagedrift.
h. Flyktningetjeneste.
i. Barnevern.
j. Utleieboliger.
k. Prosjektledelse bygg.
l. Reguleringsplan og byggesak.

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
avdelingsleder forvaltningsrevisjon

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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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 fylkeskommunens 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 forvaltningsrevisjon.
Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet 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) definerer nøkkelbegrepene
slik (s. 78):
 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 identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget 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 kommunerevisorforbund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for
analysen.

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Ås kommunes kontrollutvalg bestilte 15.12.2015 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. Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel (vedtatt av kommunestyret 2.9.2015) og
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel (vedtatt 3.2.2016).
Handlingsprogram 2016–2019 (9.12.2015).
Kommunens internettsider (www.as.kommune.no).
Statistisk sentralbyrås kommune-statistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folkemengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter kommune) (ssb.no).
Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebarometeret.no).
Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.
Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.
Enhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra regnskapsrevisjon.

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
15.12.2015: Ås kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, herunder
overordnet analyse
15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse Strømstad med idédugnad om risikovurdering.
9.2.2016:
Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.
Feb. 2016:
Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer.
15.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.
15.3.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.
10.5.2016: Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse.
14.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.
Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.
Revisor takker for godt samarbeid med Ås kommune og FIKS i prosjektet.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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3

UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

3.1 Administrativ organisering
Ås kommunes administrasjon består av sentraladministrasjon og tre etater med 37 resultatenheter:

Kilde: as.kommune.no

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, organisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef.

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 Kostrastatistikk.1 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:

1

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.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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3.2.1





Ås vokste med 489 innbyggere i 2015 til 18 992 innbyggere (1.1.2016). Befolkningsveksten utgjorde 2,6 % – mot 0,9 % i landet.
Også over de siste tre årene har Ås' folkemengde steget med gjennomsnittlig 2,6 % per
år (2,3 % i 2013, 3,0 % i 2014 og 2,6 % i 2015).
Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Ås' folkemengde med 30,7 %, hvilket ga 4.
plass i kommune-Norge.2
I forhold til Kostra-gruppe 7 har Ås litt større andel barn i barnehagealder, normal
andel i grunnskolealder og normal andel innbyggere 80 år og over.
3.2.2













Kommuneøkonomi

Ås kommune hadde driftsinntekter på til sammen nesten 1,3 mrd. kr i regnskap 2015.
Kommunen hadde netto driftsresultat på 5,2 mill. kr (0,9 % av sum driftsinntekter) i
2014 og 46,8 mill. kr (3,9 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum
(1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Det gode driftsresultatet i 2015 forklares
med høy skatteinngang, redusert pensjonspremie og høy kapasitetsutnytting uten
tilsvarende utgiftsvekst.
Gode økonomiske resultater de senere årene har bidratt til å styrke kommunens
disposisjonsfond, som beløper seg til 96 mill. kr etter 2015. I tillegg kommer et
everksfond på ca. 120 mill. kr.
Kommunens netto lånegjeld – 55 289 kr per innbygger – er likt med Kostra-gruppe 7.
3.2.4



Personale

Ås kommunes personale utførte til sammen ca. 1 064 årsverk i 2015.
Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Ås kommune (2014) noe høyere andel årsverk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart lavere andel
årsverk i helse- og sosialtjenester.
Ås kommune hadde et totalt sykefravær på 8,4 % i 2015 – på linje med fire Follokommuners gjennomsnitt (8,3 %, ifølge kommunenes årsrapporter).
3.2.3




Befolkning

Tjenesteområder

Ås kommunes grunnskoler kostet 101 578 kr per elev i 2015 – lik gjennomsnittet i
Kostra-gruppe 7.
En sykehjemsplass kostet vel 1,1 mill. kr i 2015 – 10 % mer enn Kostra-gruppe 7
(gjennomsnitt).
Barneverntjenestens utgifter stiger i Ås, som i andre kommuner.
Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 520 kr (+ mva) for en 120 m2 bolig i 2015 – 17 %
under Kostra-gruppe 7.
Kommunale byggs energiforbruk har gått ned i Ås de siste par årene – til 159 kWh per
m2 i 2015.

2

SSBs statistikk Folkemengd og areal, etter kommune viser at landets folkemengde vokste med 12,4 % over
tiårsperioden 1.1.2006–1.1.2016. Fem kommuner vokste med over 30 %: Rennesøy (42,3 %), Ullensaker (35,3
%), Meland (31,7 %), Ås (30,7 %) og Sørum (30,5 %). De tre fylkene med høyest befolkningsvekst var: Oslo
(22,3 %), Akershus (18,6 %) og Rogaland (18,3 %).

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved
hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Ås kommune som nr. 27 blant landets 428
kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Ås
kommune slik: "Totalt er profilen veldig positiv, langt bedre enn i normalkommunen."

3.3 Utfordringer
3.3.1

Overordnete mål

Basert på Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel setter Handlingsprogram 2016–2019 (s. 3)
opp seks hovedmål for Ås kommune:
1. "Innen 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk.
2. Innen 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune.
3. Innen 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen.
4. Innen 2027 er Ås kommune et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere.
5. Innen 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver.
6. Innen 2027 skal Ås kommune levere gode og effektive tjenester til kommunens
innbyggere."
Handlingsprogrammet inndeler hovedmålene i 25 delmål med tiltak. Kommunen innfører i
2016 et nytt opplegg for målstyring basert på hovedsatsingsområdene miljø, mangfold og
muligheter.
3.3.2

Boligbygging og befolkningsprognose

Boligprogrammet fastsettes i Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens
arealdel. Boligprogrammet legger til grunn at det i Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i
2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019, og ca. 320 boliger årlig i 2020–2030.
Plan- og utviklingssjefen understreker at boligprogrammet er usikkert. Realisert boligbygging
vil avhenge av regulering (21 felt er ferdig regulert; 18 felt er uregulert/under regulering) og
private aktørers utbyggingsinteresse.
"I hht dette boligprogrammet forventes en befolkningsvekst på om lag 7 000 nye innbyggere
fram mot 2030." Dette tilsvarer en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,6 % per år, det
vil si samme befolkningsvekst som de siste tre årene (2013–2015).
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal
og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akershus frem mot 2030. Planen definerer Ås som en "regionby" – ved siden av Sandvika, Asker,
Lillestrøm, Jessheim og Ski. Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått
navnet Bybåndet; her kommer den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden. Ås
defineres som en regionby, men faller utenfor området med sterkest urbanisering.
Ved siden av nærhet til hovedstaden er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) en drivkraft i befolkningsveksten i Ås.
3.3.3

Utfordringer mot 2020

Basert på utviklingstrekk og Handlingsprogram 2016–2019 oppsummerer revisor følgende
utfordringer for Ås kommune til 2020:

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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1 Omfattende investeringer:
 Høyest befolkningsvekst forventes blant barn under 13 år og eldre over 70 år. Kapasiteten
i barnehager, skoler og eldreomsorg må derfor utvides.
 "Ås kommune står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i
planperioden på 1,2 milliarder kroner" (s. 3).
2 Press på driftsbudsjett - omstillingsbehov:
 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) viser realvekst (25 mill. kr i 2016), for å dekke økt
tjenesteproduksjon til en voksende befolkning.
 "Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenlignbare kommunene," og rådmannens budskap er "Stram økonomistyring" (s. 11). "For at dette skal realiseres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen må brukes
best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer."
3 Sentraladministrasjon – innsparinger:
 Handlingsprogrammet (s. 22 og 72) viser at stab- og støttefunksjonene skal driftes med
noe reduserte driftsrammer, bl.a. gjennom reduksjon i seniorpolitiske tiltak og sykefravær
og økte inntekter (parkeringsavgift m.m.).
4 Oppvekst- og kulturetat – nye skoler:
 Nye skoler kommer i drift både i 2018, 2019 og 2021. Et par nye barnehager er også i
støpeskjeen. Både byggefase og innflytting vil kreve stor innsats fra personalet.
5 Helse- og sosialetat – jevn økning:
 Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski, kom i drift i 2016. Nytt demenssenter med 30
plasser og ni nye plasser på mottaksavdeling åpnes i 2017.
 Økte utgifter til barnevern (to nye saksbehandler-stillinger) og sosialhjelp m.m. gjør at
helse- og sosialetaten får økte budsjettrammer fremover.
6 Teknikk- og miljøetat – prosjektstyring:
 Et omfattende investeringsprogram skal styres. Prosjektavdeling omorganiseres til en
stabsfunksjon under etatsjef teknikk og miljø i august 2016; tre stillinger opprettes.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

SENTRALADM.,
PERSONAL,
ØKONOMI

Risiko for avvik:

Område:
Skillet politikk/
administrasjon:

Administrativ
organisering:

Målstyring:

Personale:

Risiko for at kommunens effektivitet hemmes av uklar arbeidsdeling mellom politisk og administrativt nivå. Ås kommunes
reglementer vil bli revidert i
2016. En gjennomgang et par år
senere kan være hensiktsmessig.
Risiko for uhensiktsmessig organisering på noen områder. Organisasjonskartet har i store trekk
ligget fast i ti år. Etter kommunereformens avklaring (2016) bør
organiseringen vurderes. Etatsog enhetsledelse bør styrkes?
Risiko for at etater og resultatenheter ikke styres målrettet.
Kommunen forlot opplegget for
balansert målstyring i 2015 og
innfører i 2016 målstyring basert
på hovedsatsingsområdene miljø,
mangfold og muligheter.
Risiko for at vekst i befolkning
og tjenesteyting medfører press
på personalet. Er årsverkene
optimalt fordelt? Rekruttere,
utvikle og beholde kvalifiserte
medarbeidere er en utfordring
både i oppvekst/kultur og
helse/sosial.
Kommunens årsverk i h.t. egne
tall avviker mindre fra Kostrastatistikken enn i andre
kommuner.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Vesentlighet:

Konsekvens:

Sannsynligh:

H

M

Rasjonell arbeidsdeling og saksgang
er viktig, ikke minst
i store investeringsprosjekter.

M

H

Optimal administrativ organisering er
viktig for ansatte,
folkevalgte og innbyggere.

M

L

Offentlig virksomhet trenger målstyring.

H

M

Kompetent personale er avgjørende
for kommunal
tjenesteyting.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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Kommunens
driftsøkonomi:

Investeringer
og gjeld:

Kommunale
innkjøp:

Internkontroll:

Risiko for at budsjettmidler
utnyttes dårlig. Årlig gjennomgang i handlingsprogram "snur
hver stein"? Noen vil hevde at
innsparingene har gått for langt.
Nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 kan gi endringer
for Ås kommune. Rådmannen har
etablert prosjekt økte inntekter i
2016. Innhenting av statlige tilskuddsmidler til driftsprosjekter
kan gjennomgås om et par år.
Også brukerbetaling (gebyrnivå),
innkreving og Agressos funksjonalitet kan sees på.
Risiko for at kommunens gjeldsbyrde blir tung og renteutgiftene
høye. Lånegjeld per innbygger er
(2015) på nivå med sammenliknbare kommuner. Kommunen er
sårbar for renteoppgang. Er
investeringsprogrammet hensiktsmessig, og hanker kommunen inn alle aktuelle statstilskudd
til investeringsprosjekter?
Risiko for brudd på lov om
offentlige anskaffelser og for
dårlige innkjøp. Er Ås kommunes
innkjøp effektive? Utfordringer er
bestillerkompetanse, konkurransebasert innkjøp, protokoller,
lojalitet til rammeavtaler, etisk
innkjøp og innkjøpssamarbeid.
Ås, Nesodden, Frogn og Vestby
kommuner har felles innkjøpskontor med fire årsverk.
Risiko for at lovverk ikke etterleves i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse.

M

M

Med trang kommuneøkonomi er jevnlig trimming av tjenesteproduksjonen
vesentlig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsprogram.

H

M

Styring av investeringer og gjeld er
meget viktig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsprogram.

M

M

Regelverket for
anskaffelser er noe
forenklet, men fortsatt komplisert.
Kommuner blir
stadig innklaget for
Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA).

H

H

Regelbrudd kan føre
til rettssaker og
omdømmetap.
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BARNEHAGE,
GRUNNSKOLE
Område:
Barn og unges
psykiske helse:

Barnehagedrift:

Grunnskoledrift:

KULTUR,
IDRETT,
FRILUFTSLIV
Område:
Kultur, idrett og
friluftsliv:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for at stadig flere barn får H
psykiske lidelser og sammensatte
hjelpebehov. Ensomhet oppgis
som et økende problem. Kan
helsestasjon, barnehage, skole,
PPT og skolehelsetjeneste bidra
mer for unge innbyggeres livsmestring? Lærere føler at de
mangler virkemidler overfor
utagerende elever. Ås deltar i et
KS-prosjekt i 2016.
Risiko for svikt i barnehagedrifH
ten og forskjellsbehandling av
barnehager (kommunale og private). Kvalitet i kommunale og
private barnehager - følger barnehagemyndigheten opp sitt ansvar?
Risiko for at ikke alle elevgrupper M
får tilpasset opplæring. Kan
undervisningen forbedres med
systemtiltak og digitale undervisningsmidler? Læreres og elevers
trivsel og kompetanse er temaer.

Risiko for avvik:

Risiko for at kulturtilbudet svekkes. Noen temaer: kulturskole,
idrettshaller og innbyggernes
rekreasjonsmuligheter.

Sannsynligh:

H

Psykiske lidelser
blant barn og unge
er et samfunnsproblem som kommunene bør ta tak i.

M

Barnehager er viktig
for barna – og
kommunens
omdømme.

L

Grunnskole er et
stort og krevende
tjenesteområde.
Forvalningsrevisjon
Skoleutbygging
(2016) berørte
temaet delvis.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M
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"Limet i lokalsamfunnet" er viktig for
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HELSE OG
OMSORG
Område:
Pleie og omsorg:

Ressurskrevende
brukere:

BARNEVERN,
SOSIAL,
FLYKTNING
Område:
Flyktningetjeneste:

Barnevern:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for at kommunen ikke
H
makter å dekke tjenestebehovet til
et økende antall pasienter, som
følge av befolkningens stigende
etterspørsel (inkludert flere yngre
brukere, under 67 år) og samhandlingsreformen. Utfordringer
er omsorgsboliger, årsverk, kompetanse, velferdsteknologi og
samarbeid med andre aktører:
Ahus (liggetid, kommunikasjon i
Helsenett, legemiddellister,
avvikshåndtering og kompetanseoverføring) og Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski.
Risiko for at tjenesteyting til psy- H
kisk utviklingshemmede m.fl.
ikke har god kvalitet og ressursbruk, samt at refusjon av utgifter
svikter. Flere Follo-kommuner
opplever nå økende utgifter for
ressurskrevende brukere.

Risiko for avvik:

Sannsynligh:

H

Pleie og omsorg er
et voksende tjenesteområde.
Hjemmetjenester var
gjenstand for forvaltningsrevisjon i
2015.

M

Sårbar brukergruppe
– store beløp.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for sviktende integrering
H
av flyktninger som bosettes i
kommunen. Utfordringer er bolig,
barnehage, skole, arbeid og
sosialisering/integrering. Det
gjelder enslig mindreårige og
voksne flyktninger.
Risiko for svikt i barnevernet.
H
Kommunens barneverntjeneste er
endret – med nesten dobling av
driftsutgiftene de siste tre årene.
Skiller barnevernet i Ås kommune seg fra andre Follo-kommuner? To saksbehandlerstillinger opprettes i 2016.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune

Vesentlighet:

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

Et krevende fagområde i årene som
kommer.

M

Barnevern er viktig
for barna og for
kommunens
omdømme.
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Sosialtjenester:

EIENDOM, VAR,
REGULERING,
BYGGESAK
Område:

Utleieboliger:

Eiendomsforvaltning:

Prosjektledelse
bygg:

Reguleringsplan
og byggesak:

Risiko for at sosialhjelp utbetales
til for mange og for lenge, men
også for lite i noen tilfeller.
Sosialhjelpsutbetalingene øker i
mange kommuner – i Ås
kommune nær dobling over to år.

Risiko for avvik:

Risiko for feil i boligutleien. Ås
kommune har relativt mange
utleieboliger. Utfordringer er
husleiepriser, utleie/belegg og
boevne. Administrative forbedringer gjennomføres i 2016–2017.
Risiko for at kommunale eiendommer verdiforringes. Handlingsprogram 2016–2019 (s. 4)
opplyser at "Kommunen har de
senere årene styrket vedlikehold
og renovering av bygg... for å ta
igjen et betydelig etterslep"
Andre utfordringer kan være
system for kommunal eiendomsforvaltning, bruk av bygningsarealer og sikkerhet i kommunale
bygg.
Risiko for svikt i byggeprosjekter.
Et stort antall prosjekter og hyppige endringer har medført høyt
arbeidspress og sykefravær. Prosjektavdeling omorganiseres til en
stabsfunksjon under etatsjef teknikk og miljø i 2016; tre stillinger
opprettes. Konsulentbruken (7
mill. kr per år) ønskes redusert.
Risiko for mangler i reguleringer
og byggesaksbehandling. Ås har
stort utbyggingstrykk. Kan planarbeid og byggesaksbehandling
forbedres? Gir byggesaksgebyrer
kostnadsdekning (selvkost)?
Kommunesammenlikning i Follo
er ønskelig.

L

M

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Hjelp til selvhjelp
for innbyggere er
viktig, samt å
økonomisere med
kommunens midler.

Vesentlighet:

Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M

Utleie av boliger er
et krevende område
der det lett kan oppstå friksjon.

M

M

Bygningsvedlikehold er et svakt
punkt i mange
kommuner. Ås
kommune har gjort
forbedringer.

H

M

Prosjektledelse er en
nøkkelfunksjon i
kommunens store
investeringsprogram

H

M

Vellykket lokalsamfunnsutvikling er
krevende – og viktig
for mange menneskers trivsel.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ås kommune
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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Sak 20/17 Revisjonsstrategi 2017
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ås kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00204-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger revisjonens overordnete revisjonsstrategi for 2017. Den gjelder for
revisjonsåret 2017, dvs. perioden 1.5.2017 til 30.4.2018. Jf. revisors frist til 15.4. for å
avgi revisjonsberetning for det foregående regnskapsåret
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6.
Planen informerer om revisjonens ressursbruk og framdriftsplan og hvilke
fokusområder som revisjonen vil prioritere. Revisjonen presiserer i notatet at listen
over fokusområder ikke er uttømmende.

Vi merker oss at budsjetterte timer er redusert til 800 timer fra 850 i forrige
revisjonsår.

Ås, 30. august 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Vedlegg: Overordnet revisjonsstrategi 2017 fra Follo distriktsrevisjon IKS, datert
08.08.2017

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I ÅS
Sak 21/17 Budsjett kontroll og tilsyn 2018
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ås kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00211-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn 2018 foreslås budsjettert til
kr. 1 772 000
2. Saken oversendes Ås kommune og skal inngå i kommunens budsjett for
2018.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf.
forskrift om kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/ kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen
revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen”
Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og
direkte utgifter til kontrollutvalget.

Kostnader til Follo distriktsrevisjon - FDR
FDR er kommunens regnskapsrevisor og står for den årlige forvaltningsrevisjonen.
Budsjettet for FDR bygger på 6,55 årsverk, hvorav 2,75 årsverk er avsatt til
forvaltningsrevisjon. Budsjetterte driftsutgifter beløper seg til kr 6 687 500. Av
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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inntektene er kr 5 717 500 refusjoner fra eierkommunene. Kr. 900 000 er
honorarinntekter fra andre selskaper mv. Ås får to forvaltningsrevisjoner per år. Ås
kommunes andel av utgiftene blir etter dette kr. 1 352 200,-

Kostnader til sekretariatet - FIKS
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og
utreder saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene.
Alle syv Follo-kommunene deltar i FIKS, som er et sekretariat med 1,6 årsverk.
Halvparten av sekretariatets driftsutgifter fordeles likt på hver av
deltakerkommunene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.
Styret i FIKS har fastsatt budsjettet for 2018 til kr 1 870 000. Ås kommunes netto
andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen blir etter dette kr. 264 000.
Kommunen betaler ikke mva. for denne tjenesten. Budsjettet legger til grunn samme
aktivitetsnivå som i 2017 og inkluderer lønns- og prisvekst.
Kontrollutvalgets egne kostnader
De direkte utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på
kurs o.a. Budsjettforslaget baserer seg på at det i 2018 blir avholdt 8 møter, inkludert
ett møte i faglig forum for kontrollutvalgene i Follo. I henhold til Ås kommunes
godtgjøringsreglement mottar kontrollutvalgets leder en godtgjørelse tilsvarende 3%
av ordførerens lønn, som igjen mottar lønn tilsvarende 119% av
stortingsrepresentantenes lønn (sist regulert 1.5.17 til kr 928 602,- pr. år). Den årlige
godtgjørelsen til kontrollutvalgets leder utgjør etter dette kr. 33 151,- i tillegg til
godtgjørelse per møte. Møtegodtgjørelse for medlemmer og varamedlemmer tilsvarer
0,1% av ordførers godtgjørelse, og utgjør kr. 1105,- per medlem, per møte. Vi
baserer våre utregninger på eksisterende reglement og satser for 2017.
Kontrollutvalget har fra 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og
utvalget har vært representert på deres fagkonferanse og årsmøte. På årsmøtet i
2017 ble det besluttet å øke kontingenten for å kunne utvide servicen til
medlemmene.
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på NKRFs landskonferanse for
kontrollutvalg. Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til
kontrollutvalget, og vi foreslår at det også i 2018 settes av midler slik at alle
medlemmene kan delta på en konferanse hver.

Budsjett for kontrollutvalgets egne utgifter:

Leder
Møtegodtgjørelse

2017
32 377
43 169

2018
33 151
44 200
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Arbeidsgiveravgift
Konferanse FKT eller NKRF
Abonnement kommunal rapport
Medlemsskap FKT
Andre utgifter bl.a servering.
SUM

11 000
36 000
11 000
4 300
7000
144 846

11 000
38 000
12 500
8 000
8 000
154 851

Kr. 155 000 budsjetteres for utvalgets egne kostnader.
Oppsummering
Budsjett for 2017 og de tre foregående år (kr.)
2014
2015
2016
FDR
1 133 000
1 130 000 1 285 000
FIKS
225 000
235 000
253 000
Utvalgets
123 000
151 000
156 000
egne utgifter
SUM
1 481 000
1 516 000 1 694 000
(avrundet)

2017
1 309 000
256 000
145 000

2018
1 352 200
264 000
155 000

1 710 000

1 772 000

Ås, 5. september 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Vedlegg:
1) FDRs rammebudsjett for 2018
2) Vedtatt budsjett FIKS 2018
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FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Saksutskrift
Budsjett 2018
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00164-1
Jan T. Løkken

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
15.06.2017

Saknr
15/17

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:
Lønnsutgifter
kr 1 420 000
Godtgjørelse til styret
kr
45 000
Øvrige driftsutgifter
kr 298 000
Sum
kr 1 870 000
Refusjon fra kommunene kr 1 870 000
Resultat
kr 0
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for
2017 i parentes):
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

2017
(kr 202 000)
(kr 234 000)
(kr 253 000)
(kr 307 000)
(kr 330 000)
(kr 241 000)
(kr 256 000)

2018
kr 205 000
kr 239 000
kr 260000
kr 314000
kr 339000
kr 249 000
kr 264 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Saksutskriften bekreftes
Ås, 21.august 2017

Jan T. Løkken
Kontrollsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Vår ref.: 17/00164
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:
Lønnsutgifter
kr 1 420 000
Godtgjørelse til styret
kr
45 000
Øvrige driftsutgifter
kr 298 000
Sum
kr 1 870 000
Refusjon fra kommunene kr 1 870 000
Resultat
kr 0
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for
2017 i parentes):
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

2017
(kr 202 000)
(kr 234 000)
(kr 253 000)
(kr 307 000)
(kr 330 000)
(kr 241 000)
(kr 256 000)

2018
kr 205 000
kr 239 000
kr 260000
kr 314000
kr 339000
kr 249 000
kr 264 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.

Vedlegg:
FIKS budsjett 2018, Vedlegg Økonomiplan 2018-2021, MalForventningsbrev IKS 2017
inkl mal for økonomiplan
SAKSUTREDNING:
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2017-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd
med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i antatt lønn pr 1.7.17 med en reserve på litt
over 3% for å dekke lønnsoppgjøret 2018. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende.
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser og vårt forslag bygger på en
sats på kr 1150,- pr. møte. Styrets leder får dobbelt godtgjøring.
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2017-priser. Alle
innkallinger til kontrollutvalgene og styret legges nå kun ut på våre internettsider og
utvalgsmedlemmene kan laste ned innkallingene derfra. Dette har medført en betydelig
reduksjon av portoutgiftene i de siste par årene. Brevpost benyttes fortsatt ved enkelte
store dokumenter, uoff-saker og noen ganger ved innkalling av vara. Delt skriver og
kopimaskin med kommunen og mindre kopiering har også redusert utgiftene.
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig
av programmet. Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere.
Posten kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. Med ny medarbeider vil behovet
for denne posten trolig øke, men fjorårets regnskap viste et betydelig mindreforbruk.
Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100
000 for 2016. Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Vår ref.: 17/00164
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Budsjettet er som helhet snaut og det er lite å gå på innen den enkelte post.
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2018 har vi
lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 17 til grunn.
Forslaget til økonomiplan 2018 – 2021 baseres på en årlig prisvekst på 3%.
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 2,6% sammenlignet
med 2017.

Ås, 01.06.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Detaljert budsjett for 2018
2. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021
3. Follorådets mal for forventningsbrev 2018

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Vår ref.: 17/00164
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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Sak 22/17 Faglig forum 2017
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ås kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00222-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes
sekretæren.

SAKSUTREDNING:
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo holdes i år 26. oktober kl 18.00 til 20.30 i
Kommunestyresalen i Ås.
Styret i FIKS har vedtatt programmet. Hovedsaken blir en presentasjon av rapporten
som KS har fått utarbeidet om det kommunale risikobildet. Vi får også en rapport om
kontrollutvalgenes medvirkning til planleggingen av Nordre Follo kommune.
Møtet er satt opp på kontrollutvalgenes møteplan for høsten og frammøtet pleier å
være godt.

Ås, 5. september 2017
Lene H. Lilleheier/s./
Rådgiver

Vedlegg: Program Faglig Forum 2017
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO

Sted:

Ås kulturhus, kommunestyresalen

Tid:

Torsdag 26. oktober 2017 kl. 1800 - 2030

Hovedtema:

Det kommunale risikobildet

18.00

Åpning
v/ Thorbjørn Nerland, styreleder i FIKS

18.05

Ny kontrollsjef i FIKS presenterer seg

18.15

Det kommunale risikobildet
v/ Gjertrud Strand Sanderød, rådgiver i KS

19.00

Spørsmål og kommentarer

19:30

Pause med enkel servering (kaffe/te, rundstykker, frukt)

20:00

Nordre Follo kommune – kontrollutvalgenes medvirkning til
planleggingen av den nye kommunen
v/ Lars Bilet, leder av kontrollutvalget i Ski

20.30

Avslutning

‘

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse
Rådhusplassen 29
Telefon
64 96 20 58 (m) 95 93 96 56
E-post
FIKS@as.kommune.no
Internett:
www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Sak 23/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ås kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00212-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

VEDLEGG:
1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.6.2017
2) Henvendelse fra Kjell Brynildsen angående saken; Ås Mart’n 2017 og søknad
om lån til dekning av underskudd, og svaret fra Håkon Henriksen.
3) Aktivitetsplan for Ås kontrollutvalg per september 2017.

Muntlig orientering om:
1. Fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ved Janna
Bitnes og Einride Berg.
2. Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder i FIKS.
Ås, 05.09.2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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MØTEPROTOKOLL
Ås kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

13.06.2017 kl. 18:00
Lille sal i Kulturhuset
Avsluttet kl. 18:45

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.
Møtende medlemmer:
Einride Berg (A), Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (A), Liv Korslund
(Sp)

Forfall:
Anne Odenmarck (A)
Marie Steen, varamedlem (A)
Fra Follo distriktsrevisjon (FDR) møtte:
Didrik Hjort, forvaltningsrevisor
Møtesekretær:
Lene H. Lilleheier (FIKS)
Diverse merknader:
Møteprotokoll godkjent 13.06.2017

Håkon L. Henriksen/s./
leder

Einride Berg/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59(m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

23/17 Orienteringssaker - 17/00212-1 Orienteringssaker : Protokoll Ås kontrollutvalg 13.06.2017

Saksliste
Side
Saker til behandling
11/17 17/00154-2

Rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 9

3

12/17 17/00118-3

1. tertialrapport 2017

4

13/17 17/00150-2

Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 30.04.17

5

14/17 17/00148-2

Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

6

15/17 17/00165-1

Orienteringssaker

8

Eventuelt

Ås kontrollutvalg 13.06.2017
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Saker til behandling

Ås KU-11/17
Rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 9
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.12.2016 revisjonsbrev nr. 9, og
rådmannens svar av 18.05.2017 til orientering.
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.12.2016 revisjonsbrev nr. 9, og
rådmannens svar av 18.05.2017 til orientering.

[Lagre]

Ås kontrollutvalg 13.06.2017
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Ås KU-12/17
1. tertialrapport 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2017. Utvalget tar
rapporten til orientering.
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017:
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2017. Utvalget tar
rapporten til orientering.

[Lagre]

Ås kontrollutvalg 13.06.2017
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Ås KU-13/17
Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 30.04.17
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.

[Lagre]

Ås kontrollutvalg 13.06.2017
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Ås KU-14/17
Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i
2018. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom de deltakende
kommunene.
Følgende invitasjon sendes til kontrollutvalgene i Frogn, Vestby, Nesodden og
Oppegård:
Kontrollutvalget i Ås inviterer de deltakende kommunene i Follo
landbrukskontor om å samarbeide om en forvaltningsrevisjon av
landbruksforvaltningen.
De berørte kontrollutvalg samarbeider om utvikling av formål og
problemstillinger og bidrar til finansieringen.

Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017:
E-post fra Landbrukssjefen datert 12.juni 2017 med spørsmål om prosjektet ble delt
ut i møtet til utvalgets orientering.
Sekretariatet la fram følgende nye forslag til innstilling:
1. Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor i 2018. Prosjektet gjennomføres som et
samarbeidsprosjekt mellom de deltakende kommunene. De berørte
kontrollutvalg samarbeider om utvikling av formål og problemstillinger og
bidrar til finansieringen.
2. Sekretariatet legger frem forslag til formål og problemstillinger til utvalgets
neste møte.
3. På grunnlag av kontrollutvalget i Ås’ foreløpige innstilling om formål og
problemstillinger sendes en invitasjon til øvrige kontrollutvalg om deltakelse
i prosjektet.
Utvalgets leder og nestleder foreslo følgende tilføyelse og endring i
sekretariatets nye innstilling punkt 1:
Tillegg: Kontrollutvalget i Ås har ikke prioritert dette, men vil gjøre det, dersom alle
de øvrige deltakende kommuner i Follo landbrukskontor gjør vedtak om det.
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Siste setning endres til: De berørte kontrollutvalg samarbeider om utvikling av
formål og problemstillinger, og finansiering i henhold til fordelingsnøkkelen.
Votering: Sekretariatets nye innstilling med tillegg av innkommet forslag fra leder og
nestleder ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017:
1. Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor i 2018. Kontrollutvalget i Ås har ikke prioritert dette, men vil
gjøre det, dersom alle de øvrige deltakende kommuner i Follo landbrukskontor
gjør vedtak om det. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt
mellom de deltakende kommunene. De berørte kontrollutvalg samarbeider om
utvikling av formål og problemstillinger, og finansiering i henhold til
fordelingsnøkkelen.
2. Sekretariatet legger frem forslag til formål og problemstillinger til utvalgets
neste møte.
3. På grunnlag av kontrollutvalget i Ås’ foreløpige innstilling om formål og
problemstillinger sendes en invitasjon til øvrige kontrollutvalg om deltakelse i
prosjektet.

[Lagre]
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Ås KU-15/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017:
Sakene tas til orientering.

[Lagre]
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Håkon L Henriksen <hlarhenr@online.no>
26. august 2017 14:37
FIKS; Berg Einride; Bitnes Hagen Janna; Korslund Liv; Odenmarck Anne;
Ås kommune
Fw: Lån til Schytz & Co.

Oversender dette til info.
hilsen
Håkon L Henriksen
Leder av Kontrollutvalget
From: Kjell Ivar Brynildsen
Sent: Saturday, August 26, 2017 11:28 AM
To: Håkon L Henriksen
Subject: Re: Lån til Schytz & Co.

Jeg foreslår selvsagt ikke at dere skal kontrollere noe annet enn kommunens aktivitet, her. Men
nå har du i alle fall blitt varslet om at Rådmannens innstilling høyst sannsynlig bryter med EØSreglementet. De er dessuten i ferd med å gi et høyrisikolån (rådmannens egen betegnelse), som
- ettersom det er rentefritt, er å betrakte som støtte - til en organisasjon som allerede har
begått et lovbrudd, ved å drive betydelig økonomisk aktivitet, uten å være registrert i
foretaksregisteret.
Nå har du blitt varslet om dette. Jeg kommer naturligvis ikke til å la denne saken ligge, fremover.
Er i dialog med Trancparancy Internasjonal, v/ Guro Slettemark, om denne;
http://www.as.kommune.no/getfile.php/3276653.746.efrabrcqax/Sak+Kunstinnkjøp+Vedlegg+1
+-+6.pdf
Om du muligens har litt vond smak i munnen på grunn av at den saken ikke ble anmeldt,
foreslår jeg at du gjør noe med det nå.
Sistnevnte er i forbindelse med et manus jeg jobber med, om korrupsjon.
Mvh Kjell Brynildsen, M.A.
Historiker og kunsthistoriker

26. aug. 2017 kl. 11.34 skrev Håkon L Henriksen <hlarhenr@online.no>:
Hei
Kontrollutvalget har ingen myndighet til å kontrollere noen ikke kommunale
stiftelser, organisasjoner, eller hva dette nå er.
Vi kontrollerer kun kommunens egne og eide aktiviteter.
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Foreløpig ser jeg ikke at kommunen har gjort noe som tilsier
at Kontrollutvalget skal involveres, så nå må en bare avvente den videre
administrative og politiske
behandlingen, og eventuelle vedtak.
hilsen
Håkon L Henriksen
-----Opprinnelig melding----- From: Kjell Ivar Brynildsen
Sent: Thursday, August 24, 2017 11:31 PM
To: hlhenriksen@online.no
Subject: Lån til Schytz & Co.
Hei, stusser veldig over denne saken. Det er flere grunner til det. En er at det i
saksfremlegget ikke forekommer noen ting om hva slags organisasjon som har
stått bak Åsmartn i 2017. Er det samme som Bonsak står ansvarlig for? Eller er
det en annen? Arrangementet må jo ha et organisasjonsnummer, om ikke
folkene bak skal hefte personlig for gjelden. Det må jo foreligge noe i vedtektene
om disponering av overskudd, også, skulle jeg tro.
Så er det andre momenter; Et rentefritt lån er å oppfatte som offentlig støtte,
noe som ikke kan gis til aktører som konkurrerer i et konkurranseutsatt marked.
Å omgjøre Åsmartn til en musikkfestival med meget kjente artister, er etter min
mening å entre et marked som det ikke bare er konkurranse på, lokalt
(Samskipnaden), men som også konkurrerer i et betydelig større geografisk
område enn Ås. Dette har vel Schytz også sagt at er ett av målene.
Dermed brytes det vel enkelte EØS-regler for konkurransevridning?
EØS-reglene vil også brytes, mener jeg, om det ikke er vedtektsfestet at
organisasjonen som står bak Åsmartn 2017 er non-profit. Kommunen kan vel ikke
gi rentefrie lån til næringsdrivende?
Et tredje moment er risikoen, som rådmannen selv påpeker er meget høy. Ennå
et argument for konkurransevridning, ingen andre ville sannsynligvis lånt
organisasjonen bak Åsmartn disse pengene, og lånet fremstår ytterligere som en
skjult støtte, for at ikke konkursen skulle bli et faktum. Da er det avgjørende at
organisasjonen bak er non-profit. Og det er for sent å endre vedtektene nå. Er
det ikke med, må tilbudet om lån trekkes, eller lånet ha markedsrente for
tilsvarende risikolån, slik jeg forstår det.
Det fjerde momentet er, at dette vil danne presedens, og at det kan bli vanskelig
å nekte andre arrangører tilsvarende avtale, senere. Kan godt være at dette er en
villet konsekvens fra rådmannens side, men da burde det vel kanskje vært tatt
med noen ord om dette i innstillingen?
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For det femte burde regnskapet for Åsmartn 2017 vært offentliggjort, slik at de
som skal bevilge dette lånet - i tillegg til borgere, presse og andre som kan ha
interesse av det - kan vurdere i hvilken grad organisatorenes egne selskaper har
blitt tilgodesett med utbetalinger fremfor andre kreditorer. Såvidt jeg har sett, er
ikke regnskapene vedlagt innstillingen. Jeg ser heller ingen grunn til at disse skal
unntas offentlighet, regnskap skal normalt være offentlige dokumenter.
Jeg synes hele denne saken virker svært uryddig, og håper Kontrollutvalget for en
gang skyld kan være litt pro-aktive.
Rent politisk tar det seg vel dårlig ut at Høyre delvis støttet denne innstillingen i
HOK, også. Det er kunnskapsløst og dårlig håndverk.
Vennlig hilsen
Kjell I. Brynildsen
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Ås kommune

Åsmartn - søknad om lån til dekning av underskudd
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.: 17/02225-1
Møtedato
23.08.2017
30.08.2017

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune gir et kommunalt rentefritt lån på 400 000 kr til Åsmartn med 5
års avdragstid.
2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond.
3. Rådmannen utarbeider en avtale og gjeldsbrev med Åsmartn om vilkår for
lånet.
Ås, 16.08.2017
Trine Christensen
Rådmann

Emil schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyre
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
Ingen
Saksbehandler sender vedtaket til:
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Åsmartn satset stort i 2017, men gikk med et underskudd på 500 000 kr.
Hovedårsaken til underskuddet var lavere billettsalg enn budsjettert som følge av
dårlig vær. Åsmartn søker kommunen om lån på 400 000 kr for å dekke
underskuddet og sikre videre drift i 2018.
Fakta i saken:
Åsmartn 2017 var det største Åsmartn arrangementet hittil med profilerte artister og
høyt besøkstall. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger fra publikum og det ble
lagt ned en betydelig frivillig innsats for å gjennomføre arrangementet. Til tross for
2 300 besøkende innenfor festivalportene, ble antall besøkende lavere enn
budsjettert. Dårlig vær på fredag bidro til betydelig lavere besøkstall enn budsjettert.
Underskuddet for arrangementet ble på 500 000 kr. Åsmartn har søkt Ås kommune
om lån på 400 000 kr til dekning av deler av underskuddet. Resterende del av
underskuddet dekkes av privatpersoner engasjert i Åsmartn og kronerulling blant
innbyggerne i Ås.
Med et kommunalt lån kan Åsmartn videreføres med samme organisasjon og nivå de
kommende årene. Arrangementet må imidlertid legges om med sikte på i større grad
å sikre og gå med overskudd for å kunne dekke avdrag på lånet. Det tar tid å bygge
opp en festival som Åsmartn har satset på i 2017.
Forutsetningen for å lykkes vil kunne være bedre i 2018, da arrangementet har blitt
mer kjent for publikum. Det vil imidlertid fortsatt være stor økonomisk risiko knyttet til
arrangementet. Ås kommunes lån må derfor kategoriseres som et høyrisikolån med
stor fare for å måtte tapsføres.
Vurdering
Saken gjelder i realiteten om Ås kommune ønsker å bidra til å videreføre Åsmartn på
dagens nivå eller ikke. Da må kommunen bidra med et lån og påta seg en betydelig
økonomisk risiko. Åsmartn er drevet av frivillige med stor dugnadsinnsats. Dersom
dette arrangementet skulle vært drevet i kommunal regi, ville det sannsynligvis kostet
mer enn de 400 000 kr som det søkes om lån til.
Dersom Ås kommune skal bidra med lån, må det stilles krav om at Ås kommune kan
stille betingelser om at budsjettet for Åsmartn 2018 forelegges og godkjennes av
kommunen.
Åsmartn 2017 har samarbeidet godt med Ås kommune. Dette samarbeidet må
videreføres. Det må også vurderes om Ås kommune skal ytterligere engasjere seg i
arrangementet for å bidra til at arrangementet får bedre rammebetingelser for å få et
godt økonomisk resultat. Samtidig er det ønskelig at Åsmartn videreføres som et
arrangement basert på frivillig innsats.
Økonomiske konsekvenser:
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Ås kommune
Etter Rådmannens vurdering vil et lån til Åsmartn være forbundet med stor
økonomisk risiko. Arrangementet er basert på frivillighet. Den store innsatsen som
legges ned av frivillige er prisverdig, men det er også en usikkerhet for kommunen å
låne ut penger til et tiltak som forutsetter stor frivillig innsats for å lykkes. Ås
kommune har i f-sak 29/17 gitt kr 100 000 i sponsorstøtte til årets Åsmartn.
Det er stor økonomisk usikkerhet knyttet til et slikt arrangement. Dersom det skal
budsjetteres med et overskudd for å kunne dekke et kommunalt lån, vil dette også
innebære at det må tas risiko i 2018 og videre. Det er krevende å arrangere en
festival som både skal ha et forventet overskudd og ikke skal ta økonomisk risiko.
Et kommunalt lån forutsetter at Åsmartn signerer et gjeldsbrev til kommunen.
Rådmannen utarbeider et gjeldsbrev som undertegnes av ordføreren på vegne av Ås
kommune. Det avtales i gjeldsbrevet at det skal tjene som særlig tvangsgrunnlag jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Dette innebærer at gjeldsbrevet, i tilfelle av
mislighold, kan inndrives hos namsmyndighetene uten forutgående søksmål. Dette
vil forenkle inndriving av midlene, men risikoen for at Åsmartn går konkurs og ikke vil
klare å betale tilbake lånet vil fortsatt være tilstede.
Åsmartn har fått utsatt betalingsfrist for sine forpliktelser ut september. Saken må
derfor vedtas av kommunestyret i møtet 6. september.
Alternativer:
Alternativet til et kommunalt lån vil være at Åsmartn slår seg konkurs. Dette medfører
at dagens organisasjon legges ned og eventuelt nye krefter må ta initiativ til å drive
Åsmartn fremover. Åsmartn i sin nåværende form går da en usikker fremtid i møte.
Det er mulig å arrangere Åsmartn i betydelig mindre skala og med mindre økonomisk
risiko. Dette vil være et arrangement som vil likne mer på tidligere års
arrangementer. Antall besøkende må da antas å være vesentlig lavere.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen ser at mange av Ås kommunes innbyggere har gitt positiv respons på
årets Åsmartn. Det setter kommunen på kartet og gir positivt omdømme utad.
Det innstilles på at det gis et kommunalt lån dersom det er politisk ønske om å
videreføre Åsmartn på 2017 nivået.
Alternativt slår Åsmartn seg konkurs. Eventuelle nye krefter må da ta initiativ til å
arrangere Åsmartn fremover.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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KONTROLLUTVALGET (KU) I ÅS KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR. september 2017
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal
være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. KST=Kommunestyret
Nr. Beskrivelse

1
2
3

4
5

6

Frist

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Handlingsplanen for utvalget
Aktivitetsplan
Møteplan 2017

Desember

Ansvar

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

Status

KU sak 5/17
Årlig ajourføring
Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte

24.1
7.2
14.3(avlyst)
9.5
13.6

Avsluttet

KST sak: 9/17

12.9
26.10 Faglig forum
31.10
12.12

15. april

FDR

KU 8/17

KST sak 26/17

1.Tertialrapport jan-april 2017

Mai

Kommunen

KU 12/17

KST 31/17

2. Tertialrapport jan-aug. 2017

Okt.

Kommunen

KU 31.10.17

Rapporter fra revisjonen:
Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16 – 30.04.17)
Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17 – 31.10.17)

Mai
November

FDR
FDR

Kommunens årsregnskap for 2016
Tertialrapporter:

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 31.08.2017

KST

KU 13/17

1
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Nr. Beskrivelse

7

8

9

Revisors uavhengighet – utdanning/praksis
Revisjonsbrev nr. 9 og Rådmannens svar
Revisjonsstrategi 2017
Forvaltningsrevisjon
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Prosjekter 2017:
internkontroll
Barnevernet
Oppfølging av tidligere prosjekter
Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen - videre oppfølging
Skoleutbyggingen i Ås
Sikkerhet og beredskap
Overordnet analyse og plan for
forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

Frist

Ansvar

August 2018

FDR
FIKS
FDR

18.03.16
Januar 2018
1.3.17
23.11.17
Høst

Status

Avsluttet

KU 24.1.17

Følg opp med revisor ultimo 2017
KU 12.09.2017

KU 11/17

KU 27.9.16

KST 12.10.16

FDR
KU 12.09.2017 - Rapport
FDR
KU 12.09.2017 - Rapport
Rådmannen:
KU 13.12.16

KST 01.02.17

KU 9.5.17

KST 23.05.17

KU 27.9.16

KST 12.10.16

FIKS

Høst 2017

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 31.08.2017

KU 14/17,
KU 12.09.2017 – Mål og problemstillinger

2

