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Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vedtaksoppfølging i
Oppegård kommune til orientering.

2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen:
a) utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det

går frem hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.

b) etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra

administrativt til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder

også på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.

c) legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av

disse, som er tilgjengelig for både politikere og innbyggere.

3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin
oppfølging av kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
Rapport fra forvaltningsrevisjon - Oppegård - vedtaksoppfølging 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 26.1.2017 i sak 1/17 Mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon i 2017 for prosjektet. Kontrollutvalget godkjente i møte 16.3.2017 
i sak 7/17 revisjonens forslag til prosjektplan. 

Formål og problemstillinger for prosjektet  

Undersøke kvaliteten på administrasjonens oppfølging av vedtak, herunder vurdere 

om det er etablert system og rutiner som sikrer at politiske vedtak blir iverksatt og 

fulgt opp. Undersøke om kommunen har etablert system og rutiner for rapportering 

knyttet til vedtaksoppfølging. Undersøke hvordan politiske vedtak blir kommunisert 

med innbyggerne 
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 Side 2 av 3 

Avgrensing, metode og revisjonskriterier: 

Rapporten er basert på dokumentanalyse, intervju med rådmann, ordfører, leder for 

formannskapskontoret og to utvalgsledere (Levekårsutvalget og utvalget for miljø og 

plan). Stikkprøvekontroll ut fra ti vedtak i kommunestyret og politiske utvalg. 

Revisjonskriterier har bl.a. vært Kommunelovens § 23 om adm.sjefens oppgaver og 

myndighet, KS-veileder «Tillit» og KS-boka «Folkevalgt 2011 – 2015 i kommunen». 

Kommuneloven § 4 Informasjon om kommunens virksomhet og § 48 nr. 5. vedr. 

årsberetningen.  

Viktige funn i rapporten: 
 

- Kommunen har etablert et system for registrering, iverksettelse og oppfølging 

av politiske vedtak. 

- Det blir rapportert til politisk nivå om oppfølgingen av verbalvedtak ved 

behandlingen av budsjett og handlingsprogram og eventuelle avvik blir synlig. 

I tillegg rapporteres avvik på disse områdene umiddelbart muntlig til 

formannskapet. 

- Det blir ikke rapportert til politisk nivå om vedtak i enkeltstående saker, med 

mindre sakene blir ført tilbake til politisk nivå. De intervjuede utvalgslederne 

etterlyser bedre og mer rapportering om framdrift i vedtak fra utvalget. 

- I administrasjonen og i møter med politisk ledelse er det etablert en praksis for 

å avklare/tolke utydelige vedtak fra kommunestyret.  

- De intervjuede utvalgslederne peker på at det forekommer at 

saksutredningene som legges fram på bakgrunn av tidligere vedtak, er 

mangelfulle.  

- I forbindelse med vedtak fattet i politiske organ, gis det ofte muntlige signaler 

som politikerne forventer skal følges opp av administrasjonen, men det er ikke 

etablert noe system for å fange opp slike signaler. Ordfører mener politikerne 

bør arbeide mer for å sikre tydelig ordlyd i alle vedtak. 

- Det settes ikke frister for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, men 

ved budsjett og handlingsplan legges tidshorisonten (ett og fire år) for de 

aktuelle dokumentene til grunn for oppfølgingen. Revisjonen mener 

administrasjonen bør vurdere å sette egne frister for ferdigstillingen. 

- Kommunens nettsider og kommunens informasjonsavis til husstandene gjør 

vedtak i kommunale organer og oppfølgingen av disse tilgjengelig for 

innbyggerne. Flere av de intervjuede mener det kan være vanskelig å finne 

informasjon på nettsidene om politiske saker og om hvilke saker som skal 

behandles i de kommunale organene. 

 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger 
  
Revisjonens konklusjon er at kommunen i hovedsak har gode rutiner for 
vedtaksoppfølging, men at kommunen har et forbedringspotensial på flere av de 
undersøkte områdene. 
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Revisjonen anbefaler følgende tiltak:  

1. Vurderer å utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske 
møter, der det går frem hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i 
protokollen. 
  

2. Vurderer å etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra 
administrativt til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder 
også på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen. 
  

3. Vurderer å legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og 
oppfølgingen av disse, som er tilgjengelig for både politikere og innbyggere.  

 

Rådmannens høringsuttalelse 

Rådmannens uttalelse er tatt inn på side 23 i rapporten. Rådmannen har ingen 

innsigelser mot anbefalingene og vil vurdere de både i sammenheng med arbeidet i 

Oppegård kommune og ved etableringen av Nordre Follo kommune.  

 

Sekretariatets vurdering: 

Sekretariatet mener at revisjonen har fulgt opp de problemstillinger kontrollutvalget 
ønsket å få belyst i forbindelse med forvaltningsrevisjonen på en god måte. 
 
Store deler av undersøkelsen er basert på intervju med rådmannen, og i noen grad 
ved intervjuer av andre. Vi forutsetter at revisjonens vurderinger er basert på ulike 
kilder.  
 
Revisjonen har kommet fram til tre anbefalinger hvor den ber kommunen «vurdere» 
tiltak. Vi mener rapporten bør være et tilstrekkelig grunnlag for kommunestyret til å 
vedta å be administrasjonen følge opp anbefalingene. Vi innstiller derfor på å sløyfe 
«vurdere» i kommunestyrets vedtak om oppfølgingen av anbefalingene.  
 
Sekretariatet foreslår at rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget om sin 
oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak innen utgangen av 2018. Kontrollutvalget 
vil i sin tur melde tilbake til kommunestyret om oppfølgingen. 
 
 
Ås, 28.11.17 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon – Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune, Deloitte oktober 
2017 
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Sammendrag  

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune, har Deloitte gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å 

undersøke kvaliteten på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, herunder om det er etablert 

system og rutiner som sikrer at politiske vedtak blir iverksatt og om kommunen har etablert system og 

rutiner for rapportering knyttet til vedtaksoppfølging. Forvaltningsrevisjonen har vært avgrenset til å 

omhandle oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret og andre politiske utvalg. Revisjonen har gått 

gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen, og det er gjennomført intervju med til sammen fem 

personer. I tillegg er det gjennomført en stikkprøvekontroll av ti vedtak fra kommunestyret, 

levekårsutvalget og utvalg for miljø og plan for å vurdere oppfølgingen av disse. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har etablert system og rutiner for registrering av 

politisk vedtak der status for oppfølging og iverksettelse av vedtak blir registrert. Det er videre etablert en 

fast praksis for gjennomgang og ajourføring av alle registrerte vedtak. Etter revisjonens vurdering fremstår 

system, rutiner og praksis som er etablert som hensiktsmessig for å sikre at vedtak blir iverksatt og at 

administrasjonens oppfølging av vedtak er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kravene i kommuneloven 

§ 23. 

Videre viser forvaltningsrevisjonen at kommunen har etablert system for iverksettelse og oppfølging av 

politiske vedtak, bestående av faste fordelingsmøter i rådmannens ledergruppe der vedtak blir fordelt til 

kommunalsjefene for oppfølging, og skriftlige rutiner for utarbeidelse av saker som skal til politisk 

behandling. Etter revisjonens vurdering fremstår system og rutiner som er etablerte som formålstjenlige 

med hensyn til å sikre at politisk vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Dette gjelder etter revisjonens vurdering 

både verbalvedtak i budsjett og handlingsprogram og vedtak fattet i enkeltstående saker gjennom året. 

Forvaltningsrevisjonen viser at det ikke er etablert skriftlige rutiner eller retningslinjer for å avklare/tolke 

utydelige vedtak fra kommunestyret, men at det er etablert en tydelig praksis for å gå gjennom og 

diskutere innholdet i alle nye vedtak både internt i administrasjonen og i egne møter mellom administrativ 

og politisk ledelse. Revisjonen mener at den etablerte praksisen fremstår som god, og gir administrasjonen 

et godt utgangspunkt for å fange opp intensjonen bak vedtakene og omsette denne i praksis.  

Det blir rapportert til politisk nivå på oppfølging av verbalvedtak fattet i forbindelse med behandling av 

budsjett og handlingsprogram gjennom tertialrapporter og årsrapport. Rapporteringen inneholder 

informasjon om status for oppfølging, samt eventuelle avvik fra planlagt oppfølging og årsakene til disse. 

Når det gjelder vedtak i enkeltstående saker blir det ikke rapportert til politisk nivå på oppfølging av disse, 

utover at saker som er ferdig fulgt opp føres tilbake til politisk nivå. Politikerne mottar ingen informasjon 

underveis om status for oppfølging eller eventuelle avvik knyttet til iverksettelse av vedtakene. Revisjonen 

mener denne praksisen medfører risiko for at kommunestyret som kommunens øverste myndighet og 

styrende organ ikke mottar tilstrekkelig informasjon med hensyn til å kunne følge opp hvordan vedtak blir 

fulgt opp og iverksatt. Revisjonen mener derfor at kommunen bør vurdere å etablere rutiner for 

rapportering som sikrer at det blir rapportert til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, 

herunder vedtak fattet i enkeltstående saker og eventuelle avvik i oppfølgingen av disse vedtakene. 

Forvaltningsrevisjonen viser at sakskart og møteprotokoller som viser hvilke vedtak som er fattet i saker 

og hvordan sakene har blitt fulgt opp, gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere gjennom både 

kommunens nettsider og kommunens informasjonsavis som distribueres til husstander annenhver uke. 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune gjennom dette i utgangspunktet lagt til rette for at 

kommunens innbyggere får innsyn i og informasjon om kommunens virksomhet. Samtidig mener 

revisjonen at det er unødvendig vanskelig for innbyggerne å finne informasjon på nettsidene om politiske 

vedtak og hvordan disse blir fulgt opp, og at Oppegård kommune bør vurdere å fremheve tydeligere for 

kommunens innbyggere hvilke vedtak som har blitt fattet av politikerne og hvordan disse vedtakene følges 

opp av administrasjonen. 

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

Oppegård kommune. Disse fremgår av kapittel 6 Konklusjon og anbefalinger.
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Oppegård kommune. Prosjektet 

ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU-7/17 16. mars 2017. 

 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke kvaliteten på administrasjonen i Oppegård kommunes 

oppfølging av politiske vedtak, herunder om det er etablert system og rutiner som sikrer at politiske vedtak 

blir iverksatt og fulgt opp. Det er også et formål å undersøke om kommunen har etablert system og rutiner 

for rapportering knyttet til vedtaksoppfølging.  

På bakgrunn av formålet med prosjektet ble det formulert følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksettelse, gjennomføring og oppfølging av 

politiske vedtak? 

a. I hvilken grad er det etablert system for registrering av politiske vedtak, som også 

dokumenterer status for oppfølging og iverksettelse? 

b. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av vedtak? 

c. I hvilken grad blir det satt frister for iverksettelse av vedtak? 

d. I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak dersom noe 

fremstår som uklart? 

 

2. I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene, herunder 

orientering om avvik? 

 

3. I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert til innbyggerne? 

 

 

1.3 Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omfatte politiske vedtak, fattet i kommunestyret og andre politiske 

utvalg. Administrative vedtak som er vedtatt etter delegeringsreglementet er ikke omfattet av 

forvaltningsrevisjonen.  

 

 

1.4 Metode 

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

gjennomført i tidsrommet april 2017 til september 2017. 

 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og relevante kommunale styringsdokumenter har blitt gjennomgått og benyttet som 

revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og gått gjennom dokumentasjon fra kommunen. Dette 

inkluderer delegeringsreglement og reglement for politiske utvalg, årshjul og virksomhetsplan, rutiner for 

utvalgssekretariat og rutiner for utarbeidelse av saker til politiske behandling. 

 

1.4.2 Intervju 

Revisjonen har gjennomført intervju med rådmann, ordfører, leder for formannskapskontoret (som også 

fungerer som møtesekretær for kommunestyret og formannskapet), samt utvalgsledere fra henholdsvis 

levekårsutvalget og utvalg for miljø og plan. Totalt er det gjennomført fem intervjuer. 

 

1.4.3 Stikkprøvegjennomgang 

Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll av ti vedtak fra kommunestyret og politiske utvalg fra 

perioden 2014-2016 for å vurdere oppfølgingen av disse.  
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Tre av vedtakene som ble valgt ut var verbalvedtak som ble fattet i forbindelse med behandling av budsjett 

og handlingsprogram for henholdsvis 2014 og 2015. Videre har revisjonen valgt ut syv vedtak i 

enkeltstående saker, fordelt på tre vedtak fra kommunestyret (fra 2014, 2015 og 2016), to vedtak fra 

levekårsutvalget/utvalg for kultur og oppvekst1 (fra 2015 og 2016) og to vedtak fra utvalg for miljø og plan 

(fra 2014 og 2016). 

Følgende ti saker har blitt valgt ut for stikkprøvekontroll av oppfølging av vedtak: 

 KST 75/15 – Handlingsprogram 2016-2019 – nr. 29 – «Fairtrade-kommune» 

 KST 75/15 – Handlingsprogram 2016-2019 – nr. 22 – «Vennskapssamarbeid med kommune i 

utviklingsland» 

 KST 74/14 – Handlingsprogram 2015-2018 – nr. 19 – «Overføring av idrettsdrift» 

 KST 14/15 – «Koordinering av tiltak innen psykisk helse rettet mot barn og unge» 

 KST 20/16 – «Skolebruksplan 2016-2030» - pkt. 5 a-c i vedtak 

 KST 41/14 – «Bygging av omsorgsboliger og seniorboliger» 

 LKU 17/16 – «Endring i forskrift om skoletilhørighet» - pkt. 2 i vedtak 

 UKO 9/15 – «Internasjonalt skoletilbud» 

 UMP 83/16 – «Planavklaring for felt T2» - pkt. 3 i vedtak 

 UMP 91/14 – «Oppegård lokalsenter – oppfølging av planprogram» 

 

1.4.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Utkast til rapporten har blitt sendt til rådmannen for verifisering og høring. Påpekte faktafeil i rapportens 

datagrunnlag er rettet opp i den endelige versjonen. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved den endelige 

rapporten. 

 

 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 

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

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

anerkjente standarder og praksis knyttet til internkontroll og oppfølging av vedtak. Kriteriene er nærmere 

presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 

                                                

1 Utvalg for kultur og oppvekst ble i november 2015 slått sammen med utvalg for helse og omsorg, under navnet 
Levekårsutvalget. 
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2. Politisk og administrativ organisering 

Kommunestyret i Oppegård kommune består av 31 folkevalgte representanter, og er kommunens øverste 

organ. Av kommunens politiske reglement2 går det frem at kommunestyret treffer vedtak i saker på vegne 

av Oppegård kommune hvis ikke annet følger av lov, det politiske reglementet eller egne vedtak om 

delegering av myndighet.  

 

Videre er kommunen organisert med formannskap og tre politiske utvalg (administrasjonsutvalg, 

levekårsutvalg og utvalg for miljø og plan). Av det politiske reglementet går det frem at formannskapet 

har ansvar for å behandle forslag og innstille til kommunestyret i saker knyttet til overordnede planer, 

økonomi og eiendom, samt myndighet til å avgjøre saker etter myndighet gitt i særlov når dette ikke er 

delegert til et annet utvalg. Når det gjelder de politiske utvalgene, er disse gitt myndighet til å avgjøre 

saker i samsvar med særlovsdelegering for det enkelte utvalg, slik denne går frem av det politiske 

reglementet. 

 

Administrasjonen i Oppegård kommune er organisert med fem kommunalsjefer under rådmannen. 

Kommunalsjefene har ansvar for følgende områder: 

 Barnehage og kultur 

 Vann, avløp, renovasjon, samfunnsutvikling, byggesak og geodata, eiendom, vei og park samt 

idrett og friluftsliv 

 Helse, sosial, pleie og omsorg 

 Skole, PPT og barnevern 

 Organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner) 

 

Delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen går frem av pkt. 1.5.1 i kommunens politiske 

reglement. I reglementet står det at rådmannen har myndighet til å ta avgjørelser og treffe vedtak i alle 

saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 23 (4) i kommuneloven. Det går videre frem at rådmann 

skal sørge for at de saker administrasjonen legger frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at 

vedtak blir satt i verk.  

 

Oppegård kommune er organisert med et formannskapskontor, som fungerer som utvalgssekretariat for 

ordfører, kommunestyre, formannskap og politiske råd og utvalg. Kommunen har totalt fire personer som 

utfører sekretærfunksjoner for de ulike utvalgene, herunder fungerer som møtesekretærer og deltar i 

forberedende møter med utvalgsledere og ordfører i forbindelse med utarbeidelse av sakskart. 

 

 

 

 

                                                

2 Vedtatt av kommunestyret i sak 70/2014, 8. desember 2014. Gjort gjeldende fra 12. oktober 2015. 
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3. System for iverksettelse og oppfølging av 

politiske vedtak 

3.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksettelse, gjennomføring og oppfølging av politiske 

vedtak? 

a. I hvilken grad er det etablert system for registrering av politiske vedtak, som også dokumenterer 

status for oppfølging og iverksettelse? 

b. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av vedtak? 

c. I hvilken grad blir det satt frister for iverksettelse av vedtak? 

d. I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak dersom noe fremstår som 

uklart? 

 

 

3.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 23 går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

(…) 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll.   

 

I KS veileder «Tillit» står det følgende om rådmannens ansvar for å følge opp vedtak: 

 

Rådmannen har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir fulgt opp. Rådmannen må bidra til 

å bygge tillit. Han eller hun må legge til rette for en god dialog, framskaffe en helhetlig og god 

styringsinformasjon til de folkevalgte og presentere informasjonen på en pedagogisk måte. Da kan 

de folkevalgte lettere tilegne seg en god forståelse av situasjonen.3 

(…) 

 

Rådmannens oppgave er å fortolke og omsette vedtakene i praksis. Det er derfor viktig at 

politikerne er tydelige i vedtakene, selv om det kan være utfordrende. I situasjoner der det 

sannsynligvis er konstant knapphet på ressurser, vil det å velge nesten alltid innebære at man må 

velge bort noe annet. En fordel på ett område må som regel betales med en ulempe på et annet.4 

 

KS ga i forrige valgperiode ut boka «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen».5 Her fremgår følgende om 

rådmannens rolle når det gjelder å tolke og forstå bestillinger fra politikerne: 

 

Når de folkevalgte har politisk kompliserte saker til behandling, kan det være lett å bli mindre presise 

i sine vedtak. Bestillingen kan bli utydelig. Rådmannens oppgave blir så å fortolke og omsette 

vedtaket til en faglig mulig oppgave.6 

 

Videre står det: 

 

                                                

3 KS: Folkevalgtprogram 2015-2019 – «Tillit», s. 90. 2015. 
4 Ibid, s. 93 
5 KS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
6 Ibid, s. 78. 
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En rådmann må (…) søke intensjonen bak vedtaket – hva de folkevalgte ønsker å oppnå med sitt 

vedtak. Det er denne intensjonen som må formidles i organisasjonen og som rådmann løpende må 

vurdere for å finne grensesnittet for hva som er administrasjon og hva som er politikk.7 

 

I boken blir det videre pekt på at hovedregelen er at styringssignal til administrasjonen skjer i formelle 

kanaler: 

 

«(…) politikk i dag er mer enn vedtak. Vel så viktig er prosessen. Svært mye er allerede gjort når 

en sak kommer som skriftlig fremlegg til politisk behandling. Det kan derfor være hensiktsmessig 

at politikerne i enkelte saker og temaer kommer tidligere inn i prosessen, slik at de er med på 

utformingen av saken i samspillet med brukerne, administrasjonen (…) 

 

Politiske styringssignaler gis til rådmannen i formelle folkevalgte organer. Videre kan arbeidsordre 

til administrasjonen bare gis av kommunestyret eller folkevalgte organer som kommunestyret har 

gitt slik fullmakt. 

 

(…) Når den politiske meningsutvekslingen er over, bør lederen for utvalget/ordføreren 

oppsummere diskusjonen og trekke ut essensen. Da unngår man at dette overlates til rådmannen 

uten at det er klargjort hva flertallet mener om saken».8 

 

Se vedlegg 2 for rapportens samlede revisjonskriterier. 

 

 

3.3 System for registrering av politiske vedtak 

3.3.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune er, som det går frem av kapittel 2, organisert med et eget formannskapskontor som 

betjener de ulike politiske utvalgene i kommunen med sekretariatstjenester. Det er utarbeidet skriftlige 

rutiner for sekretariatstjenestene9, som tar for seg hvilket ansvar og hvilke oppgaver møtesekretærene 

skal utføre, samt hvordan de ulike oppgavene skal utføres. Dette omfatter blant annet hvilke oppgaver 

som skal gjennomføres i forkant av hvert møte, herunder hvordan møtepapirer skal produseres og hva de 

skal inneholde, samt hvilke oppgaver sekretærene skal gjennomføre etter at møtene er avholdt.  

Av utvalgssekretariatets rutine går det frem at sekretær etter at møter i politiske organ er gjennomført, 

har ansvar for å følge opp og registrere hver enkelt sak som har blitt behandlet i kommunens sak- og 

arkivsystem ESA. I forbindelse med denne oppfølgingen skal sekretærene først påføre behandlingsstatus 

for saken og produsere saksprotokoller. Ferdige protokoller skal eksporteres fra systemet og sendes til 

politikerne, samt lastes opp til kommunens innsynsportal på nett. I sak- og arkivsystemet ligger det inne 

en standardisert mal for møteprotokoll, der det går frem hva en ferdig protokoll skal inneholde, og 

støttetekst som minner møtesekretær om å kontrollere at for eksempel vedtakstekst er i samsvar med det 

vedtaket som ble votert frem i møtet. I tillegg til dette skal sekretær distribuere protokollene fra behandlede 

saker til ledere og saksbehandlere i administrasjonen, slik at disse er orientert.  

Videre går det frem av rutinen at det i saker der det er fattet endelig vedtak jf. delegeringsreglementet, 

og som ikke skal videre til andre utvalg for ytterligere behandling, skal utarbeides en samlet saksfremstilling 

som oppsummerer saken. Den samlede saksfremstillingen skal deretter sendes til den samme 

saksbehandleren som i utgangspunktet utarbeidet saken før den ble behandlet i møtet, slik at 

saksframstilling og vedtak er tilgjengelig i ett dokument hos den virksomheten saken opprinnelig kom fra 

for iverksettelse. Det er utarbeidet en mal for samlet saksfremstilling som sekretærene skal benytte, med 

støttetekst som viser hva sekretær skal legge inn av tekst under de ulike overskriftene. 

Undersøkelsen viser videre at formannskapskontoret fører manuell oversikt i et eget skjema over alle 

vedtak fra utvalgs- og kommunestyremøter som krever oppfølging fra administrasjonen. Skjemaet 

inneholder en rekke kolonner der det i hver sak kan registreres hvilket utvalg saken kom fra, møtedato, 

                                                

7 Ibid, s. 79. 
8 Ibid, s. 79. 
9 Oppegård kommune: Utvalgssekretariatet Rutinebeskrivelse. Sist endret august 2016.  
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saksnavn, saksnummer i kommunens sak- og arkivsystem, frist for oppfølging, hvem som har ansvar for 

oppfølging, hvilken handling som skal gjennomføres og hvilket resultat oppfølgingen eventuelt har hatt, 

samt status for oppfølging av vedtaket. I intervju opplyses det at oversikten over saker til oppfølging blir 

oppdatert fortløpende av formannskapskontoret etter hvert som det blir fattet nye vedtak som krever 

administrativ oppfølging. Det er fast praksis at de ansatte ved formannskapskontoret går gjennom 

oversikten etter at politiske møter er gjennomført, legger til nye vedtak og oppdaterer status for registrerte 

vedtak dersom det foreligger endringer knyttet til disse.  

Det blir videre opplyst i intervju at oversikten med vedtak som krever oppfølging blir gjennomgått og 

oppdatert i forkant av tertialrapporteringer, og i forbindelse med utarbeidelse av årlig budsjett og 

handlingsprogram. Det er rådmannens ledergruppe som har ansvar for å ajourføre listen og oppdatere 

status for hvert enkelt vedtak, på bakgrunn av informasjon fra de ulike kommunalsjefene om hvordan 

oppfølgingen av vedtak innenfor deres fagområde ligger an.  

I intervju kommer det frem at både rådmann og de intervjuede politikerne opplever at Oppegård kommune 

har god kontroll på registrering av vedtak som blir fattet i de politiske organene. De intervjuede politikerne 

trekker også frem at det i stor grad er samsvar mellom hvordan vedtak blir oppfattet av de involverte i 

møtesituasjonen og hvordan vedtaket er formulert i møteprotokoller fra de ulike utvalgene.    

3.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen som er gjennomført viser at Oppegård kommune har etablert system for registrering av 

politiske vedtak, der status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene går frem. Kommunen har en 

skriftlig rutine til bruk for utvalgssekretærer der det går frem hvordan vedtak skal registreres og 

distribueres i organisasjonen, samt en egen oversikt der alle vedtak som krever oppfølging blir lagt inn. 

Det er videre etablert en fast praksis for gjennomgang og ajourføring av de vedtakene som er registrert i 

oversikten. I undersøkelsen kommer det også frem at involverte aktører opplever at kommunen har god 

kontroll med registrering av politisk vedtak. Etter revisjonens vurdering fremstår system, rutiner og praksis 

som er etablert som hensiktsmessig for å sikre at vedtak blir iverksatt og at administrasjonens oppfølging 

av vedtak er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kravene i kommuneloven § 23. 

 

3.4 Rutiner for iverksettelse og oppfølging av vedtak 

3.4.1 Datagrunnlag 

I undersøkelsen kommer det frem at hoveddelen av de politiske vedtakene som krever oppfølging fra 

administrasjonen, fattes i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram i desember hvert 

år. Rådmann opplyser at dette gir en fordelaktig vedtaksoppfølging, da mange av vedtakene som krever 

oppfølging vil kunne ha økonomiske konsekvenser for kommunen og dermed naturlig bør sees i 

sammenheng med oppfølging av budsjettet gjennom året for øvrig. Det faktum at oppfølgingen av 

verbalvedtak følger kommunens årshjul og styringssystemet ellers, bidrar etter rådmanns syn til at 

oppfølgingen skjer på en ryddig og forutsigbar måte.  

Undersøkelsen viser at det i tillegg til verbalvedtak, også fattes vedtak i enkeltstående saker gjennom året 

som krever oppfølging fra administrasjonen. Vedtak i enkeltstående saker blir fulgt opp gjennom de samme 

strukturene som verbalvedtakene. 

Oppfølging av politiske vedtak er et fast punkt på agendaen når det blir avholdt ukentlige møter i 

rådmannens ledergruppe, der rådmann og kommunalsjefer deltar. I møtet blir alle nye politiske vedtak 

gjennomgått og det blir diskutert hvordan vedtakene best kan følges opp og hvem som bør følge opp saken. 

På bakgrunn av gjennomgangen blir vedtakene fordelt til de ulike kommunalsjefene for videre oppfølging. 

Alle kommunalsjefer har egne administrative nettverk med virksomhetsledere, der fordelte vedtak blir fulgt 

opp og tildelt til riktig saksbehandler for videre iverksettelse. I undersøkelsen blir det opplyst at 

verbalvedtak fattet i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram blir gjennomgått og 

fordelt for oppfølging i det første møtet i rådmannens ledergruppe etter at budsjettbehandlingen i 

kommunestyret er gjennomført, mens vedtak i enkeltstående saker blir gjennomgått og fordelt for 

oppfølging i de ulike virksomhetene fortløpende i de ukentlige møtene.  

Når det gjelder den videre oppfølgingen av vedtakene etter at disse har blitt fordelt mellom saksbehandlere 

ute i avdelingen, blir det opplyst i intervju at det ikke er etablert egne system eller rutiner i kommunen 
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sentralt for å følge opp at saksbehandler iverksetter og utfører oppfølgingen av vedtak. Det blir pekt på at 

det etter å ha mottatt en sak for oppfølging, er saksbehandlers ansvar å se til at denne blir iverksatt og 

fulgt opp. 

Undersøkelsen viser imidlertid at det for de tilfeller der det i vedtakene er spesifisert at en sak skal legges 

frem for et politisk utvalg, er etablert rutiner for det videre arbeidet med oppfølgingen av vedtaket.  I 

Oppegård kommunes politiske reglement pkt. 1.5.2, er det gitt føringer for hvordan saksutredning og 

innstilling fra administrasjonen til politiske organer skal se ut og hva disse skal inneholde for å være 

forsvarlig utredet. I det politiske reglementet går det frem at saksutredninger fra administrasjonen skal 

inneholde innstilling, sammendrag, bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser, hjemmelsgrunnlag, 

gjennomgang av konsekvenser (økonomiske, administrativ, samt konsekvenser for folkehelse, miljø og 

barn og unge), vurderinger, alternativer og begrunnelser, samt anbefaling. 

Videre kommer det fram at kommunen også har utarbeidet en egen rutine til bruk for saksbehandlere og 

ledere i forbindelse med utarbeidelse av saker til politisk behandling.10 Rutinen for utarbeidelse av saker til 

politisk behandling inneholder stegvise gjennomganger av hvilke forberedelser som må gjøres før 

saksbehandlingen tar til, hvordan man utarbeider saksframlegg og hva dette skal inneholde, samt av 

hvordan ferdige saksframlegg ekspederes videre oppover i linjen. Rutinen inneholder også en sjekkliste til 

bruk for saksbehandlere, som gir en kortfattet oversikt over alle de ulike oppgavene i 

saksbehandlingsprosessen. Av rutinen går det frem at sjekklisten er ment å fungere som et kontrollverktøy 

sammen med rutinen, for å sikre at alle oppgaver som skal gjennomføres i saksbehandlingen faktisk er 

gjennomført. Som et tillegg til rutinen for utarbeidelse av saker til politisk behandling, er det også 

utarbeidet en mal for saksframlegg, som innholdsmessig følger kravene som stilles til saksframlegg i både 

kommunens politiske reglement og selve rutinen. 

I intervju blir det opplyst at når saksframlegg som følger opp politiske vedtak er utarbeidet, blir dette sendt 

videre fra saksbehandler til virksomhetsleder, som foretar en innledende kvalitetskontroll og godkjenning 

av saken. Saken blir deretter sendt videre til kommunalsjef for ny gjennomgang og godkjenning. I saker 

som skal føres tilbake til politiske utvalg (ev. råd) og ikke til formannskapet eller kommunestyret, stopper 

kontroll av saksbehandlingen hos kommunalsjef, og saksframlegget sendes direkte videre fra 

kommunalsjef til utvalget for behandling. I saker som skal videre til formannskapet og/eller 

kommunestyret, sender kommunalsjef saken videre til rådmann for endelig kvalitetskontroll og 

godkjenning, før den sendes videre til politisk behandling.  

I intervju opplyser rådmann at administrasjonens system for å følge opp og iverksette politiske vedtak er 

velfungerende, og at reglement og rutiner for hvordan saksframlegg skal bygges opp fungerer 

hensiktsmessig med hensyn til å produsere gode beslutningsgrunnlag for politikerne i ulike saker. Dette 

blir også bekreftet av de politikerne som er intervjuet, som peker på at kommunen i all hovedsak har god 

kontroll på vedtaksoppfølging.  

Mange vedtak innebærer at administrasjonen skal utarbeide en sak og legge frem for politisk behandling. 

I intervju med utvalgsledere blir det pekt på at det forekommer at det blir lagt frem saker for fagutvalgene 

for behandling, der saksutredningen er mangelfull. I noen tilfeller avdekkes også dette før saken kommer 

til utvalget som behandling, i forbindelse med månedlige møter mellom kommunalsjef og utvalgsleder der 

sakskart planlegges og forberedes. Saker som blir vurdert av utvalget å være mangelfullt utredet, blir sendt 

tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning før den kan behandles. Utvalgslederne har inntrykk av 

at administrasjonen i perioder ikke har tilstrekkelig kapasitet/ressurser til å følge opp alle vedtak på en 

tilstrekkelig måte, og at dette fører til at det i enkelttilfeller har vært nødvendig å gå flere runder med en 

sak før den er tilstrekkelig utredet for behandling. 

3.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det er etablert et formalisert system for iverksettelse og oppfølging av politiske 

vedtak, bestående av faste fordelingsmøter i rådmannens ledergruppe der vedtak blir fordelt til 

kommunalsjefene for oppfølging. I tillegg foreligger det skriftlige rutiner for utarbeidelse av saker som skal 

til politisk behandling, som blir benyttet i oppfølgingen av vedtak som innebærer at det skal utarbeides og 

legges frem en sak for politisk behandling. Etter revisjonens vurdering fremstår system og rutiner som er 

                                                

10 Oppegård kommune: Saker til politisk behandling. Rutine datert 20.12.13, sist oppdatert 20.5.2014. 
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etablerte som formålstjenlige med hensyn til å sikre at politisk vedtak blir fulgt opp og iverksatt, både når 

det gjelder verbalvedtak i budsjett og handlingsprogram og vedtak fattet i enkeltstående saker gjennom 

året. Når det gjelder oppfølging av vedtak som ikke innebærer utarbeidelse av en politisk sak, er det 

revisjonens vurdering at Oppegård kommune gjennom de strukturene som er etablert for å holde oversikt 

over og rapportere til politisk nivå på vedtaksoppfølging, har formålstjenlige rutiner for å sikre at vedtakene 

blir fulgt opp. Dette er omtalt nærmere i kapittel 4.3. 

I undersøkelsen blir det pekt på at det har forekommet tilfeller der politikerne ikke er fornøyde med 

kvaliteten på saksutredningen som blir lagt frem på bakgrunn av et tidligere vedtak, og der saker har blitt 

sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere oppfølging og utredning. Tilsvarende problematikk blir også 

trukket frem i forbindelse med Oppegård kommunes rutiner for å avklare/tolke uklare politiske vedtak, se 

kapittel 3.6. 

 

3.5 Bruk av frister for iverksettelse av vedtak 

3.5.1 Datagrunnlag 

Undersøkelsen viser at det i liten grad settes egne frister for oppfølging og iverksettelse av vedtak fra de 

politiske utvalgene i Oppegård kommune. Verken for verbalvedtak fattet i forbindelse med behandling av 

budsjett og handlingsprogram eller for vedtak i enkeltstående saker blir det spesifisert konkrete frister eller 

angitt omtrentlig når et vedtak fra et politisk utvalg ønskes eller forventes iverksatt og gjennomført.  

I intervju opplyser rådmann at når det gjelder verbalvedtak som fattes i forbindelse med behandling av 

budsjett og handlingsprogram, er det naturlig at oppfølgingen av disse skjer enten gjennom budsjettåret 

(for vedtak i budsjett som det knytter seg budsjettmidler til) eller gjennom at det legges opp til en 

oppfølging i løpet av den fireårsperioden handlingsprogrammet omfatter (for vedtak i handlingsprogram). 

I intervju bekrefter ordfører at man også på politisk nivå legger til grunn at oppfølging av vedtak i 

forbindelse med budsjett og handlingsplan følger den tidshorisontene de to dokumentene er gjeldende for, 

henholdsvis ett og fire år. Ordfører opplyser samtidig at alle vedtak knyttet til budsjett og handlingsprogram 

det siste året har vært ferdigbehandlet i tide, og at det også tidligere kun unntaksvis har skjedd at 

verbalvedtak ikke har blitt iverksatt innenfor den definerte perioden for budsjett og/eller handlingsprogram. 

I intervju opplyser rådmann videre at med mindre det er satt klare frister eller gitt bestemte føringer fra 

politisk hold, har administrasjonen rom for å prioritere når og hvordan de ulike vedtakene skal følges opp. 

Dette gjør det mulig for administrasjonen å balansere det påkrevde arbeidet bedre, og disponere 

tilgjengelige ressurser ut fra hvor de til enhver tid er mest nødvendige. Ordfører trekker også frem at 

kommunestyret som organ bør være forsiktig med å setter frister for administrasjonen uten å ha kjennskap 

til kapasitet og hvilke konsekvenser slik fristsetting vil kunne ha for prioriteringer opp mot øvrige arbeid i 

kommunen. Ordfører peker også på at ved å sette frister kun i noen få tilfeller, blir fristsetting et sterkt og 

tydelig virkemiddel vedrørende prioritering av oppfølging av vedtak som kommunestyret kan benytte seg 

av i tilfeller der det blir vurdert som avgjørende at vedtaksoppfølgingen skjer på et bestemt tidspunkt. 

I forlengelsen av dette, peker ordfører på at man fra politisk hold i Oppegård forsøker å være tilbakeholdne 

med antall vedtak som fattes per år, som et grep for å sikre at administrasjonen har kapasitet til faktisk å 

følge opp de vedtak politikerne fatter. Ordfører opplyser at det i Oppegård i snitt fattes cirka 20 

verbalvedtak i året som krever administrativ oppfølging. 

Opplysningene om bruk av frister for iverksettelse av vedtak bekreftes av stikkprøvegjennomgangen 

revisjonen har gjennomført. Det er ikke satt frister for oppfølging eller gitt føringer for når og hvordan de 

ulike vedtakene skal følges opp i noen av de ti sakene revisjonen har gått gjennom. Alle vedtakene 

revisjonen har gjennomgått gjelder saker der administrasjonen er bedt om å utarbeide notat/saksfremlegg 

eller utrede et bestemt tema, og føre dette tilbake til politisk nivå.  

3.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i Oppegård kommune ikke er praksis for å sette konkrete frister for når 

administrasjonen skal være ferdig med å følge opp og iverksette politiske vedtak. Både administrasjonen 

og politikerne i Oppegård er fornøyde med denne praksisen, og det blir pekt på at det å ikke sette frister 

gir administrasjonen handlingsrom til å disponere ressursbruk der det er mest nødvendig. Det blir også 
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pekt på at en gjennom denne praksisen unngår at politikerne legger føringer på administrasjonens 

disponeringer basert på manglende kjennskap til kapasitet og konsekvenser for annet arbeid. 

I stikkprøvegjennomgangen kommer det frem at det ikke blir satt frist for oppfølging og iverksettelse av 

politiske vedtak, selv om vedtakene som omhandler utarbeidelse eller utredning av konkrete dokumenter 

og tema som skal føres tilbake til politisk nivå. Revisjonen mener at det i slike saker ofte kan være 

hensiktsmessig at administrasjonen i kommunen vurderer å sette en egen frist for ferdigstillingen av 

oppfølgingen, for å sikre at arbeidet blir tilstrekkelig prioritert og at det sikres fremdrift. Administrasjonen 

bør også vurdere å rapportere eventuelle frister og fremdriftsplaner som blir fastsatt av administrasjonen 

til politisk nivå, for å sikre at relevante politiske organer er orientert om hvordan og når vedtak er planlagt 

fulgt opp.  

  

3.6 Rutiner for å avklare/tolke eventuelle uklare politiske vedtak  

3.6.1 Datagrunnlag 

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert skriftlige retningslinjer, rutiner eller prinsipper for å avklare eller 

tolke vedtak fra kommunestyret i saker der vedtak fremstår som uklare for administrasjonen. I intervju 

blir det imidlertid opplyst at administrasjonen i tillegg til selve vedtaket og det som kommer frem i 

forbindelse med behandlingen av saker i de politiske utvalgene, fører en utstrakt dialog med både ordfører 

og utvalgsledere, for å sikre at det ikke oppstår avvik mellom politikernes intensjoner med et vedtak og 

administrasjonens oppfølging av vedtaket. Det gjennomføres ukentlige møter mellom rådmann og ordfører, 

mens kommunalsjefene har faste møter med utvalgsledere innenfor sine fagområder i forkant av hvert 

utvalgsmøte. Det er også etablert en ordning der ordfører deltar i møter i rådmannens ledergruppe en gang 

i måneden. Alle disse møtene gir administrasjonen anledning til å drøfte oppfølging av vedtak, herunder ta 

opp eventuelle uklarheter og gjøre nødvendige avklaringer knyttet til politiske vedtak som ikke er 

tilstrekkelig tydelige. Rådmann peker på at de møtearenaene som er etablert, er nyttige med hensyn til å 

sikre god oppfølging og riktig tolkning av uklare vedtak.  

Videre viser undersøkelsen at det er etablert praksis at rådmann er tilstede i formannskaps- og 

kommunestyremøter, sammen med ledergruppen bestående av kommunalsjefer og eventuelle 

virksomhetsledere som er berørt av saker som skal behandles. For utvalgsmøter har rådmannen delegert 

til kommunalsjefer å stille i møtene, sammen med ev. berørte virksomheter og saksbehandlere. Denne 

praksisen skal bidra til at administrasjonen er godt kjent med de saker og vedtak som kommer tilbake til 

administrasjonen for oppfølging etter politisk behandling. 

I intervju opplyser leder for formannskapskontoret at ordlyden i vedtakene slik disse blir fattet i møter i de 

politiske utvalgene i hovedsak er tydelige, men at det forekommer at vedtak som fattes er utydelige/uklare 

og må avklares ytterligere med politikerne gjennom de arenaene som er etablert for dialog om 

vedtaksoppfølging. Videre opplyser ordfører i intervju at det i kommunen kan være behov for at politikerne 

i enda større grad arbeider med å sikre tydelig ordlyd i alle vedtak, slik at vedtakene i enda større grad 

fremstår som klare og tydelige for administrasjonen med hensyn til hva politikerne ønsker fulgt opp og 

iverksatt i den enkelte sak. Selv om det forekommer sjelden, har det ifølge ordfører hendt i noen få tilfeller 

knyttet til verbalforslag at administrasjonen ikke har tolket et vedtak korrekt, og at det har blitt utarbeidet 

saker som ikke i tilstrekkelig grad reflekterer og tar innover seg politikernes intensjon med vedtaket. I slike 

tilfeller, hvor politisk nivå ikke opplever å ha fått svar på det man bad om i vedtaket, godtas ikke sakene 

som fullført, og man ber administrasjonen følge opp vedtaket ytterligere. Saken holdes da åpen til politisk 

nivå er fornøyd med administrasjonens oppfølging og den saken som blir lagt frem. I forbindelse med 

undersøkelsen blir det imidlertid trukket frem fra politisk hold at politikerne for å unngå at slike tilfeller 

oppstår, med fordel kan være mer bevisste på å tydeliggjøre hva man ønsker fra administrasjonen, og 

sørge for en tydeligere ordlyd eller utforming av enkelte verbalvedtak. 

 

I intervju blir det videre trukket frem at det kan være utfordrende for administrasjonen at det i forbindelse 

med at det blir fattet vedtak i politiske organ, ofte også gis muntlige signaler gjennom debattene som 

politikerne forventer skal følges opp av administrasjon. Selv om politikerne som har blitt intervjuet er enige 

om at administrasjonen i hovedsak er oppmerksomme og klarer å fange opp de signaler som blir gitt og 

de intensjoner som ligger bak et vedtak i forbindelse med behandling, blir det pekt på at kommunen har 

et forbedringspotensial i vedtaksoppfølgingen knyttet til å sikre en tydelig forventningsavklaring mellom 
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politikerne og administrasjonen og klar kommunikasjon rundt innhold i vedtak for å sikre en oppfølging i 

tråd med politikernes intensjoner bak vedtaket. Det blir i intervju vist til at det ikke foreligger noe system 

for å følge opp hvordan muntlige signaler blir brukt i oppfølgingen av et vedtak, utover de system og rutiner 

som er etablert for registrering og oppfølging av selve vedtakene.  

 

3.6.2 Vurdering 

Det går frem av undersøkelsen at Oppegård kommune ikke har etablert skriftlige rutiner eller retningslinjer 

for å avklare/tolke utydelige vedtak fra kommunestyret. Det er imidlertid etablert en tydelig praksis for å 

gå gjennom og diskutere innholdet i alle nye vedtak både internt i administrasjonen og i egne møter mellom 

administrativ og politisk ledelse, og for å bringe uklare vedtak tilbake til politikerne for tydeliggjøring der 

det måtte være behov for det. Administrasjonen er også tilstede i de politiske møtefora der vedtak fattes. 

Etter revisjonens vurdering fremstår den etablerte praksisen som god, og gir administrasjonen et godt 

utgangspunkt for å fange opp intensjonen bak vedtakene og omsette denne i praksis. 

I undersøkelsen kommer det samtidig frem at det kan være utfordrende for administrasjonen at det i 

forbindelse med at det blir fattet vedtak i politiske organ, ofte også gis muntlige signaler som politikerne 

forventer skal følges opp av administrasjon. Revisjonen vil peke på at det i utgangspunktet er rådmannens 

ansvar å fortolke og omsette politiske vedtak i praksis, og at det derfor er viktig at administrasjonen har 

etablert systemer som gjør at intensjonen bak vedtakene fanges opp (se første avsnitt). Samtidig mener 

revisjonen at det også er viktig at politikerne i sine vedtak gir administrasjonen tilstrekkelig informasjon 

om hva som ønskes fulgt opp, jf. de anbefalinger som er gitt av KS med hensyn til å trekke ut og 

oppsummere essensen i den politiske diskusjonen i vedtakene. For å sikre at alle muntlige signaler det er 

politisk enighet om blir formidlet videre til administrasjonen, og at administrasjonen dermed mottar 

tilstrekkelig informasjon om hva politikerne ønsker fulgt opp, mener revisjonen at Oppegård kommune kan 

vurdere å utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem hvilke 

momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen. Dette vil etter revisjonens vurdering kunne bidra til å 

sikre at intensjonen bak vedtak som fattes i politiske utvalg i større grad blir fanget opp av 

administrasjonen, og redusere risikoen for at politisk nivå får tilbake saker som ikke er tilstrekkelig utredet.  
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4. Rapportering på vedtaksoppfølging 

4.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende problemstilling: 

I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene, herunder orientering om 

avvik? 

 

 

4.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven stilles det krav til hvilke opplysninger som skal inkluderes i årsberetning fra 

administrasjonen, og som vedtas av kommunestyret. Av lovens § 48 nr. 5 går følgende frem: 

«I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 

eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 

årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 

fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten […]» 

I KS’ idehefte om rådmannens internkontroll11, er det gitt anbefalinger om en rekke momenter den 

lovpålagte rapporteringen fra rådmannen på internkontroll bør omfatte. Her blir det blant annet vist til at 

rapporteringen bør inneholde status på vedtak, samt informasjon om oppfølging og gjennomføring av 

vedtakene.12 

I KS’ bok «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen»13 går det frem under overskriften Vital styringsinformasjon 

at for at politikere skal kunne utøve sitt arbeid på en treffsikker og effektiv måte er det viktig at de sikres 

god og riktig informasjon.14 Det understrekes at det derfor er viktig at rådmannen tar aktive grep for å 

sikre åpenhet og strukturert informasjonsflyt. Slik informasjon gis som regel i stiliserte rapporter, men KS 

trekker fram at det også bør drøftes hvorvidt det er hensiktsmessig med mer løpende informasjon om 

generelle forhold eller tjenesteproduksjon.15 

 

Se vedlegg 2 for rapportens samlede revisjonskriterier. 

 

4.3 Datagrunnlag 

4.3.1 Formell rapportering 

I undersøkelsen kommer det frem at den formelle rapporteringen på vedtaksoppfølging til kommunestyret 

skjer tre ganger i året, gjennom tertialrapportering i juni (for perioden januar-april) og oktober (for 

perioden januar-august), og gjennom årsberetning for foregående år som behandles i mai. Rapportene 

inneholder en samlet oversikt over alle verbalvedtak som administrasjonen har registrert til oppfølging, 

plassert under en egen overskrift. For hvert vedtak blir det gjennom et system med fargekoder opplyst om 

status for oppfølging av vedtaket (hvorvidt vedtaket er påbegynt/ikke påbegynt/ferdigstilt, og om 

oppfølgingen er i rute eller forsinket), og det blir gitt en beskrivelse av hva som er gjort eller planlagt gjort 

i forbindelse med oppfølging. For en del av vedtakene i rapportene blir det også opplyst om når 

administrasjonen planlegger å legge frem saker/notat/utredninger for kommunestyret og/eller politiske 

fagutvalg. 

 

Det er kommunalsjefene som har ansvar for å rapportere på status for oppfølging av vedtak innenfor sine 

områder, slik at denne er klar til den samlede rapporteringen i tertialrapportering og årsberetning. 

Rapporteringen fra kommunalsjefene skjer i Corporater, som er systemet Oppegård kommune benytter til 

                                                

11 KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? 2013. 
12 Ibid. s. 79 
13 KS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
14 Ibid. s. 79. 
15 Ibid. s. 80. 
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virksomhets- og målstyring. I intervju blir det pekt på at Corporater er et praktisk verktøy som gjør det 

enkelt for kommunalsjefene å holde oversikt over og rapportere på verbalvedtak innenfor egne områder, 

og hvor det er enkelt å ta ut rapporter som skal inngå i den samlede rapporteringen i tertialrapporter og 

årsberetning. 

Som et tillegg til de faste rapporteringspunktene der det blir rapportert om status for oppfølging av 

verbalvedtak, har kommunen nylig satt i gang mer fortløpende rapportering til utvalgene på de ulike 

vedtakene. Denne rapporteringen består i at det lages egne notater som legges frem i de politiske 

fagutvalgene eller formannskapet som orienteringssaker. Notatene er mer detaljert enn det som 

rapporteres til kommunestyret i tertialrapportene, og gir politikerne en utvidet bakgrunn for å forstå og ta 

stilling til den oppfølgingen administrasjonen har gjennomført/planlagt. I intervju opplyser ordfører at 

fortløpende og mer detaljert rapportering på oppfølging av verbalvedtak ble satt i gang fordi politikerne i 

Oppegård opplevde at de fikk for lite eller for dårlige tilbakemeldinger gjennom året på hvordan 

verbalvedtak ble fulgt opp. Det er ikke definert hvor ofte eller for hvilke verbalvedtak det skal gjennomføres 

spesifikk rapportering i form av egne notater. For hvilke vedtak og hvor ofte slik rapportering finner sted, 

avhenger av politikernes ønske for hvert enkelt verbalvedtak. 

 

I intervju opplyser de intervjuede politikerne at rapportering til kommunestyret på oppfølging av 

verbalvedtak i all hovedsak er tilstrekkelig, og at tertialrapportering, årsberetning og rapportering i form 

av notater til utvalg og formannskap i stor grad gir oversikt over hvordan verbalvedtakene følges opp. 

En gjennomgang av tertialrapporter og årsberetninger for perioden 2015-2017 (1. tertial), viser at den 

formelle rapporteringen på oppfølging av vedtak utelukkende omfatter verbalvedtakene fattet i forbindelse 

med behandling av budsjett og handlingsprogram i desember hvert år. Rapporteringen inkluderer ikke 

opplysninger om status for vedtak fattet i enkeltstående saker gjennom året og hvordan disse har blitt 

fulgt opp. Undersøkelsen som er gjennomført viser at det for vedtak i enkeltstående saker heller ikke blir 

foretatt noen tilsvarende rapportering gjennom andre saker eller dokumenter. Det blir for eksempel ikke 

lagt frem saker med samlede oversikter for politikerne som viser status for oppfølging og iverksetting av 

enkeltstående vedtak. I intervju blir det opplyst at den rapporteringen politikerne mottar når det gjelder 

oppfølging av vedtak i enkeltstående saker, er at sakene det er fattet vedtak i føres tilbake til utvalget når 

de er ferdig fulgt opp og det blir lagt frem saksframlegg med notat/utredning eller lignende for politisk 

behandling. 

Videre viser undersøkelsen at når det gjelder rapportering til de politiske fagutvalgene i kommunen 

(Levekårsutvalget og Utvalg for miljø og plan) på vedtak fattet i utvalget som administrasjonen skal følge 

opp og iverksette, kommer det frem i undersøkelsen at det ikke foretas systematiske rapporteringer med 

oversikter over status for oppfølging av vedtak. I intervju opplyser utvalgslederne at dersom de ønsker 

informasjon om status for oppfølging av bestemte vedtak, må dette etterspørres direkte fra 

administrasjonen, som da gir muntlige orienteringer i utvalgsmøtet. Utvalgslederne etterlyser bedre og 

mer rapportering om fremdrift i vedtak fra utvalget som følges opp av administrasjonen. Det blir pekt på 

at dette er særlig ønskelig i forbindelse med større saker der mye kan skje underveis i arbeidet, og at det 

er viktig at politikerne får innsikt i og er koblet på de prosessene som fører frem til de endelige 

resultatene i slike saker. 

  

4.3.2 Uformell dialog rundt vedtaksoppfølging 

Undersøkelsen viser at det i tillegg til formell rapportering på vedtaksoppfølging, er etablert flere arenaer 

for dialog mellom administrasjonen og den politiske ledelsen i kommunen, der også oppfølging av vedtak 

er tema. I intervju blir det opplyst at det avholdes møter mellom ordfører og rådmann en gang i uken, der 

tema er pågående saker, informasjon og dialog om hva som til enhver tid rører seg i organisasjonen. I 

forbindelse med disse møtene forekommer det også at status for oppfølging av bestemte vedtak er tema. 

Videre deltar ordfører regelmessig i møter i rådmannens ledergruppe sammen med kommunalsjefene. 

Tema i disse møtene er de samme som i møtene mellom ordfører og rådmann. 

 

I tillegg blir det i intervju opplyst at det gjennomføres faste møter hver måned der administrasjonen og de 

ulike politiske utvalgslederne sammen forbereder og setter opp sakskart til de politiske møtene som skal 

gjennomføres i kommunen den neste måneden. I forbindelse med disse forberedende møtene blir også 

oversikten over registrerte vedtak til administrativ oppfølging gjennomgått (se kapittel 3.3.1), slik at 

eventuelle saker som er fulgt opp og ferdig utarbeidet kan fordeles til riktig utvalg for politisk behandling. 
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I intervju blir det pekt på at disse møtene mellom administrasjonen og utvalgslederne bidrar til å gi 

politikerne bedre oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. 

  

4.3.3 Rapportering på avvik i vedtaksoppfølgingen 

Som det går frem tidligere i dette kapitlet, inneholder rapportering i tertialrapportering og årsberetning 

opplysninger om oppfølgingsstatus for alle verbalvedtak. Eventuelle avvik som inntreffer i forbindelse med 

oppfølging av verbalvedtakene, vil følgelig være synlige for politikerne gjennom rapportene som legges 

frem tre ganger i året.  

I tillegg til dette, kommer det frem at det i kommunen er fast praksis at avvik knyttet til fremdrift, økonomi 

eller kvalitet i forbindelse med vedtaksoppfølging skal gis tilbakemelding om til politisk nivå umiddelbart 

etter at avvikene blir kjent. Avvik knyttet til vedtaksoppfølging tas opp muntlig i formannskapet uavhengig 

av tertialrapporteringen, og administrasjonen venter ikke til neste formelle rapporteringspunkt med å gi 

politisk nivå beskjed om eventuelle avvik knyttet til oppfølging av vedtak. I den fortløpende rapporteringen 

blir politikerne vanligvis informert om bakgrunnen for avviket, og redegjør for tiltak og konsekvenser til 

formannskapet. Rådmannen opplyser i intervju at formannskapet virker å være tilfredse med å få denne 

typen fortløpende tilbakemeldinger. Oppfatningen bekreftes av de intervjuede politikerne, som opplyser at 

rapporteringen fra administrasjon på avvik knyttet til oppfølging av vedtak i all hovedsak er tilfredsstillende. 

I forbindelse med verifisering av datagrunnlaget i rapporten, blir det fra administrasjonen opplyst at denne 

typen fortløpende rapportering på avvik knytter seg til fem større investeringsprosjekter som pågår i 

kommunen. 

I intervju opplyser politikerne som er intervjuet at det er forholdsvis få avvik i kommunen knyttet til 

vedtaksoppfølging, og at det ikke er noen bestemt systematikk i at de avvikene som inntreffer skyldes de 

samme utfordringene eller problemene. I forlengelsen av dette blir det pekt på at det i kommunen er 

etablert en praksis der partigruppene i forkant av behandling av budsjett og handlingsprogram stiller 

spørsmål til administrasjonen og får redegjørelser om ulike tema de vurderer å foreslå verbalvedtak knyttet 

til. Dette gir politikerne mulighet til å få avklaringer knyttet til faglige, juridiske og ressursmessige 

problemstillinger før forslag til vedtak fremmes, en praksis som bidrar til at det i mindre grad enn det 

kanskje ellers ville blir fattet vedtak administrasjon kan ha vanskelig for å følge opp. 

I stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført, kommer det frem et vedtak som administrasjonen 

har fulgt opp, men der det ikke er rapportert til politisk nivå at oppfølgingen er et svar på dette spesifikke 

vedtaket. Rådmannen opplyser at vedtaket ble inkludert i og fulgt opp som en del av et større og mer 

omfattende prosjekt om samme tema som kommunen allerede hadde satt i gang da vedtaket ble fattet, 

og at politikerne har blitt orientert om dette prosjektet både gjennom tertialrapportering og årsberetning. 

Rådmannen peker imidlertid på at administrasjon nå også vil rapportere spesifikt til politisk nivå om at 

prosjektet omfatter de momentene som lå inne i vedtaket revisjonen har sett på, for å tydeliggjøre overfor 

politikerne at vedtaket er fulgt opp.    

4.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Oppegård kommune gjennom tertial- og årsrapportering har etablert faste rutiner 

for å rapportere fra administrasjonen til politisk nivå på oppfølging av verbalvedtak fattet i forbindelse med 

behandling av budsjett og handlingsprogram. Rapporteringen, som blir gjennomført i juni og oktober 

(tertialrapporter) og mai (årsberetning), inneholder informasjon om status for oppfølging av hvert enkelt 

verbalvedtak, samt eventuelle avvik fra planlagt oppfølging og årsakene til disse. I tillegg er det nylig 

innført fortløpende og mer detaljert rapportering på utvalgte verbalvedtak, i form av egne notater som 

legges frem som orienteringssaker. Rapporteringen på verbalvedtak oppleves av intervjuede politikere å 

være tilstrekkelig med hensyn til å gi oversikt over hvordan vedtakene følges opp av administrasjonen. 

Etter revisjonens vurdering fremstår rapporteringen på verbalvedtak som hensiktsmessig for å sikre at 

kommunestyret i Oppegård, som kommunens øverste organ, er tilstrekkelig informert om hva som blir 

gjort for å følge opp og sette i verk de vedtakene det har fattet i forbindelse med behandling av budsjett 

og handlingsprogram.  

Samtidig viser undersøkelsen at det ikke blir rapportert til politisk nivå på administrasjonens oppfølging av 

vedtak i enkeltstående saker, utover det at saker som er ferdig fulgt opp føres tilbake til politisk nivå. Det 

blir i disse sakene ikke rapportert om status for oppfølging, fremdrift eller eventuelle avvik knyttet til 

iverksettelse av vedtakene. Etter revisjonens vurdering er ikke denne praksisen tilfredsstillende, da den 
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medfører risiko for at kommunestyret (eller andre politiske organer) ikke mottar tilstrekkelig informasjon 

med hensyn til å kunne følge opp hvordan vedtak blir fulgt opp og iverksatt, og til å vurdere om det er 

behov for å sette inn korrigerende tiltak.  

Etter revisjonens vurdering bør Oppegård kommune vurdere å etablere rutiner for rapportering som sikrer 

at det blir rapportert fra administrativt til politisk nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder 

også vedtak fattet av politiske utvalg i enkeltstående saker. Revisjonen mener det er hensiktsmessig at 

rutinene som et minimum inneholder informasjon om status på vedtak, samt informasjon om oppfølging 

og gjennomføring av vedtakene, jf. anbefalinger fra KS knyttet til innhold i den lovpålagte rapporteringen 

på internkontroll fra rådmann til kommunestyret.  

Revisjonen mener videre at det i forbindelse med rapportering på oppfølging av vedtak i enkeltstående 

saker, er viktig at det også blir rapportert om eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen, samt om årsakene 

til slike avvik. Rapportering som inneholder informasjon om eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen og 

årsaker til disse, vil kunne bidra til å synliggjøre overfor politikerne hvilke utfordringer som eksisterer med 

hensyn til oppfølging av forskjellige vedtak, og i større grad gjøre det mulig for kommunestyret å følge opp 

avvik, gi føringer om hvilke vedtak som skal prioriteres og hvilke vedtak som kan vente, samt eventuelt 

sette inn tiltak og ressurser for å sikre at alle vedtak blir fulgt opp i samsvar med intensjonene. Etter 

revisjonens vurdering bør derfor rutiner for å rapportere til politisk nivå på vedtaksoppfølging også 

inneholde krav til avviksrapportering. 



22/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune - 17/00085-3 Forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune : Rapport fra forvaltningsrevisjon - Oppegård - vedtaksoppfølging

 

20  

5. Informasjon til publikum om oppfølging av 

vedtak 

5.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende problemstilling: 

I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert til innbyggerne? 

 

5.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 4 går det frem at kommunen skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at 

forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. 

Oppegård kommune har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi16 som omtaler hvordan kommunen skal 

sikre at innbyggere, ansatte og andre får tilgang til informasjon om kommunens virksomhet, herunder 

tjenesteleveranser, myndighetsutøvelse og informasjon om Oppegård kommune som demokrati- og 

samfunnsutvikler.  

Et av de overordnede målene i strategien er økt kunnskap blant innbyggerne om kommunens aktiviteter. 

Oppegård kommune skal informere om aktiviteter på en måte som øker kjennskapen til hvilke tjenester 

kommunen tilbyr og hvilken service innbyggerne kan forvente. Videre skal innbyggerne ha mulighet til å 

tilegne seg nok kunnskap til å delta i demokratiske prosesser, blant annet gjennom at politiske beslutninger 

gjøres kjent. 

Se vedlegg 2 for rapportens samlede revisjonskriterier. 

 

5.3 Datagrunnlag 

Undersøkelsen viser at Oppegård kommune publiserer sakskart og møteprotokoller fra alle politiske møter 

på kommunens nettsider, under fanen «Politikk». Her har publikum og innbyggere anledning til å gå inn 

og lese både saksframlegg, administrasjonens innstilling i de ulike sakene og de vedtak politikerne har 

fattet i den enkelte sak.  

Videre distribuerer Oppegård kommune annenhver uke informasjonsavisen «Din kommune» til alle 

husstander i kommunen. I «Din kommune» blir det informert om aktuelle enkeltsaker kommunen vurderer 

at er av særlig interesse for innbyggerne og om saker som skal legges ut til offentlig ettersyn som for 

eksempel detaljreguleringen. Aktuelle saker om hendelser og arbeid som pågår i kommunen og som blir 

vurdert som relevante for publikum, blir også gjerne lagt ut på kommunens nettsider som nyhetssaker, og 

annonsert i sosiale medier som Facebook og Twitter.  

I tillegg inneholder «Din kommune» en fast rubrikk med informasjon om hvilke politiske møter som skal 

gjennomføres i kommunen de neste ukene, samt om fast offentlig spørretid i forbindelse med oppstart av 

kommunestyremøter og at alle politiske møter er åpne for publikum hvis ikke annet er oppgitt. Det blir 

også opplyst om at saksdokumenter ligger tilgjengelig på kommunens nettsider, samt i resepsjonen på 

rådhuset. 

I intervju opplyser flere av de intervjuede at det kan være vanskelig for innbyggerne å finne informasjon 

om politiske saker på kommunens nettsider. Særlig blir det pekt på at søkefunksjonaliteten på sidene er 

dårlig, og at det er utfordrende å finne dokumenter knyttet til bestemte saker med mindre man er kjent 

med når og i hvilket utvalg saken ble behandlet. Det blir opplyst at det forekommer at kommunen får 

henvendelser fra innbyggere som ikke finner den informasjonen om enkeltsaker de leter etter på 

kommunens nettsider, og som behøver hjelp til hvor de kan finne informasjonen. I intervju opplyser 

rådmannen at Oppegård kommune ønsker å være en positiv kommune som hjelper innbyggerne, og at det 

i denne sammenheng jobbes med å forbedre de digitale selvhjelpsløsningene på kommunens nettsider. 

 

                                                

16 Oppegård kommune: Kommunikasjonsstrategi. Ikke datert. 
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Det blir også pekt på i intervju at kommunen kunne ha vært flinkere til å informere publikum om hvilke 

saker som skal diskuteres og behandles i formannskap og kommunestyre, slik at innbyggere i større grad 

kan være tilstede og holde seg informert om pågående arbeid i kommunen gjennom disse møtene. Det blir 

pekt på at generelt sett er det få tilhørere i formannskaps- og kommunestyremøter, med unntak av når 

saker som skaper stor medieoppmerksomhet skal behandles.  

 

Når det gjelder nyhetssaker som blir publisert på kommunens hjemmesider og i «Din kommune», blir det 

opplyst i intervju at det ikke er etablerte bestemte retningslinjer eller kriterier for å vurdere hvilke politiske 

saker og vedtak som bør fremheves spesielt til publikum. Rådmann viser imidlertid til at leder for 

kommunikasjonsavdelingen deltar på rådmannens ledermøter, hvor aktuelle saker gjennomgås. I dette 

forumet kan det gis signaler om at enkelte saker bør løftes frem på nettsidene fordi de anses å være av 

allmenn interesse. Dette gjelder for eksempel større reguleringssaker i kommunen. Rådmannen opplyser 

også i intervju at kommunen i flere enkeltstående saker inviterer innbyggere til å komme med innspill og 

meninger mens arbeidet med saken pågår. Innbyggere har for eksempel blitt oppfordret til å komme med 

innspill til rådmannens innstilling i saken om Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) som skal etableres 

på Taraldrud. Også i tilknytning til kommunesammenslåingen med Ski ønsker man innbyggermedvirkning, 

og det er opprettet egne internettsider i tilknytning til kommunesammenslåingen, der innbyggerne kan 

følge med på gangen i arbeidet og komme med egne innspill. 

 

5.4 Vurdering 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, er det revisjonens vurdering at Oppegård kommune i 

utgangspunktet har lagt godt til rette for at kommunens innbyggere får innsyn i og informasjon om 

kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 4 og Oppegård kommunes egen kommunikasjonsstrategi. 

Revisjonen vurderer det også som positivt at kommunen arbeider med å forbedre de digitale 

selvhjelpsløsningene på kommunens nettsider. 

Når det gjelder informasjon om oppfølgingen av vedtak spesielt, vil samtidig revisjonen vise til kapittel 4.3, 

der det fremgår at det ikke blir rapportert samlet på oppfølging av alle vedtak fra administrasjonen til 

politisk nivå i egne saker. Dette medfører at det gjennom innsynsløsningen ikke finnes tilgjengelig en 

samlet oversikt over politiske vedtak og hvordan disse blir fulgt opp av administrasjonen. Etter revisjonens 

vurdering fører dette til at det blir unødvendig vanskelig for innbyggerne i Oppegård kommune å finne 

informasjon om hvordan politiske vedtak blir fulgt opp. Revisjonen mener derfor at Oppegård kommune 

bør vurdere å fremheve tydeligere for kommunens innbyggere hvilke vedtak som har blitt fattet av 

politikerne i ulike saker, gjennom for eksempel å legge frem samlede oversikter i relevante kanaler over 

alle politiske vedtak, og hvordan disse er fulgt opp av administrasjonen. Dette vil slik revisjonen ser det 

gjøre det enklere for publikum å sette seg inn i og holde oversikt over myndighetsutøvelse og pågående 

aktiviteter i den kommunale virksomheten, og gjennom dette gi innbyggerne muligheten til å tilegne seg 

nok kunnskap til å delta i demokratiske prosesser, jf. de overordnede målsetningene i Oppegård kommunes 

kommunikasjonsstrategi.  
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6. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen som er gjennomført viser at Oppegård kommune i hovedsak har etablert løsninger 

som sikrer god internkontroll knyttet til vedtaksoppfølging. Dette inkluderer system og rutiner for 

registrering av politisk vedtak der også status for oppfølging og iverksettelse av vedtak blir dokumentert, 

rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, fast praksis for å fange opp intensjoner bak 

politiske vedtak og system for å rapportere på oppfølging av vedtak til politiske nivå.  

Samtidig viser forvaltningsrevisjonen at Oppegård kommune har forbedringspotensial på flere av de 

undersøkte områdene. I undersøkelsen kommer det blant annet frem at det ikke alltid er samsvar mellom 

hvordan vedtak blir fulgt opp og de forventningene politikerne hadde til oppfølgingen. Videre kommer det 

frem at de etablerte rutinene for å rapportere til politisk nivå om oppfølging av vedtak kun omfatter 

verbalvedtak, og ikke vedtak i enkeltstående saker. Revisjonen mener denne praksisen ikke er 

tilfredsstillende. Manglende rapportering på hvordan vedtak følges opp medfører etter revisjonens 

vurdering risiko for at kommunestyret ikke mottar tilstrekkelig informasjon med hensyn til å kunne følge 

opp hvordan vedtak blir fulgt opp og iverksatt, og dermed ikke mottar tilstrekkelig informasjon til å ivareta 

sin funksjon som kommunens øverste myndighet og styrende organ. Revisjonen mener derfor at 

kommunen bør vurdere å etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert til politisk nivå 

om status for oppfølging av alle vedtak, herunder vedtak fattet av politiske utvalg i enkeltstående saker og 

eventuelle avvik i oppfølgingen av disse vedtakene. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune i hovedsak har lagt godt til rette for at kommunens 

innbyggere har anledning til selv å finne informasjon om hvilke vedtak som er fattet og hvordan 

verbalvedtak er fulgt opp. Det er imidlertid ikke fra kommunens side lagt spesifikt til rette for at innbyggere 

enkelt skal kunne finne informasjon om alle politiske vedtak som er fattet og hvordan disse er fulgt opp av 

administrasjonen. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig å fremheve dette på en tydeligere måte, 

gjennom for eksempel en samlet oversikt, slik at det blir enklere for kommunens innbyggere å danne seg 

oversikt over de aktivitetene som pågår i den kommunale virksomheten. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Vurderer å utarbeide en enkel sjekkliste til bruk av sekretariatet i politiske møter, der det går frem 

hvilke momenter som bør dekkes inn skriftlig i protokollen.  

 

2. Vurderer å etablere rutiner for rapportering som sikrer at det blir rapportert fra administrativt til politisk 

nivå om status for oppfølging av alle vedtak, herunder også på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen. 

 

3. Vurderer å legge frem samlede oversikter over alle politiske vedtak og oppfølgingen av disse, som er 

tilgjengelig for både politikere og innbyggere. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Kommuneloven § 23 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

I kommuneloven § 23 går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll.   

 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 

kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)17 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av 

administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at 

en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at 

organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.18 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  
 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging  

  

 

Vedtaksoppfølging 

I KS veileder «Tillit» står det følgende om rådmannens ansvar for å følge opp vedtak: 

 

Rådmannen har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir fulgt opp. Rådmannen må bidra til 

å bygge tillit. Han eller hun må legge til rette for en god dialog, framskaffe en helhetlig og god 

                                                

17 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
18 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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styringsinformasjon til de folkevalgte og presentere informasjonen på en pedagogisk måte. Da kan 

de folkevalgte lettere tilegne seg en god forståelse av situasjonen.19 

(…) 

 

Rådmannens oppgave er å fortolke og omsette vedtakene i praksis. Det er derfor viktig at 

politikerne er tydelige i vedtakene, selv om det kan være utfordrende. I situasjoner der det 

sannsynligvis er konstant knapphet på ressurser, vil det å velge nesten alltid innebære at man må 

velge bort noe annet. En fordel på ett område må som regel betales med en ulempe på et annet.20 

 

KS ga i forrige valgperiode ut boka «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen».21 Her fremgår følgende om 

rådmannens rolle når det gjelder å tolke og forstå bestillinger fra politikerne: 

 

Når de folkevalgte har politisk kompliserte saker til behandling, kan det være lett å bli mindre presise 

i sine vedtak. Bestillingen kan bli utydelig. Rådmannens oppgave blir så å fortolke og omsette 

vedtaket til en faglig mulig oppgave.22 

 

Videre står det: 

 

En rådmann må (…) søke intensjonen bak vedtaket – hva de folkevalgte ønsker å oppnå med sitt 

vedtak. Det er denne intensjonen som må formidles i organisasjonen og som rådmann løpende må 

vurdere for å finne grensesnittet for hva som er administrasjon og hva som er politikk.23 

 

I boken blir det videre pekt på at hovedregelen er at styringssignal til administrasjonen skjer i formelle 

kanaler: 

 

« (…) politikk i dag er mer enn vedtak. Vel så viktig er prosessen. Svært mye er allerede gjort når 

en sak kommer som skriftlig fremlegg til politisk behandling. Det kan derfor være hensiktsmessig 

at politikerne i enkelte saker og temaer kommer tidligere inn i prosessen, slik at de er med på 

utformingen av saken i samspillet med brukerne, administrasjonen (…) 

 

Politiske styringssignaler gis til rådmannen i formelle folkevalgte organer. Videre kan arbeidsordre 

til administrasjonen bare gis av kommunestyret eller folkevalgte organer som kommunestyret har 

gitt slik fullmakt. 

 

(…) Når den politiske meningsutvekslingen er over, bør lederen for utvalget/ordføreren 

oppsummere diskusjonen og trekke ut essensen. Da unngår man at dette overlates til rådmannen 

uten at det er klargjort hva flertallet mener om saken».24 

 

 

Rapportering på oppfølging av politiske vedtak 

I kommuneloven stilles det krav til hvilke opplysninger som skal inkluderes i årsberetning fra 

administrasjonen, og som vedtas av kommunestyret. Av lovens § 48 nr. 5 går følgende frem: 

«I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 

eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 

årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 

fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten […]» 

                                                

19 KS: Folkevalgtprogram 2015-2019 – «Tillit», s. 90. 2015. 
20 Ibid, s. 93 
21 Kommuneforlaget AS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
22 Ibid, s. 78. 
23 Ibid, s. 79. 
24 Ibid, s. 79. 
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I KS’ idehefte om rådmannens internkontroll25, er det gitt anbefalinger om en rekke momenter den 

lovpålagte rapporteringen fra rådmannen på internkontroll bør omfatte. Her blir det blant annet vist til at 

rapporteringen bør inneholde status på vedtak, samt informasjon om oppfølging og gjennomføring av 

vedtakene.26 

I KS’ bok «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen»27 går det frem under overskriften Vital styringsinformasjon 

at for at politikere skal kunne utøve sitt arbeid på en treffsikker og effektiv måte er det viktig at de sikres 

god og riktig informasjon.28 Det understrekes at det derfor er viktig at rådmannen tar aktive grep for å 

sikre åpenhet og strukturert informasjonsflyt. Slik informasjon gis som regel i stiliserte rapporter, men KS 

trekker fram at det også bør drøftes hvorvidt det er hensiktsmessig med mer løpende informasjon om 

generelle forhold eller tjenesteproduksjon.29 

 

 

Kommunikasjon til innbyggere 

I kommuneloven § 4 går det frem at kommunen skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at 

forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. 

Oppegård kommune har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi30 som omtaler hvordan kommunen skal 

sikre at innbyggere, ansatte og andre får tilgang til informasjon om kommunens virksomhet, herunder 

tjenesteleveranser, myndighetsutøvelse og informasjon om Oppegård kommune som demokrati- og 

samfunnsutvikler.  

Et av de overordnede målene i strategien er økt kunnskap blant innbyggerne om kommunens aktiviteter. 

Oppegård kommune skal informere om aktiviteter på en måte som øker kjennskapen til hvilke tjenester 

kommunen tilbyr og hvilken service innbyggerne kan forvente. Videre skal innbyggerne ha mulighet til å 

tilegne seg nok kunnskap til å delta i demokratiske prosesser, blant annet gjennom at politiske beslutninger 

gjøres kjent. 

 
 

 

                                                

25 KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? 2013. 
26 Ibid. s. 79 
27 KS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 
28 Ibid. s. 79. 
29 Ibid. s. 80. 
30 Oppegård kommune: Kommunikasjonsstrategi. Ikke datert. 
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Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 

Regelverk med forarbeider 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). LOV-2016-06-17-60. 2016. 

 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i 

lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 

2003.  

 

Dokumenter fra Oppegård kommune 

 Oppegård kommune: Politisk reglement. Vedtatt av kommunestyret i sak 70/2014, 8. desember 

2014. Gjort gjeldende fra 12. oktober 2015. 

 

 Oppegård kommune: Utvalgssekretariatet Rutinebeskrivelse. Sist endret august 2016.  

 

 Oppegård kommune: Saker til politisk behandling. Rutine datert 20. desember 2013, sist 

oppdatert 20. mai 2014. 

 

 Oppegård kommune: Beskrivelse av styringssystemet. Fra Handlingsprogram 2017-2020. Vedtatt 

av kommunestyret i sak 75/2016, 12. desember 2016. 

 

 Oppegård kommune: Årshjul for overordnet styringssystem. 2017. 

  

 Oppegård kommune: «Din kommune». Eksempel på informasjonsavis. 9. februar 2017. 

 

 Oppegård kommune: Kommunikasjonsstrategi. Ikke datert. 

 

Andre publikasjoner 

 KS: Folkevalgtprogram 2015-2019 – «Tillit». 2015. 

 

 KS: Folkevalgt 2011-2015 i kommunen. 2011. 

 

 COSO: Internal Control – Integrated Framework. 2013. 
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Sak 23/17  Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager 
i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00333-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen følge opp 
anbefalingene og melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget 
innen tolv måneder. 

Vedlegg: 
Endelig rapport - Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager - Oppegård 
kommune 

SAKSUTREDNING: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontrollen i barnehager som nå foreligger til 
behandling, bygger på prosjektplanen som kontrollutvalget vedtok 16. mars d.å., jf. 
sak 6/17. 

Formålet med prosjektet har vært å vurdere i hvilken grad det er etablert system for 
internkontroll i de kommunale barnehagene, om kommunens tilsyn bidrar til at private 
barnehager har systemer for internkontroll og om det er etablert system for at 
barnehagene oppfyller kravene om meldeplikt til barneverntjenesten.  

Oppegård kommune har 23 barnehager og tre private barnehager. I rapporten 
opplyser Deloitte at kommunen ikke har et direkte ansvar for internkontrollen i private 
barnehager, men kommunen har som lokal barnehagemyndighet ansvar for å påse 
at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.  

Revisjonens metode for å samle inn opplysninger i prosjektet har vært 
dokumentanalyse, sju intervjuer og en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot 
virksomhetsledere og pedagogiske leder i kommunale og private barnehager. 

Viktige funn i rapporten: 

- Det stilles overordnede krav til utarbeidelse av internkontrollhåndbok i alle
kommunale barnehager. Styringsdialog og rapportering fra barnehager til
kommunalsjef er sentralt i kommunens oppfølging.
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- Det er ikke gitt felles føringer for hvordan internkontroll skal utformes i 
barnehagene. Revisjonen mener dette øker risikoen for at deler av driften 
faller utenfor kontrollen og at det er unødvendig ressurskrevende for hver 
barnehage å utarbeide egne rutiner. 

- Et flertall av lederne opplyser i spørreundersøkelsen at det er utarbeidet 
beskrivelser av sentrale arbeidsoppgaver i barnehagen, men det er ikke 
etablert rutiner som sikrer en jevnlig oppdatering.  

- Alle barnehager har rutiner for avviksmelding, men kun 40 % av de 
barnehageansatte mener det er tydelig definert hva som skal meldes som 
avvik.   

- Det er ikke etablert noe overordnet system for oppfølging av meldte avvik.  
40% svarer i spørreundersøkelsen at avvik ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig 
grad. 

- Ikke etablert felles, kommunale rutiner for gjennomføring av risikovurderinger 
og oppfølgingen av disse. 

- Kommunen har et omfattende rapporteringssystem fra barnehagene til 
kommunalsjef. Samtlige barnehager rapporterer om økonomi, men ikke alle 
rapporterer om innholdet i tjenestetilbudet. 

- Det ble gjennomført tilsyn med en privat og en kommunal barnehage vedr. 
internkontroll i 2016, men ikke i 2014 og 2015. 

- Hverken som lokal barnehagemyndighet eller som barnehageeier 
gjennomføres formaliserte risikovurderinger.  

- Det er ikke utarbeidet en risikobasert tilsynsplan. Tilsyn opplyses å være 
hendelsesbasert. 

- Kommunen gir ikke systematisk veiledning for å sikre at barnehagene drives i 
samsvar med regelverket. 

- Kommunen har gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom barnehager 
og barnevernet, meldeskjema for bekymring og en drøftingstelefon sikret at 
det gis opplysninger til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt. 

- Antall bekymringsmeldinger fra barnehagene i de siste årene har ligget på 
mellom 15 og 19 pr. år.  

- Barnevernet mener kommunale og private barnehager har lik meldepraksis. 
- Barnevernet opplever ikke at det forekommer underrapportering av 

bekymringsmeldinger fra barnehagene. Inntrykket er at barnehagene har et 
fokus på plikten til å melde bekymring. Dette er uavhengig av om barnehagen 
er privat eller kommunal. 

- Revisjonen mener det er behov for jevnlig evaluering av samhandlingen 
mellom barnevernet og barnehagene.  

 
Revisjonens anbefalinger: 
 
Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak (s. 51): 
 
1. Oppretter felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal utøves i barnehager i 

kommunen. 
 
2. Oppretter felles rutiner, maler og verktøy for gjennomføring og oppfølging av 

risikovurderinger i kommunale barnehager knyttet til fare for svikt, feil eller 
mangler i barnehagenes tilbud. 
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3. Kartlegger om det kan være behov for å utarbeide felles rutiner på viktige 
områder knyttet til internkontroll i barnehager. 

4. Setter i verk tiltak for å sikre at system for å melde og følge opp avvik blir benyttet 
systematisk i hele organisasjonen, og under dette 

a. Etablerer rutiner for hvilke typer hendelser som skal meldes avvik om 
b. Bruker avvikssystemet til aggregering og analyser av avvik på overordnet 

nivå for å kunne benytte funnene i forbedringsarbeid. 
 
5. Sikrer at rapportering og styringsdialog på barnehageområdet i større grad 

omfatter tjenesterelaterte mål, kontrollaktiviteter og internkontroll. 
 
6. Setter i verk tiltak for å gjennomgå hvilke rutiner kommunen forventer at 

barnehagene har for å sikre etterlevelse av krav til internkontroll i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og foretar nærmere undersøkelser 
av i hvilken grad slike rutiner er etablert. 

 
7. Etablerer systemer for ledelsens overordnede gjennomgang og oppfølging av 

barnehagenes internkontroll. 
 
8. Etablerer systemer som sikrer at kommunen som lokal barnehagemyndighet 

utarbeider en risikobasert oppfølging av barnehagene, og systematisk 
gjennomfører tilsyn og veiledning for påse regelverksetterlevelse i barnehagene. 

 
9. Etablerer rutiner for evaluering av at samhandlingsfora mellom 

barneverntjenesten og barnehagene fungerer etter intensjonen. 
 
Rådmannens høringsuttalelse 
 
Rådmannens uttalelse følger som vedlegg nr.1 til rapporten. Han beskriver hvordan 
ha vil ta med seg revisjonens anbefalinger i det videre arbeidet for en bedre 
internkontroll på barnehageområdet.  
 
Sekretariatets vurdering: 
 
Sekretariatet mener rapporten behandler de problemstillingene som kontrollutvalget 
ønsket å få belyst i sin bestilling. 
 
Vi minner om at i henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 12 skal kontrollutvalget påse 
at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp og 
rapportere dette til kommunestyret. 
 
Ås, 30.11.2017 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Deloittes rapport fra november 2017 om forvaltningsrevisjon av  

      internkontroll i barnehager i Oppegård kommune 
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Sammendrag  

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune, har Deloitte gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har 

vært å vurdere i hvilken grad det er etablert et system for internkontroll som ivaretar kommunelovens krav 

om betryggende kontroll med de kommunale barnehagene i Oppegård. Videre har det vært et formål å 

undersøke hvorvidt kommunen som lokal barnehagemyndighet gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn 

bidrar til å sikre at også private barnehager har systemer for internkontroll som sikrer at regelverket som 

gjelder for barnehager etterleves. Det har også vært et formål å undersøke i hvilken grad det er etablert 

system og rutiner som bidrar til å sikre at barnehagene i kommunen oppfyller kravene om meldeplikt til 

barnevernstjenesten.  

Revisjonen har gått gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen, og det er gjennomført intervju med 

til sammen sju personer. I tillegg er det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse i kommunale og 

private barnehager i kommunen.  

Forvaltningsrevisjonen viser at det er stilt overordnede krav til utarbeidelse av en internkontrollhåndbok i 

alle kommunale barnehager i kommunen, og dette er forankret i kommunens styringssystem og årshjul. 

Styringsdialog og systematiske rapporteringsrutiner fra barnehager til kommunalsjef er sentralt i 

kommuneledelsens oppfølging av barnehagenes arbeid. 

Samtidig har undersøkelsen avdekket mangler i kommunens arbeid med internkontroll på 

barnehageområdet. Den enkelte barnehage er gitt stor grad av frihet til å uforme egne 

internkontrollsystemer og fylle internkontrollhåndboken med innhold.  Revisjonen vil peke på at det ikke 

er etablert felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte 

barnehagene, og som sikrer at det er etablert tilstrekkelig med oppdaterte rutiner og prosedyrer for 

sentrale arbeidsprosesser. Det er blant annet ikke i tilstrekkelig grad etablert system som sikrer 

gjennomføring av risikovurderinger knyttet til tjenesteutøvelse på barnehageområdet, og at risikoer 

håndteres og følges opp i samsvar med krav til god internkontroll. Revisjonen mener også det er en 

betydelig svakhet ved internkontrollen at kommunen ikke i tilfredsstillende grad har tilrettelagt for 

systematisk avviksmelding i barnehagene, og ikke har en systematisk tilnærming til aggregering og 

gjennomgang av avvik. Revisjonen vil understreke at jevnlig ledelsesgjennomgang av internkontroll på 

barnehageområdet er viktig for å sikre at internkontrollsystemet er oppdatert og sikrer betryggende 

kontroll i samsvar med kommuneloven. 

I rollen som lokal barnehagemyndighet innhenter kommunen informasjon om kvalitet i barnehagetilbudet 

gjennom fast rapportering, og gjennom månedlige ledernettverk og bruker- og medarbeiderundersøkelser, 

samt dialog med barnehager og foreldre. Undersøkelsen viser samtidig at kommunen ikke har etablert 

systemer for å benytte innsamlet informasjon til å gjennomføre overordnede risikovurderinger med tanke 

på å kartlegge og avdekke risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå. Det er heller ikke 

utarbeidet en risikobasert tilsynsplan, og gjennomførte tilsyn i rollen som lokal barnehagemyndighet 

opplyses å være hendelsesbaserte. Kommunen har ikke systematisk gitt veiledning med tanke på å sikre 

at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen som lokal barnehagemyndighet har 

etter revisjonens mening ikke etablert tilfredsstillende systemer for å påse at barnehager drives i samsvar 

med gjeldende regelverk etter barnehageloven og at det er etablert internkontrollsystemer. 

Kommunen har gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom barnehager og barneverntjenesten, 

meldeskjema for bekymring og en drøftingstelefon etablert systemer for å sikre at det gis opplysninger til 

barneverntjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Barnevernstjenesten i kommunen 

opplever ikke at det er ulik meldepraksis mellom kommunale og private barnehager. Det er heller ikke 

barneverntjenestens oppfatning at det er mangelfull praksis knyttet til melding av bekymring fra 

barnehager til barneverntjenesten i kommunen. Videre har kommunen etablert flere faste samarbeidsfora 

mellom barnehager og barneverntjenesten, både på systemnivå og i enkeltsaker, som etter revisjonens 

oppfatning er i samsvar med anbefalinger fra anbefalinger i veiledningsmateriell fra Barne- og 

likestillingsdepartementet. Revisjonen vil likevel trekke frem behov for jevnlig evaluering av at foraene 
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fungerer etter intensjonen for å sikre hensiktsmessig samhandling mellom barneverntjenesten og 

barnehagene i kommunen. 

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

Oppegård kommune. Disse fremgår av kapittel 6 Konklusjon og anbefalinger.
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU-6/17, 16. mars 2017. 

 

I overordnet analyse som ligger til grunn for kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 pekes 

det på utfordringer knyttet til internkontrollsystem og avvikssystem for barnehager. Særlig trekkes det 

frem at det ikke er tatt i bruk elektroniske løsninger, og at avvik fortsatt meldes på papir. I forbindelse 

med en gjennomgang av internkontrollen ønsker kontrollutvalget at det også undersøkes i hvilken grad 

barnehagene i kommunen formidler bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i kommunen. 

Forvaltningsrevisjonen omfatter både kommunale og private barnehager. Siden kommunens ansvar og 

myndighet overfor barnehagene er avhengig av om barnehagene er kommunale eller private, er forslag til 

formål og problemstillinger utformet slik at både kommunale og private barnehager omfattes av 

undersøkelsen. 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad det er etablert et system for internkontroll som ivaretar 

kommunelovens krav om betryggende kontroll med de kommunale barnehagene i Oppegård. Videre er det 

et formål å undersøke hvorvidt kommunen som lokal barnehagemyndighet gjennom godkjenning, 

veiledning og tilsyn bidrar til å sikre at også private barnehager har systemer for internkontroll som sikrer 

at regelverket som gjelder for barnehager etterleves. Det er også et formål å undersøke i hvilken grad det 

er etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at barnehagene i kommunen oppfyller kravene om 

meldeplikt til barnevernstjenesten. 

På bakgrunn av formålet med prosjektet ble det formulert følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen etablert et internkontrollsystem som skal bidra til å sikre 

at de kommunale barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk?  

a. I hvilken grad har kommunen utarbeidet felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal 

utøves i kommunale barnehager i Oppegård?  

 

b. I hvilken grad gjennomføres risikovurderinger som en del av internkontrollen i kommunale 

barnehager i Oppegård, både på enhetsnivå og overordnet nivå, og i hvilken grad er det 

etablert rutiner for oppfølging av risikovurderingene med risikoreduserende tiltak?  

 

c. I hvilken grad er det etablert skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale oppgaver og 

arbeidsprosesser i kommunale barnehager? 

 

d. I hvilken grad er det etablert et hensiktsmessig avviksmeldesystem for å avdekke, følge 

opp og lukke avvik i barnehagene?  

 

e. I hvilken grad er det etablert et system for rapportering som gjør det mulig for 

kommunen å ha oversikt over, og kontroll med, barnehagenes virksomhet og eventuelle 

mangler?  

 

f. Er det etablert systemer for å sikre at barnehagene oppfyller spesifikke krav til 

internkontroll som går frem av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager? 

 

g. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner for oppfølging av internkontroll i 

kommunale barnehager i Oppegård kommune for å sikre at den fungerer slik den er tenkt 

og bidrar til forbedringsarbeid? 
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2. I hvilken grad har kommunen som lokal barnehagemyndighet systemer for å påse at 

også private barnehager drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk? 

 

a. I hvilken grad gjennomfører kommunen vurderinger av risiko for lovbrudd eller 

uforsvarlige forhold på barnehagenivå, som også omfatter private barnehager?  

 

b. I hvilken grad har kommunen systemer for å påse at private barnehager i kommunen 

drives i samsvar med gjeldende regelverk, og at det er etablert internkontrollsystemer for 

å sikre etterlevelse av regelverk?  

 

c. I hvilken grad gir kommunen veiledning for å bidra til å sikre god internkontroll og 

regeletterlevelse i private barnehager i kommunen? 

 

3. I hvilken grad er det etablert systemer som skal bidra til å sikre en hensiktsmessig 

praksis knyttet til bekymringsmeldinger fra barnehager til barnevernstjenesten i 

Oppegård kommune? 

 

a. I hvilken grad sender kommunale og private barnehager bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten i Oppegård kommune, og hvordan har denne praksisen utviklet seg 

siden 2013? 

 

b. I hvilken grad er det opprettet system og rutiner for å sikre at både kommunale og 

private barnehager av eget tiltak gir opplysninger til barneverntjenesten når det 

foreligger mistanke om omsorgssvikt slik det stilles krav om i barnehageloven? 

 

c. I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige fora for samhandling mellom barnehager 

og barnevernstjenesten i kommunen? 

 

1.3 Avgrensning 

Kommunens ansvar overfor kommunale og private barnehager er ulikt. Det er barnehageeier som har 

ansvar for å sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. I kommunale 

barnehager er det derfor kommunens ansvar å etablere tilstrekkelig internkontroll for å ivareta dette 

ansvaret, mens dette er private barnehageeieres ansvar i private barnehager. 

Kommunen har med andre ord ikke direkte ansvar for internkontrollen i private barnehager. Imidlertid har 

kommunen som lokal barnehagemyndighet ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk. Veiledning og tilsyn kan benyttes som virkemidler i dette arbeidet. 

Basert på kommunens noe ulike ansvar og oppgaver overfor kommunale og private barnehager, er det 

gjennom problemstillingene differensiert for å undersøke hvordan kommunen arbeider med å sikre god 

internkontroll i henholdsvis kommunale og private barnehager. 

 

1.4 Metode 

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

gjennomført i tidsrommet april 2017 til oktober 2017. 

 

 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon om kommunen 

og dokumentasjon som omfatter generelle retningslinjer, interne rutiner, prosedyrer, regelverk, planer, 

styrende dokumenter og rapportering m.m. blitt samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon har 

blitt vurdert opp mot til revisjonskriteriene. 
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1.4.2 Intervju 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med kommunalsjef barnehage og kultur, kommunalsjef skole, PPT 

og barnevern, rådgiver på barnehageområdet, virksomhetsleder for barnevernstjenesten, 

virksomhetsledere i en kommunal barnehage og en privat barnehage. Det har også blitt gjennomført et 

telefonintervju med rådgiver i enhet for Miljørettet helsevern. 

 

Totalt har revisjonen intervjuet 7 personer. 

 

1.4.3 Elektronisk spørreundersøkelse 
Revisjonen har gjennomført en kort, elektronisk spørreundersøkelse for å kartlegge arbeid med 

internkontroll i barnehager og samarbeid med barnevernstjenesten i Oppegård kommune. 

Spørreundersøkelsen ble sendt til virksomhetsledere i kommunale og private barnehager og et utvalg av 

pedagogiske ledere i både kommunale og private barnehager i kommunen.  

Spørreundersøkelsen har blitt utarbeidet og distribuert på e-post til respondentene via verktøyet 

Questback. 

Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 125 respondenter. Det var 89 respondenter som besvarte 

spørreundersøkelsen, noe som utgjøre en samlet svarprosent på 71,2 prosent. Undersøkelsen ble sendt til 

113 ansatte i kommunale barnehager og 12 ansatte i private barnehager. Svarprosenten i kommunale 

barnehager var 67,3 prosent og i private barnehager 100 prosent.  

 

1.4.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten har blitt sendt til rådmannen for verifisering, og faktafeil er rettet opp i den endelige 

versjonen. Høringsutkast av rapporten ble deretter sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens 

høringsuttalelse er lagt ved den endelige rapporten. 

 

 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 

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

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

barnehageloven og barnevernloven. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og 

i vedlegg 2 til rapporten. 
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2. Om tjenesteområdet 

Oppegård kommune er organisert som en to-nivåkommune. Ledelsen består av rådmann, fem 

kommunalsjefer og ledere for ca. 50 selvstendige virksomheter/seksjoner.  

Det er etablert fire kommunalavdelinger med tilhørende tjenesteområder, og en sektorovergripende 

avdeling med ansvar for stabsfunksjoner. Avdelingene er: 

• Skole, kvalifisering og barnevern 

• Kultur og barnehage 

• Helse, sosial, pleie og omsorg 

• Samfunn, teknikk og eiendom   

• Organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner) 

 

 

 

Rådmann og kommunalsjefer ivaretar overordnet planlegging og strategiutvikling og betjener folkevalgte 

organer med beslutningsgrunnlag. Overfor virksomhetene fungerer rådmann og kommunalsjefene primært 

som et koordinerende ledd, som skal ivareta overordnet styring, rapportering og oppfølging. Fagansvaret 

ligger i virksomhetene og seksjonene. 

Politisk ligger barnehageområdet under Levekårsutvalgets ansvarsområde. De 23 kommunale barnehagene 

ledes av virksomhetsledere/styrere, og er organisert i avdeling for kultur og barnehage. De kommunale 

barnehagene omfatter 22 ordinære kommunale barnehager og én kommunal åpen barnehage. Åpen 

barnehage er en særskilt driftsform som ikke er godkjenningspliktig etter lov om barnehager eller forskrift 

om miljørettet helsevern.  

Det er i tillegg tre ordinære private barnehager i kommunen, som ledes av daglige ledere.  

Barneverntjenesten ledes av en virksomhetsleder, og ligger i avdeling for skole, kvalifisering og barnevern. 
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3. System for internkontroll i kommunale 

barnehager 

3.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert et internkontrollsystem som skal bidra til å sikre at de kommunale 

barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk? 

a. I hvilken grad har kommunen utarbeidet felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal 

utøves i kommunale barnehager i Oppegård?  

   

b. I hvilken grad gjennomføres risikovurderinger som en del av internkontrollen i kommunale 

barnehager i Oppegård, både på enhetsnivå og overordnet nivå, og i hvilken grad er det 

etablert rutiner for oppfølging av risikovurderingene med risikoreduserende tiltak?  

 

c. I hvilken grad er det etablert skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale oppgaver og 

arbeidsprosesser i kommunale barnehager? 

 

d. I hvilken grad er det etablert et hensiktsmessig avviksmeldesystem for å avdekke, følge 

opp og lukke avvik i barnehagene?  

 

e. I hvilken grad er det etablert et system for rapportering som gjør det mulig for kommunen 

å ha oversikt over, og kontroll med, barnehagenes virksomhet og eventuelle mangler?  

 

f. Er det etablert systemer for å sikre at barnehagene oppfyller spesifikke krav til 

internkontroll som går frem av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager? 

 

g. I hvilken grad har kommunen det etablert rutiner for oppfølging av internkontroll i 

kommunale barnehager i Oppegård kommune for å sikre at den fungerer slik den er tenkt 

og bidrar til forbedringsarbeid? 

 

 

3.2 Revisjonskriterier 

 

I kommuneloven § 23 (2) går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og 

at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.   

Kommuneloven gir ingen nærmere beskrivelse av hva som ligger i ”betryggende kontroll,” men det går 

fram av Ot.prp. nr. 70 (2002–2003)1 at 

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, 
må det regnes som fast praksis at administrasjonssjefen har ansvar for etablering av internkontroll i 
administrasjonen. Etableringen av en tilstrekkelig internkontroll må regnes som en nødvendig del av 
administrasjonssjefens ledelsesansvar.»2 

 

Kommunens og barnehageeiers ansvar for barnehager er nedfelt i barnehageloven.3 Etter lov om 

barnehager § 7 har barnehageeier ansvar for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

                                                

1 Om lov om endringer i lov 25. september1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 
2 Kapittel 1.5.4 
3 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
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regelverk. Kommunen er også lokal barnehagemyndighet, og skal etter lovens § 8 gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.  

I forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager fremgår det at virksomhetens eier skal påse at 

det er etablert et internkontrollsystem. Forskriftens § 3 slår fast at med internkontrollsystem forstås 

systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i 

eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative 

prosedyrer.4 Etter § 25 skal kommunen føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. 

Det finnes flere rammeverk for hvordan man kan utarbeide et overordnet internkontrollsystem. Et av de 

mest brukte rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.5 Hovedelementene i COSO-modellen 

består av elementer som er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll, og viktige 

elementer er: 

 kontrollmiljø 

 risikovurdering 

 kontrollaktiviteter 

 kommunikasjon og informasjon 

 ledelsens oppfølging 

 

Et viktig utgangspunkt for å sikre en god internkontroll er ifølge COSO-modellen å utvikle et godt 

kontrollmiljø. Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner basis for 

organisasjonens internkontrollarbeid. 

COSO-rammeverket vektlegger også at god internkontroll omfatter at det gjennom risikovurderinger 

foretas en systematisk gjennomgang av tjenester for å finne frem til aktiviteter eller prosesser hvor det er 

fare for eksempel for manglende måloppnåelse, manglende etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull 

rapportering eller utilfredsstillende kvalitet i tjenestene.  

I følge KS er risikovurderinger grunnlaget for innretning av internkontrollen, og både det operative og 

strategiske nivået i kommunen bør være involvert i risikovurderingene.6 Risikovurderinger skal skje på 

både detaljert plan og på overordna plan. KS påpeker at et ansvar på rådmannsnivået er å «aggregere 

risiko», det vil si å ha et system for å se resultatene fra enkeltvise risikoanalyser i sammenheng. KS 

fremhever at: 

«Relevant informasjon skal aggregeres og rapporteres videre til andre ledernivåer. Dette vil sikre 

oppmerksomhet om det som er viktigst, samtidig som vesentlige forhold fanges opp, vurderes og 

dokumenteres.» (s. 23) 

Videre fremheves systematisk avviksrapportering som en måte å sikre at organisasjonen oppdager brudd 

på rutiner og svakheter i rutiner. Det kan legges til rette for avviksrapportering elektronisk eller manuelt. 

Det mest sentrale poenget er at rutinene for rapportering er enkelt tilgjengelig, kjent for de ansatte (eller 

andre som skal melde avvik), at det er en god kultur (kontrollmiljø) for å melde avvik, og at det er gode 

rutiner for oppfølging av meldte avvik.  

Et annet prinsipp som legges til grunn i COSO er at ledelsen etablerer kontrollaktiviteter for å sikre at 

organisasjonen oppnår sine mål, blant annet gjennom å etablere rutiner og retningslinjer som inngår som 

en del av den daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det klart hva som er forventet av 

enheten, og skal gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre rutinen. 

                                                

4 Helse- og omsorgsdepartementet, 1995. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR-1995-12-
01-928 
5 Se norsk oversettelse i Internkontroll – et integrert rammeverk. Norges interne revisorers forening (1996), Oslo: 
Norges interne revisorers forening (NIRF). 
6 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
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For at oppfølgingen skal fungere så hensiktsmessig som mulig bør underliggende enheter rapportere videre 

kritiske risikoer til rådmannsnivået, og rådmannen bør sørge for at internkontroll går inn som en del av 

den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i kommunen. KS anbefaler også å synliggjøre resultater, 

effekter og endringer som følge av internkontrollarbeidet i årsrapporten fra kommunen. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

 

3.3 Felles retningslinjer for internkontroll i kommunale barnehager  

 

3.3.1 Datagrunnlag 

Styringssystemet til Oppegård kommune bygger på prinsipper om balansert målstyring (BMS). I intervjuer 

opplyses det at på samme måte som for det øvrige internkontrollarbeidet i kommunen, er mye av 

kontrollarbeidet rettet mot kommunens barnehagevirksomhet forankret i kommunens styringssystem og 

årshjulet som brukes i det generelle styringsarbeidet i kommunen.  

Det er forklart i intervju at aktivitetene som fremkommer i årshjulet utløser ansvar for oppfølging fra 

kommuneledelsen og ansvarlig kommunalsjef overfor den enkelte virksomhet.7 Av årshjulet fremkommer 

blant annet tidspunkter for utsendelse av rundskriv 1 til budsjett- og handlingsprogrammet, rapportering, 

avviksrapportering, møter som skal avholdes innenfor tjenesteområder knyttet til innspill til mål og 

rammesak, innspill til budsjett- og handlingsprogram basert på detaljbudsjett fra virksomheter m.m.  

Årshjulet blir sendt ut som vedlegg til virksomhetene i rundskriv i januar hvert år, og er tilgjengelig i 

Corporater, kommunens elektroniske system for rapportering knyttet til styringsindikatorer og økonomi. 

Den enkelte barnehage utarbeider hvert år en virksomhetsplan etter felles mal, basert på vedtatt budsjett- 

og handlingsprogram. Som del av utarbeidelsen av virksomhetsplaner skal de viktigste utfordringer i 

barnehagen omtales og tiltak prioriteres. I tillegg til virksomhetsplan utarbeides også en årsplan, som har 

fokus på barnehagens pedagogiske arbeid.8 Både virksomhetsplan og årsplan sendes kommunalsjef, og er 

begge tema i ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsledere. I tillegg er det etablert 

styringsindikatorer som er nedfelt i vedtatt handlingsprogram som det rapporteres på i årsberetning, og 

det er utarbeidet egen rapporteringsdel basert på målekartet for barnehageområdet i kommunens budsjett- 

og handlingsprogram.  

Som et viktig element i internkontrollen i barnehagene inngår jevnlige møtepunkter. Det opplyses at 

budsjett og handlingsprogram er fast sak på agendaen i månedlige ledernettverksmøter, der kommunalsjef 

møter lederne i alle barnehager. Det opplyses i intervju at kommunen ønsker å inkludere de private 

barnehagene så langt som mulig, slik at også private barnehager inviteres til å delta i dette ledernettverket. 

Samtidig understrekes det at kommunen ikke går inn i områder som ligger innenfor barnehageeiers ansvar 

for internkontroll når det gjelder de private barnehagene. 

I intervjuer blir det videre opplyst at det avholdes jevnlig møter i tre fagnettverk, der barnehagene er 

gruppert sammen ut fra geografisk plassering. I dette forumet blir hovedutfordringer og sentrale risikoer 

diskutert mellom virksomhetslederne, og det kan drøftes og gjøres felles vurderinger av hvilke utfordringer 

som er mest sentrale og hvilke tiltak som kan settes inn. Det opplyses at også private barnehager deltar i 

disse fagnettverkene. 

Det fremgår av § 31 i Oppegård kommunes vedtekter for kommunale barnehager at alle kommunale 

barnehager plikter å utarbeide et internkontrollsystem. Internkontrollhåndbok og dokumentasjon finnes i 

den enkelte barnehage.9 I tillegg er det opprettet felles, kommunale retningslinjer knyttet til tema som 

HMS og krisehåndtering, som også gjelder barnehagene i kommunen. Ut over nevnte bestemmelse i 

vedtektene for barnehager og felles, kommunale retningslinjer knyttet til HMS og krisehåndtering, har ikke 

                                                

7 Oppegård kommune, 2017. Beskrivelse av styringssystemet i Oppegård kommune. Notat sendt til revisjonen i 
forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjon. 
8 Oppegård kommune, 2017. Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. Notat til 
revisjonen i forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjonen. 
9 Oppegård kommune, 2006. Oppegård kommune. Vedtekter for kommunale barnehager. Vedtatt av Oppegård 
kommunestyre 29.3.06. Justert 12.9.16. 
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kommunen gitt felles føringer eller retningslinjer knyttet til hvordan internkontroll skal organiseres og 

utøves i kommunale barnehager i Oppegård kommune. Det blir bekreftet av svar fra respondentene i 

spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført at det ikke er etablert føringer for innholdet i 

barnehagenes internkontrollhåndbok. Det er heller ikke opprettet felles elektronisk system for å samle 

rutiner og prosedyrer for internkontroll for kommunale barnehager.  

Det går frem i intervjuer med ledelsen på barnehageområdet i kommunen at siden felles, kommunale 

retningslinjer knyttet til internkontroll vil måtte tilpasses til barnehagevirksomheten, er barnehagene gitt 

stor grad av frihet til å utarbeide egne internkontrollsystemer og retningslinjer for dette arbeidet, og 

ansvaret for å utarbeide en internkontrollhåndbok er plassert hos den enkelte barnehage. Det opplyses i 

intervju at internkontrollhåndboken skal inneholde skriftlige rutiner og prosedyrer for hvordan 

internkontroll i barnehagen skal utøves. Det vises i intervju til at barnehagene følges opp på deler av 

innholdet i internkontrollhåndboken av kommunalsjef, og at kommunen på den måten kontrollerer at det 

er utarbeidet internkontrollhåndbøker i den enkelte barnehage.  

I intervju med en styrer i barnehage opplyses det at internkontrollhåndboken finnes i papirform i en perm 

som er tilgjengelig for alle ansatte. Det blir etterlyst et elektronisk system for å samle retningslinjer eller 

prosedyrer for internkontroll, og holde dem oppdatert. Av tilsendt informasjon fremgår det at innholdet i 

barnehagens internkontrollperm omfatter følgende elementer: 

 
 Mål, omfang og ansvar for internkontrollen,  
 Lover/planer/målekart 
 Bygg/tekniske installasjoner 
 Helse og miljøarbeid i barnehagen 
 Sikkerhet/førstehjelp/skader 

 Prosedyre ved smittsom sykdom/medisinering  

 Personaloppfølging/personalsamarbeid 
 Renhold/vedlikehold 
 Matrutiner  
 Prosedyre for avvikshåndtering og oppfølging 
 Prosedyre for forebygging og håndtering av sykdomsperioder og utbrudd 
 Risiko og sårbarhetsanalyse knyttet til renhold og smittevern  

 Vedtekter for kommunale barnehager i Oppegård 
 Oversikt ansatte  
 Rutiner på huset  
 Rutiner på avdelingen  
 Prosedyre for kriser 
 Førstehjelp og skader 
 Informasjon om barnesykdommer 

 Prosedyre for barn i barnehagen med spesielle behov 

 Opplysninger/tillatelser 

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, ble de kommunale barnehagene spurt om hvorvidt det 

er utarbeidet en egen internkontrollhåndbok eller tilsvarende i barnehagen. Blant virksomhetslederne og 

de pedagogiske lederne i kommunale barnehager som besvarte undersøkelsen, var det 99 prosent av 

respondentene som oppgav at det er etablert en internkontrollhåndbok for barnehagen.  
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Figur 1 Er det utarbeidet en egen internkontrollhåndbok eller tilsvarende i barnehagen din? (N=76) 

 
 
Også i intervju revisjonen har gjort med en virksomhetsleder i kommunal barnehage opplyses det at det 
ikke foreligger retningslinjer eller føringer knyttet til hva internkontrollhåndboken skal inneholde av 

skriftlige rutiner og prosedyrer. Det er virksomhetsleder i barnehagen som har ansvar for å utforme 
innholdet i internkontrollpermen. 

 

 

3.3.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det er stilt noen overordnede krav til etablering av internkontroll i kommunale 

barnehager i Oppegård kommune samt felles, kommunale rutiner for HMS og krisehåndtering, men at det 

i liten grad gitt felles føringer for selve utarbeidelsen av internkontrollsystemet eller hvordan internkontroll 

skal utøves i den enkelte barnehage.   

Revisjonen mener det er positivt at det er stilt krav til utarbeidelse av en internkontrollhåndbok i alle 

kommunale barnehager i kommunen. Samtidig er det etter revisjonens vurdering en svakhet at det på 

revisjonstidspunktet ikke etablert felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal 

utøves. Barnehagene følges heller ikke opp på det helhetlige innholdet i internkontrollhåndbøker. Dette 

øker risikoen for at det varierer hvilke rutiner og prosedyrer som inngår i den enkelte barnehages 

internkontrollhåndbok, og dermed en varierende praksis og omfang av internkontrollaktiviteter i de ulike 

barnehagene, slik at deler av barnehagenes drift ikke i tilstrekkelig grad omfattes av internkontroll. Selv 

om frihet til tilpasning i den enkelte virksomhet er vektlagt i kommunens internkontrollsystem, mener 

revisjonen at det kan være hensiktsmessig å gi noen overordnede føringer for hva som bør inngå i 

internkontrollsystemet og legge til rette for at det kan utarbeides felles rutiner på områder hvor det er 

felles behov for å utvikle rutiner. Revisjonen mener at det kan være unødig ressurskrevende for den enkelte 

virksomhet å utarbeide egne rutiner for områder som er felles for en rekke barnehager.  

 

3.4 Gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger som del av internkontrollen  

 

3.4.1 Datagrunnlag 

 

Gjennomføring av risikovurderinger på overordnet nivå 

Det er ikke etablert systemer eller felles retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger, verken på 

overordnet nivå for barnehageområdet som helhet eller i den enkelte i barnehagene i Oppegård kommune.  

I intervjuer blir det opplyst at det i liten grad gjennomføres formelle risikovurderinger knyttet til fare for 

svikt, feil eller mangler i barnehagenes tilbud for barnehageområdet som helhet. Fra kommuneledelsens 

side opplyses det at kommunen likevel gjennomfører en rekke aktiviteter for å fange opp risikoområder og 
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utfordringer innenfor barnehageområdet. Dette skjer blant annet ved at mål som er nedfelt i målkart for 

barnehagene i Budsjett- og handlingsprogram 2017-202010 blir fulgt opp i barnehageavdelingen, og som 

en del av planarbeidet foretas det fra kommunens side vurderinger av hvilke faktorer som er mest kritisk 

for at barnehagene skal nå målene. Disse vurderingene av utfordringer og prioritering av tiltak tas med 

videre i arbeidet med utarbeidelse av virksomhetsplaner og årsplaner for de enkelte barnehagene.  

Også i intervju med virksomhetsleder i en kommunal barnehage fremheves arbeid med virksomhetsplaner 

og årsplaner når det gjelder å identifisere utfordringer for barnehagen. Det blir forklart at det er fast praksis 

at barnehagen i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplaner og årsplaner gjennomgår og evaluerer 

mål og tiltak for barnehagen for å sikre at mål for barnehagens arbeid kommende år kan tilpasses hva som 

har fungert godt og hva som har fungert mindre godt. Slik oppfølging av mål og tiltak blir gjort i 

medarbeidersamtaler kommunalsjef gjennomfører med virksomhetsleder.  

Kommuneledelsen opplyser videre i intervju at det gjennomføres både brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser for å avdekke utfordringer innenfor barnehageområdet. Videre følger 

kommunen løpende opp alle saker og enkelthendelser som meldes inn fra barnehagene, og gjennomfører 

på denne bakgrunn hendelsesbaserte vurderinger av risikoområder. Dette arbeidet dokumenteres 

imidlertid ikke systematisk som risikovurderinger, og aggregeres ikke til barnehageområdet som helhet.  

Gjennomføring av risikovurderinger i den enkelte barnehage  
I de enkelte barnehagene går det av intervju frem at det ofte som en del av den daglige driften 

gjennomføres fortløpende vurderinger knyttet til risiko, blant annet knyttet til bemanning og fordeling av 

personale. Det opplyses i intervju at i daglige morgenmøter gjøres det opp status for antall voksne og barn 

i hver avdeling, og det gjøres vurderinger og intern fordeling av bemanning, blant annet basert på fravær 

og hva de ulike avdelingene har på agendaen. 

I spørreundersøkelsen fikk virksomhetsledere og pedagogisk ansatte i kommunale barnehager spørsmål 

om hvorvidt det er gjennomført risikovurderinger for å identifisere hvor i barnehagens virksomhet eller 

tjenestetilbud det kan være utfordringer eller hvor det kan oppstå feil og mangler. Om lag 87 prosent av 

respondentene oppgir at barnehagen har gjennomført risikovurderinger, mens i underkant av tre prosent 

oppgir at det ikke blir gjennomført risikovurderinger.  

Figur 2 Har det i din barnehage blitt gjennomført risikovurderinger for å identifisere hvor i barnehagens 

virksomhet/tjenestetilbud det kan være utfordringer eller hvor det kan oppstå feil og mangler? (N=76) 

 

 

                                                

10 Oppegård kommune, 2016. Budsjett og handlingsprogram 2017–2020. Vedtaksdokument, Kommunestyret 12. 
desember 2016, sak 75/16 
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På oppfølgingsspørsmål svarer 80 prosent av respondentene at risikovurderingene blir dokumentert 

skriftlig, 15 prosent svarer at de delvis dokumentertes skriftlig, mens 1,5 prosent svarer at de ikke 

dokumenterer risikovurderinger skriftlig. 

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om innen hvilke områder det er gjennomført risikovurderinger 

i barnehagene. Som figuren under viser oppgir 97 prosent av respondentene at barnehagen har 

gjennomført risikovurderinger knyttet til barn og ansattes sikkerhet i barnehagen (HMS), mens 76 prosent 

oppgir at de har gjennomført risikovurderinger knyttet til barnas miljø i barnehagen (jf. forskrift om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager), og om lag halvparten av respondentene oppgir at de har 

gjort risikovurderinger knyttet til barnehagens tjenestetilbud i form av planlegging, innhold og 

gjennomføring av aktiviteter i barnehagen. 

Figur 3: Innen hvilke områder det er gjennomført risikovurderinger i barnehagen? (N=76) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av risikovurderinger 

Kommunen har ikke etablert felles skriftlige rutiner for oppfølging av risikovurderinger, verken på 

barnehagenivå eller overordnet nivå, og det er opp til den enkelte barnehage å etablere egne rutiner for 

oppfølging av risiko. 

I intervju opplyses det at seksjon oppvekst systematisk gjennomgår alle brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser som gjennomføres på barnehageområdet. Dersom undersøkelsene på 

enkeltpunkter gir lavere score enn et forhåndsdefinert nivå, følges disse punktene opp. Dette gjøres blant 

annet gjennom medarbeidersamtalene kommunalsjef avholder med virksomhetsledere i barnehagene.  

Det går frem av opplysninger fra intervju med virksomhetsleder at barnehagen ikke har etablert skriftlige 

rutiner for oppfølging av risikovurderinger, verken knyttet til løpende bemannings- eller ressursutfordringer 

i det daglige eller mer overordnede utfordringer barnehagen står overfor, for eksempel i forbindelse med 
tjenestetilbudet i barnehagen. Det er heller ikke stilt krav om slike rutiner for oppfølging av 
risikovurderinger fra kommunen sentralt.   
 
Spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført viser at om lag 91 prosent av respondentene i kommunale 

barnehager oppgir at det utarbeides risikoreduserende tiltak som en følge av gjennomførte 
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risikovurderinger. Om lag 1 prosent svarer at de ikke utarbeider risikoreduserende tiltak, mens 8 % ikke 

vet om dette blir gjort. 

Figur 4: Utarbeider dere i din barnehage (risikoreduserende) tiltak som en følge av risikovurderinger? (N=75) 

 

Respondentene fikk anledning til å svare på hvorvidt de risikoreduserende tiltakene blir iverksatt og fulgt 

opp som planlagt. Som det fremgår av figuren under, svarer om lag 97 prosent at risikoreduserende alltid 

eller som oftest blir iverksatt og fulgt opp. 

Figur 5: Blir risikoreduserende tiltak iverksatt og fulgt opp i samsvar med plan? (N=68) 

 

 

3.4.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det ikke er etablert felles, kommunale rutiner for gjennomføring av 

risikovurderinger, verken på overordnet nivå eller i de enkelte barnehager. Utfordringer og risikoområder 

identifiseres fra overordnet hold gjennom oppfølging av mål i målekart, bruker- og 

medarbeiderundersøkelser og eventuelle innrapporterte hendelser fra barnehagene. Flere opplyser at det 
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blir gjennomført risikovurderinger innenfor ulike områder i barnehagen, men at disse ikke alltid blir 

dokumentert. Det er særlig knyttet til barn og ansattes sikkerhet (HMS) det gjennomføres 

risikovurderinger, og i mindre grad knyttet til aktivitetene om gjennomføres i barnehagen. Revisjonen 

mener at det ikke tilstrekkelig er lagt til rette for gjennomføring av slike risikovurderinger og at kommunen 

med fordel kan etablere felles rutiner, maler og verktøy for gjennomføring av risikovurderinger for å sikre 

både hvilke områder som blir risikovurdert og at dette skjer med en viss regelmessighet.  

Det er også revisjonens vurdering at det ikke er tilstrekkelig oppfølging av barnehagenes risikovurderinger. 

Identifiserte risikoer i de enkelte barnehager blir ikke rapportert og aggregert, og kommunen har ikke 

tilstrekkelig oversikt over i hvilken grad barnehagene gjennomfører slike risikovurderinger. Revisjonens 

spørreundersøkelse viser videre at det varierer i hvilken grad det blir satt i verk tiltak på områder hvor det 

er avdekket risiko. Revisjonen mener derfor at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har etablert et system 

som sikrer at risikoer knyttet til tjenesteutøvelse på barnehageområdet håndteres i samsvar med krav til 

god internkontroll.  

 

3.5 Skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale oppgaver og arbeidsprosesser  

 

3.5.1 Datagrunnlag 
I intervju opplyses det at kommunen som barnehageeier ikke fører noen samlet oversikt over hvilke 

skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale arbeidsoppgaver som er etablert i barnehagene. Rutiner og 

retningslinjer i den enkelte barnehage kan være tema i oppfølging i medarbeidersamtaler med den enkelte 

virksomhetsleder, og det pekes videre på at arbeidet med styring og kontroll av barnehagedriften i stor 

grad baserer seg på tillitsledelse.  

Kommunen har ikke et felles elektronisk system for å samle barnehagenes prosedyrer og rutiner, og det 

trekkes i intervju trekkes frem at et slikt felles elektronisk system ville gjort det enklere å få oversikt over 

rutiner og prosedyrer, og holde dem oppdatert. I intervju med virksomhetsleder i kommunal barnehage 

opplyses det at det er virksomhetsleder som har ansvar for å sikre at det er etablert skriftlige rutiner og 

retningslinjer for sentrale oppgaver og arbeidsprosesser i barnehagen. Det er også virksomhetsleder som 

har ansvar for å holde rutiner og retningslinjer for sentrale arbeidsprosesser oppdatert, uten at dette 

ansvaret er skriftliggjort. 

I spørreundersøkelsen som er sendt ut til alle kommunale barnehager i kommunen, ble respondentene 

bedt om å svare på i hvilken grad det er etablert skriftlige rutiner og prosedyrer for sentrale oppgaver og 

arbeidsprosesser i barnehagen.   

Figur 6: I hvilken grad er det etablert skriftlige rutiner og prosedyrer for sentrale oppgaver og arbeidsprosesser 

i barnehagen? (N=76) 
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Som det går frem av figuren over, oppgir om lag 74 prosent av respondentene at det i stor grad er etablert 

skriftlige rutiner og prosedyrer i barnehagen. Om lag 24 prosent av respondentene oppgir at det i noen 

grad eller i liten grad er etablert skriftlige rutiner og prosedyrer for sentrale arbeidsoppgaver, mens 1,3 

prosent svarer at det ikke i det hele tatt er etablert rutiner og prosedyrer i barnehagen. 

På spørsmål om hvordan rutiner og prosedyrer gjøres tilgjengelig for ansatte i barnehagene, svarer 96 

prosent at de finnes tilgjengelig i papirbasert prosedyreperm eller internkontrollhåndbok. 67 prosent oppgir 

at rutinene finnes på oppslagstavler eller vegger, 43 prosent opplyser at de finnes på PC i barnehagen og 

om lag 33 prosent opplyser at det ligger rutiner og prosedyrer tilgjengelig på kommunens intranett.  

Figur 7: Hvordan er barnehagens rutiner og prosedyrer gjort tilgjengelig for ansatte? (flere svaralternativer mulig) 

(N=75) 

 

 

 

 

I kommentarer til spørsmål om rutiner og retningslinjer har enkelte trukket frem at det er ønskelig med 

flere felles rutiner for barnehagene, særlig for internkontroll. Det har også blitt kommentert av flere at 

oppdatering og vedlikehold av rutiner og prosedyrer ville vært enklere dersom det fantes et elektronisk 

system for håndtering av rutiner.   
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Figur 8: I hvilken grad opplever du at barnehagens rutiner og prosedyrer er tilstrekkelige? (N=75)

 

På spørsmål om i hvilken grad barnehagens rutiner og prosedyrer er tilstrekkelige, svarer 69 prosent at 

rutiner og prosedyrer i stor grad er tilstrekkelig, mens 28 prosent mener at de i noen grad er tilstrekkelige. 

1,3 prosent mener at rutinene og prosedyrene som er etablert i barnehagen ikke i det hele tatt er 

tilstrekkelige. 

3.5.2 Vurdering 

Et flertall av virksomhetsledere og pedagogiske ledere opplyser gjennom spørreundersøkelsen at det er 

utarbeidet rutiner og prosedyrer for sentrale arbeidsoppgaver i barnehagen, og at de opprettede rutinene 

i stor grad er tilstrekkelige. Det er likevel en del som opplyser at dette bare i noen grad er tilfelle. Det er 

heller ikke etablert et system som sikrer at rutiner og prosedyrer blir jevnlig oppdatert. Som revisjonen 

har påpekt under punkt 3.3 i rapporten kan det være hensiktsmessig å gi noen overordnede føringer for 

hvilke rutiner som bør utarbeides av alle barnehager, og identifisere områder hvor det er felles behov for 

å utvikle rutiner. Skriftlige og oppdaterte rutiner er viktig for på sikre kvalitet og effektivitet i 

tjenesteutøvelsen, og for å redusere risikoen for feil og mangler. I tillegg kan skriftlige rutiner og systemer 

for å holde disse oppdaterte bidra til å redusere sårbarheten både ved skifte av nøkkelpersonell og ved 

midlertidig fravær. Revisjonen mener også at det kan være unødig ressurskrevende for den enkelte 

virksomhet å utarbeide egne rutiner for områder som er felles for en rekke barnehager. Utvikling av felles 

rutiner bør baseres på en risikoanalyse som gir informasjon om hvor det er viktig å etablere rutiner og 

prosedyrer.  

 

3.6 Avviksmeldesystem for å avdekke, følge opp og lukke avvik  

 

3.6.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune benytter seg av det sektorovergripende elektroniske avvikssystemet Plania for 

rapportering av fysiske eller HMS-relaterte avvik, for eksempel knyttet til bygg og utearealer i barnehager. 

Kommunen har ikke etablert et tilsvarende overordnet, elektronisk avvikssystem for melding av 

tjenesterelaterte avvik.  

I kommunale barnehager i kommunen meldes avvik knyttet til utføring av tjenestene i et manuelt system 

med meldeskjemaer på papir. I intervju opplyses det at tjenesterelaterte avvik i hovedsak meldes til 

kommunalsjef. Det blir trukket frem at innføring av et elektronisk avvikssystem som omfatter hele 

kommunens barnehagevirksomhet ville gjort det enklere både å melde og følge opp avvik i barnehagene. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført oppgir 97 prosent av respondentene at det er opprettet 

rutiner for avviksmeldinger i barnehagen, mens 1,3 prosent oppgir at det ikke er etablert slike rutiner for 

å melde avvik.  
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Figur 9: Er det etablert rutiner for melding av avvik i din barnehage? (N=76) 

 

I intervju med virksomhetsleder i en kommunal barnehage opplyses det at barnehagens rutiner for 

avviksmelding omfatter både melding, håndtering og oppfølging av avvik. Tjenesterelaterte avvik skal 

meldes på fysiske meldeskjema som finnes i barnehagens internkontrollhåndbok. I intervju med 

virksomhetsleder i kommunal barnehage opplyses det at interne tjenesteavvik som meldes av ansatte blir 

samlet inn i egen perm slik at virksomhetsleder kan holde oversikt over avvikene i barnehagen. 

I intervju med virksomhetsleder i kommunal barnehage opplyses det at det ikke er tydelig definert hva 

som utgjør et tjenesterelatert avvik. Det opplyses samtidig at ansatte i barnehagen blir oppfordret til å 

melde avvik knyttet til alt de observerer som ikke fungerer slik det skal, herunder feil knyttet til fysisk drift 

og renhold, og uønskede hendelser. 

På spørsmål om det er tydelig definert hvilken type hendelser som utgjør avvik som skal meldes, oppgir 

40 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført at dette i stor grad er 

tydelig, mens 45 prosent svarer at det i noen grad er tydelig hvilke hendelser som skal avviksmeldes. Om 

lag 7 prosent oppgir at det i liten grad eller ikke i det hele tatt er tydelig hvilke hendelser som skal meldes. 

Figur 10: I hvilken grad er det tydelig definert hvilke type hendelser som utgjør avvik som skal meldes? 

 

Figuren under viser hvilke hendelser respondentene oppgir at blir meldt som avvik i barnehagen: 
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Figur 11: Hvilke av følgende hendelser meldes som avvik i barnehagen? (N=76) 

 

Om lag 95 prosent av respondentene oppgir at mangler knyttet til bygningsmessige forhold og uteplass 

avviksmeldes, og 92 prosent oppgir at henholdsvis barn som blir borte fra barnehagen og skade på barn 

meldes som avvik. Om lag 90 prosent av respondentene oppgir at skade på personalet meldes som avvik, 

og henholdsvis 53 prosent og 30 prosent oppgir at nestenskade på barn og personalet meldes som avvik.  

Videre opplyser 25 prosent at det meldes avvik knyttet til for få ansatte på jobb, 10 prosent melder avvik 

knyttet til manglende gjennomføring av foreldresamtaler, 7 prosent melder avvik når det gjelder 

manglende kompetanse på jobb og 5 prosent melder avvik dersom aktiviteter i barnehagen ikke blir 

gjennomført som planlagt. 

I intervju bekreftes det at det i størst grad meldes avvik knyttet til fysiske omgivelser i barnehagen eller 

på uteområder. Den opplyses videre at de ansatte i barnehagen er bevisste på å skriftlig melde avvik 

knyttet til feil og skader knyttet til bygget. Samtidig opplyses det at det ikke blir ført avvik knyttet til feil 

og mangler som fører til at tilbudet til barna blir annerledes enn planlagt, for eksempel at man ikke kommer 

seg ut på tur eller andre planlagte aktiviteter, at barnehagen åpner senere enn planlagt åpningstid eller 

lignende. Denne typen feil eller mangler blir håndtert muntlig og gått gjennom i for eksempel 

avdelingsmøter, og dokumenteres ikke skriftlig gjennom avvikssystemet. 

78 prosent av respondentene oppgir i spørreundersøkelsen at det er etablert rutiner for å følge opp og 

lukke meldte avvik i barnehagen. På oppfølgingsspørsmål svarer 63 prosent av respondentene at meldte 

avvik i stor grad blir fulgt opp tilstrekkelig i barnehagen, mens 28 prosent mener at avvik i noen grad blir 

fulgt opp tilstrekkelig, og 5 prosent mener at dette gjøres i liten grad.  
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Figur 12: I hvilken grad blir meldte avvik fulgt opp i tilstrekkelig grad i din barnehage? (N=76) 

 

Barnehagene i kommunen har en felles plan for håndtering av akutte hendelser, som blant annet inneholder 

en telefonliste med kontaktinformasjon, og informasjon om håndtering av hendelser knyttet til barnet i 

barnehagen og utenom barnehagen, og hendelser knyttet til personalet.11 I intervju opplyses det at denne 

planen for håndtering av akutte hendelser nå er under revisjon. I den forbindelse arbeides det med å 

definere tydelig hva som utgjør et avvik, hvilke avvik som skal meldes hvor og til hvem, og hvem som skal 

ha ansvar for å behandle og følge opp ulike avvik. Kommunen opplyser at dette arbeidet planlegges 

ferdigstilt i løpet av høsten 2017. Vedlegg til planen er skjema for rapportering av avvik til kommunalsjef 

og skjema for avvik internt i barnehagen.  

Utover et skjema for rapportering av avvik til kommunalsjef er det ikke opprettet felles retningslinjer eller 

gitt føringer fra kommunen om hvilke typer avvikssaker som skal meldes videre til kommunalsjef. I intervju 

med virksomhetsleder i en kommunal barnehage opplyses det at det ikke blir ikke produsert statistikk eller 

ført oversikt over typer avvik som blir meldt i barnehagen. Avvikssystemet er innrettet slik at 

virksomhetsledere selv må vurdere hvilke avvik som kan behandles og lukkes internt i barnehagen, og 

hvilke avvik som skal meldes videre til kommunalsjef for ytterligere oppfølging. Det opplyses i intervju at 

tjenesterelaterte avvik ikke blir rapportert til kommunen sentralt med mindre det er snakk om særlig 

alvorlige avvik som krever oppfølging, for eksempel i form av økonomiske ressurser knyttet til bemanning, 

behov for ekstra innkjøpsmidler, utgifter til vikar eller lignende tiltak.  

På spørsmål om det gjennomføres rapportering fra barnehagen til kommunen sentralt på avviksmelding og 

oppfølging av disse i barnehagen, oppgir 62 prosent av virksomhetslederne at det foretas rapportering 

knyttet til avvik, 29 prosent oppgir at dette gjøres delvis, mens 10 prosent oppgir at det ikke rapporteres 

på meldte avvik til kommunen.  

                                                

11 Oppegård kommune, utdatert. Plan for håndtering av akutte hendelser. 
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Figur 13: Gjennomføres det rapportering fra barnehagen til kommunen sentralt på avvik og oppfølging av disse 

i barnehagen? (N=21) 

 

I intervjuer opplyses det at kommunalsjef går gjennom de avvikene som rapporteres fra barnehager, og 

er opptatt av å se etter eventuelle trender i meldte avvik, men det er ikke etablert rutiner for å systematisk 

analysere eller se etter mønster i avvik som kan indikere systematiske feil eller mangler eller manglende 

rutiner, verken i de enkelte barnehagene eller sentralt i kommunen. Kommunalsjefens gjennomgang av 

avvik blir tatt opp med virksomhetsledere i møter med kommunalsjef ved behov, men er ikke fast på 

agendaen i slike møter. Resultatene av gjennomganger av innmeldte avvik blir ikke brukt systematisk til 

strategisk planlegging og forbedringsarbeid i barnehageområdet, men det fremholdes likevel at eventuell 

systemsvikt ville blitt fanget opp gjennom møter mellom virksomhetsledere og kommunalsjef.  

 

3.6.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at så godt som alle barnehagene har etablert egne rutiner for avviksmelding. Samtidig 

er det på revisjonstidspunktet kun 40 prosent av barnehageansatte som mener det er tydelig definert 

hvilke hendelser som skal meldes som avvik, og at det i større grad meldes avvik knyttet til HMS og fysiske 

forhold enn avvik knyttet til tjenestetilbudet i barnehagen. Manglende rutiner for hvilke avvik som skal 

meldes kan etter revisjonens vurdering øke risikoen for at kritikkverdige forhold og uønskede hendelser 

ikke blir rapportert, og kan bidra til å svekke kontrollmiljøet, jf. KS veileder om internkontroll. Revisjonen 

mener på denne bakgrunn at kommunen på revisjonstidspunktet ikke i tilfredsstillende grad har tilrettelagt 

for systematisk avviksmelding i barnehagene. Revisjonen mener det er positivt at det arbeides med en 

felles plan for håndtering av akutte hendelser hvor det skal defineres hva som utgjør et avvik mv. 

Undersøkelsen viser videre at det ikke er etablert et overordnet system eller rutiner for å håndtere og følge 

opp meldte avvik. Ikke alle barnehager har etablert rutiner for å følge opp og lukke avvik, og om lag 40 

prosent av respondentene mener at avvik ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Revisjonen mener dette er 

en betydelig svakhet ved internkontrollen og kan medføre at meldte avvik ikke blir rettet opp. Dette kan 

videre føre til at ansatte ikke melder avvik i den utstrekning de bør.  

Kommunen har heller ikke en systematisk tilnærming til aggregere avvik fra barnehagene og gjennomgå 

disse for å vurdere om det dreier seg om systemsvikt på tvers av barnehager heller enn enkelthendelser. 

Revisjonen vil i den anledning peke på at rapportering og aggregering av avvik er svært viktig for å 

gjennomføre gode risikokartlegginger og for å avdekke hvor det er fare for svikt og mangler i 

tjenestetilbudet. Kommunen bør etter revisjonens vurdering legge bedre til rette for analyser av avvik, for 

å kunne benytte funnene i forbedringsarbeid og tiltak som kan tenkes å forebygge framtidige avvik på 

barnehageområdet.  
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3.7 System for rapportering  

 

3.7.1 Datagrunnlag 
Rapportering fra barnehagene som virksomheter til kommunen sentralt foregår i samsvar med kommunens 

overordnede styringssystem, etablerte rutiner og årshjul for rapportering, og skjer primært gjennom det 

elektroniske rapporteringssystemet Corporater. Det gjennomføres ikke egen rapportering om 

internkontrollarbeid fra barnehagene til kommunen sentralt. 

I tråd med kommunens årshjul er det etablert rutiner for månedlig rapportering på økonomi til 

kommunalsjef og en noe mer omfattende tertialrapportering, der det blant annet også inngår rapportering 

knyttet til sykefravær/nærvær, resultater fra eventuelle medarbeiderundersøkelser og enkelte 

barnehagefaglige elementer, som utdanningsskrav og lovfestet rett til plass. I intervju opplyses det at 

barnehager ved behov kan få oppfølging fra rådgiver i kommunen i forbindelse med rapportering.  

I tillegg til rapportering i tertialrapport, rapporteres det gjennom årsberetning fra barnehagene på egne 

indikatorer for barnehagefeltet som er nedfelt i målekart for barnehager i Handlingsprogram 2017-2020.12 

I tillegg til indikatorer knyttet til tjenestetilbud og kvalitet innenfor fokusområdet Brukere av kommunale 

tjenester, som fremgår av utdraget fra målekortet under, er det også etablert indikatorer innenfor 

fokusområdene Folkehelse, miljø og samfunn, Medarbeidere og arbeidsformer og Økonomi. 

Figur 14: Målekort 2017 - rapporteringsdel. Vedtatt i ledernettverk 30.11.2016 

 

Denne årlige rapporteringen følges opp av barnehageavdelingen i samsvar med kommunens overordnede 

årshjul, og det blir opplyst at det gis en plenumstilbakemelding på status til alle kommunale barnehager i 

kommunen etter rapportering. Dersom seksjon oppvekst ser behov for det, blir enkeltbarnehager fulgt opp 

individuelt på bakgrunn av momenter som kommer frem i rapportering som ikke anses tilfredsstillende 

eller gir grunn før oppfølging. Det er ikke etablert system for å sikre at alle røde punkter systematisk blir 

fulgt opp med tiltak og påfølgende rapportering. 

Oppfølging av resultater gjøres blant annet i ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsledere i 

barnehagene. I etterkant av ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsledere blir det satt opp 

en liste med oppfølgingspunkter utarbeidet av virksomhetsleder. Oppfølgingspunktene sendes til 

kommunalsjef, som følger opp arbeidet med oppfølgingspunktene i neste ledersamtale. 

                                                

12 Oppegård kommune, 2016. Handlingsprogram 2017-2020.  
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Alle barnehager som er i drift 15. desember skal i tråd med krav fra Utdanningsdirektoratet levere 

årsmeldingsskjema med tjenestedata til kommunen, og kommuner skal levere opplysninger i eget skjema 

i BASIL rapporteringsportal.13 Det opplyses i intervju at barnehageavdelingen gjennomfører en systematisk 

kontroll av data som barnehagene rapporterer og det er utarbeidet et eget kontrollskjema for dette. Ett av 

områdene, som omfatter andel barnehager med godkjent utdanning, og eventuelle dispensasjoner, 

kontrolleres to ganger årlig.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført i barnehagene i kommunen ble det stilt spørsmål til 

virksomhetsledere i kommunale barnehager om hvorvidt det rapporteres fra barnehagen til kommunen 

knyttet til henholdsvis økonomi, barnehagens faglige virksomhet og utfordringer knyttet til drift og 

tjenestetilbud i barnehagen. 

Figur 15: Rapporterer barnehagen systematisk til kommunen på følgende: (Virksomhetsledere, N=20) 

 

Som det går frem av figuren over, svarer samtlige av respondentene at det rapporteres systematisk på 

økonomi mv. 81 prosent av respondentene oppgir at det rapporteres systematisk på barnehagens faglige 

virksomhet, og 19 prosent oppgir at det ikke rapporteres på faglig virksomhet. 

På spørsmål om i hvilken grad barnehagen kommunalsjef følger opp rapporteringen, svarer 67 prosent av 

respondentene at de i stor grad blir fulgt opp på rapporteringen, mens 33 prosent mener at de i noen grad 

                                                

13 https://www.udir.no/tall-og-forskning/datainnsamling--kilder/basil/arsmelding-fra-barnehagene/#sette-frist-for-
innlevering-for-barnehagene 
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følges opp på rapporteringen. Ingen av respondentene mener de i liten grad eller ikke i det hele tatt følges 

opp på rapporteringen som blir foretatt.   

Figur 16: I hvilken grad blir barnehagen fulgt opp fra kommunens side (kommunalsjef) på rapporteringen? 

(N=21) 

 

I intervju blir det fra virksomhetsleder i en kommunal barnehages side gitt uttrykk for at 

rapporteringssystemet som er etablert for barnehagene i for liten grad gir kommunalsjef oversikt over 

barnehagenes virksomhet, og eventuelle mangler i tilbudet. Det pekes på at rapporteringen blant annet gir 

oversikt over status på økonomi og enkelte andre indikatorer, men at det ikke legges til rette for en 

tilstrekkelig detaljert oversikt over hvordan det jobbes i barnehagene, herunder med internkontroll. I 

intervju med kommunalsjef gis det uttrykk for at rapporteringen som gis rundt målekartet fra kommunens 

handlingsplan, sammen med andre kilder, fungerer godt med hensyn til å sikre tilstrekkelig oversikt over 

barnehagenes virksomhet, og eventuelle mangler som skulle forekomme i driften. 

3.7.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det er innført faste rutiner og årshjul som sikrer at det foretas rapportering 

månedlig, tertialvis og årlig fra virksomhetsleder til kommunalsjef gjennom det administrative verktøyet 

Corporater. Samtidig viser undersøkelsen at mens samtlige barnehager rapporterer systematisk på 

økonomiske indikatorer, rapporterer ikke alle barnehager systematisk om innholdet i tjenestetilbudet eller 

kritiske risikoer, eller på indikatorer knyttet internkontrollarbeid. 

Effektiv og riktig rapportering er en viktig del av god internkontroll. Revisjonen mener at selv om 

rapporteringsrutinene legger til rette for jevnlig rapportering, vil et hovedfokus på økonomisk rapportering 

kunne bidra til at det i mindre grad blir rapportert systematisk på andre risikoområder, som for eksempel 

tjenestekvalitet. Revisjonen mener derfor at dagens rapporteringspraksis fra barnehagene ikke sikrer at 

det blir rapportert systematisk på kritiske risikoer til rådmannsnivået, slik at rådmannen får tilstrekkelig 

kontroll med kommunens virksomhet. Revisjonen mener kommunen bør sikre at rapportering og 

styringsdialog i større grad inkluderer tjenesterelaterte mål, internkontroll og kontrollaktiviteter, slik KS 

anbefaler i sin veileder til internkontroll. 

 

3.8 System for å sikre at barnehagene oppfyller krav til internkontroll i forskrift om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager 

 

3.8.1 Datagrunnlag 

Kommunen har ikke utarbeidet felles retningslinjer som legger føringer for hvordan barnehagene skal 

arbeide for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern etterleves. I intervjuer blir det understreket 
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at det er opp til den enkelte virksomhetsleder hvordan barnehagen arbeider med miljørettet helsevern og 

for at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler etterleves.  

En av styringsindikatorene i målkartet for barnehageområdet i Handlingsprogram 2017-2020 det 

rapporteres på i årsberetning fra barnehagene omfatter hvorvidt det er etablert rutiner for å sikre at 

kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ivaretas. Også i intervjuer trekkes det 

frem at kommunale barnehager rapporterer på barnehagens arbeid med å etterleve kravene i forskrift om 

miljørettet helsevern en gang årlig.  

Figur 17: Målekort 2017 - rapporteringsdel14 

 

I intervjuer opplyses det at kommunen gjennom rapportering i årsrapporten får oversikt over hvorvidt det 

er utarbeidet rutiner for å ivareta kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, men 

ut over dette fremkommer det ikke hvor gode eller dekkende de etablerte rutinene er, eller hvilke 

internkontrollmekanismer som er opprettet. Det opplyses at oppfølging av rapporteringen på indikator 

knyttet til etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern inngår som del av drøftingen av resultater i 

ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsleder. 

I årsberetning for 2016 for Oppegård kommune15 fremkommer det at 100 prosent av barnehagene har 

etablert rutiner for å ivareta krav i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.  

På spørsmål i spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, rettet mot både virksomhetsledere og 

pedagogiske ledere, oppgir 81 prosent av respondentene at barnehagen har skriftlige systemer og rutiner 

for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager blir etterlevd i barnehagen. 

15 prosent opplyser at det delvis eller ikke i det hele tatt er opprettet skriftlige systemer og rutiner for å 

sikre av kravene i forskriften blir etterlevd. 

                                                

14 Oppegård kommune, 2016. Handlingsprogram 2017-2020. 
15 Oppegård kommune, 2017. Årsberetning 2016. 



23/17 Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune - 17/00333-1 Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune : Endelig rapport - Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager - Oppegård kommune

 

30  

Figur 18:Er det etablert skriftlige systemer og rutiner for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i 

skoler og barnehager blir etterlevd i barnehagen? (N=74) 

 

Oppfølging av kommunens ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til enheten 

Miljørettet helsevern, som er organisert i seksjon for samfunnsutvikling. Miljørettet helsevern i Oppegård 

er en uavhengig tilsynsmyndighet, og gjennomfører tilsyn etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet 

helsevern i både i private og kommunale barnehager i Oppegård. Nåværende rådgiver i enheten begynte i 

stillingen i 2014. 

Enheten er på revisjonstidspunktet i ferd med å revidere en tilsynsplan fra 2015 for kommunale 

virksomheter der Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet.16 I intervju opplyses det at denne planen er 

basert på en overordnet risikovurdering som er utarbeidet av rådgiver i Miljørettet helsevern og 

kommuneoverlege i Oppegård kommune. I analysen blir det blant annet identifisert hvilke krav 

virksomhetene skal etterleve, samt sannsynlighet for at det oppstår uønskede hendelser og hvilke 

konsekvenser dette kan få for helsen til brukerne. Denne risikovurderingen skal revideres årlig. I intervju 

blir det trukket frem at uavhengig av egne risikoanalyser blir både barnehager og skoler i lovverk og 

veiledere fra bl.a. Helsedirektoratet trukket frem som viktige å føre hyppige tilsyn med, fordi 

barnehagebarn og elever anses å være sårbare grupper.   

Av tilsynsplanen fremgår det at kommunen har vurdert hvilke virksomheter som er kategorisert til å ha 

høyest risiko, og som prioriteres høyest ved planlegging av tilsyn. Etter planen skal alle barnehager i 

kommunen ha tilsyn innenfor et 3-4-års intervall. I intervju blir det opplyst at det er for mange barnehager 

i Oppegård til at det er mulig å gjennomføre tilsyn med alle årlig, og at tilsyn derfor fordeles slik at alle 

barnehager får tilsyn innenfor en periode på tre til fire år. Det opplyses fra kommunens side at Oppegård 

kommune i tidsrommet januar til mars 2018 skal gjennomføre i en tilsynskampanje i barnehager i 

kommunen samarbeid med Oslo kommune. Tema for tilsynene er risikovurdering og beredskap i §§ 4 og 

14 i forskrift om miljørettet helsevern. Det blir videre forklart at dersom Miljørettet helsevern får meldinger 

om særskilte, uønskede hendelser i barnehager kan dette resultere i at det blir iverksatt hendelsesutløste 

stedlig tilsyn eller dokumentasjonstilsyn i den barnehagen det gjelder uavhengig av tilsynsplanen.  

Det går frem av opplysninger fra kommunen at det ikke har vært gjennomført tilsyn av enhet for Miljørettet 

helsevern i 2014 og 2015, mens enheten i 2016 utførte tilsyn med internkontrollsystem og etterlevelse av 

§§ 4, 13 og 17 i forskrift om miljørettet helsevern i tre kommunale og en privat barnehage i Oppegård 

kommune.17 Det blir opplyst i intervju at tilsynene er gjort i samarbeid med Oslo kommune for å opparbeide 

erfaring og tilsynskompetanse, og at tilsynsobjektene i 2016 er virksomheter som var høyt prioritert på 

tilsynsplanen fra 2015. Tilsynsrapportene fra 2016 viser at alle tilsynsbesøkene er gjort i februar 2016 av 

en rådgiver i Miljørettet helsevern i Oppegård kommune og en helsekonsulent i miljørettet helsevern i bydel 

                                                

16 Oppegård kommune, 2017. Tilsynsplan for virksomheter innen miljørettet helsevern. Samfunnsutvikling, 12. 
september 2017 
17 Oppegård kommune, 2017. Oversikt tilsyn miljørettet helsevern 2016 
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Bjerke i Oslo kommune. Alle tilsynene er gjort som systemrevisjoner, og er utført i samsvar med 

folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og Helsedirektoratets veileder til 

forskriften. Rapportene angir identifiserte avvik og anmerkninger, og det gis en frist for retting av avvik og 

merknader. I intervju fremkommer det at Miljørettet helsevern til nå ikke i stor grad har samordnet seg 

med barnehagemyndighetene i kommunen når det gjelder gjennomføring av tilsyn. Det er fast praksis at 

kommunalsjef som representant for kommunen som eier varsles om tilsyn i kommunale barnehager.  

I samtlige fire tilsyn som ble gjennomført i barnehager i 2016 ble det avdekket avvik knyttet til at 

barnehagen ikke hadde et tilstrekkelig dokumentert system for internkontroll i samsvar med § 4 i forskrift 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det fremkommer i rapporten hvilke observasjoner avviket er 

basert på og det gi frist for lukking av observerte avvik.18  

Det opplyses at kommunalsjef får tilsendt kopi av tilsynsrapporter, men Miljørettet helsevern har i hovedsak 

dialog med virksomhetsledere i barnehager i arbeidet med å følge opp at avvik og merknader etter tilsyn 

rettes. Det blir videre opplyst at alle avvik som ble identifisert i 2016 ble lukket av barnehagene, og rådgiver 

i Miljørettet helsevern oppfatter at det generelt foregår tilstrekkelig oppfølging av avvik i den enkelte 

barnehage. I følge det opplyste er det ikke noe som tilsier at oppfølging av avvik i private barnehager 

skiller seg ut fra oppfølgingen i kommunale barnehager. Det pekes i intervju på at det elektroniske 

internkontrollsystemet som benyttes i private barnehager ser ut til å bidra til at oppfølging av tilsyn er 

enklere å gjennomføre enn i kommunale barnehager som ikke har et elektronisk internkontroll- eller 

kvalitetssystem.  

Miljørettet helsevern opplever ifølge intervju at det har vært vilje til å jobbe videre med miljørettet 

helsevern i barnehager etter tilsynsrunden i 2016. Arbeid med miljørettet helsevern i barnehager har blant 

annet vært tema i fagnettversmøter som barnehagene i kommunen deltar i, og rådgiver har i etterkant 

blitt invitert til å delta i ett av fagnettverkene for å komme med innspill om hvordan barnehagene kan 

jobbe med kravene til miljørettet helsevern i forskriften og internkontrollsystem i den forbindelse. 

På spørsmål om barnehagene selv systematisk gjennomfører kontroller for å undersøke om kravene i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves, svarer 65 prosent av respondentene i 

spørreundersøkelsen at slike kontroller gjøres, mens 8 prosent svarer at det ikke blir gjort kontroller for å 

undersøke om kravene i forskriften etterleves. 27 prosent av respondentene vet ikke om slike kontroller 

utføres i barnehagen.  

                                                

18 Oppegård kommune, 2016. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Augestad barnehage avd. Tårnåsen. 
Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Sofiemyråsen barnehage. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Trollåsen 
barnehage avd. Trolldalen. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Ekornrud barnehage. 
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Figur 19: Gjennomfører barnehagen selv systematisk kontroller for å undersøke om krav i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler etterleves? (N=75) 

 

På spørsmål til virksomhetsledere om i hvilken grad barnehagen følges opp av kommunen med tanke på 

om det er utarbeidet et internkontrollsystem for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler etterleves, svarer 29 prosent av respondentene at dette i stor grad gjøres, 38 prosent 

oppgir at dette gjøres i noen grad og 29 prosent svarer at barnehagen i liten grad følges opp med tanke 

på om det er utarbeidet et internkontrollsystem for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler etterleves. 

Figur 20: I hvilken grad følges barnehagen opp av kommunen med tanke på om man har utarbeidet et 

internkontrollsystem for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves? 

(Virksomhetsledere, N=21) 

 

I intervju opplyses det at utover tilsynene som gjennomføres av enhet for Miljørettet helsevern, blir det 

ikke gjennomført konkret oppfølging fra seksjon oppvekst knyttet til barnehagenes arbeid med å etterleve 

kravene som stilles i forskrift om miljørettet helsevern. Det pekes samtidig på at barnehagene oppleves 

som aktive når det gjelder å tilrettelegge for etterlevelse av forskriften. Blant annet melder 

virksomhetsledere fra til kommunalsjef om eventuelle utfordringer knyttet til helsemessige forhold i 

barnehager som er relevante for kommunen å kjenne til, slik at kommunen som barnehageeier settes i 
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stand til å gjennomføre sine oppgaver og sikre at barnehagene er helsemessig tilfredsstillende i henhold til 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

3.8.2 Vurdering 

Det er krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler at det skal etableres 

internkontrollsystem, og at kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. 

Kommunen har etablert enhet for Miljørettet helsevern, som fungerer som uavhengig tilsynsmyndighet for 

miljørettet helsevern i kommunale virksomheter. Enheten har også ansvar for å utarbeide en risikobasert 

tilsynsplan som skal sikre at tilsynsvirksomhet i kommunale virksomheter prioriteres etter en vurdering av 

helserisiko. Det har vært gjennomført tilsyn med internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i 

både en privat og kommunale barnehager i 2016 (men ikke i 2014 og 2015), og det pågår på et arbeid 

med å revidere plan for tilsyn innen miljørettet helsevern. For å sikre at krav til internkontroll i forskriften 

overholdes, mener revisjonen det er viktig at kommunen sikrer at revidering av tilsynsplan fullføres, og at 

tilsyn i barnehager blir gjennomført i tråd med planen.    

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller videre krav om at tiltak skal være beskrevet 

i administrative prosedyrer. Undersøkelsen viser at det ikke er etablert felles retningslinjer for hvordan 

krav til internkontroll i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal oppfylles i 

barnehagene, og hvilke rutiner og prosedyrer kommunen forventer at barnehagene skal utarbeide. 

Barnehagene rapporterer årlig i årsberetning om hvorvidt det er opprettet rutiner for å etterleve krav i 

forskriften, men denne rapporteringen gir ikke innsikt i hvordan aktiviteter og internkontroll er innrettet 

for å sikre slik etterlevelse. I revisjonens spørreundersøkelse fremkommer det at ikke alle barnehagene 

har etablert rutiner for å sikre at forskrift om miljørettet helsevern etterleves. For å sikre at barnehagene 

har etablert administrative prosedyrer i samsvar med krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler bør kommunen definere hvilke rutiner de forventer at barnehagene skal ha, og foreta nærmere 

undersøkelser av i hvilken grad slike rutiner er etablert.  

 

3.9 Rutiner for oppfølging av internkontroll i kommunale barnehager 

 

3.9.1 Datagrunnlag 
Kommunen har ikke har etablert et system for oppfølging eller systematisk ledelsesgjennomgang av 

internkontrollen i kommunale barnehager i Oppegård kommune med tanke på å sikre at internkontroll som 

helhet på barnehageområdet fungerer slik den er tenkt og bidrar til forbedringsarbeid. Som omtalt i 

foregående kapitler i rapporten blir det ikke foretatt systematisk rapportering på internkontrollaktiviteter 

og det helhetlige innholdet i internkontrollhåndbøker i den enkelte barnehage, eller overordnet 

gjennomgang av gjennomførte risikovurderinger og hvordan disse eventuelt blir fulgt opp, eller systematisk 

gjennomgang og analyse av typer avvik som blir meldt og håndtering av disse.  

Fra kommuneledelsens side opplyses det at kommunalsjef følger opp deler av innholdet i barnehagers 

internkontrollhåndbøker, men ikke innholdet som helhet. I intervjuer opplyses det at barnehagene selv 

forestår gjennomganger av egen internkontroll, blant annet i forbindelse med plandager i barnehagen eller 

i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplaner. I intervju med virksomhetsleder i en kommunal 

barnehage opplyses det at det avholdes møter to ganger i året i barnehagen der innholdet i 

internkontrollhåndbok blir gjennomgått og vurdert. Det opplyses at gjennomgangene av 

internkontrollhåndboken som gjøres to ganger i året oppleves tilstrekkelig som evaluering av barnehagens 

internkontroll, og gir virksomhetsleder oversikt over internkontrollen som helhet i barnehagen, og trygghet 

for at driften i barnehagen er forsvarlig og i samsvar med lovverk. Slike gjennomganger blir ikke særskilt 

dokumentert med tanke på å kunne benyttes i forbedringsarbeid, og det sendes heller ikke 

oppsummeringer knyttet til slike gjennomganger av internkontroll i den enkelte barnehage til seksjon 

oppvekst. Kommuneledelsen er ikke direkte involvert i de enkelte barnehagenes eget arbeid med 

gjennomgang av internkontroll, og barnehagene følges heller ikke opp i etterkant av gjennomgangene for 

å vurdere hvor godt de etablerte internkontrolltiltakene fungerer.  

Som en del av oppfølgingen av internkontrollen i barnehagene i kommunen gjennomfører kommunen som 
lokal barnehagemyndighet hendelsesbaserte tilsyn (for mer om dette, se kapittel 4.2), og enheten 
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Miljørettet helsevern utfører som beskrevet i kapittel 3.8 tilsyn med blant annet internkontroll etter forskrift 
om miljørettet helsevern. 
 

 

3.9.2 Vurdering 

Ledelsens systematiske oppfølging og overordnede gjennomgang av internkontroll er viktig for å gi 

ledelsesinformasjon om hvorvidt ønskede mål og resultater på barnehageområdet oppnås, om gjeldende 

lover, forskrifter og faglige anbefalinger overholdes og om internkontrollsystemet fungerer som forutsatt. 

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert et overordnet system eller rutiner for systematisk gjennomgang, 

oppfølging og evaluering av internkontrollarbeidet i kommunale barnehager på kommuneledelsesnivå. 

Kommunalsjef følger opp deler av innholdet i barnehagers internkontrollhåndbøker, men seksjon oppvekst 

er ikke direkte involvert i barnehagenes eget arbeid med gjennomganger av egne internkontrollsystemer. 

Etter revisjonens vurdering har kommunen ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for at internkontrollen i 

barnehager skal inngå som en integrert del av ledelse og styring i kommunen. Revisjonen mener på denne 

bakgrunn at kommunen bør etablere rutiner for overordnet gjennomgang og oppfølging av barnehagenes 

internkontroll, for eksempel gjennom systematisering av oppfølging gjennom regelmessige gjennomganger 

i internkontrollarbeid i møter, inspeksjonsrunder, stikkprøver eller systemrevisjoner. En effektiv overordnet 

gjennomgang av internkontroll vil kunne avdekke behov for å sette i verk endringer for å oppnå en god 

internkontroll på barnehageområdet og sikre at endringer implementeres og har den ønskede effekten. 

Dette vil kunne bidra til å sikre at rådmannen har betryggende kontroll med virksomheten, jf. krav i 

kommuneloven § 23-2.  
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4. Kommunens ansvar som lokal 

barnehagemyndighet  

4.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen som lokal barnehagemyndighet systemer for å påse at også private 

barnehager drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk? hvilken grad har kommunen etablert et 

internkontrollsystem som skal bidra til å sikre at de kommunale barnehagene i kommunen drives i samsvar 

med gjeldende regelverk? 

a. I hvilken grad gjennomfører kommunen vurderinger av risiko for lovbrudd eller 

uforsvarlige forhold på barnehagenivå, som også omfatter private barnehager?  

 

b. I hvilken grad har kommunen systemer for å påse at private barnehager i kommunen 

drives i samsvar med gjeldende regelverk, og at det er etablert internkontrollsystemer for 

å sikre etterlevelse av regelverk?  

 

c. I hvilken grad gir kommunen veiledning for å bidra til å sikre god internkontroll og 

regeletterlevelse i private barnehager i kommunen? 

 

4.2 Revisjonskriterier 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal etter barnehageloven § 8 gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.19 Videre har kommunen ansvaret for å godkjenne 

barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. barnehageloven 

§§ 10, 11, 1 og 2.  

Barnehageeierens ansvar fremkommer av barnehageloven § 7, hvor det i bestemmelsens første ledd heter 

at «barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.» Videre fremgår 

det av andre ledd at kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-

kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. 

I veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet20 går det frem at kommunens plikt etter barnehageloven 

§ 8 til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk innebærer en plikt til å vurdere 

risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå, og til å benytte enten veiledning eller tilsyn 

som virkemiddel for å bidra til endring av forholdene. Tilsyn med barnehagene er nødvendig dersom 

veiledning ikke er tilstrekkelig for å bidra til regelverksetterlevelse på barnehagenivå. Informasjon om 

kvaliteten i barnehagene vil være et viktig utgangspunkt for barnehagemyndigheten til å vurdere risiko for 

regelverksbrudd i barnehagene, og om de skal benytte seg av tilsyn eller veiledning.21  

I barnehagelovens § 16 framgår det at kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige 

forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. I Utdanningsdirektoratets veileder 

presiseres det at bestemmelsen om å gi pålegg om retting av uforsvarlige forhold skal fungere som en 

sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til 

uforsvarlige forhold for barna. 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

                                                

19 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
20 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet 
21 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet 
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4.3 Vurdering av risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå 

 

4.3.1 Datagrunnlag 

Som omtalt i rapportens kapittel 3.4 om gjennomføring av risikovurderinger for barnehageområdet, 

gjennomfører kommunen som barnehageeier i liten grad formelle risikovurderinger for barnehageområdet 

som helhet knyttet til fare for svikt, feil eller mangler i barnehagenes tilbud. Heller ikke i rollen som 

barnehagemyndighet har kommunen etablert system eller rutiner for gjennomføring og dokumentering av 

vurderinger knyttet til risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold i de kommunale og private barnehagene 

i kommunen.   

I intervju opplyses det at selv om man ikke har satt i system gjennomføring av risikovurderinger som 

barnehagemyndighet, opplever kommunen å ha tilstrekkelig innsikt i drift og kvalitet i både kommunale og 

private barnehager til å kunne vurderer risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå. 

Hovedkildene for å innhente informasjon om kvalitet i barnehagetilbudet i private barnehager i kommunen 

knyttes blant annet til at både kommunale og private barnehager deltar i månedlige ledernettverk og tar 

del i kommunens brukerundersøkelse for barnehageområdet. Kommunale barnehager rapporterer til 

kommunalsjef i tråd med kommunens årshjul, mens private barnehager sender inn årsplaner og på samme 

måte som kommunale barnehager rapporterer tjenestedata til kommunen gjennom rapporteringsverktøyet 

BASIL i forbindelse med årsmelding. I disse rapportene fremgår driftsopplysninger, blant annet oversikter 

over antall barn, antall ansatte, kjønnsfordeling i staben med mer. I intervjuer opplyses det at private 

barnehager ikke rapporterer spesifikt på internkontroll, og heller ikke på faglig innhold i barnehagens tilbud 

eller på registrerte avvik i barnehagen. 

I tillegg til de formaliserte informasjonskildene nevnt over, opplyses det at fortløpende henvendelser eller 

klager fra foresatte, henvendelser fra ledere i de enkelte barnehagene om hendelser eller endringer i 

regelverk utløser hendelsesbaserte vurderinger av blant annet risiko for svikt i tjenestetilbud eller 

manglende regelverksetterlevelse i seksjon oppvekst i kommunen. Det er ikke etablert rutiner for hvordan 

slike vurderinger skal dokumenteres og følges opp.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble daglige ledere i private barnehager spurt om 

kommunen som lokal barnehagemyndighet det siste året har etterspurt informasjon fra barnehagen for å 

vurdere om barnehagen driver lovlig og forsvarlig. 

Én av de tre barnehagene oppgir at kommunen har etterspurt informasjon fra barnehagen for å vurdere 

om barnehagen driver lovlig og forsvarlig, mens de to øvrige oppgir at dette ikke har blitt gjort siste år. På 

oppfølgingsspørsmål om på hvilken måte kommunen har innhentet informasjon fra barnehagen, oppgis det 

at informasjon ble innhentet gjennom barnehagens årlige rapportering.  

I intervju med leder i en privat barnehage opplyses det at barnehagen på eget initiativ gjennomfører 

risikovurderinger knyttet til HMS, blant annet knyttet til støy og ergonomi, og til faglig arbeid i barnehagen. 

Risikovurderingene gjøres et par ganger i året, og registreres i det elektroniske kvalitetssystemet PBL 

Mentor som benyttes i private barnehager. Det opplyses at barnehagen gjennom PBL Mentor har tilgang til 

et skjema hvor det kan fylles inn type hendelse, beskrivelse av risiko, risikoreduserende tiltak som blir satt 

i verk og alvorlighet av risikoen. I intervju opplyses det at det er leder selv som har ansvar for å at 

eventuelle avdekkede risikoer blir grepet fatt i, og det utarbeides handlingsplaner i etterkant hvor det 

fremgår hva som bør gjøres på de ulike avdelingene. Disse risikovurderingene rapporteres ikke videre til 

kommunen. Barnehagen har heller ikke vært involvert i overordnede risikovurderinger fra kommunens 

side.  

Det blir opplyst at risikovurderingene som private barnehager selv gjennomfører ikke er gjenstand for 

oppfølging fra kommunen. Som omtalt i kapittel 3.4 gjennomfører kommunen heller ingen form for 

oppfølging av risikovurderinger som blir gjennomført i kommunale barnehager.   

4.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen ikke har etablert systemer for å gjennomføre overordnede 

risikovurderinger med tanke på å avdekke risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold verken i kommunale 

eller private barnehager. Kommunen som lokal barnehagemyndighet innhenter hovedsakelig informasjon 

om barnehagenes drift gjennom faste møter og rapportering, samt gjennom fortløpende kontakt med 
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barnehager og foresatte. Revisjonen vil understreke at det er viktig for å oppfylle kravene stilt til kommunen 

som lokal barnehagemyndighet i barnehageloven § 8 at kommunen driver aktiv og kontinuerlig kartlegging 

av barnehagene i kommunen og gjennomfører risikovurderinger av i hvilke barnehager og på hvilke 

områder det er størst risiko for lovbrudd eller svikt i tjenester. Det er derfor etter revisjonens mening en 

betydelig svakhet ved kommunens utøvelse av rollen som lokal barnehagemyndighet at det på 

revisjonstidspunktet ikke gjennomføres formaliserte og dokumenterte risikovurderinger.   

Revisjonen vil videre påpeke at gjennomføring av slike risikovurderinger er et sentralt utgangspunkt for å 

planlegge og iverksette tiltak som veiledning eller tilsyn i barnehager. Revisjonen mener derfor at 

kommunen må etablere systemer for å gjennomføre overordnede risikovurderinger for å avdekke risiko for 

lovbrudd eller uforsvarlige forhold i barnehagene. Dette vil bidra til at kommunen har et systematisk 

grunnlag for å vurdere behov for oppfølging av enkeltbarnehager i samsvar med krav i barnehageloven § 

8 om at kommunen som lokal barnehagemyndighet skal sikre regelverksetterlevelse i barnehager.  

 

4.4 Systemer for å påse at private barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk 

og har internkontrollsystem, herunder gjennomføring av tilsyn veiledning22 

 

4.4.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune har ikke etablert et organisatorisk skille mellom kommunen som eier og kommunen 

som barnehagemyndighet. Barnehagemyndighet er ikke definert som egen rolle i organisasjonskartet, og 

de samme ansatte utfører oppgaver knyttet til begge rollene. 

I intervjuer fremgår det at kommunen er bevisst på skillet mellom kommunens ansvar som barnehageeier 

og lokal barnehagemyndighet, og at man har ulike roller overfor kommunale og private barnehager. 

Kommunen ser det likevel som hensiktsmessig å inkludere private barnehager på samme måte som de 

kommunale barnehagene, med unntak av saker som direkte angår kommunen som barnehageeier, og har 

av den årsak valgt å inkludere private barnehager i de samme møtearenaene som er opprettet for 

kommunale barnehager. Dette innebærer at private barnehager deltar både i ledernettverk sammen med 

kommunalsjef og virksomhetsledere i kommunale barnehager, og i fagnettverk sammen med de 

kommunale barnehagene.23  

I intervju blir det forklart at i ledernettverkene blir en rekke relevante temaer knyttet til barnehagedrift 

drøftet. Dette omfatter blant annet gjennomgang av rammeplan, kompetanseplaner for barnehagene, 

samarbeidsavtaler med blant annet barnevern, PPT og helsestasjon, overgangsrutiner mellom barnehage 

og skole og aktuelle stortingsmeldinger og høringer som har betydning for barnehageområdet. I intervju 

med leder i en privat barnehage opplyses det at det oppleves som positivt og nyttig å bli inkludert i 

ledernettverk sammen med kommunale barnehager. Samtidig pekes det på at del av drøftingene som 

foregår i ledernettverk knytter seg særlig til de kommunale barnehagene, og ikke alltid er like relevante 

for de private barnehagene.  

Kommunen opplyser at de private barnehagene også gis samme tilbud om opplæring og kurs på 

barnehageområdet som de kommunale barnehagene. Ved endringer i regelverk på barnehageområdet 

informerer administrasjonen alle barnehagene i kommunen, hovedsakelig gjennom informasjon i møter i 

ledernettverk eller via e-post. Ved større endringer i lovverk, settes temaet på dagsorden gjennom utvidet 

oppfølgning i ledernettverk eller egne kurs- eller opplæringstiltak der dette anses nødvendig.24  

I intervju med leder i en privat barnehage opplyses det at barnehagen ikke opplever å få noen spesiell 

oppfølging fra kommunen som lokal barnehagemyndighet med tanke på å undersøke om driften er i 

samsvar med gjeldende regelverk, eller at det er etablert internkontrollsystemer. Leder i barnehagen har 

imidlertid fortløpende kontakt med rådgivere i kommunen og faste møtepunkter med kommunalsjef, og 

                                                

22 Problemstilling 2 b) og 2 c) besvares her samlet 
23 Oppegård kommune, 2017. Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. Notat til 
revisjonen i forbindelse med oppstart. 
24 Oppegård kommune, 2017. Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. Notat til 
revisjonen i forbindelse med oppstart. 
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det gis uttrykk for at det er lav terskel for å ta direkte kontakt med seksjon oppvekst i kommunen ved 

behov.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble private barnehager stilt spørsmål om hvorvidt 

kommunen som barnehagemyndighet det siste året har etterspurt informasjon om barnehagens 

internkontrollsystem. Samtlige private barnehager opplyser at kommunen ikke har etterspurt informasjon 

om internkontrollsystemer i barnehagen det siste året. 

Det blir opplyst at kommunen gjennomfører årlig kontroll med tjenestedata som både kommunale og 

private barnehager årlig rapporterer inn på eget årsmeldingsskjema. Kommunens benytter et eget 

kontrollskjema i gjennomgangen av innrapporterte tjenestedata. Som omtalt i kapittel 3.4, har kommunen 

ikke etablert systemer for å gjennomføre risikovurderinger for å vurdere risiko knyttet til forsvarlig drift og 

regelverksetterlevelse i kommunale barnehager, og det samme er tilfelle for private barnehager. 

Kommunen benytter ikke formaliserte risikovurderinger som utgangspunkt for å vurdere behovet for å 

iverksette tiltak som veiledning eller tilsyn i den enkelte barnehage, og det opplyses i intervju at oppfølging 

av barnehager for å sikre regeletterlevelse utover faste møtepunkter gjøres gjennom løpende oppfølging 

per telefon eller e-post, og gjennom tilsyn. Hvilke tiltak som iverksettes er gjenstand for individuelle 

vurderinger i seksjon oppvekst, og dokumenteres ikke særskilt. 

I spørreundersøkelsen ble private barnehager stilt spørsmål om barnehagen det siste året har mottatt 

veiledning fra kommunen som lokal barnehagemyndighet med sikte på å sikre at barnehagen driver lovlig 

og forsvarlig. Ingen av de private barnehagene oppgir å ha fått veiledning fra kommunen knyttet til å sikre 

lovlig og forsvarlig drift i barnehagen. 

I intervju med kommuneledelsen opplyses det at kommunen hovedsakelig veileder barnehagene ut fra 

hvilke saker som løpende oppstår og meldes inn til kommunen fra barnehagenes side. I intervju med leder 

i en privat barnehage får revisjonen opplyst at barnehagen ikke systematisk har mottatt veiledning fra 

kommunen særskilt rettet mot internkontroll eller regelverksetterlevelse. Det påpekes samtidig at 

barnehagen kan få veiledning dersom man melder fra til kommunen om at det er behov for slik veiledning, 

og det opplyses at barnehagen har fått god oppfølging i tilfeller der det er tatt kontakt med kommunen for 

å få bistand i enkeltsaker. I intervju blir det videre forklart at kommunen har etablert et system for intern 

veiledning, der barnehagene selv holder kontakt og veileder hverandre rundt problemstillinger som dukker 

opp internt i de etablerte fagnettverkene. 

I spørreundersøkelsen fikk de private barnehagene anledning til å svare på om de opplever at det kunne 

vært behov for veiledning knyttet til lovlig og forsvarlig drift fra kommunens side. I undersøkelsen opplyser 

to av tre barnehageledere at de kunne hatt behov for slik veiledning, mens én av barnehagene ikke opplever 

at det er behov for veiledning knyttet til å sikre at barnehagen driver lovlig og forsvarlig. 

De private barnehagene ble i spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble også spurt om i hvilken 

grad deltakelse i fagnettverk i regi av kommunen er nyttig for henholdsvis å sikre lovlig og forsvarlig drift 

i barnehagen og utvikling av internkontroll i barnehagen. Svarene i undersøkelsen viser at alle de tre private 

barnehagene opplevet at veiledning i fagnettverk i stor grad er nyttig med tanke på å sikre lovlig og 

forsvarlig drift i barnehagene. Når det gjelder utvikling av internkontroll i barnehagen, svarer én barnehage 

at deltakelse i fagnettverk i stor grad er nyttig, en svarer at det er nyttig i noen grad, mens en barnehage 

opplever at deltakelse ikke i det hele tatt er nyttig med tanke på utvikling av internkontroll i barnehagen. 

Det opplyses fra kommunens side at tilsyn gjennomført i rollen som lokal barnehagemyndighet har vært 

hendelsesbaserte. Så langt har kommunen kun gjennomført ett slikt tilsyn som lokal barnehagemyndighet. 

Tilsynet ble foretatt i en privat barnehage i kommunen i 2016, og hadde som formål å vurdere 

barnehageeiers etterlevelse av bestemmelser i barnehageloven på bakgrunn av en konkret hendelse i 

barnehagen. Tilsynet ble avsluttet i mars 2017.25  

                                                

25 Oppegård kommune, 2017. Avslutning av tilsyn. Brev til gjeldende barnehage om avslutning av tilsyn er unntatt 
offentlighet. 
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Utover gjennomføring av eventuelle hendelsesbaserte tilsyn som omtalt over, har kommunen ikke etablert 

skriftlige rutiner for planlegging av tilsyn i barnehager som lokal barnehagemyndighet. Det er heller ikke 

utarbeidet plan for tilsyn som lokal barnehagemyndighet i barnehager i 2017 eller kommende år. 

Det har gjennom seksjon Miljørettet helsevern i kommunen blitt utført tilsyn med internkontrollsystem og 

etterlevelse av §§ 4, 13 og 17 i forskrift om miljørettet helsevern i tre kommunale og en privat barnehage 

i 2016.26 Tilsynene gjennomført av seksjon Miljørettet helsevern er gjort i henhold til folkehelseloven og 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og på skole, og ivaretar ikke kommunens ansvar og rolle 

som lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven (for mer om enhet for Miljørettet helsevern, se 

kapittel 3.8). 

Private barnehager fikk i spørreundersøkelsen anledning til å besvare hvorvidt de opplever å motta 

tilstrekkelig oppfølging fra kommunen som lokal barnehagemyndighet med tanke på å sikre at barnehagen 

har forsvarlig og lovlig drift. Samtlige private barnehager har i undersøkelsen oppgitt at de opplever 

kommunens samlede oppfølging som lokal barnehagemyndighet som tilstrekkelig for å sikre at barnehagen 

har forsvarlig og lovlig drift.  

Det understrekes i intervjuer med både kommunen og privat barnehage at samarbeidet mellom kommunen 

og private barnehager fungerer godt. Det vises til at kommunen på samme måte som for kommunale 

barnehager utøver en tillitsbasert tilnærming til private barnehagers internkontrollarbeid, og at kommunen 

opplever å få all informasjon som blir etterspurt fra private barnehager. Kontakten mellom kommunen som 

lokal barnehagemyndighet og private barnehager oppleves som tilstrekkelig til at kommunen får innsikt i 

og tillit til at internkontrollarbeidet som foregår i de private barnehagene er hensiktsmessig og bidrar til å 

sikre etterlevelse av regelverk. 

 

4.4.2 Vurdering 

Kommunen som lokal barnehagemyndighet har plikt til å vurdere risiko for brudd på barnehageloven, og 

det skal gjennomføres systematisk veiledning og tilsyn i tråd med gjennomførte risikovurderinger for å 

sikre at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.  Som det fremgår av kapittel 4.3 blir 

systematiske risikoanalyser ikke gjennomført, og det er ikke utarbeidet en risikobasert tilsynsplan. Videre 

har kommunen ikke gitt veiledning med tanke på å sikre at barnehagen drives i samsvar med gjeldende 

regelverk, og gjennomførte tilsyn i rollen som lokal barnehagemyndighet opplyses å være 

hendelsesbaserte. Verken kommunale eller private barnehager i kommunen følges opp med tanke på 

internkontrollsystemer. 

Revisjonen mener at kommunens samarbeid med kommunale og private barnehager i form av faste 

kontaktpunkter og årlig rapportering er et godt utgangspunkt for kommunens videre arbeid som 

barnehagemyndighet. Det er også positivt at det fremkommer at barnehagene selv oppfatter veiledning 

fra kommunen som tilstrekkelig, og at intern veiledning mellom barnehager oppleves som nyttig.  Samtidig 

vil revisjonen påpeke at hendelsesbaserte tilsyn og veiledning basert på innrapporterte enkelthendelser 

etter barnehageloven ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre en systematisk oppfølging av barnehagene for 

å sikre at praksis er i samsvar med regelverket. Kommunen som lokal barnehagemyndighet har etter 

revisjonens vurdering ikke etablert tilfredsstillende systemer for å sikre at barnehager drives i samsvar 

med gjeldende regelverk og at det er etablert tilfredsstillende internkontrollsystemer. Revisjonen anbefaler 

derfor at kommunen etablerer rutiner for etablering av risikobaserte tilsynsplaner og systematisk veiledning 

i samsvar med krav til kommunen som lokal barnehagemyndighet i barnehageloven § 8.    

 

 

                                                

26 Oppegård kommune, 2017. Oversikt tilsyn miljørettet helsevern 2016.  
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5. Bekymringsmeldinger fra barnehager til 

barnevernstjenesten  

5.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er det etablert systemer som skal bidra til å sikre en hensiktsmessig praksis knyttet til 

bekymringsmeldinger fra barnehager til barnevernstjenesten i Oppegård kommune? 

a. I hvilken grad sender kommunale og private barnehager bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten i Oppegård kommune, og hvordan har denne praksisen utviklet seg 

siden 2013? 

 

b. I hvilken grad er det opprettet system og rutiner for å sikre at både kommunale og 

private barnehager av eget tiltak gir opplysninger til barneverntjenesten når det 

foreligger mistanke om omsorgssvikt slik det stilles krav om i barnehageloven? 

 

c. I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige fora for samhandling mellom barnehager 

og barnevernstjenesten i kommunen? 

 

5.2 Revisjonskriterier 

Barnehageloven § 22 omhandler barnehagenes opplysningsplikt til barneverntjenesten, og stiller krav om 

at barnehagepersonalet i sitt arbeid skal være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 

barneverntjenestens side.  I bestemmelsens andre ledd fremgår det følgende: 

«Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 

barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 

foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 

4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også 

etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, 

plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.» 

Også i barnevernloven § 6-4 presiseres offentlige myndigheters plikt til å av eget tiltak, uten hinder av 

taushetsplikt, skal gi opplysninger til kommunens barneverntjenesten for tilfeller nevnt over.27 I lovens § 

6-7a fremgår det at barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barneverntjenesten 

tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemelding 

kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi 

tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt.  

I veiledningsmateriell fra Barne- og likestillingsdepartementet28 gis det råd om hvordan samarbeidet 

mellom barnehager og barneverntjenesten kan forankres og utvides utover lovpålagte samarbeidsformer. 

Herunder fremheves at det være hensiktsmessig å etablere faste møter mellom barneverntjenesten og 

barnehagen for å samarbeide om forebyggende tiltak. Gjennom jevnlige møter oppnås bedre kjennskap til 

hverandres oppgaver og ansvarsområde. Andre samarbeidsformer som nevner omfatter etablering av 

ansvarsgrupper, tverrfaglige kompetanseteam og faste kontaktpersoner i barneverntjenesten 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

                                                

27 Barne- og likestillingsdepartementet, 1992. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-17-100. 
28 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. 
Veileder. 
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5.3 Bekymringsmeldinger fra barnehager til barneverntjenesten  

 

5.3.1 Datagrunnlag 

Tall fra KOSTRA-databasen29 viser at i Oppegård kommune har andelen barn med bekymringsmeldinger 

totalt i aldersgruppen 0-5 år økt fra 2,4 prosent i 2013 til 3,5 prosent i 2016, uavhengig av hvilken instans 

melding kom fra. Også i landet uten Oslo har det også skjedd en økning i andelen barn med 

bekymringsmeldinger totalt i aldersgruppen 0-5 år i perioden, fra 3,9 prosent i 2013 til 4,1 prosent i 2016.  

Andelen barn med bekymringsmeldinger i Oppegård ligger under landsgjennomsnittet i hele perioden. 

Lavest andel barn med bekymringsmeldinger i kommunen i perioden forekom i 2014, da 2,2 prosent av 

barn i aldersgruppen 0-5 år hadde registrert bekymringsmelding til barnevernstjenesten i kommunen. På 

samme tidspunkt var det på landsbasis 3,9 prosent av barn i aldersgruppen 0-5 år som hadde registrert 

bekymringsmelding til barnevernet. 

Tabell 1: Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år, Oppegård kommune og landet uten Oslo 

 
 
Revisjonen har fått tilsendt dokumentasjon på antall bekymringsmeldinger rapportert fra barnehager til 
barnevernstjenesten i Oppegård kommune i tidsrommet 2013 til 2017. 

Tabell 2: Antall bekymringsmeldinger 2013-2017, Oppegård kommune 

År  
Antall bekymringsmeldinger 
fra barnehager 

2013 15 

2014 18 

2015 17 

2016 19 

2017 (per. 10.5) 10 

 

                                                

29 Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen 
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Som tabellen over viser, varierer antallet bekymringsmeldinger fra barnehager mellom 15 meldinger på 

det laveste i 2013, og 19 meldinger på det høyeste i 2016. I 2017 var det per 10. mai meldt 10 

bekymringsmeldinger fra barnehager til barnevernstjenesten i kommunen.   

Revisjonen har etterspurt totalt antall bekymringsmeldinger fra offentlige meldere i tidsrommet fra 2013 

til 2017. I svar fra kommunen opplyses det at det totale antallet meldinger uavhengig av melder er 

vanskelig sammenlignbart med antall meldinger fra barnehager på grunn av måten meldinger fra 

barnehager registreres i barnevernets saksbehandlingssystem. Ikke alle meldinger fra barnehager blir 

registrert som meldinger, men som et dokument i en allerede pågående sak for barnet. Det blir videre 

opplyst at antallet bekymringsmeldinger fra barnehagene i kommunen til barneverntjenesten jevnt over 

har ligget på samme nivå de senere årene, og barneverntjenesten opplyser til revisjonen at det foretas 

måling av antall meldinger per melder kvartalsvis. Meldinger fra barnehagene har over tid har utgjort 

mellom 5 og 6 prosent av det totale antallet bekymringsmeldinger fra offentlige meldere til 

barneverntjenesten. Dette er i samsvar med andelen meldinger fra barnehager på landsbasis, som ifølge 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets statistikk over meldinger til barnevernet er på om lag 5 prosent.30 

I intervjuer pekes det barnevernet gjennom sin kjennskap til meldepraksis i kommunen ikke har grunn til 

å tro at det forekommer underrapportering av bekymringsmeldinger fra barnehager i kommunen. 

Barneverntjenestens samlede inntrykk er at både private og kommunale barnehager i kommunen har et 

fokus på kartlegging av barn og plikten til å melde bekymring. Det har ikke blitt avdekket mangler i 

prosessene knyttet til å melde bekymring i barnehagene i kommunen, og barnehagene fremstår som 

bevisste på å melde fra til barnevernet når man konkluderer med at det er grunn til bekymring. Etter 

barneverntjenestens oppfatning etterlever barnehagene i kommunen samlet sett opplysningsplikten på en 

slik måte at barneverntjenesten settes i stand til å løse sine oppgaver overfor utsatte barn og unge.  

I intervjuer opplyses det at observeres noe variasjon mellom barnehagene med hensyn til hvor mange 

bekymringsmeldinger som sendes, men antallet bekymringsmeldinger eller fokus på å melde bekymring er 

etter barnevernstjenestens oppfatning uavhengig av hvorvidt barnehagen er privat eid eller kommunal. 

Det understrekes at de kommunale og private barnehagene inkluderes og behandles likt av 

barnevernstjenesten i alle samarbeidsfora som er opprettet i kommunen, og at de benytter samme verktøy 

for å melde bekymring som de kommunale barnehagene.  

Barneverntjenesten gjennomfører en intern kvartalsrapportering, og i forbindelse med denne 

rapporteringen blir antall bekymringsmeldinger barnehagene melder sammenlignet med meldinger fra 

andre tjenesteområder i kommunen. Rapporteringen knyttet til bekymringsmeldinger følges opp internt i 

barneverntjenesten, og dersom man blir oppmerksom på vesentlige endringer i antall meldinger fra 

enkeltvirksomheter, går barnevernstjenesten i dialog med denne virksomheten for å avdekke hva årsakene 

til dette kan være. Det opplyses at innsats mot virksomheter hvor man ser endringer vektlegges omfatter 

kurs og dialog knyttet til for eksempel rutiner for bekymringsmeldinger, og målet er å øke fokuset på 

plikten til å melde bekymring til barneverntjenesten. Det er imidlertid ikke etablert rutiner for å gjøre mer 

systematiske analyser av trender og eventuelle underliggende årsaker til variasjon i bekymringsmeldinger 

fra de ulike barnehagene i kommunen.  Bekymringsmeldinger drøftes i faste møter mellom barnevernleder 

og kommunalsjef i den grad barnevernleder vurderer dette som nødvendig, og det blir forklart i intervju at 

kommuneledelsen opplever å ha kontroll med at eventuelle utviklingstrekk eller trender knyttet til 

bekymringsmeldinger som krever lederoppfølging blir fanget opp og fulgt opp. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, ble barnehagene i kommunen spurt om de er kjent med 

plikten til å gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste i tilfeller der er grunn til å tro at et barn blir 

mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist 

vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

                                                

30 Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, 2017. Meldinger til barnevernet.  
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Bekymringsmeldinger 
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Figur 21: Er plikten til å gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det foreligger mistanke om 

omsorgssvikt godt kjent i barnehagen din? (N=83) 

 

Som det går frem av figuren over, opplyser samtlige ansatte i private og kommunale barnehager som har 

besvart undersøkelsen at plikten til å gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det foreligger 

mistanke om omsorgssvikt er godt kjent i barnehagen.   

Det opplyses i intervju at det finnes eksempler på at det har forekommet et fåtalls enkelttilfeller hvor man 

ser at barnehager kunne meldt bekymring tidligere, for eksempel ved at det er kommet en 

bekymringsmelding fra en annen virksomhet der barnehagen har vurdert å melde, men etter en vurdering 

ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å mede bekymring. Det understrekes samtidig at dette ikke er en 

utfordring som gjelder spesifikt for barnehagene i kommunen, men en generell problemstilling som vil gjøre 

seg gjeldende i alle virksomheter som har ansvar for å melde bekymring for barn til barneverntjenesten.  

5.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at antallet bekymringsmeldinger fra barnehager til barneverntjenesten i kommunen 

siden 2013 har ligget mellom 15 og 19 meldinger per år, og ifølge kvartalsvise målinger utført av 

barneverntjenesten utgjør dette 5-6 prosent av totale meldinger fra offentlige meldere til 

barneverntjenesten i kommunen, noe som samsvarer med andelen meldinger fra barnehager på 

landsbasis. 

Barnevernstjenesten opplever ikke at det er ulik meldepraksis mellom kommunale og private barnehager. 

Det er heller ikke barneverntjenestens oppfatning at det er mangelfull praksis knyttet til melding av 

bekymring fra barnehager til barneverntjenesten i kommunen. Plikten til å melde bekymring er ifølge 

resultater fra revisjonens spørreundersøkelse godt kjent i samtlige barnehager i kommunen. 

 

5.4 System og rutiner for å sikre at barnehager av eget tiltak gir opplysninger til 

barneverntjenesten ved mistanke om omsorgssvikt 

 

5.4.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune har etablert en samarbeidsavtale mellom barnehager og barneverntjenesten.31 

Formålet med avtalen er å sikre et systematisk samarbeid mellom barnehager og barneverntjeneste, som 

skal bidra til at barn og foreldre som har behov for hjelp får hjelp til rett tid, at barn og foreldre får et 

helhetlig tilbud, og deling av kompetanse. Det opplyses fra kommunens side at selv om avtalen formelt er 

                                                

31 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten. 
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avgrenset til å gjelde kommunale barnehager, er også private barnehager er inkludert i samarbeidet som 

reguleres av avtalen.  

Samarbeidsavtalen lister opp sentrale punkter som barnehagene skal være kjent med: 

 Opplysningsplikten til barneverntjenesten som fremgår av både av barnevernloven § 6-4 og 

barnehageloven § 22 går foran lovbestemt taushetsplikt 

 

 Ved melding til barneverntjenesten skal foreldre som hovedregel informeres. Foreldre skal ikke 

informeres ved mistanke om seksuelle overgrep eller vold mot barnet, eller ved mistanke om vold 

eller overgrep mot personer som står barnet nær.  

 

 Barnehagen er forpliktet til å melde alvorlige bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Foreldre 

kan ikke nekte at slik melding gis. 

Samarbeidsavtalen er utformet slik at den gir oversikt over ansvars- og rolledeling og hvilke aktiviteter og 

oppgaver barnehagen plikter å gjennomføre ved bekymring for barn. Herunder fremkommer det at når 

barnehager har behov for å kontakte barneverntjenesten, gjøres dette enten ved å kontakte saksbehandler 

eller teamleder for henvendelser i konkrete, pågående saker eller ved å benytte barneverntjenestenes 

drøftingstelefon ved behov for (eventuelt anonym) drøfting av saker eller bekymringer. Det fremgår også 

kontaktinformasjon som barnehagene kan få behov for, herunder telefonnumre til barneverntjenestens 

drøftingstelefonen, Follo barnevernvakt og teamledere ved kommunens barneverntjeneste.32  

Det slås fast i samarbeidsavtalen at alle barnehageansatte har en lovfestet, selvstendig plikt til å gi 

opplysninger til barneverntjenesten, og at ved melding brukes et eget meldingsskjema. Det kan også ringes 

inn bekymring til drøftingstelefonen, som skal noteres ned av den som mottar henvendelsen. 

Meldingsskjemaet for bekymringsmeldinger ligger tilgjengelig på intranett for alle ansatte, samt under 

barneverntjenestens område på kommunens internettsider.  

I intervjuer opplyses det at konkrete bekymringsmeldinger fra barnehager til barneverntjenesten i 

hovedsak meldes skriftlig på det felles meldeskjemaet som finnes på intranett, og at det ofte har blitt gjort 

en henvendelse til drøftingstelefonen i forkant i tilfeller der barnehagen opplever usikkerhet knyttet til 

hvorvidt det skal sendes bekymringsmeldinger. Det blir opplyst at tilrådingen fra barneverntjenesten i de 

fleste av de drøftede sakene er at barnehagen bør melde saken som en bekymringsmelding. 

Det opplyses i intervjuer at i tilfeller hvor barnehager kontakter barneverntjenesten om saker som 

omhandler vold og seksuelle overgrep hvor, tar barneverntjenesten noen ganger direkte kontakt med 

politiet uavhengig av om det er meldt bekymring, ettersom det i slike tilfeller ikke vil være forsvarlig å 

avvente skriftlig bekymringsmelding fra barnehagen. Også slike tilfeller reguleres i samarbeidsavtalen 

mellom barneverntjenesten og barnehagene.  

I intervjuer blir det gitt uttrykk for at samarbeidsavtalen på en tydelig måte fastsetter rolle- og 

ansvarsfordelingen mellom barneverntjenesten og barnehagene, og gir føringer for i hvilke tilfeller og 

hvordan det skal meldes bekymring til barneverntjenesten ved mistanke om omsorgssvikt. I 

spørreundersøkelsen som er sendt til kommunale barnehager bekreftes det at et flertall av respondentene 

opplever at samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene er tydelig når det gjelder å 

fastsette barnehagenes ansvar for å melde bekymring til barneverntjenesten.  

Barneverntjenesten i kommunen har utarbeidet en veileder kalt «Sammen for barn og unge» som 

barnehagen kan benytte når de kjenner uro for barn.33 Hensikten med veilederen er å bidra til at 

barnehagene klarer å identifisere barn som trenger ekstra tiltak og vite hva som skal gjøres for å gi barnet 

rett hjelp til rett tid. I veilederen inngår et kartleggingsverktøy i form av en sjekkliste for ulike tegn som 

observeres hos et barn og hos foreldre «sjelden», «av og til» eller «ofte», som barnehageansatte kan 

benytte i arbeidet med å kartlegge uro. Ved overvekt av tegn krysset av for «ofte» eller «av og til» bør det 

                                                

32 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten 
33 Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge – når du kjenner uro for et barn. Veileder nivå 1. 
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settes inn tiltak, mens dersom kartleggingen resulterer i flest kryss for «sjelden» er det mindre grunn til å 

sette inn tiltak, men situasjonen bør holdes under oppsikt. 

I intervjuer med barnehager opplyses det at virksomhetsledere i barnehagene har ansvaret for å sørge for 

at verktøyet er godt kjent blant pedagogiske ledere og øvrige ansatte, og for at man i barnehagen har 

oversikt og kunnskap om bruk av verktøyet. Kartleggingsverktøyet oppleves å være nyttig for barnehagene 

i arbeidet med å kartlegge og fange opp utfordringer hos barn. 

Av veilederen fremgår det at barnehagen etter kartlegging ved hjelp av kartleggingsverktøyet enten skal 

gjøre tiltak på egen hånd, innhente hjelp til vurdering fra instanser med annen kompetanse, eller kontakte 

barnevern, politi eller andre instanser ved alvorlig bekymring. Det fremkommer også føringer for hvordan 

barnehagen kan involvere foreldre gjennom samtaler.  

I intervjuer med barnehager opplyses det at virksomhetsleder har rollen som barnehagens representant i 

alle møter med foreldre der potensiell bekymringsmelding til barnevernet skal diskuteres. Lederne kan få 

støtte fra barnevernstjenesten til gjennomføring av slike samtaler, i form av blant annet forslag til hvordan 

situasjonen kan håndteres og hvilke tema og spørsmål som bør tas opp slike møter. 

Det går frem av intervju at barnevernstjenesten at barnehagene i kommunen i stor grad selv forsøker å 

sette inn tiltak selv så tidlig som mulig, blant annet med hjelp av barnevernstjenestens kartleggingsverktøy. 

Barnevernstjenesten blir i liten grad involvert når barnehagene selv vurderer å sette i gang tiltak utover at 

barnehagene i noen tilfeller tar kontakt via drøftingstelefonen for å få råd. I slike tilfeller bidrar 

barnevernstjenesten med innspill til tiltak som iverksettes i barnehagen.  

Utover det som fremkommer av samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehager, er det ikke 

etablert felles kommunale rutiner for hvordan barnehagen konkret skal gå frem i saker hvor det er behov 

for å sende bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten eller hva som bør inkluderes av informasjon i 

slike bekymringsmeldinger.  

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om kommunens rutiner oppleves som tilstrekkelige for å sikre 

at det alltid gis opplysninger til barnevernstjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. 

Figur 22: Opplever du at kommunens rutiner er tilstrekkelige for å sikre at det alltid gis opplysninger til 

barnevernstjenesten når det foreligger mistanke til omsorgssvikt? (N=87) 

 

Som figuren over viser, svarer 80,5 prosent av respondentene at de opplever at kommunens rutiner er 

tilstrekkelige for å sikre at det alltid gis opplysninger til barnevernstjenesten når det foreligger mistanke til 

omsorgssvikt. 2,3 prosent oppgir at rutinene ikke er tilstrekkelige, mens 17 prosent svarer at de ikke vet 

om rutinene er dekkende.  
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I spørreundersøkelsen ble barnehagene stilt spørsmål om hvorvidt barnehagen har laget egne rutiner 

knyttet til melding av bekymring til barnevernstjenesten når det foreligger mistanke til omsorgssvikt. 

Figur 23: Har barnehagen laget egne rutiner knyttet til melding av bekymring til barnevernstjenesten når det 

foreligger mistanke til omsorgssvikt? (N=86) 

 

Som det fremgår av figuren over, svarer om lag 69 prosent at det er utarbeidet egne rutiner for 

bekymringsmelding i barnehagen, mens 27 prosent opplyser at barnehagen ikke har utarbeidet egne 

rutiner for å melde bekymring til barneverntjenesten.  

Barnehagene fikk i undersøkelsen anledning til å utdype hvilke utfordringer de eventuelt opplever knyttet 

til dagens praksis med å melde bekymring til barneverntjenesten. Flere respondenter har bemerket at de 

savner mer tilbakemelding fra barneverntjenesten etter at barnehagen har meldt bekymring. Enkelte har 

trukket frem at avklaring av hva barneverntjenesten foretar seg blant annet er viktig med tanke på den 

videre relasjonen med foreldre i tilfeller der man har meldt bekymring for et barn.  

Det går frem av intervjuer at kommunens oppfølging av barnehagene med hensyn til arbeid med 

bekymringsmeldinger i hovedsak skjer gjennom de etablerte ledernettverkene og fagnettverkene hvor både 

kommunalsjef, virksomhetsledere og daglige ledere i barnehager deltar.  

 

 

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunale 

barnehager og barneverntjenesten, eget meldeskjema og en drøftingstelefon har etablert systemer som 

skal bidra til at det gis opplysninger til barneverntjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. 

Også private barnehager etterlever denne avtalen, noe som bidrar til å sikre lik praksis på tvers av 

kommunale og private barnehager knyttet til samhandling med barneverntjenesten. Flere av barnehagene 

har også etablert egne og mer detaljerte rutiner for melding av bekymring til barneverntjenesten. Etter 

revisjonens vurdering har kommunen etablert system og rutiner som legger til rette for ivaretakelse av 

barnehagenes plikt og ansvar for å melde bekymring til barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-4 og 

barnehageloven § 22. 

Revisjonen vil samtidig påpeke at for å sikre at barnehager melder om bekymring til barneverntjenesten 

er det viktig at kommunen påser at barnehagene som offentlige meldere i samsvar med barnevernloven § 

6-7 får tilbakemelding om mottatt melding fra barneverntjenesten, og eventuelt om det er iverksatt 

undersøkelser som en følge av meldingen.  
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5.5 Fora for samhandling mellom barnehager og barnevernstjenesten i kommunen 

 

5.5.1 Datagrunnlag 

Barnevernstjenesten og barnehagene i Oppegård kommune samhandler og samarbeider på en rekke måter, 

både i enkeltsaker og på systemnivå.  

Samarbeidsavtalen mellom barnehager og barnevernstjenesten 

Som omtalt i forrige kapittel er det etablert en skriftlig samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten i 

kommunen og barnehager. Avtalen regulerer samarbeidet ved å gi oversikt over ansvars- og rolledeling og 

hvilke oppgaver henholdsvis barneverntjenesten og barnehagene plikter å gjennomføre når det oppstår 

bekymring for et barn. Det opplyses av flere i intervjuer at samarbeidsavtalen er dekkende for barnehagene 

og barnevernstjenestens samarbeidsbehov.  

Som en del av den kommunale samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene møtes 

virksomhetsleder og teamledere i barnevernstjenesten og virksomhetsledere i barnehager én gang per år 

til samarbeidsgrupper.34 Formålet med samarbeidsgruppene er drøfting av ulike caser og utveksling av 

kompetanse mellom barneverntjenesten og barnehagene. Det er opprettet én samarbeidsgruppe per 

barnehagedistrikt og det er teamledere i barneverntjenesten som er ansvarlig for å kalle inn til møtene.35  

I intervjuer revisjonen har gjennomført med barnehager, opplyses det at barnehagene opplever at det er 

lav terskel for å ta opp enkeltsaker og spørsmål i disse møtene, og at det fungerer godt som et forum for 

å diskutere konkrete utfordringer man har fra barnehagens side.  

Det blir videre opplyst i intervjuer at i de årlige møtene er samarbeidsavtalen gjenstand for gjennomgang 

og evaluering. Virksomhetsledere i barnehagene blir involvert i dette arbeidet dersom det er aktuelt å gjøre 

endringer i samarbeidsavtalen. 

Det inngår som en del av samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene at 

barneverntjenesten skal avholde kurs for barnehager minimum en gang årlig.  I intervjuer opplyses det at 

temaene for opplæringen kan variere fra konkret opplæring knyttet til hvordan bekymringsmeldinger skal 

sendes til eksterne foredrag om barns utvikling og tegn på omsorgssvikt. Det opplyses at kursingen som 

gjennomføres ikke er tilpasset den enkelte barnehage, men er felles for alle barnehager i kommunen. 

Drøftingstelefon 

Det ikke er opprettet faste kontaktpersoner for hver enkelt barnehage hos barnevernet i forbindelse med 

bekymringsmeldinger eller drøfting av potensielle saker. I samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten 

og barnehager klargjøres det at kontaktpunktet i barneverntjenesten, utover saksbehandler i pågående 

saker, er barneverntjenestens drøftingstelefon.  

I intervjuer opplyses det at drøftingstelefonen er bemannet med et fast team, og rullerer mellom tre ansatte 

i barnevernstjenesten. Det blir forklart at målet med denne ordningen er å bidra til at barnehagene blir 

godt kjent med de ansatte som bemanner telefonen, og det opplyses videre at barneverntjenesten har fått 

tilbakemeldinger fra barnehager om at denne innretningen bidrar til at det oppleves som enkelt for 

barnehagene å benytte drøftingstelefonen for å ta kontakt med barneverntjenesten.  

Det blir også forklart i intervju med barnehager at det er godt kjent på hvilke måter og hvor barnehagene 

kan henvende seg for å rette forespørsler eller få bistand fra barneverntjenesten (for mer om bruk av 

drøftingstelefonen, se kapittel 5.4). 

Tverrfaglige brukermøter 

Det fremgår av samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene i kommunen at tverrfaglige 

brukermøter (TBM) skal inngå som en del av samarbeidet mellom barnevern og barnehager. Ordningen 

inngår imidlertid ikke formelt som en del av samarbeidsavtalen, ettersom den omfatter flere instanser enn 

barneverntjenesten og barnehager.  

                                                

34 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten 
35 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten 
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Kommunen har etablert eget veiledningsmateriell for bruk av tverrfaglige brukermøter i kommunen.36 Av 

veilederen fremgår det at hensikten med tverrfaglige brukermøter er å sikre best mulig tjenester til barn 

og unge i kommunen gjennom å starte tiltak tidlig og på lavest mulig nivå og å forankre og forplikte 

samarbeid mellom de ulike instansene som involveres. Målet er å etablere et system for involvering av 

dem det gjelder (brukermedvirkning) og å gi de ansatte et verktøy som bidrar til å fange opp saker tidlig. 

I veilederen fremkommer det at saker som skal tas opp i tverrfaglige brukermøter er tilfeller hvor det er 

oppstått bekymring for et barns psykososiale utvikling, læring, helse og omsorgssituasjon, og ellers når 

barneverntjenestens kartleggingsverktøy er benyttet og det er konkludert med at det er behov for bistand 

for å løse situasjonen. Det blir satt opp en møteplan, og tverrfaglig kompetanse sikres i hvert møte ved 

fast deltakelse fra barnehage/skole/fritidssenter/utekontakt, helsetjenesten, barneverntjenesten, PPT og 

bruker med eventuell støtteperson, samt tolk ved behov.37  

I intervju opplyses det at barnehager gjerne er representert ved virksomhetsleder og eventuelt en 

pedagogisk leder som jobber tett med barnet, samt at barnets foreldre eller foresatte møter. I kommunens 

veileder utdypes de ulike møtedeltakernes roller, og det fastsettes rammer for hvordan møter bør 

gjennomføres for å sikre samarbeid, kommunikasjon og fremdrift. Møtene skal referatføres av møteleder, 

og på slutten av møtet skal arbeidet som er foretatt i møtet vurderes og gjennomgås for å hindre 

misforståelser og ulike oppfatninger.     

I intervjuer opplyses det at tverrfaglige brukermøter avholdes en gang i måneden, og at både 

barnevernstjenesten og barnehagene er representert, samt andre relevante faginstanser. I møtene blir 

konkrete enkeltsaker diskutert for å utrede hvilke tiltak det er mulig å sette inn for å bedre barnets 

situasjon. Ettersom møtene foregår etter en på forhånd fastsatt møteplan, blir det opp til barnehagene selv 

å melde inn behov for å drøfte konkrete tilfeller i møtene.  

Det opplyses i intervju at foreldre må samtykke til at det gjennomføres tverrfaglige brukermøter, og skal 

selv delta i møtet dersom de samtykker til gjennomføring. Kommunen har opprettet et eget 

samtykkeskjema som skal sendes til barnets foreldre eller foresatte i forkant av tverrfaglige brukermøter, 

der det gis samtykke til at deltakerne i tverrfaglig samarbeidsmøte kan samarbeide og utveksle informasjon 

om nærmere spesifiserte områder. Foreldre eller foresatt gis i skjemaet anledning til å krysse av for 

instanser de ønsker skal ta del i tverrfaglig brukermøte.38 Det opplyses i intervju at det instansen som har 

bekymring for et barn, ofte barnehager og skoler, som innhenter samtykke. Det understrekes at det også 

er mulig å drøfte en sak anonymt dersom foreldrene ikke samtykker til møtet.  

I intervjuer understrekes det at tverrfaglige brukermøter er et lavterskeltilbud, og formålet er at etablere 

en arena for å diskutere enkeltsaker for å om mulig hindre at de utvikler seg til barnevernssaker. I 

intervjuer blir tverrfaglige brukermøter trukket frem som et velfungerende verktøy i samarbeid mellom 

barnehager og barneverntjenesten om enkelttilfeller, og det blir opplyst at barnehageansatte har mottatt 

positive tilbakemeldinger fra foreldre knyttet til bruken av denne typen møter.  

Prosjektgruppe for forebygging 

I intervjuer går det frem at kommunen har satt ned en prosjektgruppe som jobber med å se nærmere på 

og opprette tiltak for forebygging for barn og unge i kommunen. Prosjektgruppen tar ikke særskilt for seg 

saker som potensielt skal behandles i barneverntjenesten, men har et generelt fokus på forebygging for 

barn og unge for hele kommunen. Representanter fra alle virksomheter i kommunen som jobber med barn 

og unge deltar i prosjektet. Blant annet har barnehagene i kommunen en representant i prosjektgruppen, 

som både har ansvar for å melde inn tema fra barnehagene til prosjektgruppen og å formidle informasjon 

om tema som blir diskutert i gruppen ut til barnehagene i kommunen.  

Rådmannens ledergruppe (RLG) er styringsgruppe for prosjektet, og det rapporteres skriftlig månedlig til 

RLG. Det opplyses at ved behov blir konkrete tiltak som drøftes i prosjektet lagt frem for RLG for forankring 

og avgjørelse. 

                                                

36 Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge. Tverrfaglige brukermøter. Veileder nivå 2. 
37 Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge. Tverrfaglige brukermøter. Veileder nivå 2. 
38 Oppegård kommune, utdatert. Erklæring om samtykke (jf. forvaltningsloven § 13a). 
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Barnehagenes opplevelse av samarbeid med barneverntjenesten 

I intervjuer revisjonen har gjennomført blir det gitt uttrykk for at samarbeidet mellom barnehagene i 

kommunen og barneverntjenesten i all hovedsak oppleves å fungere tilfredsstillende, både når det gjelder 

samarbeid i enkeltsaker og i faste samarbeidsfora. I intervju revisjonen har gjennomført med barnehager 

opplyses det at samarbeidsforumene barnehagene deltar i bidrar til økt kompetanse i barnehager, og at de 

bidrar til å sette barnehagene i stand til å fange opp barn med utfordringer og senker terskelen for å 

eventuelt ta kontakt med barnevernstjenesten.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble ansatte i kommunale og private barnehager bedt om 

å svare på i hvilken grad man opplever at foraene barnehagen deltar i fungerer hensiktsmessig for å sikre 

god samhandling mellom barnehager og barneverntjenesten generelt og for å sikre god samhandling 

mellom barnehager og barneverntjenesten med tanke på bekymringsmeldinger.    

Figur 24: I hvilken grad opplever du at de foraene barnehagen deltar i fungerer hensiktsmessig for å...  (N=84) 

 
Som det fremgår av figuren over, er det flere av respondentene som opplever at samhandlingsforaene i 

stor grad bidrar til å sikre god samhandling knyttet til bekymringsmeldinger enn til god samhandling 

generelt, med henholdsvis 52 prosent og 44 prosent av respondentene. 42 prosent av respondentene 

oppgir at samhandlingsforaene i noen grad sikrer god samhandling mellom barnehager og 

barneverntjenesten generelt, mens 36 prosent mener at samhandlingsforaene i noen grad bidrar til god 

samhandling knyttet til bekymringsmeldinger. 6 prosent mener at samhandlingsforaene i liten grad bidrar 

til god samhandling generelt, mens 3,6 prosent mener at foraene i liten grad bidrar til å sikre god 

samhandling mellom barnehager og barneverntjenesten med tanke på bekymringsmeldinger.     

I oppfølgingsspørsmål fikk respondentene anledning til å komme med innspill om det oppleves svakheter 

eller utfordringer knyttet til samarbeid mellom barnehagen og barnevernet. Flere har trukket frem at et 

enda tettere samarbeid og mer deling av kompetanse mellom barneverntjenesten og barnehagene ville 

bidratt til å forbedre samhandlingen. Det blir av enkelte foreslått av barneverntjenesten kunne deltatt på 

faste møter i barnehagene, slik det er praksis at PPT gjør. En slik ordning kunne bidratt til at samarbeidet 

i enkeltsaker starter på et enda tidligere tidspunkt. Det blir også av enkelte trukket frem at 

informasjonsflyten kunne vært bedre, og at barnehagene i noen tilfeller savner tilbakemelding fra 

barneverntjenesten om hva de har foretatt seg i saker der barnehagen har meldt bekymring for et barn.  

Det blir ikke foretatt konkret rapportering eller omtale av samarbeid mellom barnehage og barnevern fra 

barneverntjenesten, men det vises i intervjuer til at kommunens styringssystem legger til rette for at 

kommunalsjef for barnehage og kultur blir orientert og informert dersom det er særlige momenter knyttet 

til samarbeidet som krever videre oppfølging, eller bør løftes videre til rådmannen. Løpende styringsdialog 

og oppfølging i faste møter med virksomhetsleder i barneverntjenesten bidrar til at kommunalsjefen 

opplever å ha god oversikt over samarbeidet mellom barneverntjenesten og barnehager i kommunen.  
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5.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har etablert flere arenaer for samhandling mellom barnehager og 

barnverntjenesten i kommunen, både på systemnivå og i enkeltsaker. Dette bidrar til gjensidig kjennskap 

til oppgaver og ansvarsområder, og er etter revisjonens oppfatning i tråd med anbefalinger i 

veiledningsmateriell fra Barne- og likestillingsdepartementet om samarbeid mellom barnehager og 

barneverntjeneste.  

Samtidig viser undersøkelsen at bare om lag halvparten av respondentene i revisjonens spørreundersøkelse 

har gitt uttrykk for at de etablerte samhandlingsforaene mellom barnehager og barneverntjenesten i 

kommunen i stor grad legger til rette for god samhandling. Revisjonen mener derfor at kommunen bør 

gjennomføre evalueringer av de ulike samarbeidsforaene som er opprettet for å sikre at de fungerer etter 

hensikten.  
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6. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at det er stilt overordnede krav til utarbeidelse av en internkontrollhåndbok i 

alle kommunale barnehager i kommunen, og dette er forankret i kommunens styringssystem og årshjul. 

Styringsdialog og systematiske rapporteringsrutiner fra barnehager til kommunalsjef er sentralt i 

kommuneledelsens oppfølging av barnehagenes arbeid. 

Samtidig har undersøkelsen avdekket mangler i kommunens arbeid med internkontroll på 

barnehageområdet. Den enkelte barnehage er gitt stor grad av frihet til å uforme egne 

internkontrollsystemer og fylle internkontrollhåndboken med innhold.  Revisjonen vil peke på at det ikke 

er etablert felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte 

barnehagene, og som sikrer at det er etablert tilstrekkelig med oppdaterte rutiner og prosedyrer for 

sentrale arbeidsprosesser. Det er blant annet ikke i tilstrekkelig grad etablert system som sikrer 

gjennomføring av risikovurderinger knyttet til tjenesteutøvelse på barnehageområdet, og at risikoer 

håndteres og følges opp i samsvar med krav til god internkontroll. Revisjonen mener også det er en 

betydelig svakhet ved internkontrollen at kommunen ikke i tilfredsstillende grad har tilrettelagt for 

systematisk avviksmelding i barnehagene, og ikke har en systematisk tilnærming til aggregering og 

gjennomgang av avvik. Revisjonen vil understreke at jevnlig ledelsesgjennomgang av internkontroll på 

barnehageområdet er viktig for å sikre at internkontrollsystemet er oppdatert og sikrer betryggende 

kontroll i samsvar med kommuneloven. 

I rollen som lokal barnehagemyndighet innhenter kommunen informasjon om kvalitet i barnehagetilbudet 

gjennom fast rapportering, og gjennom månedlige ledernettverk og bruker- og medarbeiderundersøkelser, 

samt dialog med barnehager og foreldre. Undersøkelsen viser samtidig at kommunen ikke har etablert 

systemer for å benytte innsamlet informasjon til å gjennomføre overordnede risikovurderinger med tanke 

på å kartlegge og avdekke risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå. Det er heller ikke 

utarbeidet en risikobasert tilsynsplan, og gjennomførte tilsyn i rollen som lokal barnehagemyndighet 

opplyses å være hendelsesbaserte. Kommunen har ikke systematisk gitt veiledning med tanke på å sikre 

at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen som lokal barnehagemyndighet har 

etter revisjonens mening ikke etablert tilfredsstillende systemer for å påse at barnehager drives i samsvar 

med gjeldende regelverk etter barnehageloven og at det er etablert internkontrollsystemer. 

Kommunen har gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom barnehager og barneverntjenesten, 

meldeskjema for bekymring og en drøftingstelefon etablert systemer for å sikre at det gis opplysninger til 

barneverntjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Barnevernstjenesten i kommunen 

opplever ikke at det er ulik meldepraksis mellom kommunale og private barnehager. Det er heller ikke 

barneverntjenestens oppfatning at det er mangelfull praksis knyttet til melding av bekymring fra 

barnehager til barneverntjenesten i kommunen. Videre har kommunen etablert flere faste samarbeidsfora 

mellom barnehager og barneverntjenesten, både på systemnivå og i enkeltsaker, som etter revisjonens 

oppfatning er i samsvar med anbefalinger fra anbefalinger i veiledningsmateriell fra Barne- og 

likestillingsdepartementet. Revisjonen vil likevel trekke frem behov for jevnlig evaluering av at foraene 

fungerer etter intensjonen for å sikre hensiktsmessig samhandling mellom barneverntjenesten og 

barnehagene i kommunen. 

Revisjonen vil på denne bakgrunn anbefale at Oppegård kommune iverksetter følgende tiltak: 

1. Oppretter felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal utøves i barnehager i kommunen  

 

2. Oppretter felles rutiner, maler og verktøy for gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger i 

kommunale barnehager knyttet til fare for svikt, feil eller mangler i barnehagenes tilbud 

 

3. Kartlegger om det kan være behov for å utarbeide felles rutiner på viktige områder knyttet til 

internkontroll i barnehager 

 

4. Setter i verk tiltak for å sikre at system for å melde og følge opp avvik blir benyttet systematisk i 

hele organisasjonen, og under dette 
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a. Etablerer rutiner for hvilke typer hendelser som skal meldes avvik om 

 

b. Bruker avvikssystemet til aggregering og analyser av avvik på overordnet nivå for å kunne 

benytte funnene i forbedringsarbeid  

 

5. Sikrer at rapportering og styringsdialog på barnehageområdet i større grad omfatter 

tjenesterelaterte mål, kontrollaktiviteter og internkontroll 

 

6. Setter i verk tiltak for å gjennomgå hvilke rutiner kommunen forventer at barnehagene har for å 

sikre etterlevelse av krav til internkontroll i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler, og foretar nærmere undersøkelser av i hvilken grad slike rutiner er etablert 

 

7. Etablerer systemer for ledelsens overordnede gjennomgang og oppfølging av barnehagenes 

internkontroll 

 

8. Etablerer systemer som sikrer at kommunen som lokal barnehagemyndighet utarbeider en 

risikobasert oppfølging av barnehagene, og systematisk gjennomfører tilsyn og veiledning for påse 

regelverksetterlevelse i barnehagene 

 

9. Etablerer rutiner for evaluering av at samhandlingsfora mellom barneverntjenesten og 

barnehagene fungerer etter intensjonen 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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_ 
Høringsuttalelse – forvaltningsrevisjonen - Oppegård kommune – internkontroll barnehager. 
Uttalelse fra rådmannen til rapporten. 
 
Vi vil takke for en nyttig gjennomgang av våre systemer. Vi er fornøyd med de funn i rapporten som 
peker på at viktige funksjoner er på plass og at internkontroll systemet på barnehagenivå er 
forsvarlig. Vi konstaterer at vi har forbedringspotensial i forhold til standardisering og 
effektivisering. Vi vil ta med oss anbefalingene videre i arbeidet med å utvikle og forbedre 
kommunens arbeid med internkontroll på barnehageområdet. Revisjonen har i sin konklusjon 
anbefalt at Oppegård kommune iverksetter ni tiltak. Tiltakene omfatter system for internkontroll, 
kommunens ansvar som barnehagemyndighet og barnehagenes samarbeid med 
barnevernstjenesten.  
 
På barnehageområdet er det stilt overordnede krav til utarbeidelse av internkontrollhåndbok for 
alle kommunale barnehager i kommunen, og dette er forankret i kommunens styringssystem og 
årshjul. Den enkelte barnehage er gitt stor grad av frihet til utforming av internkontrollsystem og til 
å fylle internkontrollboken med innhold. Rapporten viser også at barnehagene gjør dette. 
Revisjonen etterlyser felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves 
(pkt. 1), og som sikrer at det er etablert tilstrekkelig med oppdaterte rutiner og prosedyrer for 
sentrale arbeidsprosesser. Revisjonen anbefaler også en kartlegging av behovet for felles rutiner på 
viktige områder knyttet til internkontroll (pkt. 3), og systemer for ledelsens gjennomgang og 
oppfølging av internkontroll i barnehagene (pkt.7). Rådmannen anbefaler at kommunen tar med 
barnehagens allerede eksisterende - og innarbeidede internkontrollsystem ved en eventuell 
utredning av behov for felles retningslinjer – og føringer. Kommunens intranett vil fortsatt være 
naturlig utgangspunkt for å plassere sentrale styringsdokumenter og rutiner. 
 
Fra rapporten går det frem at barnehagene (86,8 %) gjennomfører risikovurderinger og 
gjennomfører risikoreduserende tiltak. Risikovurderingene er særlig knyttet til barn - og ansattes 
sikkerhet og helse, og barnas miljø i barnehagen. Utfordringer og risikoområder identifiseres fra 
overordnet hold gjennom oppfølging av mål i målekart, bruker- og medarbeiderundersøkelser og 
innrapporterte hendelser i barnehagen. Revisjonen påpeker at det ikke er etablert felles skriftlige, 
kommunale rutiner for gjennomføring av risikovurderinger verken på overordnet nivå eller 
barnehagenivå. Risikovurderinger (jf.pkt.2) er et godt og viktig verktøy og vi ser at barnehagene 
gjennomfører mange risikovurderinger. Det bør utarbeides felles maler og rutiner for å bedre 
dokumentasjon av dette arbeidet. Det er viktig å sikre både hvilke områder som blir risikovurdert 
og at dette skjer med en viss regelmessighet. Rådmannen vil prioritere dette arbeidet fremover.  
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Undersøkelsen fra revisjonen viser at så godt som alle barnehagene har etablert egne rutiner for 
avviksmelding, samtidig viser rapporten at det mangler et overordnet system eller rutiner for å 
følge opp avvik og at hva som skal registreres som avvik varierer. Kommunen har et tilgjengelig 
kvalitetsstyringsverktøy, herunder en løsning som kan forbedre avvikshåndtering (pkt. 4). Vi vil se 
på om også barnehagene skal ta i bruk dette. Det vil være naturlig å se på disse metodene og 
verktøyene i sammenheng med utvikling av den nye kommunen Nordre Follo (som nevnt i 
rapporten). I den forbindelse bør det utarbeides felles rutiner for å definere avvik, hva som skal 
rapporteres og til hvilket nivå. Det blir vesentlig å sikre at avvikssystemet kan brukes til 
forbedringsarbeid. 
 
I forhold til kommunens rolle som barnehagemyndighet (pkt. 8) vil det være viktig å sikre at denne 
rollen er klart avgrenset fra eierrollen. Et tiltak for å skape ryddighet i forhold til dette er at 
kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent for alle; 
barnehageeiere, barnehageansatte og foresatte. Rådmannen ber om at det i tråd med revisjonens 
anbefalinger (pkt. 8)utarbeides en tilsynsplan på bakgrunn av en risikovurdering. Det bør også 
utarbeides rutiner for systematisk veiledning for å bedre ivareta oppgaven som lokal 
barnehagemyndighet og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Oppegård kommune har i over ti år arbeidet systematisk med å utvikle dagens plan- og 
styringssystem. Styringsdialog og systematiske rapporteringsrutiner fra barnehager til 
kommunalsjef er sentralt i kommuneledelsens oppfølging av barnehagens arbeid. Balansert 
målstyring er et system som ivaretar flere fokusområder som medarbeidere og arbeidsformer, 
brukere av kommunale tjenesten, folkehelse osv. Forvaltningen påpeker at rapporteringsrutiner 
kommunen har i dag har hovedfokus på økonomisk rapportering (jf.pkt.5), og det bør derfor fra 
kommunens side vurderes hvorvidt en kan sikre bedre rutiner for rapportering og styringsdialog, 
som i større grad omfatter andre risikoområder, som f.eks. tjenestekvalitet. Kommunen vurderer 
årlig målområdene og vil ta med forvaltningens innspill inn i det videre arbeidet.  
 
Alle barnehager rapporterer i kommunens styringssystem på at de har rutiner for å sikre at kravene 
i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves. Forvaltningen påpeker at 
dette ikke er tilstrekkelig, og at kommunen bør gjennomgå hvilke rutiner de forventer at 
barnehagene skal ha for å etterleve krav i forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og 
skoler (pkt. 6). Rådmannen anbefaler at kommunen gjennomgår barnehagens rutiner i forhold til 
dette punktet for å klargjøre forventninger. 
 
Kommunen har en overordnet samarbeidsavtale mellom barnehager og barnevernstjenesten. Det 
er etablert gode systemer gjennom samarbeidsavtalen, meldeskjema og drøftingstelefon. 
Barnevernet og barnehagene har etablert arenaer for samhandling både på systemnivå og i enkelt 
saker. Rådmannen ser at det i hovedsak er positive tilbakemeldinger på dette området i rapporten. 
Revisjonen anbefaler et system for evaluering av disse samarbeidsfora. Rådmannen vil vurdere 
behovet for en rutine for å ivareta dette (jf. pkt. 9). Det kan være nyttig i videreutvikling av det 
gode samarbeidet og sikre en fortsatt god samhandling mellom de to tjenesteområdene. 

 

 
Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler   
Kst. rådmann 
 

Sten Tore Svennes 
kommunalsjef 

   
 

    
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og fastsatte 

retningslinjer. 

1.1 Krav til internkontroll   

I kommuneloven § 23 (2) går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives 

i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll.»   

Kommuneloven gir ingen nærmere beskrivelse av hva som ligger i ”betryggende kontroll,” men det går 

fram av Ot.prp. nr. 70 (2002–2003)39 at 

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 
internkontroll, må det regnes som fast praksis at administrasjonssjefen har ansvar for etablering 
av internkontroll i administrasjonen. Etableringen av en tilstrekkelig internkontroll må regnes som 

en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar.»40 

 

I Ot.prp. nr. 70 (2002–2003) går det videre fram at internkontroll blir definert i vid forstand som en prosess, 

satt i verk og gjennomført av ledere og ansatte i virksomheten med formål å sikre måloppnåelse på 

følgende områder:  

 

 Målrettet og effektiv drift  

 Pålitelig ekstern rapportering  

 Etterlevelse av gjeldande lover og regelverk 

 

1.2 Teori og rammeverk for internkontroll  

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. I denne rapporten 

har vi lagt til grunn COSOs integrerte rammeverk for internkontroll, som definerer internkontroll som en 

prosess som gir rimelig trygghet for at en organisasjon oppnår sine mål, og som sikrer en effektiv drift, 

pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler.41  

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 kontrollmiljø  
 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  

 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging  

 

Komponentene er gjensidig avhengige av hverandre, og likeverdige deler av et internkontrollsystem. 

COSO-modellen kan illustreres slik:  

 

                                                

39 Om lov om endringer i lov 25. september1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 
40 Kapittel 1.5.4 
41 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk 
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Figur 1: Illustrasjon av COSO-modellen 

 

 

 

Overordnede målsettinger 

I COSO sitt rammeverk42 går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning for 

internkontroll. Ledere og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de overordnede strategiene og 

målene i organisasjonen, og en del av internkontrollarbeidet er å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante 

og tidfestede mål som organisasjonen skal jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres 

til de underliggende enhetene i organisasjonen.  

Kontrollmiljø 

For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-modellen, viktig å utvikle et godt kontrollmiljø. 

Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner basis for organisasjonens 

internkontrollarbeid.  Det er flere viktige prinsipper for et godt kontrollmiljø, bl.a. 

• at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier 

• at ledelsen, med utgangspunkt i organisasjonens mål, etablerer strukturer, rapporteringsveier og 

egnede fullmakts- og ansvarsforhold. 

• at organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse som samsvarer 

med organisasjonens mål 

Risikovurderinger 

Risikovurderinger er et sentralt element både i rammeverket for internkontroll i COSO, og de 

sektorspesifikke og tjenestespesifikke kravene til internkontroll.  

Gjennom risikovurderinger gjør man en systematisk gjennomgang av tjenester for å finne frem til 

aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for eksempel for manglende måloppnåelse, manglende 

etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull rapportering eller utilfredsstillende kvalitet i tjenestene.  

COSO definerer risiko som sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og påvirker måloppnåelse i negativ 

retning. En annen måte å definere begrepet er som «produktet av sannsynlighet og konsekvens for en 

                                                

42 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk  
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hendelse».  I sin veileder for internkontroll benytter KS denne siste definisjonen, og legger til at det er 

naturlig å bruke risikovurderinger for å unngå uønskede hendelser, og ikke for å oppnå kommunens mål.  

I følge KS er risikovurderinger grunnlag for innretning av internkontrollen, og både det operative og 

strategiske nivået i kommunen bør være involvert i risikovurderingene.43 Risikovurderinger skal skje på 

både detaljert plan og på overordnet plan. KS påpeker at et ansvar på rådmannsnivået er å «aggregere 

risiko», det vil si å ha et system for å se resultatene fra enkeltvise risikoanalyser i sammenheng. KS 

fremhever at: 

Relevant informasjon skal aggregeres og rapporteres videre til andre ledernivåer. Dette vil sikre 

oppmerksomhet om det som er viktigst, samtidig som vesentlige forhold fanges opp, vurderes og 

dokumenteres.  

Systematisk avviksrapportering er en måte å sikre at organisasjonen oppdager brudd på rutiner og 

svakheter i rutiner. Det kan legges til rette for avviksrapportering elektronisk eller manuelt. Det mest 

sentrale poenget er at rutinene for rapportering er enkelt tilgjengelig, kjent for de ansatte (eller andre som 

skal melde avvik), at det er en god kultur (kontrollmiljø) for å melde avvik, og at det er gode rutiner for 

oppfølging av meldte avvik.  Resultatet fra ferdigbehandlede avvik kan gjerne være at organisasjonen gjør 

en grundigere risikovurdering for å analysere årsaker til avvik, og hvilke tiltak som kan tenkes å forebygge 

fremtidige avvik. 

Kontrollaktiviteter 

Ledelsen har også et særlig ansvar for å innføre overordnede ledelseskontroller, som for eksempel et 

fungerende fullmaktsystem, etisk regelverk og styringsprinsipper for kommunen. På et mer detaljert nivå 

må organisasjonen etablere det som i COSO kalles «kontrollaktiviteter».  

Kontrollaktiviteter er de retningslinjer, aktiviteter og rutiner som settes i verk i den daglige driften for å 

sikre at organisasjonen oppnår sine mål. Et prinsipp som legges til grunn er at ledelsen skal etablere rutiner 

og retningslinjer som inngår som en del av den daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det 

klart hva som er forventet av enheten, og skal gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre 

rutinen. COSO advarer mot at uskrevne rutiner kan være lette å omgå, og kan være kostnadskrevende for 

organisasjonen å vedlikeholde dersom det er utskifting av personell. Videre anbefaler COSO at ledelsen 

ved jevne mellomrom gjennomgår og oppdaterer prosedyrer og kontrollaktiviteter. 

I sin veiledning til rådmennene om internkontroll anbefaler KS at internkontrollen inngår som en integrert 

del av ledelse og styring i kommunen.44 Dette innebærer at rådmannen og rådmannens ledergruppe skal 

involveres i internkontrollen, og da i særlig grad den sektorovergripende internkontrollen. KS anbefaler at 

rådmannsnivået innhenter rapportering og følger opp bl.a. virksomhetens arbeid med risikokartlegging og 

–vurdering, og følger opp gjennomførte kontroller og evalueringer. 

Kommunikasjon og informasjon 

For at oppfølgingen skal fungere så hensiktsmessig som mulig bør underliggende enheter rapportere videre 

kritiske risikoer til rådmannsnivået, og rådmannen bør sørge for at internkontroll går inn som en del av 

den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i kommunen. KS anbefaler også å synliggjøre resultater, 

effekter og endringer som følge av internkontrollarbeidet i årsrapporten fra kommunen. 

KS sin anbefaling om å omtale arbeidet med internkontroll i kommunens årsrapport henger også sammen 

med kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, hvor det går frem følgende: 

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller 

fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, 

samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også 

redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og 

en høy etisk standard i virksomheten.  

Ledelsesoppfølging 

                                                

43 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
44 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
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COSO-rammeverket legger til grunn at for å sikre gjennomføring av handlinger eller endringer som er 

nødvendige for å oppnå en god internkontroll, er ledelsens oppfølging viktig. Dette innebærer at ledelsen 

må ha tilstrekkelig innsikt til å vurdere hvilke elementer i internkontrollen som fungerer bra og hvilke 

elementer som bør forbedres.  

Ledelsen kan for eksempel følge opp internkontrollen gjennom regelmessige gjennomganger i møter 

(ledelsens gjennomgang), inspeksjonsrunder/stikkprøver, og/eller systemrevisjoner.  

For å etablere god internkontroll er det i følgje COSO-modellen videre viktig med effektiv og tidsriktig 

informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. 

 

1.3 Internkontroll i barnehager 

Kommunens og barnehageeiers ansvar for blant annet drift og kvalitet i barnehager er nedfelt i 

barnehageloven45 med forskrifter. Etter lov om barnehager § 7 har barnehageeier ansvar for å drive 

virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Når det gjelder kommunale barnehager faller 

dette ansvaret inn under administrasjonssjefens generelle ansvar for «betryggende kontroll». 

Krav til barnehagens fysiske og psykososiale miljø fremgår av forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler mv. Av § 4 i forskriften fremgår det at virksomhetens eier skal påse at det er etablert 

et internkontrollsystem. Forskriftens § 3 slår fast at med internkontrollsystem forstås systematiske tiltak 

som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov 

eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.   

Videre nedfelles det i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager § 4 at leder av virksomheten 

har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av forskriften overholdes, og skal rette seg etter 

de pålegg som kommunen til enhver tid gir. Etter § 25 skal kommunen føre tilsyn med at bestemmelsene 

i forskriften overholdes. 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager viser til at internkontroll er en kontroll 

barnehagen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. 

Barnehagen skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort 

det.   

Internkontrollsystemet skal ifølge veilederen gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i 

barnehagen. I følge veilederen for miljø og helse i barnehagen skal internkontrollen dokumenteres i den 

form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av den aktiviteten som drives, størrelsen på virksomheten 

og hvilke risikoforhold som gjør seg gjeldende.  

1.4 Kommunen som lokal barnehagemyndighet 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal etter lovens barnehagelovens § 8 gi veiledning og påse 

at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Som lokal barnehagemyndighet skal 

kommunen:46  

• tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som bor i kommunen 

• sørge for at tilbudet til samiske barn bygger på samisk språk og kultur  

• sørge for full barnehagedekning  

• veilede barnehagene og påse at gjeldende regelverk overholdes  

• forvalte statlige tilskudd til private barnehager  

                                                

45 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
46 Rambøll, 2012. Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet. Sluttrapport til Utdanningsdirektoratet. 
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Videre har kommunen ansvaret for å godkjenne barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i 

forhold til formål og innhold, jf. barnehageloven §§ 10, 11, 1 og 2.  

I en landsomfattende undersøkelse utført for Utdanningsdirektoratet47 pekes det på at de fleste kommuner 

er eier av en eller flere kommunale barnehager, noe som medfører at kommunen har en dobbeltrolle som 

godkjennings- og tilsynsmyndighet både for egne barnehager og for private barnehager. For å løse 

oppgaven som lokal barnehagemyndighet, gis kommunene rett til innsyn i dokumenter og adgang til 

barnehagene i kommunen i den utstrekning som er nødvendig for å ivareta kommunes oppgaver. 

I veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet48 går det frem at kommunens plikt til å påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk innebærer en plikt til å vurdere risiko for lovbrudd 

eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå, og til å benytte enten veiledning eller tilsyn som virkemiddel 

for å bidra til endring av forholdene. Tilsyn med barnehagene er nødvendig dersom veiledning ikke er 

tilstrekkelig for å bidra til regelverksetterlevelse på barnehagenivå. Informasjon om kvaliteten i 

barnehagene vil være et viktig utgangspunkt for barnehagemyndigheten til å vurdere risiko for 

regelverksbrudd i barnehagene, og om de skal benytte seg av tilsyn eller veiledning.49  

1.5 Barnehagens opplysningsplikt og samarbeid med barnevernstjenesten 

Barnehageloven § 22 omhandler barnehagenes opplysningsplikt til barneverntjenesten, og stiller krav om 

at barnehagepersonalet i sitt arbeid skal være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 

barneverntjenestens side.50 I bestemmelsens andre ledd fremgår det følgende: 

«Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 

barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 

foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 

4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også 

etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, 

plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.» 

Også i barnevernloven § 6-4 blir det presisert at offentlige myndigheter av eget tiltak, uten hinder av 

taushetsplikt, skal 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, når et barn har vist 

vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn 

til menneskehandel. Like med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører 

oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune.51 

 

I veiledningsmateriell fra Barne- og likestillingsdepartementet52 fremheves barnehagens opplysningsplikt 

for at barneverntjenesten skal kunne løse sine oppgaver overfor utsatte barn og unge. Barneverntjenesten 

er den avhengig av at de som er bekymret for et barn melder fra til den kommunale barneverntjenesten. 

Dersom barnehagen er i tvil om hvorvidt bekymringen for barnet er så alvorlig at den skal meldes til 

barneverntjenesten, kan det være nyttig å diskutere saken med andre fagpersoner og få konkrete råd fra 

barneverntjenesten. 

Det går frem av veiledningsmateriellet at hvorvidt barnehagens bekymring for et barn er så alvorlig at den 

utløser en plikt til å melde fra til barneverntjenesten, alltid vil avhenge av konkrete vurderinger av 

situasjonen barnet befinner seg i. Barnehageansatte skal vurdere barnets omsorgssituasjon ut fra sitt 

faglige ståsted og sin kjennskap til barnet og familien. 

Veiledningsmateriellet gir i tillegg råd om hvordan samarbeidet mellom barnehager og barneverntjenesten 

kan forankres og utvides utover lovpålagte samarbeidsformer. Herunder fremheves at det være 

                                                

47 Rambøll, 2012. Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet. Sluttrapport til Utdanningsdirektoratet. 
48 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet. 
49 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet. 
50 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
51 Barne- og likestillingsdepartementet, 1993. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-17-100 
52 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. 
Veileder. 
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hensiktsmessig å etablere faste møter mellom barneverntjenesten og barnehagen for å samarbeide om 

forebyggende tiltak. Gjennom jevnlige møter oppnås bedre kjennskap til hverandres oppgaver og 

ansvarsområde. Andre samarbeidsformer som nevner omfatter etablering av ansvarsgrupper, tverrfaglige 

kompetanseteam og faste kontaktpersoner i barneverntjenesten.53 

Et godt samarbeid mellom barnehage og barnevern forutsetter at arbeidet er forankret i den politiske og 

administrative ledelsen i kommunen. Selv om loven ikke angir hvordan samarbeidet skal skje, må det 

likevel forutsettes at kommunen etablerer tverrfaglige rutiner for samarbeid, og at disse rutinene følges. 

Kommunen må være tydelig på at slikt samarbeid er en del av det ordinære arbeidet, og ikke noe som 

kommer i tillegg til andre arbeidsoppgaver. Samarbeidet bør derfor inngå som en del av kommunens arbeid 

med strategi- og virksomhetsplaner. 

 

                                                

53 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. 
Veileder. 
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Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 

 

Lover og forskrifter  

Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 

Barne- og likestillingsdepartementet, 1993. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-

17-100. 

Helse- og omsorgsdepartementet, 1995. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

FOR-1995-12-01-928 

 

Stortingsmeldinger, standarder og veiledere 

Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og 

barneverntjenesten. Veileder. 

Kommunal- og regionaldepartementet, 2003. Ot.prp. nr. 70 (2002-2003): Om lov om endringer i lov 25. 

september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 

KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk 

Rambøll, 2012. Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet. Sluttrapport til 

Utdanningsdirektoratet. 

Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet.  

 

Dokumenter fra Oppegård kommune 

Oppegård kommune, 2017. Beskrivelse av styringssystemet i Oppegård kommune. Notat sendt til 

revisjonen i forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjon. 

Oppegård kommune, 2017. Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. Brev 

til revisjonen i forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjonen. 

Oppegård kommune, 2006. Vedtekter for kommunale barnehager. Vedtatt av Oppegård kommunestyre 

29.3.06. Justert 12.9.16. 

Oppegård kommune, 2016. Budsjett og handlingsprogram 2017–2020. Vedtaksdokument, Kommunestyret 

12. desember 2016, sak 75/16 

Oppegård kommune, utdatert. Plan for håndtering av akutte hendelser. 

Oppegård kommune, 2017. Årsberetning 2016. 

Oppegård kommune, 2017. Tilsynsplan for virksomheter innen miljørettet helsevern. Samfunnsutvikling, 

12. september 2017 

Oppegård kommune, 2017. Oversikt tilsyn miljørettet helsevern 2016. Notat sendt til revisjonen i 

forbindelse med forvaltningsrevisjon. 

Oppegård kommune, 2016. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Augestad barnehage avd. Tårnåsen.  

Oppegård kommune, 2016. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Sofiemyråsen barnehage.  
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Oppegård kommune, 2016. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Trollåsen barnehage avd. Trolldalen.  

Oppegård kommune, 2016. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Ekornrud barnehage. 

Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten. Samarbeidsavtale 

Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge – når du kjenner uro for et barn. Veileder nivå 1. 

Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge. Tverrfaglige brukermøter. Veileder nivå 2. 

Oppegård kommune, utdatert. Erklæring om samtykke (jf. forvaltningsloven § 13a). 

Oppegård kommune, 2017. Avslutning av tilsyn. Brev til gjeldende barnehage om avslutning av tilsyn er 

unntatt offentlighet. 

Nettsider 

Utdanningsdirektoratet, 2017. Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/datainnsamling--kilder/basil/arsmelding-fra-barnehagene/#sette-

frist-for-innlevering-for-barnehagene 

Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

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 

Sak 24/17  Deloitte - revisjonsplan 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00337-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Revisjonsplanen for 2017 unntas ikke offentlighet, jf. offentleglova § 16 C)
2. Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for 2017 til orientering.

SAKSUTREDNING: 

8.september mottok FIKS Deloittes revisjonsplan 2017.

Revisjonsplanen 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 siste regnskapsåret. 

Planen informerer om revisjonsprosessen og gir en risikovurdering som basis for fire 
fokusområder.  

Revisjonen skriver at kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av 
samlede driftsinntekter. Det kan være nyttig for utvalget å bli nærmere orientert om 
grunnlaget for denne grensen og konsekvensene for revisjonen.  

Vurdering: 
I oversendings-e-posten gjorde Deloitte oppmerksom på at dokumentet av 
konkurransemessige hensyn er unntatt offentligheten. Deloitte oppgir ingen hjemmel, 
men vi antar Deloitte mener forvaltningsloven § 13, jf. offentleglova § 13 kommer til 
anvendelse. 

Sekretariatet kan ikke se at Deloitte revisjonsplan for Oppegård kommune kan 
unntas offentlighet. Offentleglova § 16, første ledd c), bestemmer at «dokument frå 
eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og 
klagenemnder» ikke er unntatt unntaket fra innsynsretten etter lovas §§ 14 og 15.   
Som revisor for Oppegård kommune utfører selskapet et offentlig oppdrag som det, 
av hensyn til kommunens legitimitet, er viktig at innbyggere, politikere, ansatte og 
media får innsyn i.   

Avslutning: 
Revisjonsplanen sendes ordfører, rådmann og utvalget i egen e-post. 

Ås, 30.11.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
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Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2016

 Hovedkonklusjoner: 

 Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunens årsregnskap 
eller i kommunens etterlevelse av budsjettvedtak.

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter i kommunens internkontroll

2 Revisjonsplan 2017
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år

3

Vi  gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards 
on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav 
og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. 

Vi skal avgi en uttalelse: 
• om årsregnskapet til Oppegård kommune er avgitt i samsvar 

med lov og forskrift og at det gir et rettvisende bilde i samsvar 
med god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

• at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i 
samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet 
stemmer med regulert budsjett. 

• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrift. 

• at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Vår oppgave

Betryggende sikkerhet for at 

årsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig 

feilinformasjon

Revisjonsplan 2017
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Oppsummering av revisjonsplanen

4

• Kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av 
samlede driftsinntekter.

• Vesentlighetsgrensen blir brukt for å beregne våre utvalg ved test 
av kommunens regnskapsposter og transaksjoner.

• Vi har valgt å ha særskilt fokus på følgende 4 områder ved årets 
revisjon:
(1) – Lønn / pensjoner
(2) – Selvkost
(3) – Investering/drift
(4) – Offentlige anskaffelser

• Fokuset for 2017 er å bli ytterligere kjent med kommunen ved å gå 
nærmere inn på sentrale rutiner, og oppdatere oss på endringer i 
internkontrollen som er av betydning for regnskapsavleggelsen. 

Kartlegging

Vesentlighet

Fokusområder

Revisjonsplan 2017
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Oppsummering av revisjonsplanen

5

• Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.

• Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser.

• I tillegg til 4 fokusområder nevnt ovenfor har vi også andre 
områder vi konkret vil rapportere på når dette blir avdekket i 
revisjonen. 

• Vi bekrefter at det etter vår vurdering ikke foreligger forhold som 
kan svekke, påvirke eller reise tvil om Deloittes uavhengighet som 
revisor for Oppegård kommune. Det vises for øvrig til vår 
uavhengighetserklæring for 2017. 

Verdi

Uavhengighet

Revisjonsplan 2017
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)

6

Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet 
gjennom en kombinasjon av test av kontroller, 
detaljtester og analytiske handlinger. 

Vår angrepsvinkel vil i størst mulig grad være å teste 
kontroller og bygge på kontrollmiljø og internkontroll i 
tilknytning til forretningsprosessene. 

Revisjonshandlinger

Fokus på kontrollmiljø og 

internkontroll i 

forretningsprosessene

Utforme og gjennomføre 
en kombinasjon av 

analytiske 
substanskontroller og 

detaljtester som er best 
tilpasset de identifiserte 

risikoene

Dersom det anses 
hensiktsmessig, 

teste effektiviteten 
av utvalgte 
kontroller

Vurdere om 
relevante 

kontroller er 
hensiktsmessig 

designet og 
implementert

Identifisere 
risikoer og 

kontroller som 
adresserer 

disse 
risikoene

Opparbeide og oppdatere 
vår forståelse av 

kommunens og dens 
omgivelser, herunder 

identifisering av relevante 
kontroller

Revisjonsplan 2017
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Revisjonsprosessen

7 Revisjonsplan 2017

• Forståelse av 

virksomheten og den interne 

kontrollen

• Avdekke eventuelle 

svakheter og vesentlige 

feil

• Avlegge korrekt årsregnskap

• Gjennomgang av internkontroll-

dokumentasjon og rutiner, 

herunder endringer.

• Møte med administrasjonen

• Oppfølging endringer i regelverk

• Detaljtester

• Kontroll av kostnadsbilag i 

forbindelse med kontroll av 

momskompensasjonen

• Substanstesting  

• Analytiske tester

• Detaljtester

• Avstemming mot 

eksterne 

bekreftelser

• Kontrollere at regnskapet, notene

og årsberetning er i samsvar med 

reviderte tall og lovkrav

• Sikkerhet for at rutiner og 

kontroller er effektive

• Bekrefte at rapportering 

ikke inneholder 

vesentlige feil

• Avgi revisjonsberetning

September Februar 15. april

1. Interim 2. Årsoppgjør 3. Regnskapsavleggelse

Mål

Handlinger

Resultater

Tidspunkt
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Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

M
e
d
i
u
m

Medium

Merverdiavgift

Brukerinnbetalinger
(omdømme)

Selvkost

Investering/Drift
Påkostning/vedlikehold

Bankinnskudd
Likvider

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Offentlige anskaffelser

Egenkapital

Overstyring av 

kontroller (fraud)

Skatteinntekter og 
rammetilskudd

Vare/tjeneste kjøp

Andre Lønn / Pensjoner

Risikovurdering
Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, møter med kontrollutvalget, samt økonomiledelsen i kommunen, har vi 
gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert 4 risikoområder med særskilt fokus på og 9 risikoområder med normal fokus 
på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår. 

Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert 
grafisk i figuren nedenfor. 

Lønn / 
Personal

Kundefordringer
(omdømme)

Langsiktig gjeld
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Særskilte fokus 
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2016-revisjonen

Offentlige 
anskaffelser

• Risiko for at kommunen ikke
etterlever
anskaffelsesregelverket

• Vi kontrollerer kommunens rutiner og gjennomfører en 
kartlegging av om denne er tilstrekklig utformet og
implementert

• Stikkprøver fra selskapets utgifter mht korrekt
etterlevelse av regelverket.

• Kommunen har etablert skriftlige rutiner på området.

• Det er ved vår revisjon funnet brudd i regelverket om offentlige 
anskaffelser. Kommunen har foretatt innkjøp av helse- og 
sosialtjenester uten å gjennomføre anskaffelsen i henhold til 
gjeldende lovverk. Dette skyldes at kommunen har foretatt en 
anskaffelse for en bruker, men har ikke lyktes i å få vedkommende til 
å signere på samtykkeerklæringen. Grunnet taushetsbelagt 
informasjon der brukeren ikke samtykket til at dette kan formidles 
videre, har ikke kommunen kunnet gjennomføre anskaffelsen i 
samsvar med lovkravene. I denne saken har brukeren nylig fått 
oppnevnt en verge. Kommunen venter dermed at saken er løst i sin 
helhet i løpet av april 2017. Kommunen har i dette tilfelle måtte bryte 
ett av to regelverk for å finne botilbud til den aktuelle brukeren. 
Kommunen har igangsatt nødvendige tiltak for å rette forholdet, og 
har etter vår oppfatning løst dette etter beste evne. 

• Har gjennomgått kommunens egen oppfølging av etterlevelse og tatt 
stikkprøver mot disse. For øvrig ingen avvik avdekket.

Pensjon • Risiko knytter seg til 
inputdata benyttet av aktuar, 
beregning og overførsel til 
regnskap

• Risiko for bruk av feil 
forutsetninger. Kommunen 
skal benytte forutsetninger 
fastsatt av departementet

• Gjennomgang av kommunens egne kontroller av 
inputdata (personalendringer, lønnsforhold etc) ved 
interimsrevisjonen (se fokusområde)

• Detaljert test av forutsetningene lagt til grunn i 
aktuarberegningen, gjennomføres i årsoppgjøret.

• Dataanalyse av elektronisk bearbeidet data for å 
kontrollere inndata i aktuarberegningen, fra kommunens 
lønnssystem

• Det er innført kontroller av bestanden mot aktuarens opplysninger. Vi 
har ikke avdekket noen avvik i våre substanshandlinger på området

• Kontrollert aktuarberegninger mot regnskap og mot note. Ingen avvik.

• Forutsetninger er korrekt.

Selvkost • Risiko for at kommunen ikke 
har 100 % inndekning på 
selvkostområdene, og en 
risiko for at de bygger opp 
selvkostfondene slik at de 
subsidierer fremtidige 
generasjoner.  

• Vi kartlegger hvilke områder kommunen har selvkost på

• Innhenter kommunens selvkostkalkyler

• Kontrollerer om kommunen har 100 % inndekning på
renovasjonen, iht Forurensningsloven.

• Kontrollerer at det ikke forekommer oppbygging av
selvkostfond som ikke benyttes i løpet av rimelig tid
(3-5 år)

• Kontroll av benyttet rentesats

• Kontroll av at grunnlag I selvkostregnskapet er I samsvar
med regnskapet.

• Kontroll av at det foretas en gjennomgang og
oppdatering av fordelingsnøkler

• Kommunen gjør en rekke kontroller på selvkostområdet, men mangler 
dokumentasjon av kontrollene. 

• Det er for øvrig ikke avdekket noen avvik. 

Investering og drift • Risiko for feil klassifisering av
prosjekter med hensyn til om 
de er drift- eller
investeringsprosjekter

• Kontrollere et utvalg av årets prosjekter med hensyn til
korrekt behandling.

• Vi har foretatt en kontroll av 6 utvalgte prosjekter 

• Vi har ikke avdekket noen avvik
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Normal fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter revisjonen

Bruker-

innbetalinger

• Risiko for at kommunen ikke beregner
brukerbetalinger korrekt og at 
selvkostreglene ikke følges. 

• Reviderer området med analytiske substanskontroller på 
enhetsnivå. 

• For den delen av brukerbetalinger som kommer fra selvkost, 
tester vi nøkkelkontroller eller utfører substanstester dersom 
nøkkelkontroller ikke kan testes.

• Kommunen gjør en rekke kontroller for å sikre 
at samtlige brukere blir fakturert. Denne 
kontrollen blir ikke dokumentert, noe vi 
anbefaler kommunen å gjøre. 

• Handlingene avdekket ingen avvik per 31.12

Vare/ -tjenestekjøp
(inkl. mva-
behandling)

• Risiko for at kommunen ikke har 
implementert rutinen for utgifter.

• Risiko for gyldighet og tilhørighet av 
utgifter, om fakturaer gjelder kommunen.

• Risiko for at kommunen ikke etterlever 
innkjøpsreglementet

• Risiko for feil mva-behandling i henhold til
reglene for momskompensasjon

• Innhente rutine for innkjøp og fakturabehandling, og identifisere 
nøkkelkontroller i rutine. 

• Vi gjennomgår og vurderer kommunens rutine (inkl. test av 
attestasjoner ref innkjøpsreglement/fullmaktsreglement) og tester 
i interim. Dette skal gjøres i forbindelse med stikkprøvekontroll av 
bilag mhp tilhørighet, periodisering og avgiftsbehandling.

• Kontroll av bilag I forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen.

• Kontroll av bilag kostnader som ikke er omfattet av
momskompensasjonen

• Kommunens rutiner er kontrollert med godt
resultat.

• Kontrolltestet overordnet rapportering og legger
til grunn attestasjon og anvisningsrutine som
kommunen har implementert i videre kontroller.

• Analytiske kontroller avdekket ingen avvik

• Lite feil ved kontroll av kostnadsbilag

Skatteinntekter/

Rammetilskudd

• Normal risiko vurderes fordi det er få 
motparter, oversiktlige forhold og postene 
er avstembare. 

• Regnskapspostene totalavstemmes mot ekstern dokumentasjon
(Børre Stolp)

• Kontrollene avdekket ingen avvik per 31.12

Langsiktig gjeld • Risiko for fullstendighet av gjeld

• Risiko for feil beregning av
minimumsavdrag

• Innhent årsoppgaver og kontrollere budsjettvedtak

• Etterregne minimumsavdraget

• Kontrollene avdekket ingen avvik per 31.12

Kundefordringer • Det er en risiko for at kommunens rutiner 
for kontroller av kundefordringer ikke 
etterleves.

• Risiko for feil verdsettelse av 
kundefordringer som følge av manglende 
oppfølging kundefordringer

• Innhente kommunens rutiner for oppfølging av kundefordringer.

• Kontrollere et utvalg eldre kundefordringer for å kontrollere at 
disse er reelle.

• Kommunens rutiner for oppfølging av 
kundefordringer er gjennomgått

• Det er under vår revisjon avdekket at 
kundereskontroen knyttet til «komfakt husleie» 
fremstår som noe uoversiktlig med en rekke 
kreditposter og eldre poster. Reskontroen 
inneholder fakturerte husleier til privatpersoner. 
Kreditpostene vil ikke påvirke fremstillingen av 
regnskapet da beløpenes størrelser ikke er 
vesentlige. Vi anbefaler likevel kommunen å 
foreta en gjennomgang slik at reskontroen 
fremstår som ryddig og oversiktlig. 

• Kontrollen av kundefordringene per 31.12 
avdekket  for øvrig ingen avvik.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter revisjonen

Egenkapital • Det er risiko knyttet til fullstendighet av bundne fond 

• Det er risiko for gyldighet av bruk av bundne fond (politisk 
vedtak, lovbestemt, forskriftsbestemt). 

• Risiko for at avslutningen av regnskapet/disponeringen ikke 
er iht gjeldende regler

• Innhente og vurdere kommunens 
avstemming av kretsløp og noter

• Kontroll av utvalg bundne fond som har vært 
brukt i løpet av året. Bruken skal være gyldig
mot vedtak. Kapitalkonto og 
disposisjonsfond avstemmes i note.

• Innhente kommunens dokumentasjon av 
disponering av resultatet. For memoriakonto
påse at det er samsvar mellom låneopptak i 
året, bruk av lån i året og bevegelser på 
konto for brukte lånemidler

• Handlingene avdekket ingen avvik per 31.12.

Lønn • Det er en risiko for at kommunens rutiner for kontroller av 
lønn ikke etterleves.

• Risiko for feil pensjonsberegninger som følge av feil 
innmelding av faste data.

• Det er risiko for manglende gyldighet av lønn. 

• Det er også risiko for periodisering og nøyaktighet.

• Risiko for manglende sykelønnsrefusjoner

• Innhente kommunens rutiner for registrering
av alle ansettelseskontrakter. Fokus på
endringer i ansettelsesforhold og endringer I 
rutine knyttet til oppfølging av
sykelønnsrefusjoner etter at NAV har innført
digitalisering av sykemeldingene.

• Innhente kontrolloppstilingen og avstemme
regnskap mot lønn. 

• Analytisk revisjon av lønnsutgifter ved bruk
av excel. Detaljkontroller ved behov.

• Videre oppfølging av brudd på
overtidsbestemmelsene.

• Videre oppfølging forrmkrav reiseregninger

• Selskapet har etablert skriftlige rutiner på lønnsområdet.

• Det er innført kontroller som er implementert i 
virksomheten for å sikre gyldighet av lønn, men det er 
avdekket manglende spor av interkontrollen som gjøres 
ved innleggelse av sykemeldinger og endringsmeldinger. 
Kommunen innførte ny rutine fra høsten 2016 der 
endringsmeldingene nå legges direkte inn i en 
Personalmeldingsmodul. Fra høsten 2017 digitaliserer 
NAV sykemeldingens del D, og da skal tar Oppegård 
kommune i bruk digitalisert sykemelding.

• Vi har tidligere kommunisert oppfølging av 
overtidsbestemmelser med kommunen. Kommunen 
henviser til at det er inngått lokale avtaler i henhold til aml
§10-6 (5), som gir adgang til 300 timer overtid. I 2016 er 
det likevel 8 personer som har jobbet mer enn 300 timer. 
Det er totalt 9 personer som har jobbet mellom 200-300 
timer overtid. Bruddet på overtidsbestemmelsene vil ikke 
påvirke regnskapsrapporteringen, men vi mener forholdet 
er viktig å kommunisere til kontrollutvalget. Overtidene er i 
hovedsak knyttet til virksomhetene Vann- og Avløp, samt 
Høyås Bo- og rehabiliteringssenter.

• Kontrolloppstilling og analytisk kontroll er gjennomført 
med godt resultat per 31.12

Bank • Risiko for manglende avstemminger av kommunens
bankonti.

• Gjennomgang av bankrettigheter og
administratorrettigheter i bank.

• Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner
og gjennomgår store avstemmingsposter. 

• Rutiner for bankkonto er gjennomgått

• Årsoppgaver/ bankbrev er kontrollert per 31.12 med godt
resultat.
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Sak Konklusjon etter revisjonen

Følgende punkter gjelder IKT-området der hvor risikoen knytter seg til feil som følge av mangler i IKT-systemer og rutiner og utførelsen av revisjon er gjennomgang av rutiner. 
Dette er svakheter som følges opp videre I 2017.

Manglende dokumentasjon av IKT-
arkitektur

• Vi er gjort kjent med at det ikke finnes en arkitekturbeskrivelse som dokumenterer kommunens systemer og hvordan integrasjon mellom 
systemer er satt opp og fungerer. Dette kan, dersom en hendelse skulle oppstå, gi økt risiko for at systemene ikke gjenopprettes tidsriktig. 

• Vi anbefaler at kommunen utarbeider en oversikt over arkitektur som beskriver flyten mellom de ulike systemer, både i og utenfor sikker sone, 
noe som kan gjøre arbeidet med å gjenopprette systemer og integrasjoner enklere dersom en hendelse skulle inntreffe. 

Interne rutiner tilknyttet IT • Som del av den finansielle revisjon av Oppegård kommune ble det 16. desember 2016 foretatt en oppdatering av gjennomgangen av de
generelle IT-kontrollene fra 2015.

• Vi har ikke foretatt en fullstendig vurdering av kommunens IT-systemer. Formålet med denne gjennomgangen var å få en oversikt over 
kommunens IT-miljø, hvor hovedfokus har vært på brukeradministrasjon, endringshåndtering og integrasjon mellom de ulike systemene. Vi har 
ikke foretatt detaljert testing i systemer, men basert våre observasjoner på opplysninger gitt til oss i møtet med IT-avdelingen samt mottatt 
dokumentasjon i etterkant av revisjonen. Vi observerer at kommunen har jobbet med flere av punktene fra 2015. Blant annet har kommunen 
ansatt en egen virksomhetsarkitekt som har kartlagt og dokumentert arkitektur og infrastruktur i kommunen, i tillegg til å gi innspill til 
forbedringer og prioriteringer av disse. 

Avvik fra backup-lagringskrav i 
sikkerhetshåndboken

• Vi er gjort oppmerksomme på at backup taper ikke lagres i brannsikkert skap i et annet rom enn dataanlegget, men blir stående i taperobot. 
Dette avviker fra kommunens Sikkerhetshåndbok punkt 8.4.1. Vi er også gjort kjent med at det ikke er etablert en kontroll som følger opp at 
backup er kjørt uten mangler/feil hver dag. Manglende tilfredsstillende lagring av data kan gi økt risiko for nedetid dersom en hendelse 
inntreffer som gjør datarom utilgjengelig.Vi anbefaler at kommunen lagrer backuptaper i tråd med egen policy, dvs. i brannsikkert skap på et 
annet sted enn selve datarommet. Videre anbefaler vi at kontroll av backupkjøring implementeres som del av fast morgenrutine for IT-
avdelingen. 

Avvik fra backup-lagringskrav i 
sikkerhetshåndboken

• Vi er gjort oppmerksomme på at backup taper ikke lagres i brannsikkert skap i et annet rom enn dataanlegget, men blir stående i taperobot. 
Dette avviker fra kommunens Sikkerhetshåndbok punkt 8.4.1. Vi er også gjort kjent med at det ikke er etablert en kontroll som følger opp at 
backup er kjørt uten mangler/feil hver dag. Manglende tilfredsstillende lagring av data kan gi økt risiko for nedetid dersom en hendelse 
inntreffer som gjør datarom utilgjengelig.Vi anbefaler at kommunen lagrer backuptaper i tråd med egen policy, dvs. i brannsikkert skap på et 
annet sted enn selve datarommet. Videre anbefaler vi at kontroll av backupkjøring implementeres som del av fast morgenrutine for IT-
avdelingen. 

SekChek –vurdering av internkontroll i 
Active Directory

• Vi har foretatt en SekChek som er et analyseverktøy knyttet til IT-sikkerhet. Basert på en begrenset gjennomgang, har vi ikke identifisert 
svakheter som vil føre til vesentlige feil i regnskapet. Det er imidlertid avdekket enkelte risikoer som med fordel kan observeres over tid. For 
mer detaljer henvises det til «Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2016 - Rapport til kontrollutvalget i Oppegård» side 9
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Sak Konklusjon etter revisjonen

Følgende punkter gjelder IKT-området der hvor risikoen knytter seg til feil som følge av mangler i IKT-systemer og utførelsen av revisjon er gjennomgang av rutiner. Dette er
svakheter som følges opp videre I 2017

Brukerkonto som ikke kreves passord • Vi har observert at 489 brukere har mulighet til å logge på systemet uten via passord. Vi er også gjort oppmerksomme på at det ikke er etablert 
passord-regime for pålogging til Visma. 

• I forbindelse med revisjonen er det ikke gjort en sammenstilling av nevnte 489 brukere og Vismabrukere, men svake rutiner og policyer i AD 
øker risiko både for uautoriserte endringer og tilgang til finansielle data.

• Vi anbefaler at det innføres strengere krav til passord og at samtlige brukere i kommunen må benytte passord ved pålogging via AD. Vi 
anbefaler også at det etableres passord for pålogging til Visma.

Interne rutiner tilknyttet IT • Kommunen har hatt en katastrofesak sommeren 2016 der Visma Økonomi og ESA (kommunens saksbehandlingssystem), som begge er 
HTML-basert, ble oppgradert i juni uten at serverplattformen støttet dette. Dette medførte at systemene var nede og at flere hundre brukere 
ikke fikk gjort jobben sin. 

• Kommunen hadde i tillegg en hendelse i november 2016 da ESX-maskiner med 150 servere sluttet å virke. Da hendelsen skjedde på en
søndag fikk dette mindre betydning for organisasjonen som helhet, men kommunen slet lenge med mailserveren. 

• Det er ingen grunn til å tro at disse hendelsene har påvirket økonomisystemet eller systemer som leverer informasjon til økonomisystemet. 
Kommunen anbefales likevel å gjennomgå infrastrukturen for å forhindre slike hendelser i fremtiden. 

Restore av finansielle data • Vi er gjort oppmerksomme på at det er usikkerhet knyttet til gjennomføring og restore av finansielle data. Det er ikke etablert en fast rutine som 
tester tilbakelegging av tape. Dersom data-tapene ikke enkelt lar seg legge tilbake, øker dette risikoen for å miste finansielle data. 

• Vi anbefaler at kommunen etablerer en rutine som inkluderer periodisk test av finansielle backupdata.

Manglende Rutiner for 
endringshåndtering og eget testmiljø

• Det fremkommer at kommunen ikke har utarbeidet egne rutiner for endringshåndtering. I tillegg er vi gjort oppmerksomme på at kommunen 
ikke har eget testmiljø for test av endringer, følgelig at endringer går direkte i produksjon. Manglende rutiner for endringshåndtering samt 
manglende testmiljø øker risiko for nedetid og feil dersom ikke endringer er kompatible med øvrige systemer eller fungerer som tiltenkt med det 
systemoppsett og integrasjoner som kommunen har etablert.

• Vi anbefaler at kommunen etablerer rutiner og prosesser for endringshåndtering samt etablerer et testmiljø hvor alle endringer, både større og 
mindre, skal testes før endringer går i produksjon.
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

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 

Sak 25/17  Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00335-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets 
påseansvar overfor revisor tilfredsstillende. 
Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved 
begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget. 
For øvrig tas saken til orientering. 

Vedlegg: 
Deloitte Vedlegg A  Kravspesifikasjon Revisjonstjenester Oppegård 2015 
SAKSUTREDNING: 

Kommuneloven § 77 nr. 4 bestemmer at ”Kontrollutvalget skal påse at kommunens 
eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte”. 

Dette blir utdypet i Kontrollutvalgsforskriften § 6: 
«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og 
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, 
god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med 
revisor.» 

Påseansvaret ovenfor er knyttet til regnskapsrevisjon. Vi omtaler påseansvaret for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til slutt i denne saken. 

Vi presiserer at «Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av 
revisjonens utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for 
gjennomføringen av revisjonen.» (Kontrollutvalgshåndboken s. 68). 

NKRF har utarbeidet en egen veileder for påse-ansvaret og 
Kontrollutvalgshåndboken gir en oversikt over hva påse-ansvaret overfor 
regnskapsrevisor kan omfatte. Dokumentene kan leses på kontrollutvalgets 
ressursside hos FIKS, her. I det følgende gir vi en oversikt over hvordan 
påseansvaret er ivaretatt overfor Deloitte som regnskapsrevisor i Oppegård 
kommune. 
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 Side 2 av 5 

A. Påse-ansvar overfor regnskapsrevisor  
 

1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor. 
Forskrift om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor. Vidar Nesse er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Deloittes oppdrag i 
Oppegård. Han la i brev av 11. mai 2015, jf. vedlegg til Deloittes tilbud om 
revisjon for Oppegård kommune av samme dato, fram en egenerklæring 
hvor det framgår at han er statsautorisert revisor og har vært det siden 1989. Han 
erklærte samtidig at han oppfyller praksiskravene. 
 
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor. 
Vidar Nesse bekreftet i sitt brev av 11. mai 2015, jf. ovenfor, at han oppfyller kravene 
til vandel, jf. revisjonsforskriften § 12. 
 
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet 
Ifølge forskrift om revisjon i kommuner § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år 
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget vedtok 7. september d.å., jf. sak 19/17, å ta 
uavhengighetserklæringen av 16. august 2017 fra oppdragsansvarlig revisor til 
orientering. Erklæringen omfattet også andre medarbeidere som deltar i revisjonen. 
 
4. Informasjon om revisjonens omfang 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir 
revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva 
revisjonsarbeidet omfatter. Dette skjer på flere måter: 
God kommunal revisjonsskikk legger føringer for at det mellom revisjonen og 
kommunen utarbeides et engasjementsbrev som nærmere beskriver kommunens 
ansvar, revisjonens oppgaver, plikter og utførelse av revisjonen. Kontrollutvalget bør 
få avklart med Deloitte om selskapet vil utarbeide et slikt brev. 
Avtalen med Deloitte forutsetter, jf. kravspesifikasjonen pkt. 5.0, at revisor ved 
starten av hvert revisjonsår (fra 1.5 til 30.4. året etter) skal forelegge kontrollutvalget 
en plan for utførelsen av arbeidet med fokusområder. Planen for 2017 ble mottatt i 
september d.å. og vil bli behandlet av utvalgt i møtet den 7. desember. 
 
Planen informerer om revisjonsprosessen, revisors risikovurderinger og 
fokusområder i arbeidet. 
 
5. Revisjonens rapporter 
I henhold til avtalen, jf. pkt 5.0 i Kravspesifikasjonen, med Deloitte skal den for hvert 
revisjonsår avgi en halvårs- og en helårsrapport om sitt arbeid til kontrollutvalget, 
henholdsvis per 31.10 og 31.4. Sekretariatet mener revisjonen ikke er kommet 
tilstrekkelig i gang med oppfølgingen av denne delen av avtalen. Revisjonens 
oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen ble behandlet i utvalget 1. juni d.å., jf. sak 
13/17.  Rapport for perioden 1.5 til 31.10 er ikke mottatt.  Sekretariatet mener 
revisjonen i disse rapportene bør vektlegge hvordan revisjonsoppgavene har 
omfattet og hvordan de er utført, jf. avtalen.  Kontrollutvalget skal også informerer om 
revisjonens fortløpende dialog med kommunen framlagte anbefalinger om 
regnskapsføringen, men dette bør skje som egne saker.   
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6. Nummererte brev 
Revisor plikter å ta opp vesentlige feil og mangler i kommunens regnskaps- og 
økonomiarbeid m.m. i «nummererte brev», jf. revisjonsforskriften § 4. Brevene 
adresseres til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. FIKS sender vanligvis slike 
brev til rådmannen til uttalelse før de legges fram for utvalget til behandling. 
Utvalget skal påse at de påpekte forhold blir fulgt opp. Deloitte har ikke utarbeidet 
noe nummererte brev siden de ble revisor for kommunen fra 1.1 2016. Dette er 
uvanlig i Follo-sammenheng, men sier trolig noe om kvaliteten på kommunens 
regnskap. 
 
7. Misligheter 
Revisor skal rapportere mistanke og konstatering av misligheter til 
kontrollutvalget med kopi til rådmannen, jf. Revisjonsforskriften § 3, siste ledd og 
§ 4. Kontrollutvalget bør generelt påse at revisor har vurdert risikoen. Så vidt vi 
vet, har ikke dette vært konkrete saker med dette temaet i revisjonens arbeid i 
kommunen i de siste årene. Vi forutsetter likevel at dette er et tema i revisjonens 
kontroll med kommunens økonomiske internkontroll.  
 
8. Uttalelse om årsregnskapet 
Kontrollutvalget får en kopi av revisjonsberetningen og avgir en uttalelse om 
kommunens årsregnskap og årsberetning til kommunestyret. Ved 
kontrollutvalgets behandling av saken orienterer revisor om årets revisjon og 
svarer på utvalgets spørsmål. 
 
9. Revisors møteplikt og møterett 
Revisor har møteplikt i kommunestyret når det behandler saker i tilknytning til 
revisjonsoppdraget, jf. revisjonsforskriften § 19. Revisor har møte- og talerett i 
kontrollutvalget. Unntatt er når revisors tilsettingsforhold behandles, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 19. Avtalen med revisor, jf. Kravspesifikasjonen pkt.6.0, 
slår fast at revisor normalt møter fast i kontrollutvalget. 
 
10. Revisors opplysningsplikt 
Revisor har opplysningsplikt om forhold som revisor har fått kjennskap til overfor 
medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget. Revisor kan kreve å få gi svar 
i møte. 
 
13. Dialog mellom revisor og kontrollutvalg 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av revisjonsarbeidet må det 
være en fortløpende dialog mellom utvalget og revisjonen. De to partene må ha 
en felles oppfatning av forutsetningene for at utvalget skal kunne utøve sitt 
påseansvar overfor revisor. Begge parter må i tillegg ha en dialog med kommunens 
administrasjon. 
 
B. Påse-ansvar i forbindelse med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 
Kontrollutvalgets påseansvar med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er nedfelt i 
kommuneloven: 
 
1. Kommuneloven § 77 nr. 4: 
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”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, 
….(forvaltningsrevisjon)” 
 
2. Kommuneloven § 77 nr. 5: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
Kommunens interesser i selskaper m.m.» 
Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen konkurranseutsettes hvert år. 
Kommunens forvaltningsrevisor er Deloitte, jf. revisjonsavtalen av  
Fra 2016 innstiller kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret, basert på planen 
for forvaltningsrevisjon for perioden, om tema for kommende års forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget gjør deretter vedtak om formål og problemstillinger og sender en 
bestilling til revisjonen.  
Når rapportene om forvaltningsrevisjon foreligger, legges de fram for utvalget med 
sekretariatets innstilling om bl.a. rapporten er i tråd med bestillingen. Kontrollutvalget 
rapporterer til kommunestyret om resultatet av revisjonen. 
 
Revisjonsforskriften for kommuner § 11, annet ledd, bestemmer at 
«Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 
universitet/høyskole. Deloittes oppdragsansvarlige revisor for forvaltningsrevisjon er 
Stein Ove Songstad, jf. Deloittes tilbud om revisjon av 11. mai 2015. Her erklæres at 
Songstad har en utdanning langt utover minstekravene for  forvaltningsrevisjoner. 
Deloitte benytter norsk standard for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, RSK 001, 
som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. 
 
Selskapskontroll som eierskapskontroll utføres av FIKS etter vedtak i kontrollutvalget, 
jf. Kontrollutvalgsforskriften § 4, første setning og F § 13, 3. ledd.  
 
C. Regelmessig drøfting av påse-ansvaret 
 
Grunnlaget for kontrollutvalgets påse-ansvar følger av lov og forskrift og avtalen med 
Deloitte. Utvalgets aktivitetsplan gir status for det enkelte tiltak til hvert møte. 
Sekretariatet er bindeleddet mellom utvalget og revisor og passer på at revisjonen 
leverer for å realisere påse-ansvaret. For å styrke bevisstheten og få fram helheten i 
påse-ansvaret, foreslår vi at sekretariatet legger fram en sak om påse-ansvaret ved 
begynnelsen av og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget. 
 
Oppsummering: 
Etter vår vurdering gir den dokumentasjonen som revisjonen legger fram og dialogen 
med revisjonen i hvert møte, et godt grunnlag for utøvelsen av kontrollutvalgets 
påse-ansvar. Utvalget bør drøfte helheten i påse-ansvaret med jevne mellomrom. 
 
 
Ås, 30.11.2017 
 
Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
 
Vedlegg: Avtalen med Deloitte om regnskapsrevisjon – Vedlegg A – 
Kravspesifikasjon 
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Vedlegg A – Kravspesifikasjon 

 

 

1.0  Generelt 

Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap, 

og tilhørende regnskaper. Kommunen fører regnskap etter Kommuneloven med 

tilhørende regnskapsforskrifter og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 

Kontrakten skal også sikre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. 

Tjenesten skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 

bransjestandarder for øvrig. 

 

Revisor må utføre sine oppgaver og innhente dokumentasjon i størst mulig grad uten 

å belaste administrasjonen i kommunene 

2.0 Regnskapsrevisjon og attestasjoner m.v. 

2.1 Regnskapsrevisjon 

 

Revisor skal utføre revisjon av regnskapene til Oppegård kommune og tilhørende 

regnskaper.  Oppdraget inkluderer avgivelse av revisjonsberetning for kommunens 

årsregnskap for 2015. 

2.2. Kontroll- og attestasjonsoppgaver m.v.  

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 

kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav.  Dette arbeidet skal inngå i 

fastprisen for regnskapsrevisjon. 

Feil og mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering.  

I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 

finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og «forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning». Det skal utføres en vurdering minst en gang i 

valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men før 

reglementet vedtas i kommunestyret. Økonomireglementet skal også justeres minst 

en gang i hver valgperiode. Kommunen ønsker at revisor kvalitetssikrer kommunens 

utkast til justert økonomireglement før den fremlegges kommunestyret. 

 

Det vil variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som til enhver tid 

er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner 

relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige myndigheter kan endres 

som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc.  

 For tiden gjelder dette følgende oppdrag:  

• Revisjonen skal utføre kontroll av grunnlaget for kompensasjon av 

merverdiavgift og attestere kompensasjonsoppgaven hver termin (6 terminer) i 

henhold til kompensasjonsforskriften § 4.  
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• Revisjonsuttalelse knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende 

helse- og omsorgstjenester i kommunene.  

• Revisjonsuttalelse – Refusjonskostnader for enslige mindreårige flyktninger, 

halvårlig 

• Revisjonsuttalelse/godkjenning av spillemiddelregnskaper 

• Revisjonsuttalelse – Utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i 

Frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser 

• Revisjonsuttalelse – Den kulturelle skolesekken 

• Revisjonsuttalelse – Den kulturelle spaserstokken 

• Revisjonsuttalelse – Rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale 

helse- og omsorgstjenester.  

• Revisjonsuttalelse – Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og 

omsorg ved livets slutt.  

• Revisjonsuttalelse – Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på 

rusfeltet. 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 

arbeid med barn og unge. 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten – 

forebyggende helsetjenester 

• Revisjonsuttalelse – Modeller for hverdagsrehabilitering 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd- Handlingsplan for uønskede svangerskap og 

abort 

• Revisjonsuttalelse – Treningstilbud barn/ungdom i samarbeid med idrettslag 

• Revisjonsuttalelse – Prosjekt «Foreldreveiledning» 

• Revisjonsuttalelse – Kompetanseløftet 2015 

• Revisjonsuttalelse – Midler fra kreftforeningen   

• Revisjonsuttalelse på kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i 

kommunene 

• Revisjonsuttalelse - Tilskudd barnefattigdom 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd rustiltak 

• Revidering av beboerregnskap i kommunens sykehjem 
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2.2.3  Frister for attestasjonsoppgaver. 

 

Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med 

Oppegård  kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. 

Overskridelse av tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av 

tilskuddsmidler. Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende 

erstatningsansvar, dersom fristoversittelse skyldes revisor. 

 

Prisen for regnskapsrevisjon og attestasjoner inngår  i fastprisen for 

regnskapsrevisjon. 

3.0 Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonen skal følge de retningslinjer som følger av Kommuneloven og 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v av 15. juni 2004 og 

anvende NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Iht Revisjonsforskriften 

§6 skal kommunens virksomhet være gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar 

med bestemmelsene i kapittel 3. Der en interkommunal revisjonsenhet, et 

revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, skal revisjonsenheten eller 

selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 

(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor). 

Forvaltningsrevisjonens innhold, jf. revisjonsforskriften § 7, innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om: 

• Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

• Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 

er satt på området.  

• Regelverket etterleves 

• Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 

• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer 

med offentlige utredningskrav. 

• Ressurser i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og / eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

Kontrollutvalget vedtar årlig temaer for forvaltningsrevisjon med tilhørende mål og 

problemstillinger, jf. Kommunestyrets vedtatte Handlingsplan for forvaltningsrevisjon. 

Bestillingen fra kontrollutvalget sendes oppdragsansvarlig revisor som deretter 

utarbeider en prosjektplan, der blant annet valg av metoder og gjennomføring, 

tidsramme, samt revisjonskriterier skal fremgå. Prosjektplanen legges fram for 

kontrollutvalget.   
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Gjennomføringen og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje iht god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal 

etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det forutsettes intern 

kvalitetssikring av prosjekter/rapporter.  

Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Rapportene skal legges frem for kontrollutvalget 

og kommunestyret. Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg om de forhold som 

fremgår av rapporten og normalt ha en frist på 15 virkedager. Rådmannens 

kommentar skal tas inn i rapporten. Der et kommunalt foretak er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, skal styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn 

på de forhold som fremgår av rapporten (foretak ikke aktuelt for Oppegård?).  

Oppegård  kommune  har i de siste årene budsjettert med ca tre forvaltnings- 

revisjoner pr. år.  

Vi ber om timepris på forvaltningsrevisjon, jf. tildelingskriteriene. 

 

4.0  Opplæring 

 

Revisor skal legge fram forslag for kontrollutvalget om, og holde kurs for 

kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. 

Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. 

regnskapsår. 

Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

5.0 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 

 

Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 

kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide 

en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunene som stiles til 

kontrollutvalgene.  Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og 

hvordan de er utført.  

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

6.0 Møter 

Revisor skal delta på møter med seksjonene for regnskap og organisasjon og 

tjenester for informasjon om, og drøftelse av aktuelle problemstillinger. Møtene finner 

sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. gang.  

Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalget holder årlig ca 8 

møter på kveldstid. 

Tilbudet må også legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom revisor 

og kontrollutvalgenes sekretariat. 
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Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

 

7.0  Rettledning og bistand 

Leverandøren skal løpende besvare enkle spørsmål fra oppdragsgiver som er 

relatert til oppdraget uten ekstra kostnad.  Omfanget av dette anslås til ca 1-2 g/mnd.  

Dersom enkelte spørsmål krever  mer utfyllende svar og krever mer ressurser fra 

leverandøren, kan dette faktureres ekstra.  I slike tilfeller skal det  være en dialog 

mellom leverandør og oppdragsgiver om tidsbruk og eventuell kostnad. 

8.0 Arbeidsspråk 

Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 

9.0  Kontor    

Ved besøk fra revisor, skal kommunen stille egnede kontorplasser til disposisjon 

Arbeidsplassene vil blant annet være utstyrt med PC med tilgang til kommunens 

aktuelle datasystem. Tilsvarende vil revisor bli gitt online-mulighet til kommunens 

aktuelle datasystemer..  

10.0  Reisekostnader 

 

Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen.  

 

11. 0 Prissamarbeid 

Det forutsettes at tilbyderne ikke bedriver prissamarbeid, eller på annen måte bryter 

norsk lovgivning og konkurranseforutsetningene.  

 

12.0   Kontrakt   

Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

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 

Sak 26/17 Rådmannens tilbakemelding om oppfølging 
av forvaltningsrevisjonsrapporter om IKT og beredskap 
og internkontroll 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00338-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om separate tilbakemeldinger om henholdsvis 
oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om IKT og beredskap og 
rapporten om internkontrollen i kommunen innen 1. februar 2018.  

Vedlegg: 
Rådmannens svarbrev om oppfølgingen av rapportene om IKT og beredskap og 
Internkontroll 

SAKSUTREDNING: 

Rådmannen gir i brev av 31. august d.å. en tilbakemelding om oppfølgingen av to 
forvaltningsrevisjonsrapporter: 

1. IKT og beredskap
2. internkontrollen i kommunen.

Vedr. rapporten om IKT og beredskap: Kontrollutvalget innstilte i sak 3/17 den 26. 
januar d.å. å ta rådmannens rapport om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap til orientering. I behandlingen 
ble det påpekt at rådmannen ikke hadde fulgt opp alle anbefalingene og utvalget ba 
om ny rapport innen 1. september 2017. 
Saken har ikke vært forelagt kommunestyret som utvalget vedtok og saken er purret 
på fra vår side.  

Vedr. rapporten om internkontrollen i kommunen:  Kommunestyret behandlet 
rapporten 13. februar d.å. og fulgte opp innstillingen om å be rådmannen følge opp 
revisors anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen 12 måneder, men 
med en foreløpig rapport etter seks måneder.  

Vurdering: 
Rådmannen redegjør i sitt brev av 31. august for oppfølgingen av begge rapportene.  
Sekretariatet finner det uheldig at de to sakene om kontrollutvalgets oppfølging av 
kommunestyrets vedtak blir behandlet i samme brev.  Rådmannens svar gir primært 
en generell beskrivelse av arbeidet på disse områdene og ikke konkrete svar om 
hans oppfølging av vedtakene.  Kontrollutvalget bør kunne forvente at rådmannen gir 
en tilbakemelding punkt for punkt i forhold til anbefalingene.   
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Vi foreslår derfor at saken tilbakesendes til rådmannen med anmodning om nye og 
separate tilbakemeldinger om de to sakene.  
 
Kontrollutvalgets tidligere behandling av de to rapportene kan leses på FIKS sine 
nettsider:  
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap den 
26. januar 2017, her.  
Rapporten om kommunens internkontroll ble behandlet 8. desember 2016, her 
 
Ås, 30.11.2017 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  Rådmannens brev av 31.08.2017 vedr. status oppfølging av  
                forvaltningsrevisjonsrapporter om IK og beredskap og internkontroll i     
                Oppegård kommune 
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FIKS - Follo Interkommunale kontrollutvalgsekretariat 
Postboks 195 
 
1431 ÅS 

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: EH  217 31.08.2017 
Saksnr.: 16/2449-6    
 

_ 
Status oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter om IKT og beredskap og 
internkontroll, i Oppegård kommune 
 
Det vises til overnevnte rapporter, samt behandling av disse i kommunestyret i hhv 
kontrollutvalget den 21. januar (sak 3/17) og kommunestyret den 13. februar (sak 5/17) og 
tidligere redegjørelser i sakene. Det ble i behandlingene bedt om statusoppdatering i 
oppfølging av rapportene innen 1.9.17. 
 
Det er høy aktivitet i organisasjonen på en rekke områder av viktighet for kommunens 
egenkontroll. Utgangspunktene for disse aktivitetene er både forbedring og utvikling av 
eksisterende systemer, og håndtering av risiko i arbeidet med å etablere Nordre Follo 
kommune. Disse aktivitetene inkluderer en ny helhetlig og overordnet risiko- og 
sårbarhetsanalyse for både Oppegård og Ski. Denne analysen er et viktig utgangspunkt for 
Nordre Follos ambisjoner innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering (IKT-
beredskap er tema i denne analysen). I en egen analyse identifiseres og vurderes nå 
risikoene i tilknytning til sammenslåingsprosjektet som utgangspunkt for god interkontroll 
frem til sammenslåing. Internkontroll er også en viktig del av delprosjektet Styring, 
økonomi og anskaffelser. I sum legger disse aktivitetene beslag på mye av organisasjonens 
ressurser. Samtidig bidrar arbeidet til god spredning av viktig internkontrollkompetanse i 
tråd med tidligere anbefalinger – særlig i forhold til bruk av risikoanalyser. 
 
Anbefalingene i IKT og beredskapsrapporten har fått en ny dimensjon i forhold til innføring 
av nye personvernforordninger i 2018. Kravene i tråd med EUs personvernforordning 
inkluderer og forsterker flere av de tidligere anbefalingene. Særlig gjelder dette krav til 
detaljnivå på risikoanalysene av hvert enkelt system inneholdende personopplysninger, og 
tilpassing av disse systemene til nye og strengere standarder.  
 
Dette er et omfattende arbeid som vil pågå helt frem til forordningens innføring. 
Kommunen har lagt planer for dette, og jobber nå med en ny risikoanalyse.  Det samme 
gjelder nye krav til avvikshåndtering, inklusive informasjonsplikt til Datatilsynet. 
Kommunen vil innføre et gjennomgående elektronisk meldingssystem for alle typer avvik 
for å gjøre dette mulig. Compilio (også kjent som Kvalitetslosen) vil bli brukt til dette. 
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Samtidig gjøres Compilio tilgjengelig for hele organisasjonen med mål om å bli en felles 
plattform for plassering av nødvendig rutiner for internkontroll. Plattformen vil inkludere 
hjelpeverktøy for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser. Alt dette i tråd med gitte 
anbefalinger. Rutiner for gjenopptagelse av normal IT-drift etter driftsstans og 
rutinebeskrivelse for backup er utarbeidet i tråd med anbefalingene, og i bruk. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
Konstituert rådmann 
Oppegård kommune 
       
 
 
Dokumentet er elektronisk signert 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

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 

Sak 27/17  Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00307-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 
2018:  
…………………. 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai  
2018:  
………………………… 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert 
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet. 
Konferansen holdes på Gardermoen 7. – 8. februar 2018 og er en viktig arena for 
informasjon, debatt og opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene. 
Hovedtemaene i år er digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern. 
Programmet kan leses på NKRFs internettsider.   

FKT (Forum for kontroll og tilsyn), arrangerer en lignende konferanse 29. – 30. mai 
på Gardermoen. Kontrollutvalget i Oppegård er medlem av FKT og årsmøtet i 
organisasjonen avholdes i løpet av konferansen. Foreløpig informasjon om 
arrangementet kan leses på FKT sine nettsider.  

Vurdering: 
Vi foreslår at utvalget søker å være representert på begge konferanser.  
Kontrollutvalget er medlem av FKT og det vil være naturlig å delta på forumets 
årsmøte og fagkonferanse. 

Økonomiske konsekvenser: 
I utvalgets budsjettforslag for 2018 er det avsatt kr 38 000 til kurs og opplæring for at 
alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver. Deltakeravgiften på 
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NKRF-konferansen er fastsatt til kr 6 600 eks. mva. m/overnatting per person. Det 
samme vil antakelig gjelde for FKT-konferansen.  
 
 
FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunene faktureres direkte 
for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen. 
 
 
Ås, 28.11.17 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

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 

Sak 29/17  Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00306-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager 1.halvår 2018, alle dager kl. 
1800: 

Torsdag 18.januar (Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU) 
Torsdag 25.januar 
Torsdag 8.mars 
Tirsdag 24.april 
Torsdag 31.mai 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag for 2018 basert seg på ni møter i løpet av året, 
inkludert to fellesmøter med kontrollutvalget i Ski vedrørende kommunesammenslåingen. 
Forslaget er avstemt med kommunestyrets møtedatoer for 1.halvår 2018 og sendt på høring 
til utvalgets leder. 

Vurdering: 
Vi foreslår at utvalgsmøtene som hovedregel avholdes på torsdager fra kl. 18.00. 

Ås, 28.11.17 

Kjell Tore Wirum/s./  
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

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 

Sak 29/17  Referatsaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00342-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Referatsakene tas til orientering 

Vedlegg: 
Protokoll KU 070917, Leif Aarebrot e-post av 220917 Ad saksbehandlingen av sak 
17-17 og rutiner for innkalling av varamedlemmer, Fra rådmannen  ad sak 17 i
kontrollutv. møte 7. sept., E-post fra rådmannen av 4.9. vedr. forvaltnignsrevisjoner -
ikke framkommet til FIKS., Fra FIKS _ ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.,
LeifAarebrot Jorunalføring av e-post, Fra Odd Harald Røst 250917  Manglende
kontakt med rådmannen, Fra rådmannen 290917 Manglende kontakt mellom leder
av kontrollutvalget og Rådmann, Odd Harald Røst leserinnlegg Kommunal rapport
121017, Utdrag fra KST protokoll  fra 25.9.17 sak 59 17 Tema for forvaltningsrevisjon
2018, Protokoll Styret i FIKS 14.09

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 7.9.17
2. Protokoll fra styremøtet i FIKS 14.9.17
3. E-post fra Leif Aarebrot vedr. utvalgets behandling av sak 17 -17 og rutiner for

innkalling av varamedlemmer til utvalget
4. E-post av 25.9.17 fra rådmannen vedr hans e-post av 4.9.17
5. Rådmannens e-post av 4.9.17 som aldri kom fram til FIKS
6. E-post av 25.9.17 fra FIKS til Leif Aarebrot vedr. kommunens journalføring av e-    
     post og Aarebrots svar av samme dato.
7. E-post fra Odd Harald Røst av 25.9.17 og rådmannens svar av 29.9.17 vedr.

manglende kontakt med rådmannen
8. Odd Harald Røst innlegg i Kommunal rapport 12.10.17  «Kontrollen må ikke

svekkes».
9. Utdrag av kommunestyrets protokoll sak 59/17 Tema for forvaltningsrevisjon

2018

Muntlig rapport: 
- fra møtet med administrasjonssjefen for Nordre Follo 11.10.17
- fra deltakerne under faglig forum i Ås 26. oktober
- om planene for et fellesmøte med Ski KU 18.1.18
- vedtaket i Ski KU 28.11.17 om forvaltningsrevisjon 2018

Ås, 30.11.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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From: Leif Aarebrot
To: Odd Harald Røst
Cc: Jan Løkken
Subject: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
Date: 22. september 2017 13:18:23

Ad saksbehandlingen av sak 17/17, Budsjett for kontroll og tilsyn 2018.
  Kontrollutvalgets møte 07.09.2017.
 
Som medlem av kontrollutvalget ber jeg om at denne e-posten blir tatt opp som sak i neste
 møte i kontrollutvalget, og at det blir mulighet til å fremme forslag til vedtak.
 
Innkalling av vararepresentanter.
Medlem Geir Aage Amundsen meldte ved e-post 5. sept. til formannskapskontoret forfall
 til kontrollutvalgets møte 7. sept. 2017. Meldingen ble videresendt til sekretæren for
 kontrollutvalget samme dag kl 11.47, og som i e-post kl 12.41 innkalte vararepresentant
 Hugo Fjeld. Fjeld møtte ikke. I ettertid er jeg kjent med at e-posten ble registrert som
 søppelpost i hans system. Derfor har han ikke åpnet e-posten eller bekreftet om han kunne
 stille på møte i kontrollutvalget.
 
Etter behandlingen av sak 17 stilte jeg muntlig spørsmål om hvordan vararepresentanter
 ble innkalt til kontrollutvalgsmøter. Sekretæren svarte at det bare ble gjort ved e-post, noe
 som også lederen bekreftet var ordningen. Ordningen medførte at det ikke ble innhentet
 bekreftelse ved telefon eller på annen om vararepresentanten kunne møte eller ikke. Jeg
 uttrykte til dette, at en slik saksbehandlingen medførte risiko for at utvalget ikke ble
 fulltallig, noe som jeg anså som viktig ettersom kontrollutvalget bare har 5 faste
 medlemmer.  
 
Som det fremgår av protokollen til møtet var det dissens i sak 17 og vedtak ble avgjort ved
 lederens dobbeltstemme noe som ikke hadde vært aktuelt dersom vararepresentanten
 hadde vært innkalt på en sikrere og bedre måte.
 
 
Manglende informasjon til kontrollutvalget
I postlisten til kommunen 7. sept går det fram at rådmannen 4. sept kl 14.33 sendte e-post
 til sekretæren i kontrollutvalget. E-posten har følgende tekst: Rådmannen ønsker å
 komme med en henstilling om å vurdere å redusere antallet forvaltningsrevisjoner i 2018
 til to. Arbeidet med etableringen av Nordre Follo gjør at vi får gjennomgått og oppdatert
 det meste vi har av rutiner frem mot 2020, og revisjonen krever mye ressurser.
 
Kontrollutvalget ble i møtet ikke informert av sekretæren om denne henstillingen fra
 rådmannen, verken muntlig eller at e-posten ble lagt fram som vedlegg til sak 17. Etter
 min mening er det  beklagelig at rådmannens henstilling ikke ble gjort kjent for
 kontrollutvalget i denne saken.
 
Mvh
Leif Aarebrot (H)
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From: Lars Henrik Bøhler
To: Jan Løkken; "Odd Harald Røst"
Cc: Leif Aarebrot
Subject: SV: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
Date: 25. september 2017 08:42:43

Hei og god morgen Jan.
 
Jeg sendte mailen 4. september.
 
Men, når jeg nå går og ser igjennom mailene så ser jeg at denne har blitt sendt meg i retur som
 «Levering mislyktes».
 
Det er nok derfor riktig at du ikke har mottatt den.
 
Jeg beklager det.
 
 
 
Med vennlig hilsen

Lars Henrik Bøhler
Konst. Rådmann
tlf. 66 81 89 80 / 41619981
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90

Følg oss i sosiale medier

 

Fra: Jan Løkken [mailto:Jan.Lokken@as.kommune.no] 
Sendt: 25. september 2017 08:18
Til: 'Odd Harald Røst'
Kopi: Lars Henrik Bøhler; Leif Aarebrot
Emne: SV: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
 
Hei! Jeg har sjekket med mine e-poster og slettede meldinger og kan ikke se at jeg har mottatt e-
posten fra rådmannen som det refereres til.
 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 
  
Kontrollsjef i FIKS 

 

Fra: Odd Harald Røst [mailto:od-roest@online.no] 
Sendt: 22. september 2017 15:03
Til: Jan Løkken
Emne: Fwd: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
 

Hei!

Da kommunestyret skal behandle spørsmålet om forvaltningsrevisjoner kommende
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 mandag må jeg ha tilbakemelding på spørsmålet fra Leif Aarebrot om rådmannens
 henstilling til kontrollutvalget.

Odd Harald

-------- Videresendt melding --------
Emne:ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
Dato:Fri, 22 Sep 2017 13:18:19 +0200

Fra:Leif Aarebrot <legi-aar@online.no>
Til:Odd Harald Røst <od-roest@online.no>
CC:Jan Løkken <FIKS@follofiks.no>

 

Ad saksbehandlingen av sak 17/17, Budsjett for kontroll og tilsyn 2018. 
 Kontrollutvalgets møte 07.09.2017.
 
Som medlem av kontrollutvalget ber jeg om at denne e-posten blir tatt opp som sak i neste
 møte i kontrollutvalget, og at det blir mulighet til å fremme forslag til vedtak.
 
Innkalling av vararepresentanter.
Medlem Geir Aage Amundsen meldte ved e-post 5. sept. til formannskapskontoret forfall
 til kontrollutvalgets møte 7. sept. 2017. Meldingen ble videresendt til sekretæren for
 kontrollutvalget samme dag kl 11.47, og som i e-post kl 12.41 innkalte vararepresentant
 Hugo Fjeld. Fjeld møtte ikke. I ettertid er jeg kjent med at e-posten ble registrert som
 søppelpost i hans system. Derfor har han ikke åpnet e-posten eller bekreftet om han kunne
 stille på møte i kontrollutvalget.
 
Etter behandlingen av sak 17 stilte jeg muntlig spørsmål om hvordan vararepresentanter
 ble innkalt til kontrollutvalgsmøter. Sekretæren svarte at det bare ble gjort ved e-post, noe
 som også lederen bekreftet var ordningen. Ordningen medførte at det ikke ble innhentet
 bekreftelse ved telefon eller på annen om vararepresentanten kunne møte eller ikke. Jeg
 uttrykte til dette, at en slik saksbehandlingen medførte risiko for at utvalget ikke ble
 fulltallig, noe som jeg anså som viktig ettersom kontrollutvalget bare har 5 faste
 medlemmer.  
 
Som det fremgår av protokollen til møtet var det dissens i sak 17 og vedtak ble avgjort ved
 lederens dobbeltstemme noe som ikke hadde vært aktuelt dersom vararepresentanten
 hadde vært innkalt på en sikrere og bedre måte.
 
 
Manglende informasjon til kontrollutvalget
I postlisten til kommunen 7. sept går det fram at rådmannen 4. sept kl 14.33 sendte e-post
 til sekretæren i kontrollutvalget. E-posten har følgende tekst: Rådmannen ønsker å
 komme med en henstilling om å vurdere å redusere antallet forvaltningsrevisjoner i 2018
 til to. Arbeidet med etableringen av Nordre Follo gjør at vi får gjennomgått og oppdatert
 det meste vi har av rutiner frem mot 2020, og revisjonen krever mye ressurser.
 
Kontrollutvalget ble i møtet ikke informert av sekretæren om denne henstillingen fra
 rådmannen, verken muntlig eller at e-posten ble lagt fram som vedlegg til sak 17. Etter
 min mening er det  beklagelig at rådmannens henstilling ikke ble gjort kjent for
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 kontrollutvalget i denne saken.
 
Mvh
Leif Aarebrot (H)
 

Virusfri. www.avast.com
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Fra: Kristin Holler [/O=OK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 

GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KRIHOLLE] 

Til: Sentralarkiv [/O=OK/OU=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=F-senark] 

Kopi:  
Sendt: 10.09.2017 19:54:18 

Emne: VS: VS: Kontrollutvalgsmøte 7. september - Forvaltningsrevisjoner. 

Vedlegg: image001.jpg; image001.jpg 

Til arkivering i ESA  
  

Fra: Lars Henrik Bøhler  
Sendt: 4. september 2017 14:33 
Til: 'Jan.Lokken@as.kommune.no' 
Kopi: Thomas Sjøvold; Monica Lysebo 
Emne: Kontrollutvalgsmøte 7. september - Forvaltningsrevisjoner. 
  
Hei! 
  
Rådmannen ønsker å komme med en henstilling om å vurdere å redusere antallet forvaltningsrevisjoner i 
2018 til to.  Arbeidet med etableringen av  Nordre Follo gjør at vi vi får gjennomgått og oppdatert det 
mes te  v i  h ar  av  r u t i ne r  f r em m o t 20 2 0 ,  og  rev i s j on en  kr eve r  m y e  res su rse r .  

  
  
Med vennlig hilsen 

 
Lars Henrik Bøhler 

Konst. Rådmann 
tlf. 66 81 89 80 / 41619981 
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90  
 
Følg oss i sosiale medier 
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From: FIKS
To: "Leif Aarebrot"
Cc: Odd Harald Røst
Subject: SV: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
Date: 25. september 2017 13:36:00

Hei Leif! Vedr. rådmannens e-post til sekretæren av 4.9 som du viser til nedenfor:  Rådmannen
 har i dag  gitt meg beskjed om at han fikk e-posten i retur som «Levering mislyktes».   Jeg har
 saumfart kommunens postliste for 7. september  (ca. 200 journalførte saker) uten å finne e-
posten du viser til. Postlisten jeg har tilgang til gir heller ikke opplysninger om tidspunktet  for når
 sakene er sendt.  Kan du opplyse meg om hvor e-posten står i postlisten?
 
 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 
  
Kontrollsjef i FIKS 

 
 
 

Fra: Leif Aarebrot [mailto:legi-aar@online.no] 
Sendt: 22. september 2017 13:18
Til: Odd Harald Røst
Kopi: Jan Løkken
Emne: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
 
Ad saksbehandlingen av sak 17/17, Budsjett for kontroll og tilsyn 2018. 
 Kontrollutvalgets møte 07.09.2017.
 
Som medlem av kontrollutvalget ber jeg om at denne e-posten blir tatt opp som sak i neste
 møte i kontrollutvalget, og at det blir mulighet til å fremme forslag til vedtak.
 
Innkalling av vararepresentanter.
Medlem Geir Aage Amundsen meldte ved e-post 5. sept. til formannskapskontoret forfall
 til kontrollutvalgets møte 7. sept. 2017. Meldingen ble videresendt til sekretæren for
 kontrollutvalget samme dag kl 11.47, og som i e-post kl 12.41 innkalte vararepresentant
 Hugo Fjeld. Fjeld møtte ikke. I ettertid er jeg kjent med at e-posten ble registrert som
 søppelpost i hans system. Derfor har han ikke åpnet e-posten eller bekreftet om han kunne
 stille på møte i kontrollutvalget.
 
Etter behandlingen av sak 17 stilte jeg muntlig spørsmål om hvordan vararepresentanter
 ble innkalt til kontrollutvalgsmøter. Sekretæren svarte at det bare ble gjort ved e-post, noe
 som også lederen bekreftet var ordningen. Ordningen medførte at det ikke ble innhentet
 bekreftelse ved telefon eller på annen om vararepresentanten kunne møte eller ikke. Jeg
 uttrykte til dette, at en slik saksbehandlingen medførte risiko for at utvalget ikke ble
 fulltallig, noe som jeg anså som viktig ettersom kontrollutvalget bare har 5 faste
 medlemmer.  
 
Som det fremgår av protokollen til møtet var det dissens i sak 17 og vedtak ble avgjort ved
 lederens dobbeltstemme noe som ikke hadde vært aktuelt dersom vararepresentanten
 hadde vært innkalt på en sikrere og bedre måte.
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Manglende informasjon til kontrollutvalget
I postlisten til kommunen 7. sept går det fram at rådmannen 4. sept kl 14.33 sendte e-post
 til sekretæren i kontrollutvalget. E-posten har følgende tekst: Rådmannen ønsker å
 komme med en henstilling om å vurdere å redusere antallet forvaltningsrevisjoner i 2018
 til to. Arbeidet med etableringen av Nordre Follo gjør at vi får gjennomgått og oppdatert
 det meste vi har av rutiner frem mot 2020, og revisjonen krever mye ressurser.
 
Kontrollutvalget ble i møtet ikke informert av sekretæren om denne henstillingen fra
 rådmannen, verken muntlig eller at e-posten ble lagt fram som vedlegg til sak 17. Etter
 min mening er det  beklagelig at rådmannens henstilling ikke ble gjort kjent for
 kontrollutvalget i denne saken.
 
Mvh
Leif Aarebrot (H)
 

Virusfri. www.avast.com
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From: Leif Aarebrot
To: FIKS
Cc: Odd Harald Røst
Subject: Re: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
Date: 25. september 2017 15:48:53

Hei Jan
Jeg sitter med e-posten fra rådmannen datert 4. sept.  I min e-post skriver jeg at den er innført i postlisten til kommunen 7. sept.
 Beklager det var feil dato. Den 7. september var emnedato som er kontrollutvalgetsmøte 7. september. E-posten er innført i
 journalen 11. sesptember. Utskrift av journalen:
 

Kontrollutvalgsmøte 7. september - Forvaltningsrevisjoner - henstilling om å redusere antallet forvaltningsrevisjoner i 2018 til to

Journalnr: 30946/2017

Sak: Kontrollutvalgsmøte 07.09.2017 - FIKS / Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Saksnr: 17/3694-1

Saksbehandler: Kristin Holler

Mottaker: FIKS - Follo Interkommunale kontrollutvalgsekretariat

Dokumenttype: Utgående

Journalpostdato: 11.09.2017

Dokumentdato: 10.09.2017

Offentlig: Ja

Hjemmel: Ikke unntatt offentligheten

------------------------
mvh Leif
 

 
From: FIKS
Sent: Monday, September 25, 2017 1:36 PM
To: 'Leif Aarebrot'
Cc: Odd Harald Røst
Subject: SV: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
 
Hei Leif! Vedr. rådmannens e-post til sekretæren av 4.9 som du viser til nedenfor:  Rådmannen har i dag  gitt meg beskjed om at han fikk e-
posten i retur som «Levering mislyktes».   Jeg har saumfart kommunens postliste for 7. september  (ca. 200 journalførte saker) uten å finne
 e-posten du viser til. Postlisten jeg har tilgang til gir heller ikke opplysninger om tidspunktet  for når sakene er sendt.  Kan du opplyse meg
 om hvor e-posten står i postlisten?
 
 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 
  
Kontrollsjef i FIKS 

 
 
 
Fra: Leif Aarebrot [mailto:legi-aar@online.no] 
Sendt: 22. september 2017 13:18
Til: Odd Harald Røst
Kopi: Jan Løkken
Emne: ad sak 17 i kontrollutv. møte 7. sept.
 
Ad saksbehandlingen av sak 17/17, Budsjett for kontroll og tilsyn 2018.  Kontrollutvalgets møte 07.09.2017.
 
Som medlem av kontrollutvalget ber jeg om at denne e-posten blir tatt opp som sak i neste møte i kontrollutvalget, og at det blir
 mulighet til å fremme forslag til vedtak.
 
Innkalling av vararepresentanter.
Medlem Geir Aage Amundsen meldte ved e-post 5. sept. til formannskapskontoret forfall til kontrollutvalgets møte 7. sept. 2017.
 Meldingen ble videresendt til sekretæren for kontrollutvalget samme dag kl 11.47, og som i e-post kl 12.41 innkalte
 vararepresentant Hugo Fjeld. Fjeld møtte ikke. I ettertid er jeg kjent med at e-posten ble registrert som søppelpost i hans system.
 Derfor har han ikke åpnet e-posten eller bekreftet om han kunne stille på møte i kontrollutvalget.
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Etter behandlingen av sak 17 stilte jeg muntlig spørsmål om hvordan vararepresentanter ble innkalt til kontrollutvalgsmøter.
 Sekretæren svarte at det bare ble gjort ved e-post, noe som også lederen bekreftet var ordningen. Ordningen medførte at det ikke
 ble innhentet bekreftelse ved telefon eller på annen om vararepresentanten kunne møte eller ikke. Jeg uttrykte til dette, at en slik
 saksbehandlingen medførte risiko for at utvalget ikke ble fulltallig, noe som jeg anså som viktig ettersom kontrollutvalget bare har
 5 faste medlemmer.  
 
Som det fremgår av protokollen til møtet var det dissens i sak 17 og vedtak ble avgjort ved lederens dobbeltstemme noe som ikke
 hadde vært aktuelt dersom vararepresentanten hadde vært innkalt på en sikrere og bedre måte.
 
 
Manglende informasjon til kontrollutvalget
I postlisten til kommunen 7. sept går det fram at rådmannen 4. sept kl 14.33 sendte e-post til sekretæren i kontrollutvalget. E-
posten har følgende tekst: Rådmannen ønsker å komme med en henstilling om å vurdere å redusere antallet forvaltningsrevisjoner
 i 2018 til to. Arbeidet med etableringen av Nordre Follo gjør at vi får gjennomgått og oppdatert det meste vi har av rutiner frem
 mot 2020, og revisjonen krever mye ressurser.
 
Kontrollutvalget ble i møtet ikke informert av sekretæren om denne henstillingen fra rådmannen, verken muntlig eller at e-posten
 ble lagt fram som vedlegg til sak 17. Etter min mening er det  beklagelig at rådmannens henstilling ikke ble gjort kjent for
 kontrollutvalget i denne saken.
 
Mvh
Leif Aarebrot (H)
 

Virusfri. www.avast.com
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From: Odd Harald Røst
To: Jan Torgeir Løkken
Subject: Fwd: Kontrollutvalget
Date: 30. november 2017 14:44:27

-------- Videresendt melding --------
Emne:Kontrollutvalget
Dato:Mon, 25 Sep 2017 10:56:05 +0200

Fra:Odd Harald Røst <od-roest@online.no>
Til:postmottak@oppegard.kommune.no
CC:Jan T. Løkken <Jan.Lokken@as.kommune.n>, Merete Bellingmo

 <Merete.Bellingmo@pol.oknett.no>

Att: assisterende rådmann Lars Henrik Bøhler

Jeg er blitt kjent med - gjennom mail fra Leif Aarebrot - at du har 
sendt e-post til sekretæren i utvalget (FIKS) med henstiling om å 
vurdere å redusere antallet forvaltningsrevisjoner i 2018 til to.
Som leder av utvalget hadde jeg satt pris på direkte kontakt om dette. 
Jeg finner det lite tilfredsstillende å bli orientert om forsøk på et så 
alvorlig inngrep i kontrollutvalgets selvstendighet av et mening medlem 
av kontrollutvalget.  Vedkommende viser til funn i postlista, og det er 
vel riktig.
Forbauselsen er over manglende kontakt mellom rådmann og leder av 
kontrollutvalget er skuffende også ut fra at jeg gjennom alle de årene 
jeg har vært leder, har lagt vekt på god og åpen kommunikasjon mellom 
rådmann og kontrollutvalg.
Hvor vanlig det er at en rådmann forsøker seg på innspill i 
kontrollutvalget og kontrollutvalgets budsjettarbeid, vet jeg ikke. Jeg 
har i hvert fall aldri hørt om liknende tilfeller, men temaet vil bli 
tatt opp da det kan være interessant å hente informasjon om erfaringene 
fra andre utvalg. Selv finner jeg det uhørt, ja rett ut utilbørlig, at 
den som skal undergis revisjon forsøker å påvirke omfanget av revisjonen.
Rådmannen i Oppegård ønsker to forvaltningsrevisjoner og ikke tre neste 
år med henvisning til det forberedende arbeidet med 
kommunesammenslutningen. Da også rådmannen i Ski står foran store 
oppgaver med samme mål, er det litt merkelig å lese i protokollen fra 
kontrollutvalget i Ski at det foreslår tre forvaltningsrevisjoner med 
åpning for den fjerde neste år. Kontrollutvalget i Ski har tydeligvis 
samme oppfatning som undertegnede; en god revisjon er viktig for å sikre 
at innbyggerne har tillit til kommunens forvaltning av skattepengene - 
og at kommunens vekt på egenkontroll er viktig for omfanget av den 
statlige kontrollen av kommunene. God egenkontroll vil redusere behovet 
for statlig kontroll.
Med hilsen
Odd Harald Røst
Leder av kontrollutvalget i Oppegård
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From: Lars Henrik Bøhler
To: "od-roest@online.no"
Cc: Jan Løkken; Merete Bellingmo; Thomas Sjøvold
Subject: Manglende kontakt mellom leder av kontrollutvalget og Rådmann
Date: 29. september 2017 12:58:04

Jeg viser til din mail av 25. september hvor du reagerer på mitt  tilsvar på mail til Jan T. Løkken
 som du oppfatter som et alvorlig inngrep i kontrollutvalgets selvstendighet og du med
 forbauselse registrerer en manglende og skuffende kontakt mellom Rådmann og
 kontrollutvalget.
 
Jeg beklager at mitt tilsvar på antall forvaltningsrevisjoner ikke gikk direkte til deg som leder.  Jeg
 ga bare en tilbakemelding på en mail fra Jan Løkken som omhandler referat.  Jeg burde
 selvfølgelig ha sendt dette direkte til deg og i  en egen mail.
 
Det var ikke noe tilsiktet forsøk fra min side å søke å blande meg inn i kontrollutvalgets
 anbefalinger til kst, men ment som et som et innspill hvor jeg mener at det viktig at det også
 hensynstas det omfattende arbeidet som kommunens ansatte deltar i i forbindelse med
 kommunesammenslåingen.
Kommunen legger ned en betydelig innsats på dette området i tillegg til daglig drift.
 
God egenkontroll er viktig og Rådmannen vil selvfølgelig forholde seg til det antall
 forvaltningsrevisjoner som kst beslutter.
 
Jeg håper ikke at denne saken vil påvirke det fremtidige samarbeidet mellom kontrollutvalget og
 kommunens administrasjon.
 
Jeg viser for øvrig også til samtalen med deg under siste kst-møte 25.september.
 
Med vennlig hilsen

Lars Henrik Bøhler
Konst. Rådmann
tlf. 66 81 89 80 / 41619981
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90

Følg oss i sosiale medier
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Utdrag fra kommunestyrets protokoll  fra 25.9.17  

 

Sak 59/17 

Sak fra Kontrollutvalget 18/17 - Tema for forvaltningsrevisjonen 2018 

Behandling: 

Kontrollutvalgets leder deltok under behandling av saken. 

Votering: 

Innstillingens pkt 1 fikk 14 stemmer og falt (Ap, V, MDG, SV) 

Innstillingens pkt 2 og 3 enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 

1. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen. 

2. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført som 

fellesprosjekt med Ski. 
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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  
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i FIKS 
 
Møtetid: 14.09.2017 kl. 18:00 
Sted: Møterommet i 2. etg. Rådhusplassen 29 i Ås 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (Enebakk), Odd Harald Røst (Oppegård), Håkon L. Henriksen 
(Ås), Arne Maus (Nesodden), Lars Chr. Bilet (Ski) 
 
 
Forfall:  
Jeanette Hoel (Vestby), Knut Erik Robertsen (Frogn), 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
Lene H. Lilleheier 
 
Observatør: 
  Kjell Tore Wirum 
 
Diverse merknader: 
 
Thorbjørn Nerland ønsket Kjell Tore Wirum, som kommende kontrollsjef, 
velkommen til møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 18.09.2017 
 
 
 
 

Thorbjørn Nerland   Håkon L. Henriksen 
                 Leder       Medlem   
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-19/17 
Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen med Kjell Tore Wirum tas til orientering.  
 
 
Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
Kjell Tore Wirum presenterte seg og hadde en dialog med styret.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Dialogen med Kjell Tore Wirum tas til orientering.  
 
 
[Lagre]  
 
-20/17 
Rapport fra sekretariatet 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sekretariatets rapport tas til orientering. 
 
 
Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
Sekretæren orienterte om problemene med bygget hvor FIKS framleier kontorlokaler 
fra kommunen. Det kan bli aktuelt å heve kontrakten og finne ny kontorer fra 
kommunens side.  Styret understreket at kommunen må sørge for at sekretariatet til 
enhver tid har hensiktsmessige kontorer. 
 
Votering: 
Innstilligen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Sekretariatets rapport tas til orientering. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
-21/17 
Regnskapsrapport per september 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til orientering.  
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Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
Kontrollsjefen svarte på styrets spørsmål. 
 
Votering: 
Innstilligen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Regnskapsrapporten tas til orientering.  
 
 
 
[Lagre]  
 
-22/17 
Budsjettendringer 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Postene under lønn- og sosiale utgifter i budsjettet for 2017 styrkes med til sammen 
kr 167 000 og Kjøp av varer og tjenester økes med kr 58 000. Til sammen kr 
225 000.  Kr 225 000 overføres fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet.  
 
 
Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
Leder pekte på at forslaget til  budsjettendring var så stort i forhold til det totale 
budsjettet at budsjettet endres.   
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Postene under lønn- og sosiale utgifter i budsjettet  for 2017 styrkes med til sammen 
kr 167 000 og  Kjøp av varer og tjenester økes med kr 58 000. Til sammen kr 
225 000.  Kr 225 000 overføres fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet.  
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
-23/17 
Lønnsoppgjøret i FIKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Styret oppnevner leder og nestleder og ett medlem, ………………, som får  i fullmakt 
å fastsette det lokale lønnsoppgjøret for FIKS for 2017.  
 
 
Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
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Odd Harald Røst ble foreslått som medlem av utvalget 
 
Votering: 
Innstillingen, med tillegg av det framsatte forslaget, ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Styret oppnevner leder og nestleder og ett medlem, Odd Harald Røst, som får  i 
fullmakt å fastsette det lokale lønnsoppgjøret for FIKS for 2017.  
 
 
 
[Lagre]  
 
 
-24/17 
Faglig forum 26. oktober 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
 
Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
I møtet ble det understreket at utvalgslederne må bidra til at flest mulig i egne utvalg 
deltar i forumsmøtet. Det ble foreslått å vedta å ta saken til orientering.  
 
Votering: 
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
[Lagre]  
 
-25/17 
Rapport om arbeidet i utvalga 
 
Sekretariatets innstilling: 
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering. 
 
 
Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
Styremedlemmene orienterte om aktuelle saker i sine utvalg. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering. 
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[Lagre]  
 
-26/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Styret i FIKS behandling 14.09.2017: 
Styret drøftet brevet fra ordføreren i Oppegård vedr. FIKS av 21.6.17. Styret var 
enige om at denne saken primært må håndteres av kontrollutvalgene i Oppegård og 
Ski. De to utvalgene har innledet et samarbeid om kontroll- og tilsynssakene ved 
sammenslåingen av de to kommunene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 14.09.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
Eventuelt 
 
Leder fikk styrets tilslutning til at det neste styremøtet, den 14. desember, holdes i Ski 
og etterfølges av en middag i anledning av at nåværende kontrollsjef slutter. 
Sekretariatet følger opp denne saken.  
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