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Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan. 
Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 26. januar d.å., jf. sak 1/17, mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon i 2017, herunder for internkontrollen i barnehager. 

Deloitte ble bedt om å legge fram en prosjektplan og denne følger vedlagt.   Deloittes 
ønsker at timeplanen som følger prosjektplanen unntas offentlighet i medhold av 
Forvaltningslovens § 13.  Denne bestemmelsen gjelder blant annet hemmelighold av 
forretningsforhold. Sekretariatet sender derfor vedlegget unntatt offentlighet til 
medlemmene i separat e-post. 

Vi mener forslaget til prosjektplan følger opp og konkretiserer kontrollutvalgets vedtak 
på en god måte.  

Sekretariatet stiller likevel spørsmål ved timebudsjettet på 230 timer for dette 
prosjektet.  Til sammenligning ble fjorårets forvaltningsrevisjon av hele kommunens 
internkontroll, inkludert et dypdykk i barnevernet og opplæring i kommunen 
budsjettert med 200 timer. Vi savner en godskriving for synergieffekter fra det forrige 
prosjektet. 

Kontrollutvalget avsatte i sitt budsjett for 2017 kr 600 000 til tre forvaltningsrevisjoner 
i 2017.  Den avtalte timeprisen med Deloitte ligger mellom kr 900 og 1100 avhengig 
av nivå på tjenesten, jf. kontrakten. Det ser ut til å bli gjennomført to prosjekter. 
Budsjettrammen vil derfor uansett holde.  

Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad fra Deloitte vil presentere planen i møtet. 

Ås, 08.03.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
Vedlegg: 

1. Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontorllen i
barnehager i Oppegård kommune

2. Vedlegg til prosjektplan – timebudsjett. Unntatt offentlighet, jf. fvl 13.
Vedlegget ettersendes via e-post.
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1. Formål og problemstillinger 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i sak KU-1/17, 26.01.17, utarbeidet en 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune.  

 

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 skal omfatte både kommunale og private barnehager. Siden kommunens 

ansvar og myndighet overfor barnehagene er ulikt 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 vil være 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 påser 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 sender bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten når 

dette er påkrevd etter regelverket.  

 

På bakgrunn av formålet med prosjektet er 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?  

 



 

5 

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 utfordringer?  

 

f. I hvilken grad 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 internkontrollen 

i kommunale barnehager i Oppegård kommune for å sikre at den fungerer slik 

den er tenkt og bidrar til forbedringsarbeid? 

 

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 Avgrensninger/presiseringer 

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 i avsnitt 1.2. over foreslått noe ulike problemstillinger for å undersøke hvordan kommunen 

arbeider med å sikre god internkontroll i henholdsvis kommunale og private barnehager. 
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2. Revisjonskriterier  

2.1 Innledning 

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak 

og fastsatte retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være 

relevant i forvaltningsrevisjonen. Andre kriterier vil kunne komme til dersom det skulle være 

nødvendig for å få en fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

 

 

2.2 Krav til internkontroll   

I kommuneloven § 23 (2) går følgende frem : 

 

«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 

 

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 gjeldende lover og regelverk 

 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipper for god internkontroll. Selv 

om vi i dette prosjektet tar utgangspunkt i COSO-rammeverket, er ikke kommunen forpliktet til 

å bruke rammeverket, og står fritt til å velge hvilke prinsipper som skal legges til grunn for 

internkontrollen. 

 

Det finnes flere rammeverk for hvordan man kan utarbeide et overordnet internkontrollsystem. 

Et av de mest brukte rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.3 COSOs integrerte 

rammeverk for internkontroll definerer internkontroll som en prosess som gir rimelig trygghet 

for at en organisasjon oppnår sine mål, samt bidrar til å sikre en effektiv drift, pålitelig 

rapportering og etterlevelse av lover og regler. Hovedelementene i COSO-modellen består av 

elementer som er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll, og viktige 

elementer er: 

                                                
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 Se norsk oversettelse i Internkontroll – et integrert rammeverk. Norges interne revisorers forening (1996), 

Oslo: Norges interne revisorers forening (NIRF). 
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 kontrollmiljø 

 risikovurdering 

 kontrollaktiviteter 

 kommunikasjon og informasjon 

 ledelsens oppfølging 

 

 

Komponentene er gjensidig avhengige av hverandre, og likeverdige deler av et 

internkontrollsystem. COSO-modellen kan illustreres slik: 

 

 
 

Figur 1: Illustrasjon av COSO-modellen 

 

 

2.3 Internkontroll i barnehager 

Barnehageeiers ansvar for blant annet drift og kvalitet i barnehager er nedfelt i barnehageloven4 

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 etter kommuneloven § 23. 

 

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 fremgår det av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. § 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. 

   

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.5 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 

                                                
4 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
5 Helsedirektoratet, 2014. Miljø og helse i barnehagen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler. 
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aktiviteten som drives, størrelsen på virksomheten og hvilke risikoforhold som gjør seg 

gjeldende.  

 

2.4 Kommunen som lokal barnehagemyndighet 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal etter barnehageloven gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Oppgaver som etter barnehagelovens § 

8 tillegges kommunen som lokal barnehagemyndighet omfatter å:  

 

• 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 barnehager6  

 

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 Utdanningsdirektoratet7 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 Utdanningsdirektoratet8 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.9  

  

   
2.5 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.10 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 

                                                
6 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
7 Rambøll, 2012. Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet. Sluttrapport til 

Utdanningsdirektoratet. 
8 Utdanningsdirektoratet, 2015. Barnehagemyndighet. Artikkel. 
9 Utdanningsdirektoratet, 2015. Barnehagemyndighet. Artikkel. 
10 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
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fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Like med offentlige myndigheter regnes 

organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune.11 

 

I veiledningsmateriell fra Barne- og likestillingsdepartementet12 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 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.13 

 

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. 

                                                
11 Barne- og likestillingsdepartementet, 1993. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-

17-100 
12 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og 

barneverntjenesten. Veileder. 
13 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og 

barneverntjenesten. Veileder. 
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3. Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon 

(RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual 

(DPM). 

 

 

3.1 Dokumentanalyse  

Revisjonen vil gå gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen. Dette kan blant annet omfatte 

dokumentasjon som beskriver organisering og ansvarsforhold, styringsdokumenter, planer, 

rutiner, retningslinjer, instrukser, rapporter mv. som er relevante for internkontroll i barnehagene 

i kommunen, samt utøvelse av kommunens ansvar som lokal barnehagemyndighet. Innsamlet 

dokumentasjon vil bli vurdert opp mot revisjonskriteriene.  
 

 

3.2 Intervju 

Revisjonen ønsker å gjennomføre intervjuer med utvalgte personer som jobber med oppgaver 

knyttet til internkontroll i barnehager i kommunen. Det vil være aktuelt å snakke med 

kommunalsjef for kultur og barnehage, kommunalsjef for skole, kvalifisering 

og barnevern, samt virksomhetsleder for barnevernstjenesten og utvalgte barnehagestyrere for 

å få innsikt i hvordan internkontroll er organisert og fulgt opp, og barnehagenes praksis knyttet 

til bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i kommunen.  

 

Vi regner med å gjøre et utvalg på omlag 5 personer.  

 
 

3.3 Elektronisk spørreundersøkelse  

Revisjonen ønsker å gjennomføre en kort, elektronisk spørreundersøkelse for å kartlegge arbeid 

med internkontroll i barnehager og samarbeid med barnevernstjenesten i Oppegård kommune. 

Spørreundersøkelsen vil rettes mot styrere og pedagogiske ledere i alle barnehagene i 

kommunen.  

 

 

3.4 Verifisering og høring  

Referat fra intervju vil bli sendt til intervjuobjektene for verifisering.  Det er informasjon fra 

verifiserte intervjureferat som vil bli benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til 

rådmannen for verifisering. Deretter vil hele rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, 

bli sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse vil bli vedlagt den endelige 

rapporten. 
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4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleder 

Marianne Kulstad (seniorkonsulent) og prosjektmedarbeider Iver Fiksdal. Deloitte har satt 

sammen et team som sikrer at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldende retningslinjer, 

samt med nødvendig kompetanse og erfaring innenfor kommunal revisjon. Sammen vil teamet 

utføre operativt arbeid i form av dokumentinnsamling, gjennomføring av intervju og 

spørreundersøkelse, analyse og utarbeidelse av rapport. 

 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal 

gjennomføres vil det ta totalt 230 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse 

av prosjektet, utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring 

av datainnsamling, analyse av data og utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport. Timetallet 

omfatter også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalget. 

 

Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. 

En eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 

6 timer i tillegg til det totale timetallet som er presentert over. 

 

Se vedlegg for oversikt over timefordeling på ulike aktiviteter i prosjektet. 

 

4.3 Gjennomføringsplan 

Prosjektet vil kunne starte opp innen utgangen av april 2017 og rapporten vil være klar for 

oversending til kontrollutvalget ved sekretariatet innen utgangen av oktober 2017. For å kunne 

gjennomføre prosjektet innen denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at 

kommunen sender over etterspurt dokumentasjon innen de frister som blir satt, og at utvalgte 

personer stiller til og verifiserer intervju, samt at vi innen rimelig tid oppnår en tilfredsstillende 

svarprosent på spørreundersøkelsen. 
 

 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Oppegård 

kommune og Deloitte. 
 

 

Bergen, 1. mars 2017 

 

 

 

 

_______________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarlig partner 
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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 7/17  Prosjektplan forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00085-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan. 
Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok 26. januar d.å., jf. sak 1/17, mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon i 2017, herunder for administrasjonens oppfølging av politiske 
vedtak. 

Deloitte ble bedt om å legge fram en prosjektplan og denne følger vedlagt.   Deloittes 
ønsker at den vedlagte timeplanen unntas offentlighet i medhold av 
Forvaltningslovens § 13.  Denne bestemmelsen gjelder blant annet hemmelighold av 
forretningsforhold. Sekretariatet sender derfor vedlegget unntatt offentlighet til 
medlemmene i separat e-post. 

Vi mener forslaget til mål og problemstillinger i prosjektplanen følger opp og 
konkretiserer kontrollutvalgets vedtak på en god måte.  

Deloittes timebudsjett er på totalt 180 for dette prosjektet.  Sekretariatet mener både 
antallet personer som skal intervjues og stikkprøver av 10 politiske vedtak er lite  
som grunnlag for vurderingen av kommuneadministrasjonens vedtaksoppfølging 
generelt. 

Revisjonen skriver at ferdig rapport vil være klar for oversending til kontrollutvalget 
ved sekretariatet innen utgangen av oktober 2017.  

Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad fra Deloitte vil presentere planen i møtet. 

Ås, 08.03.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
Sekretær 

Vedlegg: 
1. Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av

vedtaksoppfølgingen i Oppegård kommune.
2. Vedlegg til prosjektplan – timebudsjett. Unntatt offentlighet, jf. fvl 13. Vedlegg

nr. 2 ettersendes via e-post
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1. Formål og problemstillinger 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i sak KU-1/17, 26.01.17, utarbeidet en 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Oppegård kommune.  

 
 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet vil være å undersøke kvaliteten på administrasjonen i Oppegård 

kommunes oppfølging av politiske vedtak, herunder vurdere 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 er 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 med innbyggerne? 

 

1.3 Avgrensninger 

Prosjektet tar for seg politiske vedtak fattet i kommunestyret og andre politiske utvalg. 

Administrative vedtak som er vedtatt etter delegeringsreglementet er ikke omfattet av dette 

prosjektet.  
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2. Revisjonskriterier  

2.1 Innledning 

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak 

og fastsatte retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være 

relevant i forvaltningsrevisjonen. Andre kriterier vil kunne komme til dersom det skulle være 

nødvendig for å få en fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

 

 

2.2 Kommuneloven 

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)1 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. 

 

 

2.3 KS om vedtaksoppfølging og forholdet mellom politikk og administrasjon 

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 

                                                
1 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). 
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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. 

(…) 

 

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.2 

 

Av KS veileder «Tillit» går videre følgende frem:  

 

Riktig og god informasjon om kommunens virksomhet og leveranser er en viktig 

betingelse for å kunne utøve effektiv og treffsikker politisk styring. Møteplasser for de 

folkevalgte og administrasjonen er viktig for å utveksle informasjon og å rapportere 

resultater. Rådmannen og ordføreren må gi løpende og god informasjon til hverandre. 

Tillit i systemer med mye delegering forutsetter at dere som folkevalgte har innsikt i og 

føler dere trygge på de vurderingene administrasjonen gjør fortløpende. Denne typen 

informasjon kan formidles både i formelle organer og på mer dialogpregede arenaer.3 

 

KS ga i forrige valgperiode ut boka «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen».4  Her fremgår følgende 

om rådmannens rolle når det gjelder å tolke 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.5 

 

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.6 
 
 

                                                
2 KS folkevalgtprogram 2015-2019 – «Tillit», s. 93 
3 KS folkevalgtprogram 2015-2019 – «Tillit», s. 93 
4 Kommuneforlaget 2011 
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3. Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon 

(RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual 

(DPM). 

 

 

3.1 Dokumentanalyse  

Revisjonen vil gå gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen. Dette kan blant annet omfatte 

overordnete planer og rapporteringer i kommunen, beskrivelser av rapporteringssystem, samt 

systemer, retningslinjer, rutiner og prosedyrer for vedtaksoppfølging.   
 

 

3.2 Intervju 

Revisjonen ønsker å gjennomføre intervjuer med utvalgte personer i kommuneadministrasjonen 

som jobber med oppfølging av vedtak og eventuelle systemer kommunen har knyttet til dette. Vi 

vil også intervjue sentrale politikere i kommunen (ordfører og utvalgsledere). Vi regner med å 

gjøre et utvalg på 4-5 personer.  
 

 

3.3 Stikkprøvegjennomgang 

Revisjonen vil gjennomføre stikkprøver av 10 politiske vedtak fra kommunestyret og politiske 

utvalg for å vurdere oppfølgingen av disse. Vedtakene vil velges ut fra perioden 2014–2016. 
 

 

3.4 Verifisering og høring  

Referat fra intervju vil bli sendt til intervjuobjektene for verifisering.  Det er informasjon fra 

verifiserte intervjureferat som vil bli benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til 

rådmannen for verifisering. Deretter vil hele rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, 

bli sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse vil bli vedlagt den endelige 

rapporten. 
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4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleder 

Iver Fiksdal (seniorkonsulent) og prosjektmedarbeider Marianne Kulstad (seniorkonsulent). 

Deloitte har satt sammen et team som sikrer at prosjektet blir gjennomført i samsvar med 

gjeldende retningslinjer, samt med nødvendig kompetanse og erfaring innenfor kommunal 

revisjon. Sammen vil teamet utføre operativt arbeid i form av dokumentinnsamling, 

gjennomføring av intervju og stikkprøver, analyse og utarbeidelse av rapport. 

 

 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal 

gjennomføres vil det ta totalt 180 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse 

av prosjektet, utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring 

av datainnsamling, analyse av data og utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport. Timetallet 

omfatter også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalget. 

 

Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. 

En eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 

6 timer i tillegg til det totale timetallet som er presentert over. 

 

Se vedlegg for oversikt over detaljert timefordeling per aktivitet. 

 

 

4.3 Gjennomføringsplan 

Prosjektet vil kunne starte opp innen utgangen av april 2017 og rapporten vil være klar for 

oversending til kontrollutvalget ved sekretariatet innen utgangen av oktober 2017. For å kunne 

gjennomføre prosjektet innen denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at 

kommunen sender over etterspurt dokumentasjon innen de frister som blir satt, og at utvalgte 

personer stiller til og verifiserer intervju. 
 

 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Oppegård 

kommune og Deloitte. 
 

 

Bergen, 1. mars 2017 

 

 
_______________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarlig partner 
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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 8/17 Referatsaker 

Saksbehandler: 
Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00087-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Referatsakene tas til orientering 

Vedlegg: 
Protokoll Oppegard kontrollutvalg 260117.pdf, KST vedtak sak  4 - 17 Rådmannens 
oppføging av forvaltningsrev rapport i PPT i skole og barnehage.pdf, KST vedtak sak 
5 - 17 Forvaltningsrevisjon om internkontrollen Oppegård kommune.pdf, KST vedtak 
6 - 17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016.pdf, FSK vedtak sak 9 - 17 Kontrollutvalgets 
budsjett for 2017.pdf, Lars Martin Julseth - Kommunens landbruksoppgaver 
2017.pdf, Protokoll Styret i FIKS 17.11.16.docx, Protokoll Styret i FIKS 02.03.2017, 
Oppegård kommune, Aktivitetsplan  mars  2017.pdf 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26. januar 2017
2. Saksutskrifter fra vedtak i kommunestyret:

2.1 Sak 4/17 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om PPT
i skole og barnehage
2.2 Sak 5/17 Forvaltningsrevisjon om internkontrollen Oppegård kommune
2.3 Sak 6/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016

3. Saksutskrift fra vedtak i formannskapet:
Sak 9/17 Kontrollutvalgets budsjett for 2017

4. Kopi av brev fra Skatteetaten til kommunestyret av 15. februar 2017 vedr.
Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Oppegård
kommune

5. Kopi av landbrukssjef Lars Martin Julseths lysbildepresentasjon av
«kommunenes oppgaver på landbruksområdet» under kontrollutvalgenes
fellesmøte i Ås 7.2.17.

6. Protokoller fra styremøter i FIKS:
17. november 2016
2. mars 2017

7. Aktivitetsplanen per mars 2017

Muntlige orienteringer fra: 
- Deltakerne på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2017, foliene

kan leses her.
- Rapport fra Odd Harald Røst fra møtet med Follo landbrukskontor, jf. vedlegg

6.



 Side 2 av 2 

Ås, 09.03.2017  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 



 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 26.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Odd Harald Røst (Ap), Henriette B. Christiansen (H), Marit Forsberg (SV), Geir 
Aage Amundsen (FrP), Leif Aarebrot (H) 
 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken  
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Lars Henrik Bøhler ( 
 
Fra Deloitte: 
Revisor Marianne Kulstad 
 
Diverse merknader: 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 26.01.2017 
 
 
 
 
 
Odd Harald Røst 
 

Henriette B. Christiansen 
 

Geir Aage Amundsen 
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Sak 1/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene. 
Revisor bes legge fram prosjektplaner for de valgte prosjektene. 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 26.01.2017: 
 
Votering: 
I 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.12.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene. 
Revisor bes legge fram prosjektplaner for de valgte prosjektene. 
 
 

 
Sak 2/17  Vedtaket om kontrollutvalgets budsjett for 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes formannskapet med innstilling: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2017 gis følgende tilleggsbevilgning:  
Post 1115 Kjøp av mat uten momsfradrag økes med kr 2 000  
Post 1150 Kurs, opplæring, konferanser økes med  kr 13 000  
Post 1197  Kontingenter  økes med kr 500 
Post  ?   Kontormateriell økes med kr 5 000 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 26.01.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.12.2016: 
Saken oversendes formannskapet med innstilling: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2017 gis følgende tilleggsbevilgning:  
Post 1115 Kjøp av mat uten momsfradrag økes med kr 2 000  
Post 1150 Kurs, opplæring, konferanser økes med  kr 13 000  
Post 1197  Kontingenter  økes med kr 500 
Post  ?   Kontormateriell økes med kr 5 000 
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Sak 3/17  Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjons- 
rapporten om IKT og beredskap 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjons- 
rapporten om IKT og beredskap til orientering. 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.12.2016: 
 
Votering: 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.12.2016: 
 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltnings- 
revisjonsrapporten om IKT og beredskap til orientering. 
 

 
Sak 4/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets  
årsrapport for 2016 til orientering. 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.12.2016: 
.  
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.12.2016: 
 
Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets  
årsrapport for 2016 til orientering..  
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Sak 5/17 Referatsaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 08.12.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 08.12.2016: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
  



  
Oppegård kontrollutvalg 08.12.2016 Side 5 av 5 

  

 
 



Side 1 av 1 

 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 16/4900   

 

Sak fra Kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av forvaltninsrevisjonsrapport om PPT i 
skole og barnehage 

 

Saksbehandler:  Kristin Holler Arkiv: 033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/17 Levekårsutvalget 07.02.2017 

4/17 Kommunestyret 13.02.2017 

 

Vedlegg: Saksutskrift fra Kontrollutvalgets behandling 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.02.2017 sak 4/17 

Behandling: 

Kontrollutvalgets leder Odd Harald Røst deltok under behandlingen av saken. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Rådmannen bes gi en ny tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene 
forvaltningsrevisjonsrapporten om PPT i skole og barnehage innen 15. mai 2017 
 
 

Behandling/vedtak i Levekårsutvalget den 07.02.2017 sak 3/17 

Behandling: 

Tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Rådmannen bes gi en ny tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene 
forvaltningsrevisjonsrapporten om PPT i skole og barnehage innen 15. mai 2017 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Rådmannen bes gi en ny tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene 
forvaltningsrevisjonsrapporten om PPT i skole og barnehage innen 15. mai 2017 
 
 

Godkjent og ekspedert elektronisk.  
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 16/4929   

 

Sak fra Kontrollutvalget 34/16 - Forvaltningsrevisjon om internkontrollen Oppegård 
kommune 

 

 

Saksbehandler:  Kristin Holler Arkiv: 033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/17 Kommunestyret 13.02.2017 

 

Vedlegg: Saksutskrift fra Kontrollutvalgets behandling av saken 
 Deloitte 2016 Rapport forvaltningsrevisjon internkontroll Oppegård kommune 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.02.2017 sak 5/17 

Behandling: 

Kontrollutvalgets leder Odd Harald Røst deltok under behandlingen av saken. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget 
innen 12 måneder, men med en foreløpig rapport etter seks måneder. 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget 
innen 12 måneder, men med en foreløpig rapport etter seks måneder. 
 
 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk. 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 17/677   

 

Sak fra Kontrollutvalget 4/17 - Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 

 

Saksbehandler:  Kari Raknes Arkiv: 033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/17 Kommunestyret 13.02.2017 

 
Vedlegg:  

1. Saksutskrift fra Kontrollutvalgets behandling av saken 
2. Årsrapport 2016 

 
 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.02.2017 sak 6/17 

Behandling: 

Kontrollutvalgets leder Odd Harald Røst deltok under behandlingen av saken. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk. 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 17/658   

 

Fra Kontrollutvalget - kontrollutvalgets budsjett for 2017 

 

 

Saksbehandler:  Kristin Holler Arkiv: 033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/17 Formannskapet 08.02.2017 

Vedlegg: Saksutskrift fra kontrollutvalgets behandling 
 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.02.2017 sak 9/17 

Behandling: 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

Kontrollutvalgets budsjett økes med kr 20 500. Pengene overføres fra kontoen for Formannskapets 
fullmakt (ansvar 9000 tjeneste 1808). 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalgets budsjett økes med kr 20 500. Pengene overføres fra kontoen for Formannskapets 
fullmakt (ansvar 9000 tjeneste 1808). 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling til formannskapet: 
Kontrollutvalgets budsjett for 2017 gis følgende tilleggsbevilgning: 
Post 1115 Kjøp av mat uten momsfradrag økes med kr 2000 
Post 1150 Kurs, opplæring, konferanser økes med kr 13 000 
Post 1197 Kontingenter økes med kr 500 
Post 1100 Kontormateriell økes med kr 5000 
 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk. 

 

 

  



Kommunenes oppgaver på 
landbruksområdet 

v/ Lars Martin Julseth, landbrukssjef 

 



Gjennomføring av landbrukspolitikken 
i Norge 

• Landbruks- og matdepartementet 

• Landbruksdirektoratet 

• Fylkesmannen 

• (Fylkeskommunene) 

• Kommunene 

 



Overordnede mål for norsk 
landbruks- og matpolitikk 



Landbruksforvaltningens rolle og 
oppgaver 

Fylkesmannen (embetsoppdrag 2015) 

• Ansvar for oppfølging av landbrukspolitikken 
regionalt og lokalt 

• Utviklings- og forvaltningsoppgaver 

• Forvaltning av økonomiske og juridiske 
virkemidler for jord- og skogbruk (og reindrift), 
inkl. kontrolloppgaver 

• Klageorgan 

• Kompetansesenter på landbruks- og 
matområdet 
• Videreutvikling av kommunenes rolle som 

landbrukspolitisk aktør 

• Oppfølging, veiledning og kompetanseheving  

 

 



Landbruksforvaltningens rolle og 
oppgaver 

Kommunene – St.meld. 9 (2011-2012) 

1.linje myndighet på landbruksområdet 

• Vedtaksmyndighet, økonomiske og 
juridiske virkemidler 
• Tilskudd til inntekts- og velferdspolitiske tiltak 

• Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket 

• Tilskudd til nærings og miljøtiltak i 
skogbruket 

• Tilskudd til økologisk landbruk 

• Diverse forskrifter 
 

• Kontrollansvar - tilskuddsmottaker 

 

 



Landbruksforvaltningens rolle og 
oppgaver 

Kommunene – St.meld. 9 (2011-2012) 

1.linje myndighet på landbruksområdet 

• Vedtaksmyndighet 
• Jordloven 

• Skogloven 

• Konsesjonsloven 

• Odelsloven 

 

• Innstillende myndighet for IN 

• Forvaltning av bygdeutviklingsmidler 



Kommunens rolle som landbruksmyndighet 

• Myndighetsutøver 
o Forvalter av lover og forskrifter 
o Forvalter av tilskuddsordninger 
o Kontroll 

• Veileder 
o Lov- og regelverk som angår 

landbruket 
o Henvise videre, til FM, IN, 

veiledningsapparat 
o søknadsutfylling 

• Rådgiver 
o Miljøtiltak, næringsutvikling,  

• Planlegger 
o Kommunale planer 
o Gjødselplaner, miljøtiltak, 

bygninger? 

 



Landbruket i Follo 



 



Landbruket i Follo 2015 

  

 

 

  Kornareal 

dekar 

Gras Potet Grønnsaker Frukt og bær Antall søkere 

om prod. 

tilskudd 

Vestby 31 000 3 500 20   5 20 85 

Ski 33 000 3 000   560 50 90 

Ås 32 000 5 600 250 150 120 78 

Frogn 11 000  600 70 700 200 37 

Nesodden  3 500 2 000 0 0 15 14 

Oppegård   520  430 0 0 20  3 

  

Sum Follo 
 

111 020 

 

15 130 

 

340 

 

1415 

 

425 

 

307 

Herav økologisk 

areal 
1140 

1% 

 1200 

8% 

2                            

50 

12 



Antall bruk går ned – areal pr bruk går opp 



Husdyr i Follo 



Ant øko-bruk og bruk m. husdyr i Follo 

Ant.bruk Øko      Hest  Melk  Storfekjøtt  Gris    Høns    Sau 

Vestby    3        17         3                 9          4        6     3 

Ski     3        15         3                 3          4        6        6 

Ås     4              9          2                 5          3        5        9 

Frogn    1              6          0                 0          0        3        2 

Nesodden               4          1                 0          0         1       1 

Oppegård    1              1          0                 1          1         1       1 

 

Sum Follo    12            51          9           18        12       22      22 



Muligheter for landbruket i Follo 

• Gode vekstvilkår/klima 

• Grønnsaker og bær 

• «Inn på tunet» 

• Besøksgårder 

• Stort nærmarked 

• Kortreist mat 

• Fagmiljøer 

 



Utfordringer for landbruket i Follo 

• Utbygging/arealpress 

• Massedeponier 

• Annen 

 næringsvirksomhet 

• Andre 

 inntektsmuligheter 



Avtale om felles landbrukskontor i Follo 



§ 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid 

1.En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner.  

 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir 

instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.  

 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.  

 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet 

i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.  

 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.  

 



Avtale om felles landbrukskontor i Follo 



Avtale om felles landbrukskontor i Follo 



Sammensetning av det koordinerende utvalg for Follo 
landbrukskontor i 2016 

Kommune Fast representant Fast vara representant 

Ås Trine Christensen, leder  Emil Schmidt 

Oppegård Anne Holten Kristin Swendgaard 

Nesodden Aslak Hovland Jakobsen Eva-Kristin Danielsen 

Frogn Eli Moe Ann-Mari Nylund 

Ski Hans Vestre Stein Engebretsen 

Vestby Hege Torjussen Grete Torvund 

Utvalget hadde 3 møter i 2016. 
Sakliste og referater legges ut på landbrukskontorets hjemmeside 



Avtale om felles landbrukskontor i Follo 



Avtale om felles landbrukskontor i Follo 



Avtale om felles landbrukskontor i Follo 



Delegasjon av myndighet 
• Kommunene har myndighet på landbruksområdet i henhold til 

en rekke lover og forskrifter. I kurante saker og i saker uten 

prinsipiell betydning delegerer kommunestyret til rådmannen 

å fatte vedtak og avgi uttalelser.  

• Rådmennene i Vestby, Ski, Frogn, Nesodden og Oppegård 

delegerer i henhold til kommunelovens bestemmelser denne 

myndigheten videre til rådmannen i Ås.  

• Rådmannen i Ås har ansvaret for videre delegering av 

myndighet til landbrukssjefen. 

 



Delegasjon av myndighet 

Status: 

• Vestby: Nytt delegasjonsreglement fra 2016 

• Ski: Nytt delegasjonsreglement fra 2016 

• Frogn: Nytt delegasjonsreglement fra 2015 

• Oppegård: Delegasjon til rådmannen i Ås 2008, 

politisk reglement 2015 

• Nesodden: Delegasjon til landbrukssjefen 2010 



Delegasjon av myndighet 
Beiteloven 

Kommunestyrets ansvar i hht  §§ 12, 13 og 16 delegeres til rådmannen, som delegerer videre 
til rådmannen i Ås. 

Dyrehelsepersonelloven 

Kommunens plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i 
hht. § 3a delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i 
Ås. 

Forpaktningsloven 

Kommunens plikter i hht. § 1 delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer 
videre til rådmannen i Ås. Kommunens myndighet i hht §§ 4, 6, 7, 11 og 17 delegeres fra 
kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

Gjerdeloven 

Kommunens myndighet i hht. § 18 delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som 
delegerer vider til rådmannen i Ås. 

Hanndyrloven 

Kommunens rettighet i hht. § 4 delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer 
vider til rådmannen i Ås. 



Delegasjon av myndighet 
Jordloven 

Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i saker der slik myndighet 
er tillagt kommunen etter jordloven delegeres fra kommunestyret til rådmannen, 
som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

Konsesjonsloven 

Kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i hht 
konsesjonsloven til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

Odelsloven 

Kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i hht. 
odelsloven til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

Skogbruksloven 

Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser der slik myndighet er 
tillagt kommunen etter lov om skogbruk delegeres fra kommunestyret til 
rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

 



Delegasjon av myndighet 
Forskrift om organisk gjødsel. 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, hjemlet i jordloven, forurensningsloven og 

matloven. 

Kommunens myndighet etter forskriftens Del III, bestemmelser om lagring og bruk delegeres fra 

kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

Forurensningsforskriften. 

Forskrift om begrensning av forurensning, hjemlet i forurensningsloven. 

Kommunenes myndighet etter forskriftens del I, kap.4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt 

delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

Forskrift om plantevernmidler.  

Hjemmel i matloven. Kommunens myndighet delegert fra Mattilsynet etter kap. III Autorisasjonsbevis, 

kap VI Særlige krav ved spredning fra luftfartøy og kap.VII Generelle krav ved spredning, delegeres 

fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås. 

Forskrift om floghavre 

Hjemmel i matloven. Kommunenes myndighet til å utføre første års offentlig kontroll når det anmodes 

om at landbrukseiendom fjernes fra det offentlige floghavreregisteret delegeres fra kommunestyret til 

rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås 

 



Landbrukssjef: Lars Martin Julseth  
Telefon: 6496 2081 / 9706 5846  
E-post: lars.martin.julseth@as.kommune.no  
Arbeidsområder: Faglig og administrativ leder, plan- og utvikling,  lovsaker, prosjekter.  
Utdanning: NLH-kandidat jord- og plantefag 1977  

Skogbrukssjef Morten Lysø 
Telefon: 6496 2085 / 9111 4854 
E-post: morten.lyso@as.kommune.no  
Arbeidsområder: Skogbruk (lov, tilskudd, skogfond), landbrukskontorets internettside.  
Utdanning: NLH-kandidat skogfag 1992 
 

Rådgiver Stein Sæter 
Telefon: 6496 2084 / 9941 4545  
E-post: stein.sater@as.kommune.no  
Arbeidsområder: Lovsaker, vannmiljø, kulturlandskap, BU-midler.  
Utdanning: NLH-kandidat allsidig jordbruk 1981 
 

Landbruksveileder Tormod Solem 
Telefon: 6496 2083 / 9173 1864  
E-post: tormod.solem@as.kommune.no  
Arbeidsområder: Tilskudd, areal/kart, vannmiljø, kulturlandskap, floghavre, slam, planering. 
Utdanning: Agrotekniker Blæstad landbruksskole 1979  

Landbruksveileder Lene Thomas 
Telefon: 6496 2080 
E-post: lene.thomas@as.kommune.no  
Arbeidsområder: Merkantilt, tilskudd, velferdsordningene, økologisk jordbruk, 
autorisasjonsbevis, veterinærvakt.  
Utdanning: NLH-kandidat hagebruk 1994  

Landbruksrådgiver Kristine Skaiaa Born 
Telefon: 6496 2082 / 9596 5943  
E-post: kristine.born@as.kommune.no 
Arbeidsområder: Viltforvaltning (Ås kommune), landbruksveier, skogfond, landbrukskontorets 
internettside.  
Utdanning: Master i naturforvaltning ved NMBU 2014  

  

• 6 medarbeidere 
• Bred kompetanse 

- Jordbruk 
- Skogbruk 
- Lovforvaltning 
- Miljøtiltak 
- Tilskuddsforvaltning 
- Naturforvaltning 

• Lang erfaring 
• Fordeler arbeidsområder 



Kommunal landbruksforvaltning -
arbeidsområder 

• Forvalter kommunenes oppgaver på landbruksområdet. 

• Har myndighet etter lover og forskrifter – delegert fra rådmenn 
• Jordlov, konsesjonslov, odelslov, skogbrukslov – fatter vedtak i enkeltsaker 

• Deltar i kommunenes planarbeid, uttalelser til byggesaker i LNF-omr 

• Deltar i plansamarbeidet – Areal og samferdselsgruppa og andre 

nettverksgrupper i Follo 

• Veiledning og service til brukere 

• Forvalter tilskuddsordningene, vedtak om tilskudd 

• Gir veiledning og godkjenner planer for miljøtiltak i jordbruket 

• Gir veiledning og behandler søknader om investeringsstøtte til 

utbygging på landbrukseiendommer og bygdeutviklingsprosjekter 

• Deltar i Vannområdeutvalg, Pura og Morsa 

• Viltforvaltningen for Ås 

 



Tilskuddsforvaltningen 

• Produksjonstilskudd og avløserordningen – Ca 45 millioner pr år 

til Follo 

• Regionalt miljøprogram – årlige tilskudd til miljøtiltak 

(forurensingstiltak) – Ca 6 mill. pr år 

• SMIL og NMSK – investeringer i miljøtiltak (flerårig) – ca 1,5 – 2 

mill pr år 

• Dreneringstilskudd – fra 2014 – ca 1 mill i 2016 (1000 dekar) 

• Kontrollansvar - tilskuddsmottaker 

 

Elektroniske forvaltningssystemer 

Samordning på gang (E-stil) 

Arealgrunnlag : digitale arealdata 

  

• Fylkesmannen har kontroll og tilsyn med ordningene 

 



Lovforvaltningen 

• Jordloven 

– Søknader om omdisponering av dyrket og 
dyrkbar jord - jordlovens § 9 

– Søknader om deling av landbrukseiendom- 

jordlovens § 12 

- Forskrift om landbruksveier 

Klart lovverk, forskrifter og rundskriv fra LMD, 
faglige vurderinger, ikke politiske – 

Kurante saker 



Lovforvaltningen - jordlova 

Kap. I. Føremålet med lova 

§ 1.Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten 
som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet 
til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal 
disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av 
arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om 
jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som 
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

 



Lovforvaltningen - jordlova 

«§ 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord 

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast 
omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. 
Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar. 

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla lova skal fremja. 

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er 
sett i gang innan tre år etter at vedtaket er gjort. 

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.» 

 

Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord i LNF-områder: 

Avslag som kurant sak 

 



Lovforvaltningen - jordlova 

• Kap. V. Deling av landbrukseigedom 
§ 12.Deling 

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige. 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 

 



Lovforvaltningen - konsesjon 

• Konsesjonsloven 
Søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendom 

 § 1.(lovens formål) 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike 
eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å 
tilgodese: 

 

1. framtidige generasjoners behov.  

2. landbruksnæringen.  

3. behovet for utbyggingsgrunn.  

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  

5. hensynet til bosettingen.  
 



Lovforvaltningen - konsesjon 

Kapittel 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal gis 
 

§ 9.(særlige forhold for landbrukseiendommer) 

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 
eiendommen, eller antallet sameiere økes. 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på 
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket 

 



Lovforvaltningen 

Saker etter skogbruksloven: Vesentlig fagsaker – 

– Forvaltning av 

skogfond/skogfondsregnskap/tilskudd(ungskogpleie) 

– Forskrift om bærekraftig skogbruk 

– Foryngelseskontroll 

– Skogsveier 

– Behandling av hogstmeldinger innenfor Marka 

 

Saker etter odelsloven:  

Sjeldne saker 

Komplisert lovverk 

Kan være behov for juridisk kompetanse 



Delegerte vedtak fra landbrukssjefen 2016. 

 

Kommune jordloven konsesjonsloven Sum 

Vestby 5 8 13 

Ski 3 5 8 

Ås 12 3 15 

Frogn 5 1 6 

Nesodden 1 1 2 

Oppegård 1 5 6 

Sum 27 23 50 



Klagesaker 

• Antall 
– Ski: 1 klage på avslag konsesjon – innvilget av FM 

– Ås: 3 klager på avslag på deling, 1 omgjort av oss, 2 er til behandling hos 
FM 

– Frogn: 1 avslag på deling, til behandling hos FM 

• Saksgang 
– Klagen gjennomgås og vurderes av førsteinstansen, kan endre 

vedtaket hvis nye, avgjørende opplysninger 

– Ved opprettholdt avslag sendes saken til klageinstansen for 
avgjørelse (Fylkesmannen) 

– Ski: politisk behandling av klagesaker før eventuell oversendelse 
til klageinstans. 

 



 

http://www.follolandbruk.no/ 

 

Takk for meg! 



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: 17.11.2016 kl. 17:00 
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), Jeanette Hoel (Vestby), Lars Chr. Bilet (Ski), Arne Maus (Nesodden),  
 
Møtende varamedlemmer: 
Øyvind Solli (Frogn) 
 
Forfall:  
Knut Erik Robertsen (Frogn) 
 
Sekretariatet: 
Kontrollsjef Jan T. Løkken (møtesekretær) 
Rådgiver Lene H. Lilleheier 
 
ROKUS 
Daglig leder Mona Moengen  
   
 
Diverse merknader: 
I møtet ble sak 32/16 behandlet først.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.11.2016 
 
 
 
 
Thorbjørn Nerland      Jeanette Hoel 
    Leder                   Nestleder 
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-27/16 
Lønnsoppgjøret i FIKS 2016       
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
Thorbjørn Nerland foreslo at styrets leder og nestleder gis i fullmakt å fastsette 
lønnsoppgjøret for de ansatte i FIKS for 2016.  
 
Votering: 
Thorbjørn Nerlands forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 
Styret gir leder og nestleder i fullmakt å fastsette lønnsoppgjøret for de ansatte i FIKS 
i 2016. 
 
 

-28/16 
Fusjon ROKUS og FIKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Styret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus 
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1. januar 2018.  
 
Under forutsetning om at ovenstående får tilslutning i alle kommuner, nedlegges 
FIKS fra 31. desember 2017. 
 
Innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når 
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak.  Kommunestyrene fatter 
endelig vedtak i saken.  
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
Et opprettet forslag til selskapsavtale var ettersendt til styret.  En e-post fra Knut Erik 
Robertsen vedr. styrets funksjonstid ble omdelt i møtet.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 
Styret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus 
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1. januar 2018.  
 
Under forutsetning om at ovenstående får tilslutning i alle kommuner, nedlegges 
FIKS fra 31. desember 2017. 
 
Innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når 
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak.  Kommunestyrene fatter 
endelig vedtak i saken.  
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-29/16 
Rapport fra sekretariatet 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra sekretariatet tas til orientering. 
 
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 
Rapporten fra sekretariatet tas til orientering. 
 
 

-30/16 
Evaluering av faglig forum 27. oktober  
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Styret tar evalueringen av faglig forum 2016 til etterretning.  
 

2. Styret viderefører faglig forum i 2017.  
 
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 

1.  Styret tar evalueringen av faglig forum 2016 til etterretning.  
 

2.    Styret viderefører faglig forum i 2017.  
 
 

-31/16 
Regnskapsrapport pr 8. november 2016  
 
Sekretariatets innstilling: 
Regnskapsrapporten per 10. november 2016 tas til orientering.  
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 
Regnskapsrapporten per 10. november 2016 tas til orientering.  
 
 

-32/16 
Rapport om arbeidet i kontrollutvalga  
 
Sekretariatets innstilling: 
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering. 
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
Styremedlemmene orienterte om aktuelle saker i sine utvalg.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering. 
 
 

-33/16 
Møteplan 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
Styrets møter i 2017: 
2.3 
15.6 
14.9 
14.12 
alle på torsdager fra kl 18.00: 
 
Faglig forum 26.10 
 
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 
Styrets møter i 2017: 
2.3 
15.6 
14.9 
14.12 
alle på torsdager fra kl 18.00: 
 
Faglig forum 26.10 
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[Lagre]  
 

-34/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
Styret i FIKS behandling 17.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
EVENTUELT 
 
Lars Chr. Bilet orienterte om Follo brannvesen IKS samarbeid med private 
alarmselskaper.  Orienteringen vakte interesse i styret, og Bilet ble bedt om å foreslå 
for eget kontrollutvalg å be brannvesenet redegjøre for dette samarbeidet.  
 
 



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: 02.03.2017 kl. 18:00 
Sted: Møterommet i 2. etg., Rådhusplassen 29 i Ås 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (Enebakk), Odd Harald Røst (Oppegård), Håkon L. Henriksen 
(Ås), Jeanette Hoel (Vestby), Arne Maus (Nesodden),Lars Chr. Bilet (Ski) 
 
Forfall:  
Knut Erik Robertson og varamedlem Øivind Solli (begge Frogn) 
 
Fra sekretariatet møtte: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
Lene H. Lilleheier 
 
Diverse merknader: 
 
Sakene 3/17, 5/17, 7/17 og orienteringen om Follo brannvesen IKS under 
orienteringer ble behandlet først.  
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 08.03.2017 
 
 
Thorbjørn Nerland 
Leder 

Jeanette Hoel 
Nestleder 
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-1/17 
Årsberetning for 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forslaget til årsberetning 2015 godkjennes.  
 
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
Etter forslag fra styreleder la sekretariatet fram et forslag til nytt avsnitt om 
«Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS», jf. vedtaket. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget som ble lagt fram i møtet, enstemmig 
vedtatt.   
 
Styret i FIKS vedtak 02.03.2017: 
Forslaget til årsberetning 2015, med tillegg av forslaget som ble lagt fram i møtet, 
godkjent.  
[Lagre]  
 

-2/17 
Regnskapsrapport per  31.12.2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Regnskapsrapporten per 31.12.2016 tas til orientering. 
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 02.03.2017: 
Regnskapsrapporten per 31.12.2016 tas til orientering. 
[Lagre]  
 

-3/17 
Status for fusjonsprosessen med ROKUS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Styret tar redegjørelsen til orientering.  
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
 
Styret drøftet videre strategi for FIKS etter at ROKUS hadde trukket seg fra 
fusjonsplanene.  
Sekretariatet fremmet en revidert innstilling i saken, jf. vedtaket. 
Styret var enig om å holde av 20. april for et styremøte.  
 
Votering: 
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Den reviderte innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 02.03.2017: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om at ROKUS har trukket seg fra fusjonsdrøftingene 
til etterretning. 
 

2. Styret for FIKS retter en forespørsel til ØKUS om å innlede 
drøftinger/gjennomføre en utredning for å avklare om det kan være 
hensiktsmessig med en sammenslåing av de to selskapene.  
 
Styret vil peke på følgende mulige fordeler ved en sammenslåing: 
- Større fagmiljø vil gi bedre tjenester for kontrollutvalgene 
- Vi får et større miljø for utvalgenes erfaringsutveksling 
- Sekretariatet blir mer robust til å takle sykdom og vakanser 
- Større sekretariat sikrer uavhengigheten til rådmann og revisor 
- Det blir lettere å rekruttere dyktige ansatte 
- Det er mulig å effektivisere og redusere kostnader 

 
FIKS har tidligere gjennomført drøftinger om fusjon med ROKUS, men denne 
prosessen ble stoppet av ROKUS da ett av deres kontrollutvalg gikk i mot 
planene. En utredning om disse fusjonsplanene foreligger. 
 
Styret ser på en mulig fusjon med ØKUS som like interessant.  
 
Av hensyn til at vår daglige leder går av med pensjon fra førstkommende 
årsskifte, er det en fordel om eventuelle drøftinger og avklaringer i begge selskap 
skjer relativt raskt.  

 
[Lagre]  
 

-4/17 
Regnskapsrapport per 15. februar 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til orientering.  
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 02.03.2017: 
Regnskapsrapporten tas til orientering.  
 
[Lagre]  
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-5/17 
Rapport fra sekretariatet 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra sekretariatet tas til orientering.  
 
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
Sekretariatet orienterte om forestående kursdeltakelse, om byttet av 
sekretæransvaret for Ås og Ski og om virusangrepet på en av datamaskinene i 
sekretariatet.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 02.03.2017: 
Rapporten fra sekretariatet tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 

-6/17 
Rapport om arbeidet i kontrollutvalga 
 
Sekretariatets innstilling: 
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering. 
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
 
Styremedlemmene orienterte om arbeidet i sine utvalg. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKSs vedtak 02.03.2017: 
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 

-7/17 
Tema for faglig forum 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
Bl.a. følgende tema bel trukket fram: samarbeidet mellom kontrollutvalgene og 
kommuneadministrasjonen/ordfører, IT-sikkerhet, sammenslåingsprosessen mellom 
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Ski og Oppegård, samarbeidet med statlige etater om tilsyn, hvis fusjon: fellesmøte 
med ØKUS.  Styret tar endelig standpunkt til tema på styremøtet i juni. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Styret i FIKS vedtak 02.03.2017: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
[Lagre]  
 
 

-8/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
Styret i FIKS behandling 02.03.2017: 
Lars Chr. Bilet orienterte om møtet som kontrollutvalget i Ski hadde hatt med daglig 
leder av Follo brannvesen IKS.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i FIKS vedtak 02.03.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
[Lagre]  
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Aktivitetsplan 2015 

Ajourført 09.03.2017 

1 

  KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE 

 AKTIVITETSPLAN PR. MARS  2017 

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

fortløpende.  .  FIKS utreder eller saksbehandler alle saker, lager innstilling til vedtak og er møtesekretær for utvalget Revisjonens rapporter  skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 FIKS KU 26.1.17 KST 

2 Aktivitetsplan Januar FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte 

Utvalgets handlingsplan FIKS KU H -17 

3 Møteplan 
Møtene starter kl 18.00. 

FIKS 26.1 7.9 

16.3        19.10 

27.4          26.10 faglig forum 

1.6 7.12 

| Revisjonsberetning Kommunens årsregnskap for 

2015 

15. 4.16 Deloitte KU 27.4.17 KST 

 5 Tertialrapporter: 

1.Tertialrapport jan-april 2016 - orienteringssak Mai 2016 Kommunen KU 1.6 

2. Tertialrapport jan-aug. 2016 - orienteringssak Okt. 2016 Kommunen KU 19.10.17 

6 Rapporter fra revisjonen: 

1. Pr. 30.04.17 (perioden  1.5.16– 30.04.17) Mai 2016 Deloitte KU 1.6.17 
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  Ajourført 09.03.2017  

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 

 

 Pr. 31.10.17 (perioden  01.05.17 – 31.10.17) Nov. 2016 Deloitte KU 7.12.17    

7 Revisjonsstrategi  2017  (01.05.17 – 31.04.18)  Deloitte KU 7.9.17  

8 Handlingsplan forvaltningsrevisjon  2017 - 2020  FIKS KU 20.10.16 KST 28.11.16 

9 Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontrollen i kommunen  Deloitte KU 8.12.16 KST? 

      

10 Forvaltningsrevisjon 2017    KU 10.03.16 mål og problemstillinger  

 Internkontroll/system  for avviksmeldinger i 

barnehager 

  KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

 Vedtaksoppfølging   KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

11 Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmannen Ku 8.12.16   KST? 

 Vedlikehold bygg 23.03.16 Rådmannen KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 IKT og beredskap 31.12.16 Rådmannen KU 26.1.17   

 Prosjektstyring byggesaker 20.04.17 Rådmannen  KU 20.10.16/ ny frist for rådm  

      

12 Overordnet analyse for selskapskontroll og plan 

for selskapskontroll 2017 – 2020  

08.09.16 FIKS KU 8.9.16  KST 17.10.16 

13 Andre kontrolloppgaver:     

 Avtalen med Deloitte utløper 31.12.17 

Spørsmålet om opsjon avklares innen juni 2017 

27.04.17  

FIKS 
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