
Kontrollutvalget i 
Ås kommune

MØTEINNKALLING
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Sted:   Lille sal, Ås kulturhus
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Saksliste
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PS 33/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
PS 34/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 
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PS 37/19 Kurs og konferanser 2020 
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  Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. 
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 19.11.2019

Sverre Strand Teigen/s./
Leder

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

Follo Interkommunale   Postadresse:   Besøksadresse:   Telefon: 64 96 20 58
Kontrollutvalgssekretariat  Postboks 195   Skoleveien 3   Mobil: 92 88 33 92
     1431 ÅS   1430 ÅS
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 32/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00145-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 55-19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 - 2023 

SAKSUTREDNING: 

Ås kommunestyre vedtok 23.10.19 sak 55/19 Valg av kontrollutvalg – 
konstituering 2019 - 2023.  

Det legges opp til at kontrollutvalgets nyvalgte medlemmer og/eller møtende vara, 
sekretær og oppdragsansvarlig revisor presenterer seg. 

Ås, 19.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 
 

Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 - 2023 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03101 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019 - 2023 55/19 23.10.2019 
 

  
 
Kommunestyret behandling 23.10.2019: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet omforent forslag fra alle partier inklusive forslag om Sverre 
Strand Teigen som leder og Håkon Henriksen som nestleder. 
 
Ordfører viste til reglene i ny kommunelov og forutsetter at partiene har innhentet 
skriftlig samtykke fra representantene som stiller til valg. 
 
Votering:  
Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, sammensetning av kontrollutvalg 
som foreslått. Sverre Strand Teigen (H) ble enstemmig valgt som leder. 
Håkon Henriksen (H) ble enstemmig valgt som nestleder. 
 
Kommunestyret vedtak 23.10.2019: 
 
Kontrollutvalget 

  Medlem   K M   Varamedlem   K M 

1 Liv Korslund Sp 1  1 Oddvar Kolstad Ap  1 

2 Ina Libak Ap 1  2 Wenche Berg Ap 1   

3 Sverre Strand Teigen H  1 3 Steffen Ekren H  1 

4 Håkon L. Henriksen H  1 4 Sander Djerv H  1 

5 Torill Horgen FrP 1  5 Eli Lerheim FrP 1  

 
Leder: Sverre Strand Teigen 
Nestleder: Håkon L. Henriksen 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 4. november 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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Ås kommune 
Vår ref.: 19/03101 Side 2 av 2 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 33/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00147-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av 

 Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
 Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Folkevalgtopplæring  
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget. 
Folkevalgtopplæringen foreslås delt opp i følgende moduler: 

Modul Tema Dato 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 26.11.19 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 
Modul 3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Modul 4 Kontrollutvalget i media 
Modul 5 Kommunedirektørens internkontroll 
Modul 6 Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar 

Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til 
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte.  
Modulene vil bli gjennomgått av sekretariatet.  

I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse 
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i 
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap.  

Det vil legges frem en felles sak for deltakelse på kurs og konferanser 2020. 
Eksterne kurs og konferanser vil bli ført opp i kontrollutvalgets aktivitetsplan. 

Kontrollutvalgets handlingsplan 
Kontrollutvalgets handlingsplan, sist vedtatt 12.12.17 i sak 32/17, er publisert under 
kontrollutvalgets styringsdokument, 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/as/styringsdokument/   
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Handlingsplanen er ikke oppdatert i forhold til ny kommunelov og forskrift for 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
Det foreslås at handlingsplanen tas opp til ny vurdering når kontrollutvalget har fått 
mer erfaring i arbeidet. 
 
 
Kontrollutvalgets aktivitetsplan  
For å holde oversikt over oppgavene har kontrollutvalget en rullerende aktivitetsplan. 
Denne ligger under sak om Referat og orienteringer. Planen blir ajourført etter hvert 
møte og legges frem på utvalgsmøtene til orientering.  
Det foreslås at ordningen med en aktivitetsplan videreføres. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 19.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Opplæring - fremdrift
• Modul 1 - Kontrollutvalgets rolle og ansvar 
• Modul 2 - Kontrollutvalgets planarbeid 
• Modul 3 - Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll
• Modul 4 - Kontrollutvalg i media 
• Modul 5 - Kommunedirektørens internkontroll 
• Modul 6 - Økonomistyring og regnskap. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget - rolle og ansvar

Opplæring av kontrollutvalg, Modul 1
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lovgrunnlag og veiledere
• Kommuneloven – del 7 – egenkontroll 
• Forskrift for kontrollutvalg og revisjon
• Kontrollutvalgsboken (KMD)
• FKTs samleside for veiledere:

– Sekretariat for kontrollutvalg
– Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
– Høring i kontrollutvalget? FKTs veileder for høringer

• «Møte er satt»(KS)
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Grunnlag for kontrollutvalgets arbeid
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets rettigheter, jf. § 23 -2
• Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 

nødvendige for å gjennomføre sin kontroll
• Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete 

møter i folkevalgte organer i kommunen
• Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 

kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. 
Ett av de andre medlemmene kan utøve denne 
retten på kontrollutvalgsleders vegne
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget må ha tilstrekkelige rammer
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Alltid  
habil Alltid 

uavhengig

Alltid 
beredt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lytte, drøfte, 
konkludere

Opptre som 
kollegium
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet –
jf. § 23- 2

Kontrollutvalget skal påse at 
• a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte 
• b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak 
• c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 

• d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

• e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen 
av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets funksjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor 
revisor – regnskapsrevisjon, jf § 23- 2

1. Påse at årsregnskapet blir revidert på en trygg måte
2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
3. Påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med:

a) lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
b) kontrakt, instruksar eller avtaler med revisor

Påse at årsregnskap blir 
revidert på en betryggende 
måte
a) Kvalifikasjonskrav
b) Vandel
c) Uavhengighet
d) Kvalitetskontroll-

systemet i 
revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i 
revisjonsarbeidet
a) planleggingsfasen
b) interimsfasen
c) årsoppgjørsfasen
d) etterlevelsekontroll

Påse at revisjonsarbeidet 
foregår i samsvar med 

a) bestemmelser som følger av 
lov og forskrift, herunder 
kommunal revisjonsskikk 
(GKRS)

b) kontrakt, instrukser eller 
avtaler med revisor
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Bestilling av revisjonsprosjekt

Bestilling

Tilstede i kontr.utv. ved 
overlevering av rapport

Prosjektgjennomføring
- Oppstart
- Utlede revisjonskriterier
- Datainnsamling
- Analyse
- Rapportskriving
- Kvalitetssikring
- Dokontrollutvalgmentasjon

Utarbeidelse av prosjektplan

Holde seg orientert om 
framdrift

Vurdere evt. forslag til 
justeringer

Rapportering til kommunestyret

Behandle revisjonsrapport

Tilstede i kom.styret

Kontrollutvalgets oppgaver Revisjonens  oppgaver

Oppfølging

Bestillingsdialog

Underveisrapportering

Presentasjon av funn
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Innhenting av informasjon til 
kontrollutvalget

• Orientering fra kommunedirektør
• Revisjonens arbeid (rapporter)
• Sekretariatets arbeid (div. utredninger)
• Juridisk betenkning
• Granskning 
• Høring
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Men kontrollutvalget 
er ikke alltid 
rett adresse!

Kontrollutvalget skal ikke ha 
informasjon bare for at det er gøy
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

16

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk og 
politiske omkamper

Forskriften § 1:
– Utvalget skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er 
foretatt av kommunens 
folkevalgte organer

– Men kan kontrollere andre 
folkevalgte organ

– Kan si fra hvis kommunestyret 
er  i ferd med å foreta et ulovlig 
vedtak
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Henvendelser - hvor går grensen?

Enkeltsak?

Systemfeil?

Varsling?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets og andre aktørers rolle
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariatet
• Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at 

kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

• Sekretariatet skal forberede sakene for 
kontrollutvalget

• Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles 
av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget
• Sekretær må ha nødvendig kapasitet og kompetanse
• Må ikke være beskjeden med å bruke sekretariatet
• Sekretariatet er utvalgets forlengede arm og utvalget 

bestiller gjennom sekretariatet
• Det er kontrollutvalget som skal ha styringen
• Sakslisten skal godkjennes av kontrollutvalgets leder
• Alle saker som kommer inn skal til sekretariatet, plikt 

til journalføring og arkivplikt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget

Oppsummert: 
• Sekretariatet har «rådmannsfunksjonen» 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunestyret vs. kontrollutvalget
• Bare kommunestyret som kan instruere 

kontrollutvalg
• Eget reglement for kontrollutvalget
• Rapporteringsplikten til kontrollutvalget
• Leder evt. personen som sitter i kommunestyret må 

fronte saker, hvordan? Tidsramme?
• Skal ha sitt eget budsjett – skal gå direkte til 

kommunestyret
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Ordfører vs. kontrollutvalget
• Ordfører har møterett og talerett i kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• Kontrollutvalget kan kontrollere ordføreren 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• kommunedirektør må innkalles til enkeltsaker – men 

han kan være tilhører i åpne møter
• Viktig å bygge et godt forhold til kommunedirektør
• Rådmann bør informere om saker tidlig
• Utvalget kan ikke pålegge, men kan bare anmode 
• Skal kunne spørre om hva om helst, men ikke plage 

kommunedirektør
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget forts.
• Kommunedirektøren skal ha anledning til å uttale seg 

om saker fra kontrollutvalget som skal til 
kommunestyret, jf. 23 - 5

• Noen unntak: 
o Valg av revisjonsordning og revisor 
o Valg av sekretariatsordning og sekretær  
o Budsjettforslag for kontroll og revisjon
o Årsmelding for kontrollutvalget 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
• Revisjon kan ikke være sekretær for kontrollutvalg,  jf. § 23-7
• Rett til å møte i kontrollutvalget, jf.  § 24-3
• Plikt til å gi informasjon
• Revisjonen skal også bistå kontrollutvalget
• Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller fra revisor.
• Forventningsavklaring ifm. presentasjoner, form, omfang etc. 

tidsramme, spørsmålsrunde
• Skal rapporter presenteres i kommunestyret, hvem skal 

presentere, kontrollutvalgsleder, revisjon?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Arbeidsformer i kontrollutvalget

• Hvordan vil kontrollutvalget at saken skal presenteres 
i møtene? 

• Hvem bør være tilstede når saken skal behandles?
• Virksomhetsbesøk?
• Sekvenser med opplæring underveis i perioden?
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 34/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00156-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter: 

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes …
3. Protokollen signeres av …

Vedlegg: 
Samtykkeerklæring 

SAKSUTREDNING: 
I forbindelse med ny kontrollutvalgsperiode så legger sekretariatet frem følgende sak 
slik at kontrollutvalget kan beslutte hvilke rutiner det vil ha i forbindelse med 
kontrollutvalgets møter. 

Før møtet  
Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til 

1) utvalgets leder, eller
2) alle utvalgets medlemmer (dagens praksis)

14 dager før møtet. 

Dokument fra revisjonen, kommunen eller eksterne skal være meldt inn til 
sekretariatet senest 14 dager før møtet.  

Sekretariatet publiserer saksdokumentene til møtet 1 uke før møtet. Møteinnkallingen 
går til utvalgets medlemmer, kommunens postmottak og revisor. Kopi sendes til 
ordfører, rådmann og eventuelle varamedlemmer som skal møte grunnet forfall fra 
de faste medlemmene. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.  

Alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no 

Forfall meldes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å kunne innkalle 
varamedlem.  

Medlemmene har selv ansvar for å reise spørsmål om sin habilitet. Spørsmål om 
habilitet rettes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å kunne innkalle 
varamedlem. 
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Under møtet  
Utvalget har som hovedregel åpne møter. Ved lukking av møtet gjelder 
kommunelovens bestemmelser.  
 
Utvalgets medlemmer har taushetsplikt når det gjelder taushetsbelagt informasjon de 
blir gjort kjent med i saksdokumenter eller i selve møtet. Medlemmene bes signere 
vedlagte Samtykkeerklæring for behandling av personopplysninger.  
 
Utvalgets medlemmer har møteplikt, tale- og forslagsrett samt stemmeplikt i møtene. 
Det samme gjelder for varamedlemmer.  
 
Ordfører og oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har 
møte- og talerett i utvalgets møter.  
 
Utvalget kan gi andre, for eksempel rådmann eller den vedkommende bemyndiger i 
sitt sted, talerett i utvalgets møter eller kun i de saker hvor rådmann er invitert 
særskilt til å orientere.  
 
Forslag som fremmes av utvalgets medlemmer i møte, skal som hovedregel legges 
frem skriftlig av forslagsstiller. Sekretariatet kan bistå forslagsstiller med 
formuleringen av forslag. 
 
Bevertning  
Praksis i dag er enkel bevertning i møtene, dvs. kaffe/te og lefse. Utvalget bør ta 
stilling til om denne praksisen skal videreføres. 
 
Etter møtet  
Sekretariatet  
 
a) ferdigstiller protokollen i møtet, alternativt  
b) sender ut utkast til protokoll i løpet av 1-2 dager etter at møtet er avholdt. Utvalgets 

medlemmer og/eller møtende vara, gis en frist på 2-3 dager til å komme med innspill på 
endringer. Dersom det kommer innspill på endringer, sendes det ut en korrigert protokoll 
til medlemmene med ny frist for tilbakemelding. (dagens praksis)  

 
 
Protokollen godkjennes av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder, eller  
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte (dagens praksis)  

 
Protokollen offentliggjøres til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører, 
rådmann, revisjonen og eventuelle varamedlem som har møtt grunnet forfall fra faste 
medlemmer.  
 
Protokollen gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no 
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Protokollen signeres av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder (dagens praksis), eller 
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.  

 
Annet  
Møteplan  
Sekretariatet utarbeider forslag til møteplan årlig eller for hvert halvår, avhengig av 
kommunens rutiner og praksis for vedtakelse av møteplan. Kontrollutvalget bør ta 
stilling til preferanse på møtedag samt preferanse på møtetidspunkt. Møteplan for 
1.halvår 2020 vil bli fremmet som egen sak i utvalgets neste møte.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.  
 
 
Ås, 19.11.19  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

 

Samtykkeerklæring 
for 

behandling av personopplysninger 
 

Undertegnede samtykker til at Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i denne erklæring. 
 
De personopplysninger som behandles er navn, adresse, e-post, telefonnummer og 
personnummer. 
 
Personopplysningene brukes på følgende måte: 
Navn, adresse, e-post og telefonnummer brukes ved utsendelse av dokumenter og 
annen kontakt i forbindelse med vervet som medlem eller varamedlem i kommunens 
kontrollutvalg. I utgangspunktet legges kun opplysninger om funksjon/verv i utvalget, 
navn og partitilhørighet ut på FIKS sin nettside. 
Personnummer blir bare brukt ved elektronisk utsendelse av dokumenter som er 
unntatt offentlighet, gjennom SvarUt-tjenesten og ved innrapportering som grunnlag 
for møtegodtgjørelse. 
 
Personopplysninger lagt ut på FIKS sin nettside gjelder bare så lenge vedkommende 
er medlem eller varamedlem i kontrollutvalget. FIKS har arkivansvar for 
kontrollutvalget. Personopplysninger vil bli bevart i arkivet i den grad Arkivloven med 
forskrifter krever det. 
 
Undertegnede har frivillig samtykket til den beskrevne bruk av personopplysninger. 
Jeg er også kjent med at jeg har rett til innsyn i bruken av mine personopplysninger, 
rett til å fremme innsigelse, rett til å be om korrigering og rett til å få opplysninger 
slettet eller at behandlingen skal begrenses. 
 
 
Navn:  
  
Adresse:  
  
E-post:  
  
Telefonnummer:  
  
Personnummer:  
  

 
 
Sted:  Dato:  

 
 
 
Underskrift:  
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 35/19 Orientering fra revisjonen 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00075-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Oppdragsansvarlig revisor vil orientere om følgende: 

Status for Viken Kommunerevisjon IKS  
Orientering om status for sammenslåingen/fusjonen av Follo Distriktsrevisjon IKS og 
Buskerud Kommunerevisjon IKS og etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS.  

Status for regnskapsrevisjon  
Orientering om status for arbeidet med følgende: 

 Revisjonens arbeid etter revisjonsplan for revisjonsåret 2019 (revisjonen skal
utarbeide en rapport pr 31.10.19) 

Status for forvaltningsrevisjon  
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene: 

 Utleieboliger (ifølge prosjektplanen skulle rapporten vært ferdigstilt juni 2019)

 Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen (prosjektplanen mangler info om når
rapporten vil forventes ferdigstilt) 

Andre undersøkelser  
Orientering om status for arbeidet med følgende: 

 Rapport om kjøp på rammeavtaler (revisjonens rapport pr 31.12.18 mangler info
om når rapporten vil forventes ferdigstilt)

Ås, 19.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 36/19 Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00155-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Utvalgsleders forslag til vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken

Kontrollutvalgssekretariat IKS.
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:

a) Medlem: Ordfører
b) Vara: Varaordfører

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når
selskapet er opprettet.

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Saksutskrift Styret i FIKS sak 14-19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat 
IKS, Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719, Selskapsavtale Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Ås kommune har siden 2006 vært deltaker i og kjøper sekretariatstjenester fra Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er nå i ferd med å bli slått 
sammen/fusjonert med to andre sekretariat og etablere Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
I denne forbindelse må Ås kommune ta stilling til valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget.  

Etter den nye kommuneloven skal kommunestyret velge sekretariatsordning etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-7: 
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§ 23-7.Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og 
at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 
den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være 

sekretær for kontrollutvalget 
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen 

eller fylkeskommunen. 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget 

og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 
Bestemmelsen har tidligere vært i fastsatt i forskrift. 
Sjette ledd er ny bestemmelse som tidligere ikke var avklart i verken lov eller forskrift. 
 
Bakgrunn for saken  
I løpet av 2019 har FIKS hatt dialog med Kontrollutvalgssekretariate for Buskerud og 
omegn (KUBIS) og Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om 
sammenslåing av selskapene til Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. Selskapene 
har vurdert sammenslåing f.o.m. 1.1.2020.  
Selskapene har utredet sammenslåingen i vedlagte rapport med tilhørende 
selskapsavtale.  
Styret i FIKS behandlet avtalen 10.10.2019 og anbefalte sammenslåingen (protokoll i 
sak 14/19 vedlagt).  
Utredningen peker på 4 mulige organisasjonsformer for Viken 
Kontrollutvalgssekretariat, og anbefaler et interkommunalt selskap. Dersom Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS etableres, vil selskapet per 01.01.2020 kunne ha 30 
deltakerkommuner, et budsjett på ca. 7 MNOK og en grunnbemanning på 6 årsverk. I 
tillegg vil selskapet kunne selge tjenester til andre kommuner. ROKUS IKS selger i 
dag sekretariatstjenester til Asker og Bærum. 
 
Dannelsen av Viken IKS kan formelt skje etter likelydende vedtak i de berørte 
kommunestyrer. Styret i FIKS anbefaler at Ås kommune viderefører sin deltakelse i 
interkommunalt samarbeid gjennom dette nye selskapet. Eventuelle økonomiske 
forpliktelser, herunder spesielt andel av pensjonsforpliktelser, Ås kommune har til 
FIKS vil bli overført til det nye selskapet.  
Ås kommune vil ha en eierandel på 3,5 % i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og 
forplikte seg til et deltakerinnskudd på kr 28.000.- 
 
Ulike alternativer for ny sekretariatsordning  
På bakgrunn av sammenslåingen må Ås kontrollutvalg ha ny sekretariatsløsning fra 
og med avviklingen av FIKS.  
Kontrollutvalget vurderer tre ulike alternativer:  
 
1. Ås kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og kontrollutvalget mottar 

tjenesten derfra.  
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2. Ås kommune kjøper tjenesten i markedet.  
3. Ås kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv. 

 
Nedenfor gjennomgås de ulike alternativene.  
 
Alternativ 1: Ås kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og 
kontrollutvalget mottar tjenesten derfra.  
Ås kontrollutvalg har vært tilfreds med tjenester fra FIKS. Utvalget ser at en større 
organisasjon vil gi større sikkerhet for kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, 
gjennom mindre sårbarhet ved sykdom og annet fravær samt større fagmiljø. I Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS antas det at muligheten til faglig utveksling mellom 
kommunenes kontrollutvalg vil være god.  
 
Alternativ 2: Ås kommune kjøper tjenesten i markedet.  
Gjennom markedet vil kommunen stå friere til å velge tilbyder av tjenesten. En 
utfordring er at revisjonsselskaper som tar revisjonsoppdrag for kommunen ikke har 
anledning til å levere en slik tjeneste. Markedet for firmaer med 
revisjonskompetanse, men som ikke ønsker å levere tilbud på revisortjenester antas 
dermed å være noe begrenset.  
Ås kommune kan også innhente tilbud fra Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. Per i 
dag er ikke prisnivået for disse tjenester kjent. Det må antas at tjenestene vil være 
dyrere for kommuner utenfor selskapet enn innenfor. Muligheten til faglig utveksling 
mellom kontrollutvalg i regionen antas å være mer begrenset utenfor Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Kjøp av sekretariatstjenester i markedet er tidsbegrenset og må gjentas før 
avtaleperiodens utløp. Utgifter til utlysning, tilbudsevaluering og inngåelse av avtale 
om sekretatriatstjenester kommer da i tillegg til selve leveransen av de ordinære 
sekretariatstjenestene. Kjøp av tidsbegrensede sekretariatstjenester er med på å 
svekke kontinuiteten i kontrollutvalgets og sekretariatets arbeid. 
 
Alternativ 3: Ås kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv.  
Dette er en ordning som kun et fåtall av kommuner eller fylkeskommuner har valgt. 
Av kommunene er det Oslo, Bergen og Trondheim som har eget ansatt sekretariat. 
 
En slik løsning forutsetter at den ansatte ikke har andre oppgaver i kommunen. En 
slik løsning vil innebære en ny funksjon/deltidsstilling i kommunen. Dette alternativet 
vil være sårbart ift. kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, og ikke gi støtte i et 
fagmiljø. En slik løsning vil gi begrensede muligheter til faglig utveksling mellom 
kontrollutvalg i regionen. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Skulle Ås kommune velge en annen løsning enn å videreføre sin deltakelse i 
interkommunalt samarbeid gjennom FIKS/Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil 
Ås kommune hefte for sin andel av økonomiske forpliktelser i FIKS, herunder spesielt 
påløpte pensjonsforpliktelser. Disse er ikke beregnet per dags dato. Det legges opp 
til å gjøre opp økonomisk status pr 31.12.19 i sammenheng med at Oppegård 
kommune og Ski kommune avslutter sin deltakelse ved årsskiftet 2019. Nesodden 
kommune har også vedtatt å tre ut av FIKS ved årsskiftet 2019, men har også vedtatt 
deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS fra og med 01.01.2020.  



36/19 Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget - 19/00155-1 Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget : Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget

 Side 4 av 4 

Ved uttreden vil Ås kommunes økonomiske forpliktelser overfor FIKS måtte komme 
til utbetaling i 2020.  
I tillegg er Ås kommune vertskommune for FIKS og de ansatte i FIKS er ansatt i Ås 
kommune. Her må ansettelsesforhold uansett avklares med Viken 
Kontrollutvalgssekretariat vedrørende virksomhetsoverdragelse. 
FIKS har avtale med Ås kommune vedrørende leie av kontorlokaler samt kjøp av 
merkantile tjenester (Lønn, regnskap, IT, arkiv etc.). Disse avtaleforholdene må 
avklares med FIKS / Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vedrørende 
virksomhetsoverdragelse og videreføring i nytt selskap. 
 
Anbefaling  
Alternativ 1 med inntreden i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er å foretrekke.  
 
Vedtak i denne saken foreslås fattet i kommunestyret som formulert i sak 14/19 i 
styret til FIKS (likelydende for alle deltagende kommuner i FIKS).  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger 
som innstilling i saken overfor kommunestyret. 
 
 
Ås, 15.11.19 
 
 
Sverre Strand Teigen/s./ 
Utvalgsleder  
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STYRET I FIKS 
 
 

Saksutskrift 
 

Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Arkivsak-dok. 18/00157-8 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 10.10.2019 14/19 

 
Styret i FIKSs behandling 10.10.2019: 
Styreleder innledet og orienterte samt svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
Daglig leder supplerte og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019: 
 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  
b) Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 17.oktober 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
 
 
 
  



36/19 Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget - 19/00155-1 Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget : Saksutskrift Styret i FIKS sak 14-19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 18/00157 

 
Side 2 av 6 

 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  
b) Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719, Selskapsavtale Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Styret i FIKS vedtok 13.06.19 i sak 9/19 Etablering av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS følgende: 
 
1. Styret anbefaler at Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat slås sammen med 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og 
omegn slik det fremgår av utredningen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  

2. Styret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Styret inviterer Nordre Follo kommune og Nesodden kommune til å delta i etableringen av 

Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. En eventuell deltakelse forutsetter vedtak i den 
respektive kommune innen 25.9.2019. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a. Medlem: …  
b. Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen 
for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
Nordre Follo kommune har ikke svart på henvendelsen som følger av styrets vedtak 
punkt 3. Nesodden kommunestyre har fattet eget vedtak i saken (se nedenfor) 
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Bakgrunn for saken  
FIKS mottok høsten 2018 en formell henvendelse fra Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om samarbeid med målsetting om fusjon. Mot 
slutten av 2018 henvendte Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn (KUBIS) 
seg til ROKUS med forespørsel om mulig sammenslåing.  
Det har i løpet av vinteren/våren 2019 vært avholdt flere telefonmøter mellom de 
daglige lederne i FIKS, KUBIS og ROKUS IKS samt flere fysiske møter mellom 
styrelederne og de daglige lederne i de tre selskapene. Arbeidet har resultert i en felles 
utredning samt forslag til selskapsavtale for det nye selskapet. 
 
Dagens situasjon  
FIKS  
Før jul 2018 vedtok Oppegård, Ski og Nesodden å tre ut av samarbeidet FIKS. At 
Oppegård og Ski meldte uttreden har sin naturlige sammenheng med at de opphører 
som egne kommuner fra 31.12.19. Nordre Follo kommune har besluttet 
konkurranseutsetting av kjøp av sekretatriatstjenester for kontrollutvalget fra og med 
01.01.2020.  
 
Nesodden kommunestyre vedtok 28.08.19 i sak 86/19 Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Nesodden kommune følgende: 
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS. 
3. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen 

for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
Valg av representanter foretas av nytt kommunestyre. 
 

ROKUS IKS  
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Skedsmo, Fet og Sørum blir til nye 
Lillestrøm kommune, Aurskog-Høland og Rømskog blir til nye Aurskog-Høland 
kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag. I tillegg selger ROKUS i dag 
sekretariatstjenester til Asker og Bærum. Disse kommunene er ikke deltakere i 
selskapet, men har valgt å kjøpe sekretariatstjenester i markedet.  
 
KUBIS  
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik blir til 
nye Drammen kommune, Røyken og Hurum slår seg sammen med Asker og blir til nye 
Asker kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag. I KUBIS inngår Buskerud 
fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune blir til Viken fylkeskommune 
fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold fylkeskommuner. De to 
sistnevnte fylkeskommunene har i dag ett felles kontrollutvalgssekretariat med en ansatt 
sekretær. Denne ordningen videreføres i Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det 
har ikke lyktes oss å få dialog med dette sekretariatet om sammenslåing. 
 
Krav til sekretariatsbistand  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.9: 
 
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 
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Bestemmelsen er presisert i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner § 20: 
 
§ 20.Sekretariat  

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til 
enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.  

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt.  

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 
den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke 
legges til kommunens eller fylkekommunens administrasjon.  

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke 
utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller 
kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Den som utfører 
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets 
myndighetsområde ikke instruksjons eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 
 
Kravene til sekretariatsbistand videreføres i lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §23-7. Bestemmelsen trer i kraft fra og med 
konstituerende kommunestyre høsten 2019. 
 
Fordeler ved sammenslåing  
En er av den oppfatning at det er mange fordeler for kontrollutvalgene og 
eierne/deltakerkommunene ved fusjon av sekretariatene:  
 
 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og gi bedre 

bistand til kontrollutvalgene.  

 Bedre grunnlag for å håndtere komplekse saksfelt og økt saksmengde  

 Enklere å håndtere sykefravær og vakanser.  

 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets bestilling.  

 Enklere å rekruttere og beholde arbeidskraft.  

 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring.  

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden av 
spesialisering i sekretariatet. 

 
Etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Nedenfor følger en del sentrale forhold som vil bli berørt ved en sammenslåing/fusjon 
av dagens sekretariat.  
 
Deltakere  
Selskapet vil kunne få 30 eiere/deltakere. I et selskap med mange eiere kan det være 
utfordrende å koordinere eierstyringen, noe som kan være en ulempe ved en slik fusjon.  
 
Bemanning  
Dagens tre selskap har 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha en 
oppdragsmengde tilsvarende en grunnbemanning på 6 årsverk. Eventuelt salg av 
sekretariatstjenester i markedet vil kunne gi økt oppdragsmengde/merinntekter med 
mulighet for å øke bemanningen. 
Organisasjonsform  
En har sett det som mest hensiktsmessig å foreslå at det nye selskapet organiseres 
som et eget rettssubjekt etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper.  
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IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste 
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere/deltakere, slik tilfellet er for et 
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på 
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 
Virksomhetsoverdragelse  
FIKS og KUBIS er interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med 
henholdsvis Ås kommune og Buskerud fylkeskommune som vertskommuner. En finner 
det mest hensiktsmessig at en sammenslåing/fusjon av selskapene skjer som en 
virksomhetsoverdragelse ved å utvide det eksisterende ROKUS IKS. Avvikling av et IKS 
er lovregulert og må blant annet godkjennes av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Da § 27-samarbeid ikke er egne rettssubjekt vil en 
avvikling av disse ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser 
for verken sekretariatene eller deltakerkommunene. 
 
Kontorsted  
En ser for seg hovedkontor i Lørenskog og avdelingskontor i Follo og Buskerud. 
Grunnen til en slik desentralisert kontorstruktur har sammenheng med reiseavstander i 
sekretariatets geografiske virkeområde.  
 
Finansiering  
Da dagens tre sekretariat har ulike finansieringsmodeller (fastbeløp, etter folketall 
og/eller etter medgått tid), vil det bli viktig for nytt selskap å foreta en harmonisering av 
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles på deltakerkommunene når 
organisasjonen er på plass.  
 
Eierstyring  
Kontrollutvalgssekretariat er en lovpålagt tjeneste, med et klart mandat. Kommunestyret 
har ansvar for å sørge for at kontrollutvalget har et sekretariat som tilfredsstiller 
utvalgets behov. Samtidig er det et krav at sekretariatet skal være uavhengig av 
rådmannen og revisjonen. Det er med andre ord kontrollutvalget som er bestiller og 
legger premissene for tjenestens innhold og omfang.  
 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vil bli et lite og oversiktlig selskap, som ikke har til 
hensikt å ta opp lån eller har behov for investeringer i infrastruktur utover kontorinventar 
og utstyr (som f.eks. pc og telefon). Strategiske diskusjoner overfor selskapet vil da 
være begrenset og i all hovedsak være knyttet til spørsmål som salg av tjenester og 
hvor hovedkontoret skal ligge.  
 
Eierstyring i det nye selskapet vil i første rekke utføres gjennom valg av styre. Det blir 
derfor viktig for eierne å få på plass en valgkomite og at det finnes instruks for komiteen. 
 
Endring av selskapsavtale  
For å hindre blokkerende mindretall i forbindelse med endring av selskapsavtale, vises 
det til vedlagte selskapsavtale hvor det er inntatt følgende ordlyd:  
 
«Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning:  
 
Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak 
som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt.» 
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Uttreden  
I vedlagte forslag til selskapsavtale er det foreslått 12 måneders varsel for uttreden som 
er i samsvar med lovens minstekrav. I et selskap som dette, vil det ikke være store 
kostnader knyttet til fremtidige pensjonsutgifter, da selskapet er nokså nystartet. Det 
forutsettes at fordringer og forpliktelser i dagens tre selskap blir gjort opp med de 
respektive deltakerne i dagens selskap før sammenslåing/fusjon. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Da det legges opp til en virksomhetsoverdragelse, vil ansettelsesforholdet til dagens 
ansatte i FIKS bli overført til det nye selskapet. De ansatte vil ha fortrinnsrett til stillinger 
i det nye selskapet. 
 
Pensjonsforpliktelser for de ansatte i FIKS vil bli overført til nytt selskap for de 
deltakerkommunene som blir med over i nytt selskap. Dette gjelder imidlertid ikke for de 
deltakerkommunene som har valgt å tre ut av FIKS. Disse kommunene må gjøre opp 
for sin andel av påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.19.  
 
Inngåtte og gjeldende leieavtaler og avtaler om levering av tjenester mellom FIKS og Ås 
kommune som vertskommune, videreføres inn i nytt selskap. Ny avtalepart vil bli Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
FIKS sitt budsjett for 2020 vil basere seg på dagens finansieringsmodell (50 % 
grunnbeløp / 50 % etter folketall). Deltakere i nytt selskap vil måtte ta stilling til fremtidig 
finansieringsmodell for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Fremdriftsplan  
For det første har de gjenværende deltakerkommunene i FIKS (Enebakk, Frogn, Vestby 
og Ås) ikke gitt sine respektive kontrollutvalg i oppdrag å utrede valg av 
sekretariatsordning.  
 
For det andre er det her snakk om en videreføring av å få utført sekretariatstjenester i 
egenregi, dog ved en sammenslåing/fusjon av flere sekretariat samt overgang til en 
annen organisasjonsform.  
 
En finner det mest hensiktsmessig at styret i FIKS oversender saken til 
kommunestyrene i de gjenværende deltakerkommunene. Deltakerkommunene er 
representert i styret i FIKS ved lederne av kontrollutvalgene med nestlederne i 
kontrollutvalgene som personlige varamedlem.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for styret til behandling. Styrets vedtak oversendes som innstilling i 
saken til de gjenværende deltakerkommunene i FIKS. 
 
 
Ås, 02.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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Sammendrag 
Konklusjon:  
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever bred kompetanse og større 
fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon mellom KUBIS, FIKS og ROKUS vil gjøre 
det lettere å møte disse utfordringene.  
 
Utredningen anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta 
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny 
selskapsavtale. Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 
3 eiervalgte medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Dagens 3 kontorer 
opprettholdes, hovedkontoret blir på Lørenskog som ROKUS har i dag. 
 
Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha en 
bemanning på 7 årsverk, og et budsjett på 6,64 millioner kroner. Viken 
kontrollutvalgssekretariat vil ha en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid med 
medarbeidere med utdanning innen økonomi, samfunnsfag og revisjon, i tillegg til 
juridisk spisskompetanse. Utover høy formell kompetanse og bred 
utdanningsbakgrunn, vil selskapet ha lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra 
andre relevante arbeidsområder. 
 
1 Utfordringer fremover  
 
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte 
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre 
effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at 
kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontroll.  
 
Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som også 
påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil være sentrale for 
arbeidet framover:  
 

1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker 
år for år  
Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer 
proaktive for å følge opp sitt mandat. Innbyggernes økte bevissthet om 
sine rettigheter fører til flere henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes 
økte status i kommunene også til at flere saker forelegges 
kontrollutvalget.  

 
2. Økt egenkontroll i ny kommunelov  

Kontrollutvalget vil etter ny lov få nye oppgaver i form av forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og kontroll med 
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Spesielt 
førstnevnte oppgave vil trolig innebære ekstra fokus. 

 
3. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter  

                                                 
1 Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, Deloitte 2004 
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For å kunne rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at 
de får faglige utfordringer og et bedre fagmiljø. Få ansatte gir økt 
sårbarhet ved sykdom og begrenset kompetanse. 
 

4. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen  
I slike saker er det kontrollutvalget som har innstillingsrett til 
kommunestyret, og saken skal forberedes av kontrollutvalgets 
sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav, nye arbeidsoppgaver og flere 
samarbeidsparter for sekretariatet å forholde seg til. 
 

 

2 Bakgrunn 
  
FIKS og ROKUS har tidligere samtaler om sammenslåing. Samtalene ble gjenopptatt 
tidlig i 2018. Mot slutten av 2018 henvendte KUBIS seg til ROKUS med forespørsel 
om mulig sammenslåing. ROKUS og FIKS var positive til dette. Styrelederne og de 
daglige lederne har hatt jevnlige møter, og vært styringsgruppe for arbeid med 
utredning av saken og utarbeidelse av selskapsavtale. Beslutningsgrunnlaget er 
utarbeidet med henblikk på å slå sammen FIKS, KUBIS og ROKUS. 
 
I KUBIS inngår Buskerud fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune 
blir til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold 
fylkeskommuner. De to sistnevnte fylkeskommunene har i dag ett felles 
kontrollutvalgssekretariat med en ansatt sekretær. Denne ordningen videreføres i 
Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det har ikke lyktes oss å få dialog med 
dette sekretariatet om sammenslåing. 
 
 
3 Dagens sekretariatsordninger  
 
Sekretariatene har etablert faste rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av 
sakene i kontrollutvalgene. Forberedelsene av flere saker er et teamarbeid. 
Sekretæren for det enkelte utvalg har en selvstendig rolle, men i kompliserte saker 
innhentes råd fra leder og kolleger. Som hovedregel deltar bare en medarbeider fra 
selskapene i hvert utvalgsmøte.  
 
Sekretariatene er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer, og har 
journal- og arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
Alle tre sekretariatene benytter Public 360 som arkiv- og saksbehandlingssystem. 
Dette omfatter innkallinger og saksdokumenter til utvalgene, protokoller, inngående 
og utgående saker, journal og arkiv. FIKS leier et lukket område i Public 360 hos 
vertskommunen og får hjelp og service fra kommunen. KUBIS og ROKUS har 
anskaffet sak- arkivsystemet Public 360 online. 
 
FIKS og ROKUS kjøper IT-tjenester av kontorkommunen. KUBIS kjøper tjenestene 
av privat leverandør. 
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Sekretariatene utvikler og drifter sine internettsider selv, og har en serviceavtale med 
leverandør ved problemer. 
 
Sekretariatene fører ikke regnskapet selv.  
 
De tre sekretariatene er nokså like i arbeidsform og kultur. Det ansees som 
uproblematisk å harmonisere arbeidsrutiner mv. og vi benytter det samme sak 
arkivsystemet. På det administrative området kan det være mulig å ta ut en liten 
effektiviseringsgevinst. Dette er omtalt under 8.1. 
 
Dagens sekretariatsordninger for kommunene i Follo, Buskerud og på Romerike kan 
oppsummeres med følgende: 
 

 FIKS KUBIS ROKUS 

Organisasjonsform Koml. § 27 Koml. § 27 IKS 
    
Deltakere/eiere (1.1.19) 
 

7 kommuner 16 kommuner 
+1 fylkeskommune 

13 kommuner 

Deltakere/eiere (1.1.20) 
 

5 kommuner 13 kommuner 11 kommuner 

Andre oppdrag  Flå kommune (ønsker 
å bli deltaker) 

2 kommuner  
(Asker til 1.1.20) og 
Bærum) 

    
Innbyggertall pr. 1.1.19 142 671 269 265 293 020 

(+188 364) 
    
Øverste styringsorgan Styret Styret Representantskapet 
    
Ansatte årsverk 1,6 3 3,4 
Ansettelsesforhold Ås kommune Buskerud fylkeskomm. ROKUS IKS 
    
Hovedkontor Ås Drammen Lørenskog 
    
Pensjonsordning KLP Buskerud  

fylkeskommunale  
pensjonskasse 

KLP 

    
Finansieringsmodell 50% etter folketall  

50% fast beløp 
Fakturering etter  
medgått tid 

40% etter folketall  
60% etter medgått tid 

    
Budsjett 2019 1,96 mill. kr. 3,42 mill. kr 2,98 mill. kr. 
Salg av tjenester (2019)   +400 000 kr 
    
Kostnader pr innbygger 13,8 kroner 12,7 kr 10,4 kroner 
    
Antall møter (2018) 52 113 118 
Antall møter pr utvalg 7-8 møter 6-7 møter 7-8 møter 
    
Antall saker (2018) 266 1.016 863 
Antall saker pr møte 5-6 saker 8-9 saker 7-8 saker 

 
 
4 Sekretariatets oppgaver  
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Kommunestyret er pålagt å sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at 
utvalget må ha bistand slik at lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan 
imidlertid pålegge sekretariatet å utføre oppgaver utover dette. I tillegg må 
kontrollutvalgssekretariatet være uavhengig av kommunens administrasjon og 
revisor.  
 
Oppgavene som FIKS, KUBIS og ROKUS utfører er i stor grad bestemt av 
kontrollutvalgenes aktivitet, og kan oppsummeres med følgende: 
 
1. Administrasjon:  

Sekretariatene har bl.a ansvaret for å oppfylle kontrollutvalgets arkivplikt, 
oppdatere egne/utvalgenes nettsider og oversender til kommunenes nettsider. 
 

2. Saksbehandling:  
Sekretariatene forbereder og kvalitetssikrer sakene og følger opp 
kontrollutvalgenes vedtak. Sekretariatet påser at sakene er forsvarlig utredet. 
Forsvarlighetskravet til kontrollutvalgssekretariatet er det samme som 
rådmannen er underlagt.  

 
3. Utredning:  

Sekretariatene gjør egne undersøkelser (som ikke er revisjon) etter oppdrag 
fra utvalgene. Sekretariatene lager plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll. ROKUS utarbeider overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for sine kommuner. FIKS utarbeider 
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt etter bestilling fra 
utvalgene. Sekretariatene utreder valg av revisjonsordning og foretar eventuell 
konkurranseutsetting av hele eller deler av revisjonsoppdrag. 

 
4. Møteavvikling - møtegjennomføring 

Sekretariatene står for innkalling til møtene og fører protokoller, inviterer andre 
deltakere og tilrettelegger møtene.  

 
5. Rådgivning:  

Sekretariatene er en viktig faglig ressurs og diskusjonspartner for 
kontrollutvalgene både før, under og mellom utvalgsmøtene. 

 
6. Koordinering/bindeledd:  

Sekretariatene er kontrollutvalgenes operative ledd. Sekretariatene står for 
dialogen med rådmannen og revisjonen på vegne av utvalget og sørger for 
effektuering og oppfølging av utvalgenes saker. 

 
 
5 Uavhengighet - Lovens krav generelt  
 
Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle 
sin rolle på en tillitvekkende måte. Det er et lovkrav at sekretariatet skal være 
uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette innebærer at sekretær ikke 
kan være ansatt i administrasjonen, eller utføre revisjonsoppgaver for kommunen.  
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For sekretariatet gjelder forvaltningslovens habilitetskrav. Den som utfører 
sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved utførelsen av 
oppgavene. 
 
Den som er sekretær, er direkte underordnet kontrollutvalget, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 
 
6 Kompetanse, sårbarhet og bemanning  

6.1 Krav til kompetanse  
 
Kommuneloven fastslår at «sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt».   
 
Forsvarlighetskravet innebærer at sekretariatet må sørge for at de saker som legges 
frem er forsvarlig utredet, jf. tilsvarende krav til rådmannen i kommunelovens § 23. 
 
Kommunaldepartementet har utdypet dette i rundskriv H 15/04: 
 

«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal 
sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.»  
 
 «Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget 
skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 
Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha 
tilgang på en bredt sammensatt kompetanse 

 
I Kontrollutvalgshåndboken (desember 2015) skriver Kommunal-departementet (s. 
22) bl.a.: 
 

«Det er (..) viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet 
regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig 
faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør 
derfor holde seg oppdatert om saker som er relevante for 
kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og 
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i 
kommunen.» 

 
Utover dette er det ikke fastsatt noen nærmere kompetansekrav til sekretariatene. I 
forarbeidene til ny kommunelov skriver departementet «Kommunestyret er pålagt å 
sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. 
Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at utvalget må ha bistand slik at 
lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan imidlertid pålegge sekretariatet å 
utføre oppgaver utover dette.» 
 
Alle tre sekretariater er medlem av bransjeorganisasjonen Norges 
Kommunerevisorforbund. Gjennom medlemskapet har sekretariatene forpliktet seg til 
at den enkelte medarbeider skal gjennomføre minimum 105 timer etter- og 
videreutdanning innenfor relevante fagområder, i løpet av tre år. 
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6.2 Medarbeidernes utdanning og erfaring 
 

De ansatte i de tre selskapene har samlet sett høy formell kompetanse og bred 
utdanningsbakgrunn, i tillegg til lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra andre 
relevante arbeidsområder. Sekretariatet vil ha medarbeidere med utdanning på 
masternivå innen økonomi, samfunnsfag og revisjon, i tillegg til juridisk 
spisskompetanse og god innsikt i kommunal forvaltning. Dette gir Viken 
kontrollutvalgssekretariat en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid. 
 
Sekretariatene har også samlet sett «erfaringsbank» med tusenvis av saksfremlegg. 
 
Gjennom dialog med eierne har alle tre sekretariat fått tilbakemeldinger på at eierne 
er meget tilfreds med tjeneste leveransene. 
 

 
7 Alternative organisasjonsformer for et nytt selskap   
I 2018 var det 52 kontrollutvalgssekretariat i Norge. De fleste kommunene har valgt å 
organisere sekretariatsbistand for kontrollutvalgene i interkommunalt selskap (IKS) 
eller samarbeid etter § 27 i kommuneloven2.  
 
FIKS og KUBIS baserer i dag sitt arbeid på koml. § 27, ROKUS er organisert som et 
IKS. Sekretariatene har gode erfaringer med sine modeller.  
 

7.1 Modeller for organisering av interkommunalt samarbeid 
 
Nedenfor følger en presentasjon av de ulike organisasjonsformene som kommuner 
kan benytte for interkommunalt samarbeid.  
 
1. Interkommunale selskap (IKS) 
Interkommunale selskap (IKS) er regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om 
interkommunale selskaper (IKS-loven). Loven er tilpasset kommunale eiere, og er 
harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Organisasjonsformen egner seg 
godt for tjenester kommunene utfører i samarbeid og i egen regi slik som sekretariat 
for kontrollutvalg. Et IKS har to styringsorganer; et representantskap, som velges av 
eierne, og et styre, som velges av representantskapet. Et IKS er et eget rettssubjekt 
med en egen selskapsavtale. Eierne har samlet sett ubegrenset ansvar, selskapet 
kan ikke gå konkurs. Alle eiere må være representert i eierorganet 
(representantskapet), ingen kan møte med fullmakt. Det er ikke anledning til å 
gjennomføre fjernmøter i eierorganet.  
 
2. Interkommunalt samarbeid etter § 27 (kommuneloven av 1992) 
Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 27 
fastsetter at to eller flere kommuner «kan opprette et eget styre til løsning av felles 
oppgaver». Den nærmere organiseringen av samarbeidet skal fastsettes i egne 
vedtekter, men er for øvrig lite regulert, slik at det i stor grad er opp til kommunene å 
bestemme rammene for og innholdet i virksomheten. Ved § 27 kan kommunene 
                                                 
2 Deloitte; Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, 2014. 
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avtale å opprette virksomheten som eget rettssubjekt, og det er tilstrekkelig med ett 
styringsorgan hvor alle deltakerne skal være representert.  
 
Det øverste styringsorganet kan ha andre organer under seg og kalle dette «styre».3 
Ikke alle kommuner trenger å være representert i dette styret. Styringen av dette 
selskapet kan etter dette bli ganske likt et IKS-selskap, med noen av de samme 
begrensinger og muligheter.   
 
Interkommunalt samarbeid etter § 27 brukes for selskaper som har til hensikt å løse 
felles kommunale oppgaver.  
 
I forbindelse med ikrafttredelse av ny kommunelov vil denne organisasjonsformen 
bortfalle. Interkommunale samarbeid som er organisert etter § 27 må være omdannet 
til et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) senest fire år etter at ny lov trer i kraft.  
 
 
3. Kommunalt oppgavefellesskap – KOF (kommuneloven av 2018) 
I lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) blir § 
27-samarbeid erstattet med kommunalt oppgavefellesskap4. Som i § 27 skal eierne 
ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. 
Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser. 
Organiseringen blir noe likt som for IKS, dvs. med eget representantskap som 
øverste styringsorgan. Representantskapet står fritt til å kunne opprette andre 
organer til styring av oppgavefellesskapet. Det skal inngås en samarbeidsavtale 
mellom deltagerne som skal vedtas av kommunestyrene. Representantskapet gis en 
begrenset mulighet til å vedta endringer i avtalen. Eierrepresentantene må selv møte 
i eierorganet, slik som i IKS. 
 
4. Samvirkeforetak (SA) 
Samvirkeforetak etter lov 29.juni 2007 nr.81 om samvirkeforetak (samvirkelova) er 
basert på medlemskap, ikke eierskap. Foretaket eies og styres av de som 
bruker/handler med foretaket, det vil si medlemmene. Kommuner kan være 
medlemmer. Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar. Hovedregelen er at alle 
medlemmene har en stemme hver på årsmøtet. Et samvirke er regulert gjennom krav 
til vedtekter med et minstekrav til innhold. Årsmøtet er øverste organ og tilsvarer 
representantskapet og generalforsamlingen i et IKS og AS. Hvert medlem kan møte 
med en fullmakt på årsmøtet.  
 
Samvirkeforetak er en fleksibel samarbeidsform og passer godt hvis det er mange 
medlemmer. Innmelding som medlem i et samvirke skjer ved at styret godkjenner 
søknad om dette. Tilsvarende ved utmelding.  
 
Modellen er i statsstøttesammenheng også egnet for produksjon av tjenester som 
selges i et konkurransemarked. 
 
Samvirkeforetak er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men 
selskapsformen har frem til nå vært lite benyttet som samarbeidsform i 

                                                 
3 Se Overå og Bernt; Kommuneloven med kommentarer 2006, s. 203   
4 Se Lovvedtak 81 (2017-2018), Innst. 369 L (2017-2018), Prop. 46 L (2017-2018), NOU 2016:4 Ny kommunelov 
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kommunesektoren. Samvirkeforetak er en mulig organisasjonsform for egenregi, og 
kan derfor benyttes for et kontrollutvalgssekretariat.  
 
Pr 27.05.19 er det kun Revisjon Midt-Norge SA og Møre og Romsdal Revisjon SA 
som har valgt denne organisasjonsformen for å sikre revisjonstjenester til 
henholdsvis 54 kommuner samt Trøndelag fylkeskommune og 29 kommuner samt 
Møre og Romsdal fylkeskommune.  
 
5. Aksjeselskap (AS) 
Aksjeselskap etter lov 13.juni 1997 nr.44 om aksjeselskaper (aksjeloven) er godt 
tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og 
konkurranseeksponering. Aksjeselskap er et eget rettssubjekt og eiernes ansvar er 
begrenset til innskutt kapital. Øverste organ er generalforsamlingen, hvor 
kommunene utøver sitt eierskap. Generalforsamlingen velger styre. Representantene 
kan møte med fullmakt. 
 
Med tilpasninger av selskapets formål og en avtale mellom eierne som utdyper dette 
kan selskapsformen benyttes til å organisere kontrollutvalgssekretariat. Det er ingen 
som har organisert sekretariatet for kontrollutvalg som aksjeselskap. 
 
 
I tabellen nedenfor er det en sammenligning av de mest aktuelle 
organisasjonsformene. 
 

 
  

Kommunalt 
oppgavefellesskap 

Interkommunalt 
selskap (IKS) 

Samvirkeforetak 
(SA) 

Aksjeselskap  
(AS) 

Formål/hensikten bak 
modellen 

Drift av felles oppgaver  Kan benyttes til alle typer 
kommunale tjenester. 

Fremme 
medlemmenes 
økonomiske 
interesser 

Oppgaver av 
forretningsmessig 
art 

Rettssubjekt Nei/kan være Ja Ja Ja 
Skattesubjekt Nei Ja Ja Ja 
Eierskap Deltakere Deltakere – eierandel Medlemmer – 

medlemskap 
Aksjeeier 

Antall eiere/deltakere Minst 2 Minst 2 Minst 2 En eller flere 
Innmelding Likelydende vedtak i 

samtlige kommunestyrer 
Likelydende vedtak i 
samtlige kommunestyrer 

Styret godkjenner 
innmelding etter 
søknad 

Kjøp av aksje 

Uttreden Ingen lovkrav. Fastsettes 
i samarbeidsavtalen 

Ett års skriftlig varsel Tre måneders 
skriftlig varsel 

Salg av aksje 

Styringsdokument Samarbeidsavtale Selskapsavtale Vedtekter Vedtekter 
Endring av 
styringsdokument 

Skal vedtas av alle 
kommunestyrene 

Skal vedtas av alle 
kommunestyrene 

Årsmøte Generalforsamling 

Eierstyring valg av representantskap valg av representantskap valg av delegat til 
årsmøtet 

valg av fullmektiger 
til 
generalforsamling 

Øverste styringsorgan 
 

Representantskap Representantskap  Årsmøte Generalforsamling  

Møte- og stemmerett  Representantskapets 
medlemmer og 
personlige vara 

Representantskapets 
medlemmer og 
personlige vara 

Medlemmer eller 
medlemmer  
m/fullmakt 

Aksjonærer eller 
fullmektig med 
fullmakt fra eierne 

Krav til 
beslutningsdyktighet 

Flertall av valgte 
medlemmer 

2/3 av valgte 
medlemmer 

Flertall av de 
møtende 

Flertall av de 
møtende 

Flertallskrav      
- Generelt Flertall av de møtende Flertall av de møtende Flertall av de 

møtende 
Flertall av de 
møtende 

- Endring av 
styringsdokument 

2/3 av de avgitte 
stemmene 

2/3 av alle eierne 2/3 av de avgitte 
stemmene 

2/3 av de avgitte 
stemmene 
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Krav om kapital Nei Nei Ja Ja 
Økonomisk 
Ansvar 

Ubegrenset Ubegrenset Begrenset til 
innskutt kapital 

Begrenset til 
aksjekapitalen 

Beslutningsmyndighet 
for budsjett og 
økonomiplan 

Representantskapet Representantskapet Styret Styret 

 
 
7.2 Drøfting av aktuelle organisasjonsformer 
Det er fire organisasjonsformer som fremstår som mulige; kommunalt 
oppgavefellesskap, IKS, aksjeselskap (AS) og samvirkeforetak (SA). Aksjeselskap er 
en organisasjonsform som er godt tilpasset for virksomheter som opererer i et 
marked med risiko- og konkurranseeksponering. Dette er ikke tilfelle for 
sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Vi anser derfor ikke aksjeselskap som en 
aktuell organisasjonsform. 
 
Samvirkeforetak er generelt lite brukt av kommunene, og er ukjent i vår region. Vi vil 
på nåværende tidspunkt derfor ikke anbefale å bruke denne organisasjonsformen for 
å organisere kontrollutvalgsekretariatet. 
 
Det tredje alternativet er §27 som må omdannes til kommunalt oppgavefellesskap 
(KOF) som KUBIS og FIKS er organisert som i dag. Styringsformen er fleksibel, men 
vårt inntrykk er at den primært benyttes i samarbeid med færre deltakere enn det 
som er aktuelt ved en fusjon mellom FIKS, KUBIS og ROKUS. Vi anbefaler derfor 
ikke KOF. 
 
IKS-loven er en utprøvd og regulert styreform for kommunale tjenester som ROKUS i 
dag drives innenfor, og som de fleste kommunene har lang og positiv erfaring med. 
Vi anser derfor at dette er den mest hensiktsmessige organisasjonsformen for 
kontrollutvalgssekretariatet. Det er imidlertid enkelte spørsmål som bør drøftes 
nærmere.   
 

7.3 Nærmere om enkelte spørsmål 
Regler om konkurranse i egenregi 
EUs innkjøpsregelverk omfatter egenregi eller utvidet egenregi5. Dette innebærer at 
minimum 80% av aktiviteten til en virksomhet må utføres for eierne. Noe som igjen 
innebærer at ca. 20% av aktiviteten i selskapet kan utføres for andre enn eierne. 
ROKUS IKS selger i dag sekretariatstjenester til andre (Asker og Bærum). Salg av 
disse tjenestene ligger i dag godt innenfor dette kravet. 
 
Bestemmelsen innebærer en klar begrensning på salg av tjenester for selskaper som 
driver i egenregi. En modell hvor selskapet eies av et fåtall av kommunene med sikte 
på salg til de øvrige er derfor ikke gjennomførbar.  
 
Eierstyring 
Rokus har hatt samtaler med sine eiere i forbindelse med forslaget om å slå sammen 
sekretariatene. Kommunene på Romerike har gitt uttrykk for at koordinering av 
eierstyring er en utfordring når det er mange eiere. Utfordringene er knyttet til  

• Konfliktpotensialet mellom eierne 
                                                 
5 Forskrift 12.august 2016 nr.974 om offentlige anskaffelser (FOA) kapittel 3 
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• Selskapets strategibehov 
• Rådmannens innflytelse på oppdraget. 

 
Når det gjelder kontrollutvalgssekretariat synes det ikke å være konflikter mellom 
eierne. Det har til nå ikke vært uenighet om saker som behandles av 
representantskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke har behov for å investere for 
å yte tjenesten, og ikke kan ta opp lån. Et kontrollutvalgssekretariat har et klart 
mandat gitt av kommuneloven med forskrifter.  
 
Selskapets strategibehov er knyttet til behovet for forutsigbare rammevilkår. Eierne 
har enstemmig vedtatt en strategi for vekst for selskapet for å sikre en robust 
organisasjon med kompetente medarbeidere i en tid hvor vi opplever færre oppdrag 
som følge av kommunereform.  
 
Rådmannen har ikke stor innflytelse på oppdraget i et slikt selskap, det følger av 
lovbestemmelsen om at sekretariatet er underlagt kontrollutvalget. Det er derfor 
kontrollutvalgets behov (bestillinger) som avgjør tjenestevolumet. 
 
Eierstyring i et kontrollutvalgssekretariat vil i første rekke skje ved valg av selskapets 
styre. Det vil derfor være viktig at eierne utpeker en valgkomite, og utformer en 
instruks for komiteen.  
 
Det er uansett viktig å sikre bred politisk forankring av sakene som behandles i 
representantskapet. Dette er mulig ved å involvere et bredere utvalg av folkevalgte i 
eierstyringen, som på Romerike hvor formannskapene/kommunestyrene behandler 
alle sakene til representantskapsmøtene. I Follo gjennomføres generalforsamling/ 
representantskapsmøter for alle interkommunale selskap som har slike organer i regi 
av Follorådet. God informasjonsflyt fra selskapet til kommunen er også viktig. 
Eierne på Romerike påpekte også i samtalene at det må være lett å tre ut av 
selskapet. En innvending mot IKS-formen er at det kan synes vanskelig å tre ut, det 
er beheftet med store økonomiske kostnader. For et kontrollutvalgssekretariat, vil 
IKS-lovens minimumstid for uttreden på ett år være tilstrekkelig. Når det gjelder 
kostnader ved å tre ut av et selskap som ikke har låneforpliktelser, vil dette i første 
rekke være knyttet til pensjonsforpliktelser. I dette selskapet vil slike forpliktelser ikke 
bli prohibitive, da dette selskapet er nokså nystartet og har få medarbeidere.  
  
Et annet forhold som ble pekt på var at IKS-loven legger opp til at det må fattes 
likelydende vedtak i eiernes kommunestyrer om endringer i selskapsavtalen. På 
denne måten kan eiere få blokkerende mindretall. Vi har derfor foreslått i 
selskapsavtalen likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller 
de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. 
Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av 
samarbeidet. 
 
Om endringer i IKS-loven 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt uttrykk for at det er behov for å 
revidere IKS-loven. Ett tema i denne forbindelse vil være oppdatering og 
modernisering av loven, hvor blant annet spørsmålet om representantskapsmøter må 
avholdes som fysiske møter må avklares. Det er nå åpnet opp for at kommunestyret 
kan avholde fjernmøter. Dagens teknologi gir gode og sikre løsninger for å 
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gjennomføre møter hvor alle kan se og høre hverandre. Fjernmøter innebærer også 
at enkelte folkevalgte som har lang reisevei, eller av ulike årsaker ikke har anledning 
til reise til møtelokalet, likevel kan delta på møtet. Aksjeloven gir også adgang til å 
gjennomføre en «forenklet generalforsamling» (se aksjeloven § 5-7), det vil si 
eiermøte i en annen form enn fysisk møte. Det er mye som taler for at også 
representantskapsmøter vil kunne bli omfattet av regler om fjernmøte.   
 
I Kommuneproposisjonen 2019, uttaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
at endringene i IKS-loven også vil se på regulering av interkommunale selskap og 
forholdet til statsstøtteregelverket. En arbeidsgruppe som har utredet og vurdert 
konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet, foreslår blant annet at 
det innføres krav om separat regnskap og skatteplikt for kommunens økonomiske 
aktivitet for å sikre overholdelse av regelverket. Rokus betaler i dag skatt av inntekter 
på salg av tjenester. Innføring av et regnskapsmessig skille mellom denne aktiviteten 
og egenregi vil det være enkelt å oppfylle.  
 
Møtehyppighet 
Vi legger til grunn at eierforsamlingen i kontrollutvalgsekretariatet skal vedta både 
budsjettet og regnskapet for selskapet. I IKS er dette lovregulert, og det er vanlig å 
ha to ordinære møter for behandling av disse sakene – ett på våren (regnskap) og ett 
på høsten (budsjett). Hvis det er ønskelig å redusere antall møter, vil det være 
gjennomførbart å legge frem begge disse sakene i vårmøtet (innen utgangen av 
april). Konsekvensen er at budsjettarbeidet må starte tidlig på året. Dette kan 
eventuelt vedtas av representantskapet. 
 
 
Vi vil peke på at kontrollutvalgene er en viktig del av kommunens egenkontroll, og 
kontrollsekretariatet er kontrollutvalgenes egen ressurs for å kunne ivareta sitt 
mandat. De viktige, kommunale oppgavene som sekretariatet ivaretar tilsier at 
ordførerne (eierrepresentantene) i kommunene bør kunne prioritere å delta i 
eierforsamlingene en eller to ganger per år.  
 

7.4 Erfaringer med IKS-formen 
Avslutningsvis vil vi peke på at erfaringene med samarbeid organisert som IKS 
mange steder er gode, selv der det er mange eiere. Konsek Trøndelag IKS er eid av 
36 kommuner og 1 fylkeskommune. K-sekretariatet IKS ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for 24 kommuner i Troms og Nordland, 1 fylkeskommune og 
Longearbyen lokalstyre.  
 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er eid av 31 kommuner og 3 
fylkeskommuner. Her benyttes ett av de årlige representantskapsmøtene til faglig 
oppdatering rundt spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. 
 
Interkommunalt arkiv Kongsberg som har 39 eiere, har hatt en ordning med ett årlig 
møte siden 2003. Kun 4 – 5 ganger har de hatt behov for å innkalle til ekstraordinært 
representantskapsmøte, og da for å behandle saker knyttet til opptak av nye eiere og 
nytt bygg. 
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7.5 Anbefaling 
IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste 
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere, slik tilfellet er for et 
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på 
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 
Selskapsformen mangler noe smidighet i dag, da det ikke er mulig å møte med 
fullmakt i eierforsamlingen eller gjennomføre fjernmøter. Dette kan imidlertid bli 
endret ved den kommende revisjonen av IKS-loven. God kommunikasjon mellom 
selskapet og eierkommunene og gode systemer og rutiner som sikrer kommunene 
tilstrekkelig tid til å behandle sakene i forkant av representantskapets møter er en 
forutsetning. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. Selv om Viken kontrollutvalgssekretariat er 
blir lite selskap, ivaretar det viktige kommunale oppgaver som det bør være av 
interesse for den politiske ledelsen i kommunen å delta i eierstyringen av.  
 
På denne bakgrunn anbefaler de daglige lederne at det nye selskapet organiseres 
som interkommunalt selskap, IKS, hvor formålet er å levere sekretariatstjenester til 
kontrollutvalgene.  
 
Erfaringer fra sammenslåing av de 3 revisjonsenhetene på Romerike viste at det er 
krevende å legge ned et IKS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet må 
godkjenne søknad om avvikling, noe som krever administrative ressurser til 
forberedelse og et eget avviklingsstyre. Selskapet må avgi regnskap året etter at det 
er nedlagt. Det er også utfordringer knyttet til å opprette et nytt selskap. Det nye 
selskapet vil for eksempel ikke få organisasjonsnummer før alle kommunestyrene har 
vedtatt selskapsavtalen, og erfaringen er at dette tar tid. Selskapet må ha 
organisasjonsnummer for å få opprettet bankkonto, inngå avtaler etc. Dette gjør at vi 
anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta opp eiere fra 
Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny selskapsavtale. 
Selskapsavtalen kan suppleres av en eieravtale som vedtas av representantskapet. 
Ved overgangen til et nytt selskap må det tas høyde for at det nye selskapet må ha et 
lite oppstartsfond til oppstart, og som en buffer mot uforutsette kostnader til pensjon 
og drift. Det er redegjort for dette i kap.8. 
 
Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 3 eiervalgte 
medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Krav om kjønnsrepresentasjon gjelder. 
Styret bør for øvrig settes sammen av personer med komplementær og relevant 
kompetanse, ha god rolleforståelse og personlige egenskaper som passer samt være 
motivert for styrearbeidet som er i tråd med KS’ anbefalinger for eierskap.  
 
 
8 Kostnader og finansieringsmodell  

8.1 Forutsetninger 
Kontrollutvalgsekretariatene leverer en kunnskapsbasert tjeneste, hvor de ansattes 
kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Sekretariatets kapasitet henger også 
nøye sammen med bemanningen. Om lag 80% av kostnadene i selskapene er 
lønnsutgifter.  
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Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Fra 2020 vil det være 29 
eierkommuner. De store kommunene har 10 + møter, de minste har 4 -5 møter, 
mens 7 møter pr år er vanlig for det store flertall av kommunene våre. 
Arbeidsbelastningen til sekretariatet kommer i perioder. Det er mange saker å 
forberede og mange møter som skal dekkes januar – mai og i september – 
november. Vi har normalt ikke mulighet til å forskyve arbeidsdagen på møtedager, 
noe som fører til mye mertid som må tas ut i rolige perioder. Vi legger derfor opp til 
en bemanning på 7 årsverk.  
 
Ved en fusjon vil vi kunne ta ut effektiviseringsgevinster ved at sekretariatet får større 
fleksibilitet til å ta ekstra oppdrag, mer standardisering og økt spesialisering.  På 
driftssiden bør vi få lavere kostnader til tjenester som ett revisjonshonorar og ett 
styrehonorar. Husleiekostnader, kostnader til arkiv, IKT, føring av lønn og regnskap 
antar vi vil ligge på samme nivå, da organisasjonen blir omtrent like stor.  
 

8.2 Prinsipper for finansiering 

Sekretariatene har hatt ulik praksis for hvordan utgiftene har blitt fordelt (fastbeløp og 
etter folketall). Arbeidsdelingen mellom sekretariatet og revisor er også forskjellig. 
Dette gjelder oppgaver som overordnet analyse som danner grunnlaget for plan for 
forvaltningsrevisjon, samt gjennomføring av eierskapskontroller. Sistnevnte oppgave 
betraktes som revisjon i henhold til den nye kommuneloven, og vil for fremtiden 
ivaretas av revisor. Overordnet analyse som etter ny lov omtales som risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, er en oppgave som kontrollutvalget ikke bare bør ha regien 
med, men også et eierskap til. ROKUS gjennomfører overordnet analyse, og har lagt 
opp til en prosessuell tilnærming hvor utvalgene har deltatt aktivt. Erfaringen er at 
dette gir kontrollutvalgene god innsikt i kommunen og et godt grunnlag for å bestille 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Viken kontrollutvalgssekretariat legger opp 
til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger for alle kontrollutvalg. Det er 
imidlertid nødvendig å foreta tilpasninger av arbeidsdelingen i startfasen.  
  
For 2020 legges dagens finansieringsmodell til grunn i hvert av selskapene. 
Representantskapet vil få seg forelagt saker om harmonisering av 
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles når organisasjonen er på 
plass.  Prinsipper for en ny og omforent finansieringsmodell vil være: 
 

1. Fakturering av medgått tid. ROKUS har 60% i dag. Hvorvidt det også skal 
være en komponent som betales I henhold tl folketall må vurderes. 

2. Vi legger opp til at «overordnet analyse» (risiko- og vesentlighetsvurderinger) 
legges til kontrollutvalget og sekretariatet, med eventuell bistand fra revisor. 

3. Dersom ressursinnsatsen i en kommune blir høyere enn forventet, må det 
gjøres budsjettendring i løpet av året. 

 
 

 8.3 Budsjett for det nye selskapet 
 
Viken kontrollutvalgssekretariat har behov for et oppstart-tilskudd på 800 000 kroner 
som skal dekke kjøp av utstyr (pc, pad og telefon) samt lisenser og andre 
engangskjøp. Vi forutsetter at det nye selskapet kan overta kontorpulter og inventar 
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fra KUBIS, FIKS og ROKUS. Vi foreslår at innskuddet betales i henhold til eierandel. 
Se tabell 2. 
 
Nedenfor er det presentert budsjett for 2020 med en bemanning på 7 årsverk.  
 
Driftsinntekter Budsjett 

Overføringer 7 142 000 

Salgsinntekter 200 000 
Totalt 7 342 000 

Driftsutgifter   

Lønn inkl sos 5 509 000 
 Drift 1 833 000 
Brutto driftsresultat 0 

 
 
Forslag til betaling fra eierkommunene, eierandeler og oppstartstilskudd for Viken 
kontrollutvalgssekretariat:  
 

        
 Forslag 

til 
eierandel 

Deltaker-
innskudd 

Kommuner Innbyggere 2019 2020     
Drammen 100 000 0 675 000 9 72 000 
Lillestrøm 83 821 0 510 000 9 72 000 
Lørenskog 38 670 295 000 302 000 6,5 52 000 
Ullensaker 36 576 284 000 292 000 6,5 52 000 
Ringerike 30 283 275 000 283 000 5,5 44 000 
Kongsberg 27 410 300 000 320 000 4,5 36 000 
Lier 25 980 190 000 196 000 3,5 28 000 
Eidsvoll 24 647 240 000 247 000 3,5 28 000 
Nittedal 23 545 240 000 245 000 3,5 28 000 
Nes (Akershus) 21 681 230 000 235 000 3,5 28 000 
Ås 20 084 279 000 313 000 3,5 28 000 
Nesodden 19 287 273 500 305 000 3,5 28 000 
Øvre Eiker 18 926 190 000 210 000 3,5 28 000 
Rælingen 17 874 213 000 219 000 3,5 28 000 
Vestby 17 486 261 000 291 850 3,5 28 000 
Nye Aurskog-

Høland 17 072 210 000 213 000 3,5 28 000 

Frogn 15 735 249 000 274 550 3,5 28 000 
Modum 13 880 180 000 200 000 3,5 28 000 
Nannestad 13 240 190 000 196 000 3,5 28 000 
Enebakk 10 945 216 000 234 700 3,5 28 000 
Hole 6 833 125 000 135 000 1,5 12 000 
Gjerdrum 6 704 166 000 171 000 1,5 12 000 
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Hol 4 471  150 000 1 8 000 
Sigdal 3 488 125 000 140 000 1 8 000 
Hurdal 2 903 150 000 154 000 1 8 000 
Flesberg 2 688 85 000 110 000 1 8 000 
Nore og Uvdal 2 482 120 000 140 000 1 8 000 
Krødsherad 2 277 85 000 110 000 1 8 000 
Rollag 1 411 85 000 100 000 0,5 4 000 
Flå 1 069 80 000 100 000 0,5 4 000 

    5 336 500 6 922 100 100 800 000 

 
 
 
9 Lokalisering  
Selskapene har i dag en gunstig fysisk plassering i forhold til reiseavstanden til 
møtene i sine utvalg. Vi vil derfor opprettholde dagens 3 kontorer, hovedkontoret blir 
på Lørenskog som ROKUS har i dag. 
 
 
10 Konsekvenser   
En sammenslåing av FIKS, KUBIS og ROKUS vil skje som virksomhetsoverdragelse 
ved at arbeidsgiveransvaret for de ansatte i FIKS, KUBIS og ROKUS overdras fra 
henholdsvis Ås kommune, Buskerud fylkeskommune og Rokus IKS til det nye 
selskapet med samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de har i dag. Det nye 
selskapet får da ansvaret for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene og eierne av selskapet: 

• Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten 
og gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 

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

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

graden av spesialisering i sekretariatet.  
 
Mulige ulemper ved fusjon: 

• I et selskap med mange eiere kan det være utfordrende å koordinere 
eierstyringen. God kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene samt 
gode systemer og rutiner som sikrer kommunene tilstrekkelig tid til å 
viderebehandle selskapet saker i eierkommunenes organer kan bidra til å lette 
dette. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. Vi skal ikke undervurdere behovet for 
eierstyring, men vil påpeke at tjenestens innhold bestemmes av 
kontrollutvalget slik loven er i dag. Eierne fastsetter budsjettet og regnskapet. 
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Dette er et lite og oversiktlig selskap, som ikke har lov til å ta opp lån eller har 
behov for investeringer i infrastruktur utover pc og telefon.  

  
11 Selskapets ansatte 
Denne sammenslåingen er en virksomhetsoverdragelse. Det er ikke anledning til å si 
opp noen som følge av virksomhetsoverdragelse. Men ved sammenslåing kan det 
oppstå overtallighet, slik det vil gjøre i vårt tilfelle. Overtallighet oppstår dels fordi vi 
mister oppdrag som følge av at noen kommuner slår seg sammen. Vi mister også 
Nordre Follo (tidligere Oppegård og Ski) som har besluttet å kjøpe 
sekretariatstjenesten i markedet, og Nesodden som har meldt seg ut av FIKS. 
Arbeidstakerne er ikke vernet når det er overbemanning, og vi ser oss nødt til å 
tilpasse bemanningen til oppdragsmengden. Dette innebærer å gå ned fra 8 årsverk 
fordelt på 9 ansatte til 7 årsverk. 
 
Vi har hatt en felles samling med alle ansatte hvor vi snakket om prosessen, det nye 
selskapet herunder bemanning, organisering og arbeidsform. De ansatte i de tre 
selskapene ser positivt på å bli en del av et større sekretariat med større fagmiljø og 
redusert sårbarhet ved blant annet sykefravær, og  ser positivt på muligheten for å 
kunne oppnå kompetanseutvikling innenfor et større fagmiljø som også kan åpne for 
mulighet til å spesialisere seg innenfor enkeltområder innen kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til forestående overtallighet.  
 
12 Konklusjon og videre fremdriftsplan   
 
Utredningen anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta 
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny 
selskapsavtale.  
 
Utredningen er styrebehandlet i ROKUS 6.6.2020. Utredningen styrebehandles i 
FIKS og KUBIS medio juni. 
 
ROKUS sender over sak om fusjon mellom kontrollutvalgssekretariatene i Buskerud, 
Follo og Romerike til behandling i representantskapet medio juni. 
Representantskapet har møte 26. september. På denne måten får eierkommunene 
god tid til å forberede saken.  
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VIKEN 
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Selskapsavtale 
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1 Om selskapet 
1.1 Selskapets navn og deltakelse 
VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med 
hjemmel i lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper. 
 
Selskapet har følgende deltakere: 
 

Organisasjonsnummer Kommunenavn 

948 164 256 Aurskog-Høland 
921 234 554 Drammen 
964 950 113 Eidsvoll 
964 949 581 Enebakk 
940 898 862 Flesberg 
964 951 462 Flå 
963 999 089 Frogn 
864 949 762 Gjerdrum 
944 889 116 Hol 
960 010 833 Hole 
939 780 777 Hurdal 
942 402 465 Kongsberg 
964 962 855 Krødsherad 
857 566 122 Lier 
820 710 592 Lillestrøm 
842 566 142 Lørenskog 
970 491 589 Modum 
964 950 202 Nannestad 
938 679 088 Nes (Akershus) 
944 383 565 Nesodden 
971 643 870 Nittedal 
964 950 946 Nore og Uvdal 
940 100 925 Ringerike 
964 963 282 Rollag 
952 540 556 Rælingen 
964 962 766 Sigdal 
933 649 768 Ullensaker  
943 485 437 Vestby 
954 597 482 Øvre Eiker 
964 948 798 Ås 

 
1.2 Rettslig status 
Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret. 
 
1.3 Forretningsadresse 
Selskapet har hovedkontor i Lørenskog med avdelingskontor i Buskerud og Follo. 
 
2 Selskapets formål 
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i 
tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for 
andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket. 
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3 Deltakernes eierandel og innskuddsplikt 
Deltakernes eierandel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets driftsfond 
kr 800.000,- etter følgende fordeling: 
 

Kommuner 
Eierandel 

(i %) 
Deltaker- 
innskudd 

Drammen1 9,0 72 000 
Lillestrøm2 9,0 72 000 
Lørenskog 6,5 52 000 
Ullensaker 6,5 52 000 
Ringerike 5,5 44 000 
Kongsberg 4,5 36 000 
Lier 4,0 32 000 
Eidsvoll 3,5 28 000 
Nittedal 3,5 28 000 
Nes (Akershus) 3,5 28 000 
Ås 3,5 28 000 
Nesodden 3,5 28 000 
Øvre Eiker 3,5 28 000 
Rælingen 3,5 28 000 
Vestby 3,5 28 000 
Aurskog-Høland3 3,5 28 000 
Frogn 3,5 28 000 
Modum 3,5 28 000 
Nannestad 3,5 28 000 
Enebakk 3,0 24 000 
Hole 1,5 12 000 
Gjerdrum 1,5 12 000 
Hol 1,0 8 000 
Sigdal 1,0 8 000 
Hurdal 1,0 8 000 
Flesberg 1,0 8 000 
Nore og Uvdal 1,0 8 000 
Krødsherad 1,0 8 000 
Rollag 0,5 4 000 
Flå 0,5 4 000 
  100,0 800 000 

 
 
Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht. foranstående skal 
oppfylles ved kapitalinnskudd i form av penger. 
 
Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende 
eierandelen.  
 
Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å 
                                       
1 Kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slås sammen til Drammen kommune fra 01.01.2020. 
2 Kommunene Skedsmo, Fet og Sørum slås sammen til Lillestrøm kommune fra 01.01.2020. 
3 Kommunene Aurskog-Høland (Akershus) og Rømskog (Østfold) slås sammen til Aurskog-Høland kommune fra 
01.01.2020. 
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ivareta selskapets drift. 
 
4 Selskapets styrende organer 
4.1 Representantskapet 
4.1.1 Representantskapets sammensetning 
Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av medlemmer med 
personlige varamedlemmer – 1 fra hver deltakerkommune. Deltakerkommunene 
oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett 
overfor sine representanter.  
 
Representantskapets medlemmer og vara velges for fire år om gangen.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet 
Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og 
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i 
representantskapet. 
 
Representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 
 
Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
 
4.1.3 Representantskapets møter 
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, 
revisor eller minst en av deltakerkommunene krever det.  
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av deltakerkommunene er til 
stede. 
 
Styret og daglig leder deltar i representantskapets møter med talerett så sant ikke 
representantskapet bestemmer noe annet.  
 
Representantskapets møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.  
 
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal 
underskrives av møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets 
leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling og saksliste skal sendes deltakerkommunene samtidig. Protokoll skal 
sendes til deltakerkommunene så snart den er undertegnet. Skriftlig 
beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker 
før møtet. 
 
4.2 Styret 
4.2.1 Styrets sammensetning 
Styret velges av representantskapet og består av 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer som velges for to år. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av 
begge kjønn i styret gjelder.  
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Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede 
representantskapets valg av styre. 
 
4.2.2 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det 
avtroppende representantskap i deres siste møte.  
Valgkomiteens funksjonstid er fire år. 
 
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til VIKEN 
kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke 
vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag 
på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til leder og 
nestleder i representantskapet  
 
.  

 
4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og drift og utøver all myndighet som ikke 
er tillagt representantskapet.  
 
Styret kan delegere myndighet til daglig leder i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.  
 
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin 
virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding. 
 
4.2.4 Styrets møter 
Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem 
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. 
Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene 
ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til 
stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har møteleder dobbeltstemme.  
 
Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører 
har møte- og talerett i styremøtene.  
 
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal 
underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig 
leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes deltakerkommunene samt 
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes deltakerkommunene og 
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.  
 
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig 
leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap. 
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4.3 Daglig leder 
Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder 
forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under 
betryggende kontroll. 
 
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders 
myndighet.  
 
Daglig leder har møte- og talerett i styret og representantskapet. Styret og 
representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker. 
 
Styret skal vedta en instruks for daglig leder. 
 
4.4 Revisjon 
Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen. 
 
5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning 
5.1 Finansiering 
Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, 
fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av 
representantskapet.  
 
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig 
innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen. 
 
5.2 Regnskap 
Selskapet skal føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og –forskrifter. 
 
5.3 Behandling av handlings- og økonomiplan og budsjett 
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i 
representantskapet om handlings- og økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år. 
 
Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. 
Budsjettet skal inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til 
deltakerkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler. 
Deltakerkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i disse dokumentene.  
 
Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal oversendes 
deltakerkommunene senest 15. september, og forslagene skal behandles i den 
enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet.  
Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i 
representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet. 
 
6 Endringer i selskapets formelle forhold 
6.1 Endringer i selskapsavtalen 
Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i 
IKS-loven § 4. 
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Dersom det er fattet likelydende vedtak i 2/3 av kommunene om endring av 
selskapsavtalen, skal den/de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, 
behandle spørsmålet om endring av selskapsavtalen på nytt 
 
6.2 Opptak av nye deltakere 
Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av 
selskapsavtalen. 
 
6.3 Uttreden av selskapet 
En deltakerkommune kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. 
Oppsigelsestid for uttreden vil gjelde påfølgende kalenderår.  
 
▪ Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og reglene i IKS loven om 

uttreden gjelder.   
 
 
6.4 Oppløsning av selskapet 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om dette. Vedtak om oppløsning 
skal gjøres av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.  
 
For øvrig vises til bestemmelsene om oppløsning i lov om IKS. 
 
6.5 Tvister  
Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen skal så langt råd er, løses ved at 
partene søker ens forståelse.  Dersom det oppstår tvist mellom deltakerkommunene 
om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst 
gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.  
Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved 
mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent 
mekler, skal I så fall benyttes. 
7 Ikrafttreden 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.2020 eller så snart den er vedtatt av 
deltakernes respektive kommunestyrer. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 37/19 Kurs og konferanser 2020 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00151-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:

1) 
2) 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 3.-4. juni 2020:

1) 
2) 

Vedlegg: 
Program NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2020 

SAKSUTREDNING: 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020  
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll 
og tilsyn i kommunal sektor. I 2019 samlet konferansen rundt 650 deltakere.  

Konferansen avholdes 29. - 30. januar 2020 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen.  

Påmeldingsfrist er 12.desember 2019. 

Hovedtemaer: 

 Politikerhets. På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle
ytringer og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

 Rent drikkevann – hva gikk galt?

 Bærekraft i et revisjonsperspektiv

 Personvern i kommunene

 Bompengeselskapene

Minikurs parallelt med hovedprogrammet: 
Parallelt med deler av hovedprogrammet blir det avholdt minikurs med nye ledere og 
medlemmer av kontrollutvalgene som målgruppe. Det er begrenset antall deltakere 
på minikursene.  
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Tema for minikursene er:  

 Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgave. 

 Lederrollen i kontrollutvalget.  

 De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet. 
 
 
FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2020 
Konferansen avholdes 3.- 4.juni 2020 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. 
Kontrollutvalget i Ås har vært medlem av FKT siden 2013.  
 
Det er foreløpig ikke lagt ut informasjon om konferansens innhold. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
I kontrollutvalgets budsjett for 2020 er det satt av kr 40 000,- til kurs og opplæring for 
at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.  
Sekretariatet vil stå for påmelding.  
Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger 
sendes direkte til kommunen. 
 
Avslutning:  
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 19.11.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
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Onsdag 29. januar
Registrering og enkel servering

Velkommen
u Konferansier Anne Grosvold og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Demokratiets kår
u Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsuke-
   general” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

Hat og trusler mot folkevalgte?
u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer 
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
Anne Grosvold i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere 
   ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

Lunsj

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?
u Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

Pause
 

Rent drikkevann – hva gikk galt?
u Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
   kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Rent drikkevann – en selvfølge?
u Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

Rent drikkevann – et felles ansvar
Anne Grosvold i samtale med:
Innlederne m.fl. (kommer)

Pause

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag
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Torsdag 30. januar
Bærekraft – hva er det?
u Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for 
   berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Bærekraftmålene – hva må til lokalt 
og sentralt?
En samtale med:
u Carlo Aall
u Tina Bru (H), andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite
u M.fl. (kommer)

Pause

Gode bestillinger og gode analyser 
– kontrollutvalgets muligheter
Anne Grosvold i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer 
   kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag 

Pause

Personvern – hva gjør vi i kommunene?
u Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Pause

Bompengeselskapenes pengebruk
u Peter Svaar, journalist i NRK

Lunsj  
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Se info nederst

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer 
  av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle 
og oppgaver
u Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, 
   seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 09.00 - 10.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u Alexander Etsy Jensen, rådgiver i Temark og     
   tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem   
   av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å 
forstå det kommunale regnskapet
u Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,          
   regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet
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Begrenset antall plasser
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 12. desember 2019. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten 
    ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo
Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00  •  post@nkrf.no  •  www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no  •  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no |  post@nkrf.no
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 38/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00029-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Ås KU 221019, Inspeksjonsrapport 2019 Nordre Follo renseanlegg, 
Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Nordbytun 
skole - Ås kommune, Aktivitetsplan Ås KU pr 221019 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 08/19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 – 2023, 
Saksprotokoll KST sak 55/19 (ikke vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 29/19 Protokoll Ås KU 22.10.19 (vedlagt) 
OS 30/19 Inspeksjonsrapport 2019 Nordre Follo renseanlegg (vedlagt) 
OS 31/19 Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen – Nordbytun skole, Ås kommune (vedlagt) 
OS 32/19 Aktivitetsplan pr 22.10.19 (vedlagt) 
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Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 



38/19 Referat og orienteringer - 19/00029-6 Referat og orienteringer : Protokoll Ås KU 221019

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 22.10.2019 kl. 18:30 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Anne Odenmarck (Ap) nestleder, Janna Bitnes 
Hagen (Ap), Liv Korslund (Sp), Christian Hellevang (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ellen Benestad, kommunalsjef Oppvekst og opplæring (under sak 27/19) 
Emil Schmidt, økonomisjef 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Fra FIKS møtte: 
Unni Westli, rådgiver 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.10.2019 
 
 
 

Håkon L. Henriksen/s./  Anne Odenmarck/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

27/19 17/00012-14 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten, hjelpetiltak i hjemmet, Ås 
kommune 

3 

28/19 19/00086-2 Ås kommune - 2. Tertialrapport 2019 4 

29/19 19/00122-2 Revisjonsstrategi 2019 5 

30/19 19/00097-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 6 

31/19 19/00029-5 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Ås KU-27/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, 
hjelpetiltak i hjemmet, Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding angående oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, til 
orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 22.10.2019: 
Leder innledet. 
Kommunalsjef Ellen Benestad orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 22.10.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding angående oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, til 
orientering.  
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Ås KU-28/19 
Ås kommune - 2. Tertialrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar 2.tertialrapport 2019 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 22.10.2019: 
Økonomisjef Emil Schmidt orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 22.10.2019: 
 
Kontrollutvalget tar 2.tertialrapport 2019 til orientering. 
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Ås KU-29/19 
Revisjonsstrategi 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 22.10.2019: 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for revisjonsstrategien. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 22.10.2019: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019 til orientering. 
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Ås KU-30/19 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr 

1.954.000,-: 
 

Tekst Budsjett  
2020 

Kontrollutvalgets drift 161 000 

Kjøp av sekretariatstjenester  313 000 

Kjøp av revisjonstjenester  1 480 000 

SUM 1 954 000 

 
2. Forslaget følger Ås formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes budsjett 

for 2019. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 22.10.2019: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 22.10.2019: 

 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr 

1.954.000,-: 
 

Tekst Budsjett  
2020 

Kontrollutvalgets drift 161 000 

Kjøp av sekretariatstjenester  313 000 

Kjøp av revisjonstjenester  1 480 000 

SUM 1 954 000 

 
2. Forslaget følger Ås formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes budsjett 

for 2019. 
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Ås KU-31/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 22.10.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 22.10.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
1. Tilsyn Nordbytun ungdomsskole 
Kommunalsjef Ellen Benestad orienterte. 
Endelig rapport fra tilsynet foreligger ikke per dags dato. 
Kontrollutvalget vil få oversendt endelig tilsynsrapport når denne er offentlig. 
 
 
2. Rapport om kjøp i forhold til rammeavtaler 
Christian Hellevang tok opp saken. 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte. 
Rapporten er ikke ferdigstilt per dags dato, men det arbeides med den. 
Endelig rapport vil bli oversendt kontrollutvalget. 
 
 
VEDTAK 
Sak 1 Nordbytun ungdomsskole og sak 2 rapport om kjøp i forhold til rammeavtaler: 
 
Kontrollutvalget beklager at disse to sakene ikke er ferdigstilt, og at det sittende 
utvalget ikke får anledning til å sluttbehandle dem. 
 
 
Oppsummering kontrollutvalgets arbeid 2015-2019 
Utvalgets medlemmer delte erfaringer om hvordan kontrollutvalgets arbeid har vært i 
løpet av perioden 2015-2019. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18:56 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken Postadresse: Postboks 325, 1502 Moss 
Besøksadresse:  Telefon: 69 24 70 00 Org. nr.: 974 761 319  
E-post: fmovpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/ostfold 

 
NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Saksbehandler: 

Høyungsletta 19 Anette Strømme 
1407 Vinterbro  
  

    
 
 
 

Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Mellomlagringsplass for slam ved Nordre Follo 
renseanlegg  
Kontrollnummer: 2019.117.I.FMOV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Bjørn Hånde  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Steinar Iversen  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
Anette Strømme  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
Andreas Røed   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mellomlagringsplass for slam ved 
Nordre Follo renseanlegg den 02.10.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke 
får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 4 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Resipientundersøkelse og overvåking mangler 
 Miljørisikovurdering har mangler 
 Beredskapsplan mangler 
 Avvikshåndtering har mangler 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

2019/49163
Dato: Deres ref.:

21. oktober 2019 Bjørn Hånde
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
21. oktober 2019 Anette Strømme Hilde Sundt Skålevåg 
dato kontrollør  seksjonssjef 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Ås kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: NORDRE FOLLO RENSEANLEGG  

Organisasjonsnr.: 974633884  Eies av: 971521570  

Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Mellomlagringsplass for slam ved Nordre Follo 
renseanlegg 

Anleggsnr.:  0214.0016.02 

Kommune: Ås  Fylke: Akershus  

Anleggsaktivitet: Biologisk behandling av org. avfall   

Tillatelse gitt: 11.11.2013  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte 
industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Tillatelsen fra 11.11.2013 
(tillatelsesnr: 2013.0341.T) 

 Internkontroll 

 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 Mellomlagringsplass for slam ved Nordre Follo renseanlegg plikter snarest å rette opp de 
avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, 
må Nordre Follo renseanlegg IKS innen 31. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som 
viser hvordan avvik er rettet.  

 
 Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.  
  
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Anette Strømme. 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. 
september 2019.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Mellomlagringsplass for slam ved 
Nordre Follo renseanlegg bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. 
forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags 
varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til 
statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere 
informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell 
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende 
saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få 
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom 
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Resipientundersøkelse og overvåking mangler 
 



38/19 Referat og orienteringer - 19/00029-6 Referat og orienteringer : Inspeksjonsrapport 2019 Nordre Follo renseanlegg

Inspeksjonsrapport 2019.117.I.FMOV   Side 5 av 7 
Versjon 2019.02.15

Avvik fra:  
Tillatelsen etter forurensningsloven til mellomlagring av avløpsslam – Nordre Follo 
renseanlegg datert 11.11.2013 (tillatelsen) punkt 6. Resipientundersøkelse og overvåking. 
 
Kommentarer: 
Tillatelsen setter krav om at Nordre Follo renseanlegg IKS skal utføre regelmessige 
undersøkelser og overvåkning av bekken ved mellomlagringsplassen for slam. Resultatene av 
overvåkningen skal legges inn i Vannmiljødatabasen. 
 
Nordre Follo renseanlegg IKS er ansvarlig for å utarbeide et overvåkingsprogram, utføre 
prøvetaking og vurdere om driften av mellomlager for slam påvirker bekken. 
 
Nordre Follo renseanlegg IKS opplyste at de ikke tar prøver selv i Vassflobekken/Fåleslora 
(tilløpsbekk til Gjersjøen).  Det ble oppgitt på tilsynet at Vannområde Bunnefjorden med 
Årungen og Gjersjøvannet (PURA) har et prøvetakingspunkt i bekken, men det utføres ikke 
regelmessige målinger.  
 
Nordre Follo renseanlegg skal vurdere om mellomlagring av slam påvirker bekken og om de 
beskyttende miljøtiltak som er iverksatt er tilstrekkelige, noe som ikke gjøres i dag. 
 
Alle prøvetakingsresultater i resipienten skal legges inn i fagbasen Vannmiljø for å bidra til 
økt informasjon om miljøtilstanden i resipienten. Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for 
videre arbeid med vannforvaltning og oppfølging av vannforskriften. Fylkesmannen kan ved 
behov bidra til å opprette nye lokaliteter i Vannmiljø for de aktuelle prøvepunktene. 
 
Laboratorium som benyttes kan legge analyseresultatene direkte inn i skjema som deretter 
importeres til Vannmiljø. Importskjemaet som skal benyttes til innlegging av data, kan lastes 
ned fra Vannmiljø. 
 
 
Avvik 2 
Miljørisikovurdering har mangler  
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 3 Miljørisikovurdering og beredskapsmessige tiltak mot utslipp. 
Tillatelsen punkt 7.4 Internkontroll. 
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5 punkt 6 og 8. 
 
Kommentarer: 
Tillatelsen krever at det skal utarbeides en miljørisikovurdering for å kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene. På bakgrunn av miljørisikoanalysen skal det utarbeides en 
handlingsplan med tiltak som reduserer risikoforholdene med fastsatte frister for 
gjennomføring, samt hvem som er ansvarlig for å gjennomføre risikoreduserende tiltak. 
Dette skal være en del av virksomhetens internkontroll og skal revideres jevnlig for å sikre at 
internkontrollen, herunder miljørisikovurdering og handlingsplan, fungerer som forutsatt. 
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Miljørisikovurderingen var fra 2014, og det ble opplyst på tilsynet at det arbeidet for å 
revidere denne i løpet av 2019.  Miljørisikovurdering skal være et levende dokument som 
skal revideres jevnlig. Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for å oppdatere 
miljørisikovurderingen. 
 
Nordre Follo renseanlegg IKS kunne ikke dokumentere en handlingsplan for 
risikoreduserende tiltak. Det ble oppgitt på tilsynet at det i dag brukes en investeringsplan, 
og at de mindre investeringene og utbedringene håndteres utenom en plan.
 
Miljørisikovurderingen kan forbedres ved at alle risikomomenter belyses. Det kan være 
hensiktsmessig å ta med overholdelse av tillatelse og overvann som risiko.  Alle 
risikoreduserende tiltak, også de tiltak som er utført, kan synliggjøres i 
miljørisikovurderingen. 
 
 
Avvik 3 
Beredskapsplan mot forurensning mangler 
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 3.3 Etablering av beredskap. 
 
Kommentarer: 
En oppdatert beredskapsplan skal foreligge samtidig med miljørisikovurderingen. På 
bakgrunn av farer, hendelseskjeder og konsekvenser som er identifisert skal det etableres en 
oppdatert beredskapsplan mot forurensning. Beredskapsplanen skal være skriftlig og skal 
kontinuerlig evalueres.   
 
Virksomheten kunne ikke under tilsynet vise til en dokumentert beredskapsplan mot 
forurensning for mellomlagringsplassen for avløpsslam på Nordre Follo renseanlegg. 
 
 
Avvik 4 
Avvikshåndteringen har mangler  
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 7.4 Internkontroll. 
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5 punkt 7. 
 
Kommentarer: 
Interkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets-
lovgivningen. 
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Nordre Follo renseanlegg IKS har et avvikssystem, men mangler i dag definisjon av hva et 
avvik er. Hendelser som for eksempel feilanalyser hos eksternt laboratorium blir ikke fanget 
opp i dagens avvikshåndtering. 
 
Det mangler en oversikt over avvik med frister og tiltak for oppfølging på alle avvikene. 
 
Skriftlig rutine for avvikshåndtering var mangelfull. 
 
 
 
7. Anmerkninger 
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen. 
 
 
 
 
8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
9. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Gebyr ved kontroll (M-297)  
 



38/19 Referat og orienteringer - 19/00029-6 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Nordbytun skole - Ås kommune

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 

 

TILSYNSRAPPORT 
 

Skolens arbeid med 

elevenes utbytte av opplæringen 

 

 

Ås kommune 

Nordbytun ungdomsskole  

 

5.11.2019 

  



38/19 Referat og orienteringer - 19/00029-6 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Nordbytun skole - Ås kommune

2 

 

 

 

Innhold  

Sammendrag ........................................................................................................ 3 

1. Innledning ........................................................................................................ 5 

2. Om tilsynet med Ås kommune – Nordbytun ungdomsskole ..................................... 6 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler ................................................ 6 

2.2 Tema for tilsynet........................................................................................... 6 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet ..................................................................... 6 

2.3.1 RefLex, dokumentasjon, intervjuer og elevmapper ....................................... 7 

2.3.2 Spørreundersøkelse ................................................................................. 7 

2.4 Lesehjelp til tilsynsrapporten……………………………………………………………………………………….8 

3. Skolens arbeid med opplæringen i fag .................................................................. 9 

4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte ............................................23 

5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning .....33 

6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring ...................................................36 

7. Forhåndsvarsel om pålegg om retting ..................................................................38 

8. Skoleeiers rett til å kommentere foreløpig tilsynsrapport .......................................39 

Vedlegg: Resultater spørreundersøkelsen ................................................................40 

Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget ......................................................................44 

  



38/19 Referat og orienteringer - 19/00029-6 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Nordbytun skole - Ås kommune

3 

 

 

 

Sammendrag 

Fylkesmannen åpnet 13.03.2019 felles nasjonalt tilsyn med skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen i Ås kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Nordbytun 

ungdomsskole.  

 

Tema og formål 

Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. Det overordnede formålet er skolens 

arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av følgende tema: 
 

 

• skolens arbeid med opplæringen i fag 

• underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 

• underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

• vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 

Gjennomføring 

Fylkesmannen gjennomførte stedlig tilsyn ved Nordbytun ungdomsskole 8.05.2019. Våre 

vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon og 

intervjuer, herunder rektors og utvalgte læreres egenvurderinger som vi ba om i 

tilsynsvarselet. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene på skolen, se 

kapittel 2.3.2. Vi har i tillegg gjennomgått fem tilfeldig valgte elevmapper.  

 

Forhåndsvarsel er sendt Ås kommune i brev av 19. 08.2019. Nordbytun ungdomsskole mottok 

sin foreløpige tilsynsrapport i brev samme dato. Fylkesmannen avholdt sluttmøte på skolen 

27.8.2019. Kommunen har gitt tilbakemelding på forhåndsvarselet og foreløpig rapport i epost 

av 26.9.2019. 

 

 

Avdekkede lovbrudd ved Nordbytun ungdomsskole 

Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 27 rettslige krav. Vi har i kapitlene 3 og 4 

konstatert lovbrudd. Følgende pålegg kan bli aktuelle å vedta etter rettefristen: 

 

Skolens arbeid med opplæring i fag, jf. kapittel 3 

 

Ås kommune må se til at: 

a. rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i 

det enkelte faget 

b. rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til hva som blir 

vektlagt i vurdering av elevens kompetanse 

c. rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget 

og de individuelle opplæringsmål i IOP 

d. innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 

opplæringen, herunder tydeliggjøre når det er gjort avvik fra LK06 

e. IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra ordinære 

læreplaner 
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Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte, jf. kapittel 4 

 

Ås kommune må se til at: 

f. elevene fra og med 8. årstrinn får halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle fag 

og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet 

g. skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen 

gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene 

kan øke kompetansen sin 

 

 

Status på rapporten og veien videre 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under 

tilsynet. Fristen er 14.02.2020. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven     

§ 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, 

jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet 

som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert.  

Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering 

av skolens øvrige virksomhet. 
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1. Innledning  

Fylkesmannen åpnet 13.03.2019 felles nasjonalt tilsyn med skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen i Ås kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Nordbytun 

ungdomsskole.  

 

Januar 2018 startet en ny periode med felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i 

Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående 

skoler og strekker seg over fire år. 

 

Det er Ås kommune som skoleeier som har det overordnede ansvaret for at kravene i 

opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Skoleeier er derfor 

adressat for denne tilsynsrapporten. 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under 

tilsynet. Fristen er 14.02.2020. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven     

§ 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, 

jf. forvaltningsloven kapittel VI. 
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2. Om tilsynet med Ås kommune – Nordbytun ungdomsskole 

Nordbytun ungdomsskole ligger i Ås kommune. Kommunen har åtte barneskoler og to 

ungdomsskoler, hvorav Nordbytun ungdomsskole er en av disse. Skolen hadde skoleåret 

2018/2019 til sammen 281 elever på 8. til 10. trinn.  

 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. 

kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og 

skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.  

 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 

som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 

denne, som er brutt. 

 

2.2 Tema for tilsynet  

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet; skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får 

et godt utbytte av opplæringen. Hovedpunkter i tilsynet er: 
 

• skolens arbeid med opplæringen i fag 

• underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 

• underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

• vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 

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

• får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen  

• får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av 

opplæringen 

• får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen  

• blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er 

tilfredsstillende 

 

I tilsynet vurderer vi om elevene får dette på Nordbytun ungdomsskole. Manglende 

etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine muligheter eller får 

lite utbytte av opplæringen.  

 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Ås kommune som skoleeier ble bedt om å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med 

hjemmel i kommuneloven § 60 c. Tilsynet har til nå inneholdt følgende aktiviteter: 

• åpningsmøte 9.04.2019 

• innhenting av dokumentasjon fra Nordbytun ungdomsskole 

• intervjuer 8. mai 2019 

• forhåndsvarsel om pålegg og foreløpig tilsynsrapport i brev 19.8.2019 

• sluttmøte 27.8.2019 

• Ås kommunes tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i epost av 

26.9.2019 
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Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 

intervjuer, se vedlegg til slutt i rapporten. 

2.3.1 RefLex, dokumentasjon, intervjuer og elevmapper 

Utdanningsdirektoratets nettbaserte system for egenvurdering, RefLex, er benyttet som 

informasjonsgrunnlag i dette tilsynet. RefLex er utfylt av skolens ledelse og utvalgte 

lærergrupper. Egenvurderingene gir informasjon til Fylkesmannen om tilstanden på 

tilsynsområdet. I tillegg har RefLex til hensikt å sette i gang prosesser på skolen og i kommunen 

knyttet til arbeidet med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. 

 

I RefLex viser skolens ledelse og lærere til skriftlig dokumentasjon som skal underbygge svarene, 

se vedlegg til slutt i rapporten. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av Fylkesmannen. 

RefLex ble besvart av skolens ledelse og av lærere i fagene kunst og håndverk, matematikk og 

KRLE.  

 

Fylkesmannen gjennomførte intervjuer med skolens ledelse og utvalgte lærere. Vi har i tillegg 

gjennomgått fem tilfeldig valgte elevmapper. 

2.3.2 Spørreundersøkelse 

I et tilsyn med stor vekt på organisering av opplæringen og underveisvurdering er det viktig 

å få med erfaringene fra elever. Fylkesmannen i Oslo og Viken valgte i dette tilsynet derfor å 

gjennomføre en spørreundersøkelse blant elever ved Nordbytun ungdomsskole. På denne 

måten blir «stemmene» fra langt flere elever hørt enn gjennom intervjuer med elever, som er 

en alternativ metode. 

Fylkesmannen ser det som viktig og har god erfaring med bruk av elevenes svar i tidligere 

tilsyn, fra skoler i andre kommuner. Å inkludere mange klasser/elevgrupper på flere årstrinn 

mener vi er en god måte å la elevene bli hørt på i tilsynssammenheng, jf. FNs 

barnekonvensjon artikkel 12 nr. 1. 

 

Fylkesmannen benyttet et elektronisk spørreskjema med åtte spørsmål, hvor elever skulle 

krysse av for ja eller nei. Resultatene av spørreundersøkelsen er vedlagt. 

For å sikre best mulig representativitet ba Fylkesmannen om at Nordbytun ungdomsskole delte ut 

spørreskjemaet til hele klasser. De tre fagene kunst og håndverk, matematikk og KRLE  

ble fordelt på klassene. Det er de samme tre fagene som rektor og lærere svarte på spørsmål 

om i RefLex. 

Fylkesmannen presiserte at å svare på spørreundersøkelsen var frivillig. Vi valgte alle klassene 

på skolen med til sammen 281 elever, og vi fikk tilbake svar fra 241. Dette tilsvarer en 

svarprosent på hele 86, som er svært høyt i en frivillig undersøkelse. Fylkesmannen vil benytte 

anledningen til å takke elever for deltakelse i undersøkelsen. Vi vil også takke ledelse og 

lærere ved Nordbytun ungdomsskole for bistand i gjennomføringen. 

Fylkesmannen har brukt elevsvarene som et viktig grunnlag i vår vurdering av om skolen 

følger de aktuelle bestemmelsene som spørreundersøkelsen omhandler. Vi har sendt resultater 

for de tre fagene enkeltvis til Nordbytun ungdomsskole. 
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2.4 Lesehjelp til tilsynsrapporten 

Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: 
 

• Kapittel 3: om skolens arbeid med opplæringen i fag 

• Kapittel 4: om underveisvurdering for å øke elevenes utbytte av opplæringen 

• Kapittel 5: om underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

• Kapittel 6: om vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 

Kapitlene 3-6 er delt inn på følgende måte:  
 

• Rettslig krav 

• Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

• Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er nummerert på samme måte som i RefLex. Når enkelte nummer er 

«hoppet over», er det fordi RefLex har enkelte inngangsspørsmål som innledning til et nytt tema, 

og det er ikke naturlig at disse inngangsspørsmålene følges opp i tilsynsrapporten. 

Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, fremkommer dette 

som korreksjonspunkt. I rapportens sammendrag og kapittel 7 «Forhåndsvarsel om pålegg om 

retting» er det en oppsummering av alle korreksjonspunktene i den foreløpige 

tilsynsrapporten. 

Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten: 
 

• LK06:  Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 

• IOP:  individuell opplæringsplan 

• RefLex: Utdanningsdirektoratets nettbaserte system for egenvurdering 

• PPS:   pedagogisk psykologisk senter 

• ITL:  Its learning – et digitalt verktøy brukt i kommunikasjon mellom skole og

  hjem 

• SU-lærer: Spesialundervisningslærer 

• 1310.no: digitalt styringsverktøy/styringssystem 
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3. Skolens arbeid med opplæringen i fag  

 

Rettslig krav 1.2 

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget. 

 

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til 

opplæringsloven § 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på 

kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere 

skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Lærerne svarer i RefLex at det hver høst settes av tid ved terminstart til at fagseksjoner 

arbeider med årsplaner, hvor det sikres at temaene til sammen dekker alle mål i 

læreplanen. Relevante kompetansemål knyttet til læreplan innenfor tema, føres også opp 

på ulike former for planer som brukes i opplæringen. Det opplyses videre at ledelsen gir 

en frist for når årsplanene skal være ferdig.  

 

I intervju opplyser lærerne at det skal lages årsplaner i alle fag. Disse skal ha et innhold 

som dekker kompetansemålene. Lærerne viser også i noen grad til læreverks innhold og 

struktur som støtte til at innholdet i opplæringen er knyttet til kompetansemål i faget. De 

sier at de er ukjente med om rektor sjekker opp, men regner med det. Årsplanene er 

tilgjengelig på fellesområder/digitale plattformer og rektor kan sjekke innholdet. Hvis 

man ikke har laget årsplaner, får man beskjed av rektor eller inspektør. Det er ikke gitt 

felles føringer på hvordan mål og kriterier skal synliggjøres. Dette er opp til lærerne. 

Lærerne har ikke opplevd at rektor har gitt tilbakemelding på om noe ikke er godt nok, 

og forutsetter da at det er i orden. Kompetansemålene står på sidene til Utdannings-

direktoratet, og de skrives ofte ut slik at de er aktuelle/oppdaterte. Faglærer skal føre 

målene på A-plan (aktivitetsplanen). Dette får lærerne beskjed om når de starter. Det 

oppgis at det er bevissthet på dette, og det er jobbet mye med det både på team og i 

fagseksjoner. Det fremkommer i intervjuene at lærerne ikke har fått tilbakemeldinger på 

A-planer. 

Rektor svarer i RefLex at sikringen av om opplæringens innhold knyttes til kompetanse-

mål i det enkelte fag, gjøres ved at det settes av tid til å jobbe med dette på plandager 

på starten av et skoleår, samt at planene ligger tilgjengelige på fellesområdet. Det settes 

en frist for når årsplanene skal være ferdige. Rektor gir også lærerne føringer på at det 

skal være mål i alle fag på alle arbeidsplanene for elevene. Rektor viser ellers til 

emneplaner/lokale læreplaner som utarbeides av faggruppene. Av dokumentet (mal) 

«Arbeidsplan» fremgår det at det skal angis mål for opplæringen i alle fagene elevene 

har i en uke. Vi ser av mottatt utfylt arbeidsplan at det fremgår i rubrikken for mål at det 

varierer mellom om lærer skriver inn mål knyttet til læreplanen, angir en aktivitet eller 

ikke er oppgir mål.  

 

I intervju opplyser skoleledelsen at det er opp til faggrupper å lage lokale læringsmål. 

Rektor antar at de fleste fagene har et dokument som beskriver en periode for 

opplæring. Det finnes mål på A-planer. Disse ligger tilgjengelig for rektor. A-planer 

knyttes til mål. Det er alltid avsatt tid til å jobbe med planene, og dette diskuteres 

personalgruppen hvert år. Rektor opplever at det er høy bevissthet rundt arbeidet med 

A-planer og læringsmål.  
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Rektor mener at mange fagrapporter er gode. Rektor leser disse og gir tilbakemeldinger. 

Frister for levering av årsplaner og fagrapporter ligger i 1310.no. Skoleledelsen setter av 

tid til å jobbe med årsplaner. 

 

Fylkesmannen har også mottatt eksempler på «Årsplan». Rektor opplyser her om at 

denne planen bare er en oversikt over tema og at hvert fag lager en emneplan/lokal 

læreplan i tillegg. 

 

Både lærere og rektor viser til at også læreverk i en viss grad brukes både for å opplyse 

elevene om mål for opplæringen og at læreverket sitt forslag på mål i noen grad benyttes 

som et utgangspunkt for å sikre at opplæringen er knyttet til læreplanmålene.   

 

Det er uklart for Fylkesmannens om arbeidet som lærerne gjør med å tilrettelegge og 

gjennomføre opplæringen etter LK06 skyldes rektors sikringsarbeid eller om det kommer 

av en innarbeidet praksis hos lærerpersonalet. Vi ser at det avsettes tid til arbeide med 

lokale læreplaner og at planene ligger tilgjengelige på fellesområdet. Videre ser vi at 

rektor gir lærerne føringer på at det skal være mål i alle fag på alle arbeidsplanene for 

elevene, samt at det settes frist for når årsplanene skal være ferdige. Samtidig er det 

ukjent for de ansatte og Fylkesmannen om rektor leser/kontrollerer årsplanene med 

hensyn til om opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget. Da planene er 

tilgjengelig på fellesområder regner de ansatte med at rektor leser planene. Det har ikke 

hendt at man har fått tilbakemeldinger på for dårlige årsplaner. 

 

Vi ser at rektor gir føringer og tilrettelegginger, men å sikre betyr både å gi føringer og 

ha oppfølging. Av dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt finner vi ikke hvem i 

ledelsen som eventuelt følger opp, etterser og sikrer at opplæringens innhold er knyttet 

til kompetansemål i faget. I dokumentasjonen ser vi heller ikke når eller hvordan 

skoleledelsen foretar en oppfølging av planene som sikrer at opplæringens innhold er 

knyttet til kompetansemål i faget. Fylkesmannen finner på denne bakgrunn det ikke 

godtgjort at rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til 

kompetansemål i det enkelte fag.  

 

På bakgrunn av dokumentasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens 

konklusjon at ledelsen ved Norbytun ungdomsskole ikke sikrer at 

undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemålene i det 

enkelte faget 

Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport 

Det rettslige kravet ikke er oppfylt. 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Nordbytun ungdomsskole har gitt en tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport. I denne 

tilbakemeldingen ligger en redegjørelse fra skolen hvor rektor kommenterer regelverks-

bruddene det ble konkludert med i foreløpig rapport. 

 

Angående brudd på rettslig krav 1.2 viser rektor til at de fleste fagene har periodeplaner 

som hun diskuterer med lærerne. Rektor skriver i sin kommentar at «Det som er forvir-

rende på Nordbytun er at de har et dokument som kalles «Årsplan for …. trinn», men 

dette er en oversikt over tema i fagene. Så er det ulike planer i fagene som er mer 

detaljerte, slik som lokal plan i kunst og håndverk, emneplaner i matematikk, eller 

Horisonter tema og mål i KRLE.» Rektor oppgir at «grunnen til at det har utviklet seg slik 

er at det som nå heter «Årsplan for….. trinn» ble et veldig stort dokument med 

kompetansemål og læringsmål knyttet til læreverk og ressurser, så den ble krympet ned 
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til det den er nå. Samtidig grodde det fram nye planer for fagene, og dette skjedde på 

ulikt vis.» Rektor opplyser at «Planene ligger på Teams for hvert trinn.» I rektors 

kommentar heter det at «Det er selvsagt rektors ansvar, og det sikres ved at rektor selv 

eller en annen i ledelsen gir tid til arbeidet, setter frist for arbeidet, og setter rammer for 

arbeidet ved at mål alltid skal være på arbeidsplanene. Videre heter det at «Jeg sjekker 

at planene er ferdigstilt i tide.»  

 

I kommentaren viser rektor til at «Nordbytun har derfor ikke et helhetlig verk som heter 

«Årsplan», men ulike planer.» Det heter videre at «Med tanke på at vi får nye læreplan-

er om ett år har jeg valgt å ikke sette i gang en revidering av disse planene for å få de 

likere i form, det viktige er at alle fag har en plan […]» Rektor bruker og opplyser lærer-

ne om «Nytt for skoleåret» fra Udir». Her fremkommer endringer i fagplaner. Rektor 

sjekker om planer er ferdigstilt til rett tid. Her heter det videre «men jeg sitter ikke og 

teller at alle kompetansemålene er med i hver plan. Dette forsvarer jeg med at læreplan-

ene er kjente for lærerne nå, vi har brukt dem i 13 år. Neste år kommer nye læreplaner, 

det vil selvsagt sette andre krav til oppfølging fra rektor.» Det er rektors oppfatning at 

det er «rektors sikringsarbeid over tid som skaper en innarbeidet praksis hos lærer-

personalet.»  

 

Fylkesmannens vurdering og konklusjon etter tilbakemelding 

Som vist til gis det tid til lokalt læreplanarbeid og ferdigstillingsfrister. Planene er 

tilgjengelige på felles digital plattform. Rektor gir lærerne føringer på at arbeidsplanene 

skal inneholde mål for elevene. Rektor viser til kunnskapen sin om at «de fleste fagene 

har et dokument som beskriver en periode for opplæringen» og at det finner sted 

diskusjoner om «ulike planer med lærerne.» De ansatte er ikke kjent om rektor 

leser/kontrollerer årsplanene med hensyn til om opplæringens innhold er knyttet til 

kompetansemål i faget, men de regner med at rektor leser planene. De har ikke fått 

tilbakemeldinger på årsplaner som ikke etterlever reglene. 

 

Å sikre betyr både å gi føringer og ha oppfølging. Av dokumentasjonen Fylkesmannen 

har mottatt finner ikke vi hvem i ledelsen som følger opp, etterser og sikrer at opplær-

ingens innhold er knyttet til kompetansemål i faget. I dokumentasjonen finner vi heller 

ikke når skoleledelsen foretar en oppfølging av planene som sikrer at opplæringens 

innhold er knyttet til kompetansemål i faget. Vi finner på denne bakgrunn det ikke 

tilstrekkelig godtgjort at rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens 

innhold til kompetansemål i det enkelte fag. På bakgrunn av dokumentasjonen som har 

fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens konklusjon at ledelsen ved Norbytun 

ungdomsskole ikke sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til 

kompetansemålene i det enkelte faget 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet ikke er oppfylt. 

 

 

Rettslige krav 1.3  

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for 

opplæringen. 

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre 

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Elevene skal kjenne til hva som er 

målene for opplæringen, og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes 

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til 

kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av 

elevens kompetanse. 

De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren vurderer et arbeid. Fra og 

med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. 
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Rektor må organisere skolen for å sikre at undervisningspersonalet formidler dette til 

elevene. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor viser i RefLex til at sikringen av at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett 

til å kjenne til mål for opplæringen, skjer gjennom at Nordbytun ungdomskole har jobbet 

med å lage PALS-rutine; «Regelmatrise for oppstart og avslutning av dagen». Her er ett 

av målene for oppstart av time at «Lærer gir en oversikt over innholdet/målene i timen», 

og ett mål for avslutning av timen - «Timen/målene oppsummeres». Videre er det gitt 

føringer fra rektor på at det skal være mål på elevenes arbeidsplaner for alle fag. Rektor 

opplyser at skolen også har perioder med lederobservasjon/-besøk i klassene, der 

oppstart av timen har vært en av tingene som observeres (for eksempel tema 

2017/2018). Tema i 2018/2019 er elevenes læring. 

 

Lærerne viser i Reflex til at fagseksjoner arbeider med årsplaner hver høst. Her sikres 

det at temaene til sammen dekker alle mål i læreplanen. På arbeidsplanen er mål for 

perioden listet opp. Før prøver får elevene gjerne en oversikt med disse målene 

oppsummert, enten på ark eller på ITL. Lærerne viser også til at rektor og lærerne 

sammen har utarbeidet en PALS-matrise for oppstart av timen, hvor det bl.a. uttrykkes 

forventninger om at lærer gjennomgår innhold og mål for hver undervisningstime.  

 

En av lærergruppene opplyser i intervju at de gjennomgår mål for hvert tema, gjerne ved 

å vise til læreplan og lærebøker, i tillegg til at læreplanens mål gjennomgås muntlig med 

elevene flere ganger i halvåret. Mål knyttet til læreplan føres også opp på to-ukers 

arbeidsplan. Her blir det blant annet vist til årsplan for 8. og 10. trinn 2018-2019. En 

annen lærergruppe opplyser at de gjennomgår mål for hver oppgave. En oppgave går 

gjerne over flere uker. På grunn av plass føres kun tema på årsplanen som deles ut til 

elever og foreldre. På elevenes arbeidsplan er det plass til å skrive inn tema, i tillegg til 

at det vises til oppgaveark med mål. Ved oppstart av oppgaveperioder gjennomgår lærer 

også muntlig hva som er mål for oppgaven og viser eksempler. Ledelsen har satt opp 

plan for observasjon i klassene i løpet av året. 

 

Det er sannsynliggjort for Fylkesmannen at arbeidet som lærerne gjør for å ivareta 

elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen kommer på bakgrunn av at rektor 

sammen med de ansatte har utarbeidet en PALS-rutine som sørger for at skolen har en 

innarbeidet praksis for oppstart av timer hvor lærer klargjør hva som er målet for økten. 

Skoleledelsen gjennomfører videre skolevandring hvor dette og nærliggende tema har 

fokus. På denne bakgrunn mener vi at rektor både gir føringer og har oppfølging og 

dermed sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for 

opplæringen. Det er videre beskrevet hvordan skoleledelsen ved Nordbytun 

ungdomsskole gjør dette.   

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt.  

 

Rettslige krav 1.4 

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til hva som 

blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse. 
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Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre 

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Elevene skal kjenne til hva som er 

målene for opplæringen, og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes 

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til 

kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av 

elevens kompetanse. 

De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren vurderer et arbeid. Fra og 

med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. 

Rektor må organisere skolen for å sikre at undervisningspersonalet formidler dette til 

elevene. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer i RefLex at Nordbytun ungdomsskole deltok i den nasjonale satsingen 

«Vurdering for læring» (ferdig 2012) og har deltatt i Ås kommune sin satsing på «Synlig 

læring». Det har vært ulike typer samlinger, for eksempel forelesninger og workshops 

med James Nottingham fra Challenging learning med fokus på feedback og feed forward. 

Dette har også vært jobbet videre med på skolen. Rektor svarer videre at elevens rett til 

å kjenne til hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse sikres gjennom 

utviklingsarbeidet på skolen. Her viser rektor til deling av praksis-eksempler, deling av 

vurderingskriterier samt vurderingspraksis for å sikre likere praksis på tvers av fag og 

trinn. Dette skjer både i felles utviklingstid og på fagseksjoner.  

 

Lærerne svarer i RefLex at de gjennomgår kjennetegn på måloppnåelse muntlig, eller at 

de gis skriftlig til elevene. Kriterier blir gitt i forkant av ny oppgave, prøver, 

presentasjoner, fagsamtaler, innleveringer etc. I enkelte fag blir det vist til eksempler. 

Egenvurderingsskjema og vurderingsskjema følger med større oppgavehefter. Når 

lærerne veileder elevene underveis i oppgavene, viser de til vurderingskriteriene. 

 

Lærerne opplyser at de blant annet har jobbet med egenvurdering og vurdering i felles 

plantid. Både gjennom innleverte eksempler og ved presentasjoner i plenum har ledelsen 

kunnet se lærernes vurderingspraksis i faget. 

 

I RefLex viser lærerne også til at skoleledelsen har satt opp en plan for skolevandring/ 

observasjon i klassene. Det er ikke opplyst om denne planen blir gjennomført eller skal 

gjennomføres. Lærerne viser videre til at skolen har en plan for utviklingsarbeid, og at 

vurdering er en del av denne planen. Av lærersvarene i RefLex går det frem at å formidle 

til elevene hva som blir vektlagt i vurderingen, er vesentlig for at både læring og 

vurdering skal bli god. Det går videre frem at de ansatte opplever at skolen har et fokus 

på dette.  

 

For å sikre likere vurderingspraksis på tvers av fag og trinn, vises det til 

utviklingsarbeidet på skolen, herunder deling av praksiseksempler og deling av 

vurderingskriterier. Slik saken er opplyst Fylkesmannen i tilsynet, ser vi ikke hvem i 

ledelsen som følger opp at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til 

hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse. Vi ser heller ikke hvordan og 

når det foretas en oppfølging av lærerne som sikrer at undervisningspersonalet ivaretar 

elevens rett til å kjenne til hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse.   

Å sikre betyr imidlertid både å gi føringer og ha oppfølging. Det er imidlertid uklart for 

Fylkesmannen om arbeidet som lærerne gjør for å ivareta elevens rett til å kjenne til hva 
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som blir vektlagt i vurdering av kompetansen deres, kommer på bakgrunn av at rektor 

sikrer dette, eller om det kommer av en innarbeidet praksis i lærerpersonalet.  

Fylkesmannen finner det på denne bakgrunn ikke godtgjort at rektor sikrer at 

undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til hva som blir vektlagt i 

vurdering av elevens kompetanse. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering har Nordbytun ungdomsskole ikke sannsynliggjort at 

rektor i tilstrekkelig grad organiserer skolen for å sikre at undervisningspersonalet 

formidler, ikke bare kompetansemålene i læreplanene, men også grunnlaget for 

vurderingen til elevene. 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt. 

 

 

Rettslige krav 1.5  

Rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/ 

i faget. 

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf. 

opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i 

grunnskolen og for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt pr. 

hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får 

opplæring i alle kompetansemålene i faget/på hovedtrinnet/i faget gjennom opplærings-

løpet.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Når det gjelder kravet om at rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle 

kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget, svarer rektor i RefLex at dette sikres 

gjennom arbeid med årsplaner og gjennom fagrapporter og emneplaner. 

 

Lærerne viser i RefLex til at bruken av læreverket Horisonter (KRLE) sikrer at alle målene 

er dekket. Lærerne opplyser at de følger dette læreverket fra 8. til 10. klasse. Tidligere 

eksamensoppgaver brukes også i opplæringen (matematikk).  

 

I RefLex blir det også vist til at «Fagrapporten» inneholder alle kompetansemål fra 8. til 

10. trinn. 

 

Lærerne viser i RefLex til at rektor sikrer dette gjennom fagseksjonenes arbeid med 

årsplaner i starten av hvert skoleår, hvor det sikres at temaene til sammen dekker alle 

mål i læreplanen. Fylkesmannen har mottatt eksempler på «Årsplan». Av denne framgår 

hovedsakelig emner og temaer. Vi kan ikke se at årsplanene inneholder mål. Rektor 

bekrefter også i intervju at disse planene bare er oversikt over tema. Samtidig opplyser 

de ansatte i intervjuer at nye lærere/vikarer som starter midt i et skoleår kan støtte seg 

til de utarbeidede årsplanene.  

 

Å sikre betyr både å gi føringer og ha oppfølging. Det er imidlertid uklart for 

Fylkesmannen om arbeidet som gjøres ved Nordbytun ungdomsskole for at opplæringen 

samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget og at undervisnings-

personalet tilrettelegger og gjennomfører opplæringen etter LK06, kommer på bakgrunn 

av at rektor sikrer dette, eller om det kommer av en innarbeidet praksis i 

lærerpersonalet.  
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I dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt er det ikke tydelig hvem i ledelsen som 

følger opp og hvordan og når det eventuelt foretas en oppfølging av opplæringen som 

sikrer at denne samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget. 

Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport 

Det rettslige kravet ikke er oppfylt. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Nordbytun ungdomsskole har gitt en tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport. I denne 

tilbakemeldingen ligger en redegjørelse fra skolen hvor rektor kommenterer regelverks-

bruddene det ble konkludert med i foreløpig rapport. 

 

Angående brudd på rettslig krav 1.5 viser rektor til kommentar gitt til rettslig krav 1.2. 

Videre heter det «Jeg er veldig bevisst på at rektor har ansvaret, selv om sikringen kan 

skje ved at en annen i ledelsen utfører noe på vegne av rektor. I tillegg mener jeg at det 

er rektors sikringsarbeid over tid som fører til en god innarbeidet praksis i 

lærerpersonalet.» 

 

Fylkesmannens vurdering og konklusjon etter tilbakemelding 

Fylkesmannen ser at det avsettes tid til arbeide med lokale læreplaner og at planene 

ligger tilgjengelige på fellesområdet. Videre ser vi at rektor gir lærerne ulike føringer 

blant annet på at det skal være mål i alle fag på alle arbeidsplanene for elevene, samt at 

det settes frist for når årsplanene skal være ferdige. Rektor diskuterer også ulike planer 

med lærerne. Rektor viser til kunnskapen sin om at «de fleste fagene har et dokument 

som beskriver en periode for opplæringen» og at det finner sted diskusjoner om «ulike 

planer med lærerne.» Rektor skriver også «men jeg sitter ikke og teller at alle 

kompetansemålene er med i hver plan. Dette forsvarer jeg med at læreplanene er kjente 

for lærerne nå, vi har brukt dem i 13 år. Neste år kommer nye læreplaner, det vil 

selvsagt sette andre krav til oppfølging fra rektor.» 

Å sikre betyr både å gi føringer og ha oppfølging. Det er imidlertid uklart for 

Fylkesmannen om arbeidet som gjøres ved Nordbytun ungdomsskole for at opplæringen 

samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget og at undervisnings-

personalet tilrettelegger og gjennomfører opplæringen etter LK06, kommer på bakgrunn 

av at rektor sikrer dette, eller om det kommer av en innarbeidet praksis som 

lærerpersonalet innehar.  

Av dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt finner vi ikke hvem i ledelsen som følger 

opp og når det foretas en oppfølging av opplæringen som sikrer at denne samlet dekker 

alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget. 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravene er ikke oppfylt. 
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Rettslige krav 1.6 

Rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene i de individuelle 

opplæringsmålene i IOP. 

 

En elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra kompetansemålene i de ordinære 

læreplanene, jf. opplæringsloven § 5-5. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal fremgå 

av en individuell opplæringsplan (IOP). Skolen må sikre at elevens opplæring dekker de 

individuelle opplæringsmålene. 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer i RefLex at IOP og årsrapport lages i «Sikker arbeidsflyt» (digital plattform) 

for elever med vedtak om spesialundervisning. Rektor svarer videre at målene i IOP blir 

sikret gjennom årshjulet i 13.10.no med frister for å utarbeide IOP og årsrapport. 

Årsrapport leses og undertegnes av rektor. 

 

Lærerne svarer i RefLex at det er satt av tid på timeplanen til samarbeid mellom faglærer 

og SU-lærer. Det blir også vist til at det er kjøpt inn forenklede læreverk til de elevene 

som trenger det, eksempelvis Tetra treningshefte. Det blir også opplyst at blir laget 

tilpassede prøver til enkelte IOP-elever. 

 

Gjeldende opplæringsmål for eleven skal fremgå av IOP og legges til grunn for at elevens 

opplæring dekker de individuelle opplæringsmålene. Fylkesmannen har lest 5 IOP-er og 3 

årsrapporter for elever som inneværende skoleår går på 8., 9. og 10. trinn.  

 

Det går frem av intervjuene med de ansatte at det at det for det meste er faglærer og 

SU-lærer som utarbeider mål i IOP, og at det er ukjent om skolen har rutiner for dette. 

Samtidig blir det opplyst at samarbeid rundt utarbeiding av IOP-er er godt. Mange av 

lærerne har lang erfaring her. Samtidig som det er kjent at det finnes veiledere og at 

ansatte har blitt kurset om utarbeiding av mål og vurderingskriterier i IOP, kommer det 

frem at utarbeiding av IOP bygger på innarbeidet praksis. 

 

I dokumentasjonen finner vi eksempler på at det ikke kommer tilstrekkelig frem i IOP-er 

dersom elever har behov for å følge læreplaner og derav kompetansemål fra f.eks. lavere 

trinn. Fylkesmannen har videre funnet eksempler på at det er vanskelig å se at enkelte 

mål som er omtalt i IOP-en, er faktiske mål, da de fremstår mer som arbeidsmetoder (se 

rettslig krav 1.10). Her viser vi eksempelvis til at elevens mål i engelsk er å utvikle 

ordforråd, øve på uttale og øve på å skrive korte og lange tekster. I norsk har vi funnet 

eksempler på at eleven har som mål om å prøve å holde progresjonen i faget sammen 

med klassen, øke lesehastigheten og bli bedre på å uttrykke seg. Videre viser vi til 

eksempel fra matematikk hvor delmålet heter «å løse oppgaver innenfor store og små 

tall, likninger og ulikheter, geometri». Etter vårt syn kan formuleringer som er brukt om 

mål fremstå som vage, og som nevnt over til dels bære preg av at «mål» er formulert 

mer som arbeidsmetoder. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal fremgå av en IOP. 

 

Sett i lys av momentene over finner ikke Fylkesmannen at gjeldende opplæringsmål for 

elevene fremgår i IOP i tilstrekkelig grad, slik reglene tilsier. Så lenge ikke gjeldende 

opplæringsmål framgår fullgodt i IOP  finner vi det ikke sannsynliggjort at rektor sikrer at 

opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene i de individuelle opplæringsmålene i 

IOP. 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt. 
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Rettslig krav 1.8 

Skolen skal hvert år utarbeide IOP for alle elever som har vedtak om spesialundervisning. 

 

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får 

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket tidsintervall 

den gjelder for. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Både rektor og lærere svarer ja på spørsmålet i RefLex om skolen utarbeider IOP hvert år for 

elever som har vedtak om spesialundervisning. 

Skolen har svart at de på tidspunktet for tilsynet hadde 33 elever med vedtak om 

spesialundervisning. Fylkesmannen har i dette tilsynet lest et tilfeldig utvalg av elevmapper for 

elever med spesialundervisning. For dette rettslige kravet har vi gjennomgått totalt fem 

elevmapper. De fem mappene ligger til grunn for våre undersøkelser og vurderinger under 

rettslige krav 1.6 – 1.11 og 2.12. 

 

Vi har lest elevmappene til to elever på 10. trinn, to på 9. trinn, og en elev på 8. trinn. For 

samtlige elever er det utarbeidet IOP. Samtlige IOP-er viser at tidsintervallet er ett skoleår.  

 

På bakgrunn av vår gjennomgang av elevmapper og rektors svar i RefLex fastslår 

Fylkesmannen at Nordbytun ungdomsskole utarbeider IOP hvert år for alle elever som har 

vedtak om spesialundervisning. Tidsintervallet fremgår av IOP-en. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 1.9 

Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, 

herunder når det er gjort avvik fra LK06. 

 

IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres, 

jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så langt de passer for 

spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen avviker fra kompetanse-

målene i læreplanene i LK06. 

 

Før skolen/skoleeier gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en 

sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i opplæringen, 

blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som gir eleven et 

forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige 

vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om spesialundervisning fastsetter 

rammene for opplæringen, og dermed innholdet i IOP-en. IOP-en kan først tas i bruk etter at 

det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Både rektor og lærere svarer ja på spørsmålet i RefLex om det er samsvar mellom innholdet i 

IOP og enkeltvedtak til elever som har spesialundervisning. I forbindelse med åpningsmøtet 

mottok vi en liste over alle elever som har spesialundervisning. Vi ba også om at skolen skulle 
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markere hvilke elever som har avvik fra LK06 i listen. Av de fem elevmappene vi har valgt ut, 

var det tre elever hvor skolen krysset av at eleven har avvik. Disse elevene er heretter omtalt 

som elev 1, 3 og 4. 

Elev 1  

I den første elevmappen fastslår vedtak av 30. oktober 2018 at grunnlaget for vedtaket om 

spesialundervisning er den sakkyndige vurderingen av 17.08.2018, samt foresattes samtykke 

til spesialundervisning.  

 

Eleven skal ifølge vedtaket ha spesialundervisning i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det 

er beskrevet i sakkyndig vurdering at hen, i alle tre fagene, delvis trenger å jobbe med 

kompetansemål fra 7. trinn, og at dette må kontinuerlig vurderes av skolen.  

 

Vedtak og IOP viser begge til at eleven skal ha 285 timer og at organiseringen er i full klasse 

og i gruppe. I elevens IOP kommer det ikke fram at eleven skal ha avvik fra trinnets 

læreplaner i noen av de tre fagene. I norsk heter det at eleven skal «følge klassens 

kompetansemål i faget, men med tilpasninger på sitt nivå». I engelsk står det tilsvarende i 

elevens IOP. For faget matematikk står det ikke noe som gir informasjon som forteller om 

eleven skal ha avvik fra læreplanen. Enkeltvedtaket viser til innholdet i den sakkyndige 

vurderingen og har ingen beskrivelse av om eleven skal ha avvik fra LK06. Så lenge den 

sakkyndige vurderingen er tydelig på at eleven kan ha behov for å følge læreplanene for 7. 

trinn i alle de tre fagene, er det vår vurdering at dette må komme klart fram av elevens IOP. 

På denne bakgrunn mener vi det ikke er samsvar mellom elevens IOP og enkeltvedtaket om 

spesialundervisning. 

 

Elev 2 

Denne eleven skal ifølge skolens merknader ikke ha avvik fra LK06. Vedtak av 21.03.2019 

fastslår at grunnlaget for vedtaket om spesialundervisning er den sakkyndige vurderingen av 

9.03.2018, samt foresattes samtykke til spesialundervisning.  

 

I sakkyndig vurdering er det anbefalt spesialundervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, 

naturfag og samfunnsfag. I vedtaket vises det derimot kun til norsk, engelsk, matematikk og 

naturfag. I IOP er samfunnsfag inkludert. Det er ikke begrunnet i vedtaket hvorfor faget 

samfunnsfag er utelatt fra vedtaket.  

 

Vedtakets timetall er likt timetallet i elevens IOP. I sakkyndig vurdering er det anbefalt, på 

bakgrunn av hva eleven selv ønsker, en organisering hvor hen får spesialundervisning i hel 

klasse, med unntak av en mattetime i uka. Matematikktimen skal gjennomføres i gruppe. Den 

samme organiseringen framkommer også i IOP. I vedtaket derimot omtales organiseringen 

som at det skal gjennomføres som støtte i hel klasse/liten gruppe, for alle fagene.  

 

Siden vedtaket om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen, men det 

for denne eleven ikke gjør det, burde avviket i organisering av opplæringen vært begrunnet. 

 

Elev 3  

I den tredje elevmappen fastslår vedtak av 19.10.2018 at grunnlaget for vedtaket om 

spesialundervisning er den sakkyndige vurderingen av 11.07.2017, samt foresattes samtykke 

til spesialundervisning.  

 

Eleven skal ifølge vedtaket ha spesialundervisning i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det 

er beskrevet i sakkyndig vurdering at hen i alle tre fagene vil trenge å jobbe etter lavere trinns 
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kompetansemål. I norsk og engelsk gjelder det kompetansemål fra 4. trinn, men også 5.-7. 

trinn. I matematikk gjelder anbefalingen at eleven jobber etter kompetansemål etter 4. trinn.  

 

Vedtak og IOP viser begge til at eleven skal ha 299 timer med spesialundervisning. 

Organiseringen skal ifølge vedtaket gjennomføres i liten gruppe på 2-4 elever og i hel klasse i 

fagene norsk, engelsk og matematikk. Samtidig står det i sakkyndig vurdering omtalt at 

organiseringen skal være 1/3 i liten gruppe og resten i full klasse.  

 

I elevens IOP er det beskrevet for norskfaget at hen skal arbeide med kompetansemålene i 

faget, men tilpasses sitt nivå. Eleven skal blant annet øve på å samtale og reflektere i liten 

gruppe, samt lære seg bruk av PC og skrive- og retteprogram. I engelsk har eleven blant 

annet mål om å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter, og øve seg på å snakke foran lærer 

og andre elever. I matematikk er blant annet målene at de skal utvikle elevens grunnleggende 

tall- og mengdeforståelse, jobbe med visuelle og nettbaserte oppgaver og læringsplattformer, 

jobbe med struktur, samt jobbe med faglige begreper og lignende.  

 

Fylkesmannen finner at det i fagene er vanskelig å gjenkjenne begrepene som benyttes i 

målene i engelsk og norsk etter både 4. og 7. trinn i elevens IOP, sett opp mot 

kompetansemålene i LK06. For Fylkesmannen er det også vanskelig å se at enkelte av målene 

som er omtalt i matematikk, er faktiske mål, da de framstår mer som arbeidsmetoder. På 

denne bakgrunn mener vi det ikke går klart nok fram av elevens IOP at eleven skal ha avvik 

fra LK06 og hvilke deler av læreplanen dette gjelder for. 

 

Vedtaket avviker derfor fra sakkyndig vurdering både når det gjelder hvilke kompetansemål 

eleven arbeider etter og organiseringen av undervisningen.  

 

Elev 4  

I den fjerde elevmappen fastslår vedtak av 27.09.2018 at grunnlaget for vedtaket om 

spesialundervisning er den sakkyndige vurderingen av 23.06.2016, samt foresattes samtykke 

til spesialundervisning.  

 

Eleven skal ifølge vedtaket ha spesialundervisning i fagene norsk, engelsk og matematikk, 

samt hjelp til strukturering av arbeidsplanen. Det er beskrevet i sakkyndig vurdering at hen i 

faget engelsk bør hente kompetansemål fra 5.-7. trinn, i matematikk fra 4.-7. trinn og i norsk 

fra 2. og 4. trinn.  

 

Sakkyndig vurdering omtaler at eleven skal ha spesialundervisning i de tre fagene, men 

vedtaket omtaler at eleven også skal ha timer til strukturering av arbeidsplanen. Dette 

området omtales også i IOP. Det er således samsvar mellom vedtak og IOP. Men i og med at 

vedtaket viser til sakkyndig vurdering, mens det likevel ikke er samsvar med denne, burde et 

avvik vært omtalt. Når det gjelder organiseringen av undervisningen er det beskrevet i 

sakkyndig vurdering at den skal gjennomføres i små grupper i lese- og skriveferdigheter og i 

matematikk. I engelsk kan opplæringen være både i smågruppe og i hel klasse. I vedtak og i 

IOP er det beskrevet at alle fagene skal være i både liten gruppe og i hel klasse.  

 

Målene i engelsk hentes fra 7. årstrinn. Elevens mål er å utvikle ordforråd, øve på uttale og 

øve på å skrive korte tekster på engelsk. I norsk (2. og 4. årstrinn) har eleven mål om å prøve 

å holde progresjonen i faget sammen med klassen. Eleven skal også blant annet øke 

lesehastigheten og bli bedre på å uttrykke seg. I matematikk (4. og 7. årstrinn) er det delmål 

som heter «å løse oppgaver innenfor store og små tall, likninger og ulikheter, geometri» og så 

videre.  
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For denne eleven er det ikke samsvar mellom vedtak og sakkyndig vurdering både opp mot 

hvilke kompetansemål eleven arbeider etter, samt organiseringen av undervisningen. Vedtaket 

omtaler ingen av disse avvikene særskilt. I og med at vedtak avviker fra den sakkyndiges 

vurdering, skulle skolen ha omtalt avviket. Fylkesmannen mener i tillegg at formuleringene 

som er brukt om målene blir svært vage, og det er derfor vanskelig å vurdere om det er 

samsvar mellom innholdet i IOP og vedtak for denne eleven.  

 

Det kommer med andre ord ikke tydelig fram av IOPen at eleven skal ha avvik fra LK06 og 

eventuelt hvilke avvik som skal gjøres fra LK06. 

 

Elev 5 

Denne eleven skal ifølge skolens merknader ikke ha avvik fra LK06.  

Vedtak av 16.10.2018 fastslår at grunnlaget for vedtaket om spesialundervisning er den 

sakkyndige vurderingen av 20.06.2016, samt foresattes samtykke til spesialundervisning.  

 

Eleven skal ifølge vedtaket ha spesialundervisning i fagene norsk, engelsk og matematikk, 

samt begrepsopplæring/øvrige fag. Sakkyndig vurdering og IOP derimot, omtaler kun at 

spesialundervisning omfatter de tre basisfagene. Vedtaket gir også eleven en rett til 114 timer 

i disse fagene, antall timer for hvert fag er for øvrig ikke spesifisert. Organiseringen skal være i 

liten gruppe og i hel klasse. Dette samsvarer med det som er omtalt i både sakkyndig 

vurdering og i IOP. 

 

Skolen har i tillegg gjennom vedtak gitt eleven en rett på 28,5 enetimer med pedagog. 

Timetall og organisering er verken omtalt i sakkyndig vurdering eller i IOP. Det er ingenting i 

veien for at skoler gir elever rett på mer enn det som sakkyndig vurdering omtaler. Det er 

likevel slik at skolen skal omtale avvik når det forekommer. Fylkesmannen mener at det særlig 

er tilfelle her, i og med at sakkyndig vurdering omtaler undervisning i gruppe og klasse, mens 

den utvidede retten gjelder enetimer.  

 

Eleven har altså ikke avvik fra LK06, men vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen. 

Dette skulle skolen ha omtalt.  

 

Oppsummert  

Elev 2 og 5 har ikke avvik fra kompetansemålene i LK06. Fylkesmannen ser at den sakkyndige 

vurderingen har tilrådt hvilken opplæring som gir disse elevene et forsvarlig opplæringstilbud. 

I og med at vedtaket for disse to elevene ikke samsvarer med sakkyndig vurdering, skulle 

avvikene vært omtalt og begrunnet.  

 

Avvikene for elevene 1, 3 og 4 derimot, gjelder kompetansemålene i LK06. For disse elevene 

mener vi at det heller ikke er samsvar. I hovedsak er det ikke samsvar for disse elevene fordi 

det ikke tydelig framkommer gjennom IOP og/eller vedtak hvilke avvik fra LK06 elevene skal 

undervises etter. Fylkesmannens konkluderer derfor med at det ikke er samsvar mellom 

innholdet i IOP og vedtak, for alle skolens elever, som har vedtak om spesialundervisning. 

 

Vi mener altså at verken skolens vedtak eller IOP er tydelige nok når det gjelder om eleven 

skal ha avvik fra LK06. Etter vår vurdering synliggjør disse dokumentene heller ikke hvilke 

kompetansemål i hvilke fag/områder eleven skal ha avvik fra. Fylkesmannen anser at det er 

vesentlig informasjon å få for eleven og foresatte og viser i den forbindelse til 

opplæringslovens forarbeider, Ot.prp. nr. 46 (1997-98): 
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«Eit vedtak i kommunen (…) om spesialundervisning (…) skal vere så klart og fullstendig at 

det ikkje er tvil om kva for opplæringstilbod eleven skal få.» 

 

Fylkesmannen vil påpeke at det er enkeltvedtaket foresatte/eleven kan klage på, og vedtaket 

må dermed være klart og tydelig på hva som vil være elevens opplæringstilbud. Dette for å 

ivareta elevens rettssikkerhet. Det er også vedtaket som setter rammene for hva som skal stå 

i IOP-en, og IOP-en kan ikke gi eleven andre rettigheter enn de som fremgår av vedtaket.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.  

 

 

Rettslig krav 1.10 

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner. 

 

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for 

spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge vekt på 

utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske innenfor det 

samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf. opplæringsloven § 5-1. 

Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5.  

Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre 

kompetansemål i et fag enn i den ordinære læreplanen, må dette komme klart frem i IOP-en. 

Det må også komme klart frem i hvilke fag, eller deler av fag, eleven eventuelt skal følge 

ordinær opplæring (i klassen). 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor har svart i RefLex at sakkyndig vurdering og vedtak ligger til grunn for 

spesialundervisningen, og at elever som har avvik fra LK06 har egne mål.  

 

Fylkesmannen viser til de undersøkelser og vurderinger som vi omtaler for de 

elevmappene vi valgte ut under rettslig krav 1.9, elev 1, 3 og 4. Vi har i 1.9 konkludert 

med at det ikke er tilstrekkelig samsvar mellom enkeltvedtak og innhold i IOP.   

 

Skolen har beskrevet mål for opplæringen i IOP-ene for elevene som har avvik fra LK06.  

 

For elev 1 heter det i engelsk at eleven for eksempel skal øve på å skrive enkle tekster 

og øke ordforrådet, og i matematikk skal eleven blant annet øve på de grunnleggende 

ferdighetene i faget. Fylkesmannen finner at målformuleringene i IOP-en er generelle. 

Slik målene framstår er det vanskelig å se hva i målene som er avvikende for denne 

eleven sammenlignet med de øvrige elevene.  

 

For elev 3 finner vi for faget matematikk at målene bare er delvis gjenkjennbare som 

kompetansemål fra LK06. I språkfagene er det derimot noe mer samsvar. Det er likevel 

uklart i alle fagene hvilke hovedområder opplæringen skal knyttes til. Ut fra tildelte timer 

som fremkommer i vedtakene og i IOP-ene ser vi at eleven skal følge deler av 

undervisningen for fagene i ordinær klasse. Vi mener at det ikke kommer klart frem i 

IOP-en hvilke deler av fagene eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i klassen). 
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Fylkesmannen ser for elev 4 at det er noe samsvar mellom begreper i LK06 på de ulike 

trinnene, og målformuleringene i elevens IOP i fagene. Samtidig mener vi det er vanskelig for 

en elev å kombinere mål i for eksempel norsk på 2. trinn med å holde progresjonen i faget 

med klassen. Ut fra vedtaket skal eleven delta i klassens undervisning, da alle fagene skal 

være i både liten gruppe og i hel klasse. Det blir derfor også vanskelig for Fylkesmannen å se 

hvilke mål denne eleven har i hel klasse, og hvilke mål hen har i gruppe.  

 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at IOP-en ikke i tilstrekkelig grad har 

egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 1.11 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den 

ordinære opplæringens (klassens) planer. 

 

Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og den ordinære 

opplæringen skal ses i sammenheng. Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de 

som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringen. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer ja på dette spørsmålet i RefLex, og begrunner svaret med at to og to klasser 

parallellegger undervisningen i norsk, matematikk og engelsk. Ordningen skolen har mener 

hun gir fleksibilitet, da klassene har faglærer samt SU-lærer til stede. Hun viser til dokumentet 

Samarbeidstid faglærere og SU-lærere. Lærerne bekrefter praksisen i RefLex.   

 

I intervju med lærerne forteller de at skolen har et mål om at elever med IOP skal integreres 

best mulig i fellesskapet. I og med at skolen har parallellagt undervisning i fag på klasser kan 

SU-lærer gå mellom klassene. Lærerne opplever at de blir brukt mer fleksibelt og er der mer 

på elevenes premisser. Videre har de samarbeidstid som ligger timeplanfestet og er ukentlig. 

Her kan faglærere ta opp temaer, som for eksempel tilrettelegging for elevene som har 

spesialundervisning. Tiden brukes også til at innholdet i spesialundervisningen samordnes med 

klassens planer. Skolens ledelse svarer i intervju at ordningen har vært tema i medarbeider-

samtaler. Det har vært tatt opp hvordan timene har blitt brukt og hvordan det fungerer.  

 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at Nordbytun ungdomsskole har en 

innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den ordinære 

opplæringens (klassens) planer. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte 

 

Rettslig krav 2.2  

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen 

er knyttet til. 

 

Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. 

Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en IOP. 

Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med 

opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Kompetansemål fra LK06 

I RefLex viser rektor til rutinene for oppstart av timen hvor de følger PALS-matrisen. Videre 

viser hun til arbeidsplanene som alle skal bruke og hvor det skal skrives mål for hvert fag.  

 

Lærerne skriver i RefLex at ved oppstart av ny oppgave gjennomgår de hvilke mål det er for 

arbeidet. Dette gjøres både muntlig og skriftlig. Bakgrunnen for målene er de lokale 

læreplanene. Videre opplyser lærerne i RefLex at målene gjøres kjent gjennom 

arbeidsplanene, muntlig i begynnelsen/slutten av en arbeidsøkt, på ITL og OneNote. I tillegg 

gjøres målene kjent før prøver og gjennom læreverkene skolen bruker der målene fra 

læreplanen står. Lærerne viser også til rutinene i PALS for oppstart av timen. 

 

Fylkesmannen ser at dokumentene det vises til fra både lærergruppene og fra rektor, er 

praksiseksempler på at elevene gjøres kjent med målene for opplæringen. I PALS-matrisen 

heter det at læreren i starten av timen skal gi en oversikt over innholdet/målene for timen. 

Videre heter det at målene skal oppsummeres ved slutten av timen. Både dokumentet «Mål fra 

de tre første kapitlene», «KRLE Etikkoppgave» og «Lokal plan» er eksempler på at målene for 

opplæringen er knyttet til kompetansemålene fra LK06. 

 

I spørreundersøkelsen ser vi at elevene stort sett er enige i at lærerne forklarer hva som er 

målene i fagene. Ca. 80% av elevene har svart ja på spørsmål 1.  

 

Fylkesmannen vurderer det slik at skolen gjennom innsendt dokumentasjon, elevsvar fra 

spørreundersøkelsen og RefLex viser at elevene får veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 

som opplæringen er knyttet til. 

 

Mål i IOP:  

Fylkesmannen ser at verken rektor eller lærerne har svart eksplisitt på dette i RefLex. Dette 

var derfor noe vi stilte spørsmål om i intervju. Svarene i intervju var tydelig på at elever med 

IOP fikk veiledning om målene for opplæringen av lærer enten inne i klasserommet eller når 

elevene tas ut fra klassen.  

 

Når det gjelder veiledning i hvilke mål opplæringen er knyttet til, mener Fylkesmannen at 

skolen har lik standard for alle elever, både for de med og de uten spesialundervisning. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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Rettslig krav 2.3 

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget. 

 

Elevene skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, jf. 

forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til hva som kjennetegner 

ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen av en prestasjon. Kravet til 

at det skal være kjent for elevene, innebærer at det ikke holder at informasjonen ligger på 

Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne må kommunisere grunnlaget for 

vurderingen til elevene. 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor skriver i RefLex at lærerne veileder elevene om vurderingskriterier både muntlig 

og skriftlig i forkant av større arbeider eller prøver. Som eksempel viser hun til flere 

dokumenter lærerne har lagt ved sine besvarelser i RefLex. 

 

Lærerne bekrefter i sine svar den praksisen som rektor beskriver. I RefLex svarer 

lærerne også at de jevnlig veileder elevene om hva som skal til for å oppnå de ulike 

karakterene i faget. Det blir også opplyst hvilke vurderingskriterier som ligger til grunn i 

oppgavene de skal løse. Videre skriver lærerne i RefLex at hva det legges vekt på i 

vurderingen, også er tema på elev- og/eller utviklingssamtaler.  

 

Svarene i RefLex viser til mange eksempler på dokumenter hvor det går fram hva det 

legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget. Eksempler er kriterier for vurdering før 

en prøve, «Skjermbilde av Office 365», «Vurderingsskjema Excel» og «Vurderingsskjema 

tentamen i matematikk». Også dokumentet «8.kl skål i keramikk» er eksempel på 

hvordan elevene blir informert om både mål og hva det legges vekt på i vurderingen av 

en oppgave. 

 

På spørsmål 2 i spørreundersøkelsen, om elevene får vite hva læreren legger vekt på i 

vurderingen av arbeidet i hvert av fagene, svarer over 70 % positivt på dette.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering viser Nordbytun ungdomsskole gjennom RefLex, innsendt 

dokumentasjon og elevsvar fra spørreundersøkelsen at lærerne veileder elevene i hva det 

legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslige krav 2.4 og 2.5 

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å øke 

sin kompetanse. 

 

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven og 

være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2 og 3-11. 

Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-11. 

Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig og 

muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis med 

sikte på faglig utvikling. 
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor skriver i RefLex at lærerne gir elevene løpende tilbakemeldinger på hva de mestrer i 

fagene og hva de må gjøre for å øke kompetansen sin muntlig i timene, i elevsamtaler og i 

utviklingssamtalen. Videre opplyser rektor at de er i ferd med å innføre bruken av et nytt 

skjema for underveisvurdering og viser til skjemaet kalt «Læringssamtale». 

 

En av lærergruppene svarer i RefLex at de hele tiden gir underveisvurdering med skryt av hva 

elevene får til og korrigeringer/veiledning om hva de må øve mer på. Dette gjøres i timene og 

etter prøver og oppgaver. De viser også eksempel på hvordan dette gjøres. En annen 

lærergruppe gir tilsvarende beskrivelse. De opplyser at hver enkelt elev ofte får muntlige 

tilbakemeldinger. Generelt får elevene skriftlige eller muntlige tilbakemeldinger etter endt 

tema og prøver. I tilbakemeldingene får elevene vite hva som har gått bra og hva som må 

gjøres for å oppnå høyere måloppnåelse. De samme temaene er en del av utviklingssamtalen 

med kontaktlærer. 

 

Lærerne viser til mange ulike dokumenter som viser at elevene får tilbakemeldinger om egen 

kompetanse og hva som må til for å øke kompetansen. Eksempler på denne type 

dokumentasjon er «Eksempler på tilbakemeldinger på utviklingssamtale», «Side fra 

kommentarer til utviklingssamtale», «Vurdering keramikk 8» og «Underveisvurdering tavle». 

 

I intervju med en av lærergruppene blir det opplyst at lærerne går rundt i hele timen og viser 

hva elevene får til og veileder på hva som skal til for å bli bedre. En annen lærergruppe 

opplyser at de gir elevene tilbakemeldinger om hva de mestrer fortløpende i undervisningen. 

Tilbakemeldingene gis noen ganger muntlig og andre ganger skriftlig. Mange skriftlige 

tilbakemeldinger blir lagt på ITL. Noen lærere setter seg ned med elevene og gir 

tilbakemeldinger i etterkant av timen. 

 

I spørreundersøkelsen til elevene handler spørsmål 3 og 4 om disse rettslige kravene. 

Spørreundersøkelsen viser at ca. halvparten av elevene svarer ja på disse spørsmålene (se 

vedlegg s. 39). Det innebærer at ca. halvparten av elevene svarer at de ikke opplever å få 

tilbakemeldinger om hva de mestrer og hva de må gjøre for å øke kompetansen sin. 

 

I intervjuene spurte vi om hva som kunne være årsaken til at en så stor del av elevene svarte 

nei på disse to spørsmålene. Rektor opplyser at hun gjennom egne observasjoner av lærernes 

praksis og metoder føler seg sikker på at dette er godt ivaretatt. Lærerne påpekte i intervju at 

de tror to av klassene i det ene faget svarte på en måte og en klasse på en annen måte. Dette 

skyldes trolig at den ene klassen kan synes å ha større behov for individuell veiledning og 

støtte. En annen mulig forklaring lærerne gav i intervjuene var at elevene kanskje ikke alltid 

forstår begrepene lærerne bruker. 

 

Gjennom svarene i RefLex, intervjuer og i innsendte dokumenter har lærerne vist at de både 

gir tilbakemeldinger om hva elevene mestrer og hva de må gjøre for å øke kompetansen sin i 

faget. På en annen siden svarer ca. halvparten av elevene at de ikke opplever å få denne type 

tilbakemelding, mens den andre halvparten svarer at de får slike tilbakemeldinger. Det er med 

andre ord ikke et entydig svar fra elevene. Dersom elevene i sine svar på disse to spørsmålene 

assosierer tilbakemeldinger med innholdet i utviklingssamtalene, kan det være en 

medvirkende årsak til at mange svarer nei. Dette fordi det i utviklingssamtalene ikke blir gitt 
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tilbakemeldinger om hva elevene mestrer og hva de må gjøre for å øke kompetansen i alle fag 

(se Fylkesmannens vurdering under de rettslige kravene 2.10 og 2.11). Elever som har svart 

på spørreundersøkelsen i et fag som ikke ble omtalt i den siste utviklingssamtalen hun eller 

han hadde, vil dermed sannsynligvis svare nei på disse to spørsmålene. 

 

På bakgrunn av svarene i intervjuer, RefLex og innsendte dokumenter, er det vår vurdering at 

lærerne gir tilbakemeldinger med et innhold om hva elevene mestrer og hva de må gjøre for å 

øke kompetansen sin. Slike tilbakemeldinger blir gitt løpende gjennom underveisvurderingen 

hele skoleåret. På denne bakgrunn er det vår konklusjon at de rettslige kravene er oppfylt. 

Imidlertid har skolen etter vår vurdering et forbedringspotensial når det gjelder å gi disse 

tilbakemeldingene på en måte som gjør at alle elevene forstår innholdet på en bedre måte. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 2.6 

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid. 

 

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig 

utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene involveres i 

dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen. 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

I RefLex svarer rektor at skolen har jobbet med dette gjennom satsingen Vurdering for læring 

og Synlig læring. Temaet er også en del av arbeidet i fagseksjoner og utviklingstid.  

 

En av lærergruppene svarer i RefLex at elevene fyller ut egenvurderingsskjemaer etter 

større oppgaver. En annen lærergruppe skriver at elevene vurderer både seg selv og 

andre ved både muntlige og skriftlige oppgaver. Ofte er elevene også med på å utarbeide 

kriterier for oppgaver som skal gjennomføres. Det er også forventet at elevene skal 

vurdere egen kompetanse jevnlig og i forbindelse med utviklingssamtalen. En tredje 

lærergruppe svarer at elevene oftest etter en prøve må vurdere sin egen prøve, og gi 

tilbakemelding til lærer om hva de har lært og hva de må jobbe mer med før de får en 

karakter. 

Rektors svar i RefLex viser til flere ulike dokumenter som eksempler på at lærerne har arbeidet 

med elevenes egenvurdering som tema. I «Årshjul Nordbytun 2018-2019» er det fastsatt 

tidspunkt for arbeid med vurdering og egenvurdering. Det er også vist til oppgaver som 

personalet har arbeidet med i «Egenvurdering» og «FS 17/1». I tillegg viser rektor til 

tilstandsrapportene fra 2017 og 2018. 

 

Lærerne har lagt ved flere dokumenter i RefLex som viser at elevene har deltatt i vurdering av 

eget arbeid. Eksempler på slike dokumenter er «Tavle egenvurdering 8», «8.kl 

Underveisvurdering», «Egenvurdering 3 2 1» og «Egenvurdering etter prøve». 

 

I intervju opplyser rektor at elevenes egenvurdering er et aktivt tema. Videre opplyser 

hun at skolen har jobbet særlig med elevmedvirkning og at hun ikke forstår hvorfor 

Nordbytun ungdomsskole skårer mye lavere enn gjennomsnittet i elevundersøkelsen på 
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spørsmålet om egenvurdering. Dokument «F17/1», som rektor legger ved i RefLex, viser 

nettopp disse resultatene fra elevundersøkelsen. 

 

Lærerne opplyser i intervju at de innimellom får til å involvere elevene i egen vurdering. 

De opplever at elevene gir gode tilbakemeldinger og er flinke. De opplyser videre at det 

ikke er kommet noen føringer for hvordan de skal jobbe med egenvurdering. Enkelte 

lærere har laget skjemaer som de deler med andre. Et eksempel som ble vist i intervju 

var et skjema med vurderingskriterier etter en prøve hvor elevene selv fylte inn 

vurdering av sin egen prestasjon og selv skulle sette karakter. Lærerne opplever at 

elevene klager mindre og at elevene ved bruk av slike skjemaer får en bedre forståelse 

av hva det vil si å vurdere. Lærerne opplyser samtidig at enkelte elever misliker å skrive 

egenvurderingsskjemaer og at ikke alle elever forstår de ulike begrepene som brukes i 

vurderingsarbeidet. Det ble videre påpekt at elevene er veldig forskjellige og at ikke alle 

er veldig opptatte av dette temaet. 

 

I spørreundersøkelsen blant elevene handler spørsmål 5 og 6 om elevenes involvering i 

eget læringsarbeid. Resultatet viser at det er forskjell mellom fagene hvor stor del av 

elevene som svarer ja på spørsmålene. Et flertall av elevene i faget matematikk svarer ja 

på de to spørsmålene (ca. 64% i gjennomsnitt). I de to andre fagene, Kunst og håndverk 

og KRLE svarer ca. 42% ja på de samme to spørsmålene i gjennomsnitt.  

 

I likhet med de to rettslige kravene ovenfor (2.4 og 2.5) er det stor forskjell mellom 

elevenes svar i spørreundersøkelsen og lærernes svar i intervjuer og RefLex når det 

gjelder to av fagene (KRLE og Kunst og håndverk). Lærerne har likevel dokumentert 

gjennom flere eksempler at elevene involveres i egen vurdering som en del av 

underveisvurderingen. I tillegg har de beskrevet måten dette gjøres på i intervjuer og 

gjennom svarene i RefLex.  

 

Vår vurdering er at skolen har et forbedringspotensiale med hensyn til å gi elevene en 

forståelse av hva egenvurdering er og hvorfor det er viktig. Skolens egen vurdering i 

tilstandsrapportene for 2017 og 2018 samt dokumentet «F17/1» tyder på det samme. Vi 

mener likevel at det er sannsynliggjort at elevene involveres i vurdering av eget 

læringsarbeid.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslige krav 2.8 og 2.9  

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle fag og 

på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet.  

Fra og med 8. årstrinn skal halvårsvurdering både med og uten karakter gjennomføres midt i 

opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir avsluttet. 

Halvårsvurderingen med og uten karakter gjenspeiler da den samme kompetansen. 

Skolen må gjennomføre halvårsvurderinger på riktig tidspunkt. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer i RefLex at alle elever får halvårsvurdering uten karakter, men at den ikke 

har ligget midt i opplæringsperioden i alle fag for alle elever. Videre svarer rektor at 

halvårsvurderingen ikke nødvendigvis blir gitt ved slutten av opplæringsåret i alle fag for 
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alle elever. Hun opplyser videre at skolen er i ferd med å innføre et nytt skjema, 

«Læringsskjema» som skal sikre at skolen oppfyller lovkravet om halvårsvurderingen. 

 

Alle lærergruppene svarer nei på spørsmålet om halvårsvurdering blir gitt midt i 

opplæringsperioden i alle fag. På spørsmålet om elevene får halvårsvurdering uten 

karakter ved slutten av opplæringsåret, svarer to av lærergruppene nei. Lærerne svarer 

videre at de gir underveisvurdering uten karakterer gjennom hele semesteret. De 

opplyser at skolen mener dette er mer hensiktsmessig for elevene enn å få denne 

tilbakemeldingen samtidig med karakteren. Videre svarer lærerne at noen har en kort 

samtale med hver elev rett før karakteroppgjøret. Det blir også opplyst at 

utviklingssamtalene gjennomføres på et tidligere tidspunkt enn disse samtalene. Grunnen 

er at lærerne og ledelsen mener det er viktig at elevene har muligheter til å forbedre 

kompetansen før halvårskarakteren settes. 

 

På spørsmål om tidspunktet for halvårsvurderingen med karakter svarer rektor at denne 

fastsettes rundt 20. januar. Rektor opplyser videre i intervju at halvårsvurderingen uten 

karakter fram til nå har vært utviklingssamtalen. 

 

I intervju opplyser en av lærgruppene at de følger skolens årshjul hvor tidspunktene for 

utviklingssamtalene framgår. I år prøver de ut noe nytt hvor faglærerne må gi beskjed til 

kontaktlærer dersom det er noe nytt med elevenes utvikling. Kontaktlærer må derfor 

stole på at faglærerne har gitt underveisvurdering eller skrevet inn i ITL. En annen 

lærergruppe opplyser at utviklingssamtalene gjennomføres rundt høst- og påskeferie og 

at halvårsvurderingen med karakter er ca. 20. januar.  

 

Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen. Halvårsvurderingen uten karakter 

på ungdomstrinnet innebærer at det først må gjøres en vurdering av elevens 

kompetanse. Karakteren eleven får blir på denne måten en konsekvens av vurderingen 

uten karakter. På bakgrunn av svarene i RefLex og opplysningene som kommer frem i 

intervjuene, gjennomføres skolens halvårsvurdering i utviklingssamtalene. 

Utviklingssamtalene gjennomføres rundt skolens høst- og påskeferie, mens 

halvårsvurderingene med karakter blir gjennomført rundt 20. januar og rett før 

sommerferien. 

 

Skolen har med andre ord valgt å gi halvårsvurderingen uten karakter i fagsamtalen jf. 

forskrift til opplæringsloven § 3-11 tredje ledd. Ved en slik organisering er det viktig å 

huske at halvårsvurderingen er knyttet til en bestemt tid. På trinnene med karakter 

innebærer dette at samtaler i så fall må gjennomføres rett før eleven får karakteren sin.  

 

Praksisen ved Nordbytun ungdomsskole innebærer at elevene får halvårsvurdering uten 

karakter i utviklingssamtalene rundt høst- og påskeferien. Dette kan verken sies å være 

midt i opplæringsperioden eller ved slutten av opplæringsåret. Det er for lang tid mellom 

tidspunktene for halvårsvurderingene uten karakter og tidspunktet karakteren fastsettes. 

 

En lærergruppe opplyser i RefLex at noen lærere har en kort samtale med hver elev rett 

før karakteroppgjøret. Etter vår vurdering er det imidlertid ikke synliggjort at alle elevene 

på ungdomstrinnet får denne type tilbakemelding i alle fag. Vi mener derfor det ikke er 

sannsynliggjort at alle elevene på ungdomstrinnet får en halvårsvurdering uten karakter i 

alle fag til rett tidspunkt. 
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Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport 

De rettslige kravene er ikke er oppfylt. 

 

Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Nordbytun ungdomsskole har gitt en tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport. I denne 

tilbakemeldingen ligger en redegjørelse fra skolen hvor rektor kommenterer regelverks-

bruddene det ble konkludert med i foreløpig rapport. 

 

Når det gjelder brudd på rettslig krav 2.8 og 2.9, skriver rektor i tilbakemeldingen at 

skolen ikke hadde på plass en ordning hvor elevene fikk halvårsvurdering med karakter 

midt i og ved slutten av opplæringsåret da de fikk melding om tilsynet. I 

tilbakemeldingen opplyser rektor at skolen gjennomførte et utviklingsarbeid på 

karakterfri skole samtidig som tilsynet varte. Hun viser til skjemaet «Skjema – 

læringssamtale-underveisvurdering» og gir en kort beskrivelse av utviklingsarbeidet som 

er videreutviklet på plandagen etter sommeren. 

Fylkesmannens vurdering og konklusjon etter tilbakemelding 

I den foreløpige tilsynsrapporten konkluderte vi med at det ikke var sannsynliggjort at 

alle elevene på ungdomstrinnet får en halvårsvurdering uten karakter i alle fag til rett 

tidspunkt.  

Konklusjonene i den foreløpige tilsynsrapporten bygger på kildemateriale og tar kun 

utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. Fristen for 

tilbakemeldinger på den foreløpige tilsynsrapporten skal være relativt kort. Grunnen er at 

det ikke er meningen at kommunen skal rette de varslete påleggene. Fristen for retting 

er gitt i denne endelige tilsynsrapporten. 

Rektor sier i sin tilbakemelding at de gjennomførte et utviklingsarbeid parallelt med 

tilsynet. Vår konklusjon i foreløpig rapport viser at dette utviklingsarbeidet ikke var 

kommet langt nok til at de rettslige kravene var oppfylt. Et eksempel på dette er 

skjemaet «Skjema – læringssamtale-underveisvurdering» som rektor viser til i 

tilbakemeldingen sin. I intervjuene opplyste en av lærergruppene at de ikke kjente til 

dette skjemaet da det ble vist fram for dem under intervjuet. 

I den foreløpige rapporten har vi påpekt nødvendigheten av at halvårsvurderingen uten 

karakter må gjennomføres like før elevene får halvårsvurderingen med karakter. 

Tidspunktet for halvårsvurderingen skal være midt i opplæringsperioden. Vår vurdering 

er at tilbakemeldingen fra rektor ikke gir grunnlag for å endre vår konklusjon om at de 

rettslige kravene ikke var oppfylt på tidspunktet den foreløpige tilsynsrapporten var 

ferdig. 

Fylkesmannens konklusjon  

De rettslige kravene er ikke er oppfylt. 
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Rettslige krav 2.10 og 2.11 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir 

informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke 

kompetansen sin. 

 

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens kompetanse 

knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-13. 

Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget.  

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen. Dette gjelder 

alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Vurderingen kan være både skriftlig og 

muntlig.  

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for at innhold i halvårsvurderingen er i samsvar 

med forskriften. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

I RefLex viser rektor til kommunale rutiner for utviklingssamtaler, elevsamtaler og 

egenvurdering for Ås kommune. I tillegg viser hun til det nye «Læringsskjema» som vil gi 

en vurdering av elevens kompetanse.  

 

To av tre lærergrupper svarer nei på spørsmål om skolen har en innarbeidet 

fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon om elevens 

kompetanse i faget og om hvordan de kan øke kompetansen sin. I begrunnelsene sine 

viser de til svarene i RefLex på de to rettslige kravene ovenfor (2.8 og 2.9). 

 

Under de rettslige kravene 2.4 og 2.5 har vi konkludert med at lærerne gir 

tilbakemeldinger til elevene på hva de mestrer og at de veileder elevene i hva de må 

gjøre for å øke kompetansen sin. Dette gjelder i den løpende underveisvurderingen i 

løpet av opplæringen i faget.  

 

Både i RefLex, i intervjuer og gjennom innsendte dokumenter har lærerne vist at de 

oppfyller disse rettslige kravene også for innholdet i utviklingssamtalene når det gjelder 

sine fag. Om innholdet i utviklingssamtalene svarer en lærergruppe i RefLex at det er 

kontaktlærer som gir tilbakemeldingene. Det er derfor naturlig at tilbakemeldingene 

gjelder de fagene som kontaktlæreren har. I et av de andre intervjuene blir det opplyst 

at faglærer har pleid å skrive kommentarer på de fleste klassene og gitt til kontaktlærer, 

men at det ikke har vært samme krav om det inneværende skoleår. I et annet intervju 

blir det opplyst at kontaktlæreren ikke alltid er kjent med faglærernes 

underveisvurdering. På denne bakgrunn mener vi at skolen ikke har synliggjort at den 

har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at innholdet i utviklingssamtalen oppfyller 

de lovbestemte kravene for alle elever i alle fag.    

 

Under de rettslige kravene 2.8 og 2.9 har vi konkludert med at elevene ikke får en 

halvårsvurdering uten karakter i alle fag midt i opplæringsperioden og ved slutten av 

opplæringsåret. Begrunnelsen for dette er at skolen definerer utviklingssamtalen som 

halvårsvurderingen og at tidspunktet for samtalen ikke er midt i opplæringsperioden eller 

i slutten av opplæringsåret. 
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Rektor har i RefLex opplyst at skolen er i ferd med å innføre et nytt "Læringsskjema" og 

mener at de gjennom bruken av dette skjemaet vil sikre at alle elever, i alle fag, vil få en 

halvårsvurdering uten karakter samtidig med vurdering med karakter. På spørsmål til 

lærerne i intervjuer svarte noen at de ikke kjente til dette skjemaet eller at de ikke 

hadde tatt det i bruk enda. Vår vurdering er derfor at skolen på tidspunktet for tilsynet 

ikke har innført en ny praksis som kan sies å være en innarbeidet fremgangsmåte. 

 

Etter en samlet vurdering kan det ikke sies at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som 

sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene, og 

veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin. 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er ikke oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 2.12 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en 

vurdering av elevens utvikling ut ifra målene i IOP-en.  

 

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten 

karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi vurdering 

av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5. 

 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for at årsrapporter gis på riktige tidspunkt og har 

et innhold i samsvar med forskriften.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer Ja i RefLex og viser til mal for årsrapporten som er innhentet sammen med 

elevmappene av Fylkesmannen. Lærerne svarer i RefLex at faglærer og SU-lærer skriver 

årsrapport i samarbeid, og at det er avsatt tid til dette arbeidet.  

 

I et tidligere besvart spørsmål har rektor lagt ved et dokument som heter Skjermdump 

1310.no utarbeide IOP. Her finner vi at årsrapport for spesialundervisning har en frist satt til 

14. juni for inneværende skoleår. Under rettslig krav 1.11 har også rektor lagt ved 

Samarbeidstid faglærere og SU-lærere som bekrefter at det er avsatt tid til samarbeid.  

 

I intervju forteller lærerne at det er de samme som utarbeider IOP som utarbeider årsrapport, 

og at de ukentlige samarbeidsmøtene skal være med på å gi grunnlag for innholdet i 

årsrapportene. Videre skal årsrapportene legges inn i «Sikker arbeidsflyt». Sosiallærer 

kontrollerer og minner på, samt veileder, sier lærerne videre. Rektor forteller også i intervju at 

dersom hun mener at årsrapportene ikke har den kvaliteten som er ønskelig, blir lærerne bedt 

om å jobbe mer med rapportene. Sosiallærer bekrefter at rapportene leses av både henne og 

rektor.  

 

Årsrapportene i de tidligere omtalte elevmappene inneholder vurderinger av elevenes 

måloppnåelse.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering viser ovennevnte skjermdump at skolen har en innarbeidet 

fremgangsmåte som viser når årsrapporten skal skrives. Gjennom intervju fremkommer det i 

tillegg en samstemmighet om hvem som er ansvarlig for at rapporten skrives. Selv om det er 
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noe varierende kvalitet på beskrivelsene, mener vi at årsrapportene inneholder beskrivelser av 

elevens utvikling. 

 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at Nordbytun ungdomsskole har en 

innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens 

utvikling ut ifra målene i IOP-en. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

 

Rettslig krav 3.2 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og løpende 

vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  

 

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Skolen må ha 

en kjent og innarbeidet fremgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og løpende om 

elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor skriver i RefLex at skolen benytter seg av Ås kommunes kartleggingsplan, i tillegg til 

nasjonale prøver. Rektor skriver også at skolen har et system (Conexus Engage) hvor alle 

resultater blir registrert, og derfor tilgjengelig også for ledelsen. Skolen jobber med resultatene 

som framkommer, og det er tidfestet gjennom systemet 1310.no når kartlegginger skal 

gjennomføres. Som dokumentasjon for dette har rektor lagt ved følgende rutine: «Revidert 8.-

10. t kommunal kartleggingsplan». Det er i tillegg vedlagt et dokument som heter «Arbeid 

med nasjonale prøver 2018». Dette dokumentet viser til at arbeid med nasjonale prøver har 

vært et utviklingsarbeid i skolens plantid.   

 

Lærerne svarer i RefLex at skolen bruker verktøyene som kommunens plan opplyser om, i 

tillegg viser de til observasjoner og ulike vurderingssituasjoner. Lærerne opplyser også om at 

elevsaker er fast tema på de ukentlige teammøtene, og da omtales både faglige og sosiale 

sider ved elevene. I tillegg til kommunens kartleggingsplan, som også rektor har lagt ved, 

legger de ved «Mal for teammøter». I malen framkommer det at elevsaker skal tas opp i team. 

 

I intervjuet med ledelsen ved skolen viser de til den samme praksisen som rektor beskriver i 

RefLex. I tillegg opplyser de om at plantid benyttes til analyser av resultater for egne elever. 

Ledelsen bekrefter praksisen som lærerne beskriver for teammøter. Referater etter teammøter 

leses av ledelsen. I tillegg forteller ledelsen at sosiallærer er tett på lærerne, og gir eksempler 

for dette.  

 

Lærerne bekrefter i intervju at sosiallærer er den man går til dersom man er bekymret for en 

elevs faglige utvikling. Sosiallærer bekrefter i intervju at lærerne oppsøker henne med 

elevsaker. Lærerne gir også praksiseksempler på hvordan elever fanges opp i forkant av at de 

henvender seg til sosiallærer, for eksempel gjennom enesamtaler eller gjennom ulike 

vurderingsformer. Vurderingsformene kan være både skriftlig og muntlig. De nevner også at 

det gjennomføres overføringsmøter med barneskolene slik at elever i en sårbar situasjon, eller 

elever med svak faglig historikk, fanges opp tidlig på det nye hovedtrinnet.  

 

Fylkesmannen vurderer ut fra dokumentasjon som er sendt inn, samt intervjuer, at Nordbytun 

ungdomsskole har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og 

løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Vi mener at 

skolen på ulike måter foretar et løpende vurderingsarbeid gjennom hele året, og intervjuene 

bekrefter at Nordbytun ungdomsskoles praksis er i samsvar med skolens svar i RefLex og 

innsendte rutiner. 

 

Fylkesmannens konklusjon  

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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Rettslig krav 3.3 og 3.4 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter, vurderingspraksis og 

læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og 

basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre tiltak innenfor tilpasset opplæring.  

 

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev ikke har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt prøve ut tiltak 

innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må se på om tiltak 

knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan bidra til at eleven får 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette må være kjent og 

innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til PPT for en sakkyndig 

vurdering med tanke på spesialundervisning.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor skriver i RefLex om kommunens prosjekt: «Inkluderende opplæring», som er et 

samarbeid mellom skolene og PPS. Rutiner er utarbeidet i den sammenhengen, og rektor har 

lagt ved rutinene: «Retningslinjer Ressursteam» og «Forberedelse til ressursteam». Rektor 

skriver i RefLex at dersom lærere er bekymret for elevers utbytte kontakter de sosiallærer eller 

ledelsen. Skolen skal først forsøke tilpasninger i samarbeid med elev, foresatte og lærer. 

Dersom tilpasningene ikke har forventet effekt vurderes videre kartlegging eller henvendelse 

til PPS. Rektor skriver at dette framkommer i retningslinjene som er lagt ved.  

 

Lærerne skriver i RefLex at elevenes utbytte av undervisningen er tema som vurderes av både 

faglærere og kontaktlærere, det kan også bringes videre til sosiallærer. Lærerne beskriver det 

samme som rektor når det gjelder elevens og foresattes inkludering i samarbeidet om 

tilpasninger. Lærerne viser videre til at fagseksjonen diskuterer opplegg og arbeidsmåter, for 

best mulig tilpasninger til elevene. Lærerne gir også eksempler på tilpasninger i forbindelse 

med prøvesituasjoner, tilpassede arbeidsplaner og dagsplaner, tema som også er aktuelt å ta 

opp i team. Lærerne har også her lagt ved mal for teamreferat. Assistenthjelp eller 

miljøarbeider er nevnt som tiltak for elever hvor det er vurdert at eleven trenger den type 

tilpasninger. Alternative opplæringsarenaer er et annet eksempel. Verktøyet «Klassetrivsel» 

nevnes som et redskap som kan benyttes for å avdekke behov for endring av arbeidsmåter, 

vurderingspraksis og læringsmiljø. 

 

Ledelsen ved skolen sier i intervju at Ressursteam avholdes månedlig. PPS, sosiallærer, rektor 

og en til fra ledelsen er de som i hovedsak deltar i disse møtene. Det er krav om at 

kontaktlærer også er med i møtet når elevsaker diskuteres. Ledelsen forteller også at skolen 

nok ikke nå har en omforent praksis for tilpasninger som gjøres før en sak går til Ressursteam, 

men lærerne kopler på SU-lærer (to og to klasser har samme SU-lærer), og de gir eksempler 

på kurs i matematikk som er avholdt på 9. trinn. I tillegg gis eksempel på at sosiallærer har 

grupper med elever som har behov for hjelp til strukturering av arbeidet. Dette både for elever 

med, men også uten, IOP. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering har Nordbytun ungdomsskole en innarbeidet fremgangsmåte 

som sikrer at lærerne vurderer både arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø for 

elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  
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I rutineskrivet «Forberedelse til ressursteam» framkommer det blant annet at lærer skal 

beskrive hvilke tilpasninger som er forsøkt, før en eventuell sak tas opp i Ressursteam. Det er 

videre vår vurdering at skolen basert på vurderingen gjennomfører tiltak innenfor tilpasset 

opplæring.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 3.5 og 3.6 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for 

spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.  

 

I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter opplæringsloven 

§ 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor 

det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på spesialundervisning, jf. opplærings-

loven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi spesialundervisning blir startet så snart 

som mulig etter at behovet for dette er avdekket.  Undervisningspersonalet har derfor både 

plikt til å vurdere om en elev trenger spesialundervisning, og å melde fra til rektor når det er 

behov for det, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må ha en fremgangsmåte som er kjent og 

innarbeidet blant lærerne slik at de vurderer og melder behov for spesialundervisning. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor viser i RefLex til at resultater etter kartlegginger og nasjonale prøver analyseres, og at 

skolen har et systematisk arbeid i forbindelse med overgang til nytt hovedtrinn (jf. vedlagt 

kommunal plan: «Plan for overganger»), samt til rutinen «Retningslinje ressursteam». Rektor 

skriver at det er lav terskel for å melde behov om spesialundervisning til henne eller til 

sosiallærer. Hun og sosiallærer har i tillegg interne møter. Lærerne svarer at de følger 

tjenestevei når behov skal meldes, faglærer til kontaktlærer, som gir beskjed til sosiallærer, 

som igjen gir beskjed til rektor. Lærerne skriver også at sosiallærer deltar i Ressursteam.  

 

I rutineskrivet «Retningslinje ressursteam» står det omtalt ti punkter for saksgang når en 

elevsak meldes inn. I punktene 8-10 står det beskrevet at etter at utprøvde tilpasninger er 

gjennomført skal saken på ny opp i ressursteam. Nye vurderinger gjøres, og det avklares om 

det kan være aktuelt med en henvisning til PPS, eventuelt andre instanser.  

 

I intervjuet med skolens ledelse forteller de om prosjektet «Inkluderende opplæring». Dette er 

en skolering som har vært gjennomført dette siste året, avholdt av PPS og for alle lærere i 

kommunen. Plikten lærere har for å melde om behov for spesialundervisning var også tema i 

nevnte skolering. Rektor legger til at hun ofte får e-poster fra lærere med bekymring for 

elevers utbytte av undervisningen.  

 

Det er Fylkesmannens vurdering at Nordbytun ungdomsskole har en innarbeidet 

fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning, og som sikrer at 

aktuelle elever blir meldt til rektor. Praksis bekreftes både gjennom RefLex-svar og 

retningslinjene som ligger for ressursteam. Ved at rektor selv sitter i ressursteam, som møtes 

månedlig, blir rektor gjort kjent med elever som eventuelt har behov for spesialundervisning.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 
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6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 

Rettslige krav 4.3  

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk. 

 

Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt 

norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen 

på skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmåls-

opplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skoleeier har ansvaret for at kartleggingen 

av elevens norskferdigheter blir gjort før vedtaket om særskilt språkopplæring. I de fleste 

tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

I RefLex svarer rektor at nasjonale prøver i lesing og «Kartleggeren» sikrer at eventuelle 

behov for kartlegging blir ivaretatt. Videre blir det opplyst at dette er tema på 

overføringsmøter med barneskolene. 

 

En av lærergruppene bekrefter rektors svar om overgangsmøtene. I tillegg viser de til den 

kommunale kartleggingsplanen. 

 

I intervjuet svarer ledelsen at ved starten av hvert skoleår blir det informert om rutinene for 

kartlegging. I tillegg gis informasjon om kartlegging på team. 

 

Lærerne opplyser i intervju at verktøyet «Kartleggern» er for alle elever og skal brukes           

to ganger i året på 8. og 9. trinn og en gang i året på 10. trinn. 

 

Både ledelsen og lærere viser til de kommunale retningslinjene «Rutine for kartlegging av 

tospråklige elever-», «Ny utgave av kommunal kartleggingsplan for 8.-10. trinn», 

Retningslinjer for saksbehandlingsrutiner norskopplæring for minoritetsspråklige elever» og 

«Velkomstklasser – prosess». I de to førstnevnte dokumentene går det fram når kartleggingen 

skal gjennomføres, hvilke kartlegginger som skal gjøres og hvordan kartleggingen skal følges 

opp. 

 

På bakgrunn av svarene i RefLex, opplysninger i intervju og innsendte dokumenter, er det vår 

vurdering at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i 

norsk.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslige krav 4.4 og 4.5 

For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte sikre at 

det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og/eller tospråklig 

fagopplæring.  

 

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter underveis 

i opplæringen. 
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Skolen må vurdere om eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig 

fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte som 

sikrer dette. 

 

Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt 

språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om eleven har tilstrekkelige 

ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må foreta en 

individuell vurdering av tidspunktet for dette.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Kartlegging av behov for morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring 

Rektor opplyser i RefLex at kommunen har en egen velkomstklasse som hører til naboskolen, 

Ås ungdomsskole, og at det er denne skolen som ivaretar elevenes rettigheter knyttet opp mot 

dette rettslige kravet. Målet er at elevene kan følge vanlig undervisning når de kommer fra 

mottaksklassene, men noen kan ha behov for særskilt norskopplæring. Dette skoleåret har 

ikke Nordbytun ungdomsskole mottatt noen elever fra velkomstklassen. Rektor opplyser videre 

at når skolen får elever som har behov for særskilt språkopplæring, så følges den kommunale 

kartleggingsplanen. 

 

I de kommunale retningslinjene for norskopplæringen for minoritetsspråklige elever heter det i 

punkt 3.5 at elever med begrensete norsk-ferdigheter bør få den første lese- og 

skriveopplæringen på morsmålet. Videre heter det at morsmålsopplæringen bør begrenses til 

de fire første årene. I punkt 3.6 heter det at tospråklig fagopplæring skal gis inntil elevene har 

tilstrekkelig utbytte av undervisningen på norsk. 

 

Rektor opplyser i RefLex at skolen for tiden ikke har noen elever med vedtak om særskilt 

språkopplæring, men at skolen følger kartleggingsplanen når den har elever med behov for 

særskilt språkopplæring. 

 

Kartlegging av elever med vedtak om særskilt språkopplæring underveis i opplæringen 

I de kommunale rutinene for kartlegging av tospråklige elever, som både ledelsen og lærerne 

viser til, går det fram at tospråklige elever skal kartlegges to ganger per skoleår. Videre heter 

det i rutinebeskrivelsen at der kartleggingen viser at elevene har tilstrekkelig norskkunnskaper 

til å følge ordinær læreplan i norsk, skal det fattes et vedtak om avsluttet særskilt 

språkopplæring. 

 

Som tidligere nevnt har skolen på tilsynstidspunktet verken elever som kommer direkte fra 

mottaksklassen eller elever med vedtak om særskilt språkopplæring. På bakgrunn av ledelsens 

og lærernes svar i RefLex og intervjuer, samt tilsendt dokumentasjon, mener vi det er 

sannsynliggjort at skolen vil sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for 

morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.  

 

Av samme grunn mener vi at Nordbytun ungdomsskole har sannsynliggjort at elever med 

vedtak om særskilt språkopplæring vil bli kartlagt underveis i oppæringen. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 
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7. Frist for retting av lovbrudd 

Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 27 rettslige krav. Vi har i kapitlene 3 og 4 

konstatert lovbrudd. Dette er et forhåndsvarsel om vedtak etter forvaltningsloven § 16. 

Formålet med forhåndsvarslet er å avklare misforståelser og rette eventuelle feil. 

 

I denne rapporten gir Fylkesmannen Ås kommune frist til å rette lovbrudd, jf. 

kommuneloven § 60 d. 

Frist for retting er 14.02.2020. Ås kommune må innen denne datoen sende 

Fylkesmannen en erklæring om at ulovlige forhold er rettet, og en redegjørelse for 

hvordan lovbrudd er rettet. 

Dersom lovbrudd ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne påklages, 

jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 

 

Skolens arbeid med opplæring i fag, jf. kapittel 3 

Ås kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Nordbytun ungdomsskole 

oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 1-1, 3-1 og 3-2. Ås 

kommune må i denne forbindelse se til at:  

 

a. rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål 

i det enkelte faget 

b. rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til hva som blir 

vektlagt i vurdering av elevens kompetanse 

c. rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i 

faget og de individuelle opplæringsmål i IOP 

 

Ås kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved Nordbytun 

ungdomsskole er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5. Ås kommune må i 

denne forbindelse se til at: 

 

d. innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 

opplæringen, og synliggjør eventuelle avvik fra LK06 

e. IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra 

ordinære læreplaner 

 

Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte, jf. kapittel 4 

Ås kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Nordbytun 

ungdomsskole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for 

opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2, 3-11, og  

3-13. Ås kommune må i denne forbindelse se til at: 

 

f. elevene fra og med 8. årstrinn får halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle 

fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet 

g. skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen 

gir informasjon om elevens kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene 

kan øke kompetansen sin 
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8. Skoleeiers frist for å rett  

Som nevnt i kapittel 7 har Ås kommune fått frist til å rette de ulovlige forholdene som er 

konstatert i denne tilsynsrapporten. 

Frist for tilbakemelding er 14.02.2020 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

 

Oslo, 5.11.2019 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

John Dietrichson   Elin Jernberg   Kjell-Olaf Richardsen 
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Vedlegg: Resultater spørreundersøkelsen 

Nedenfor følger en kortfattet oppsummering av spørreundersøkelsen, med de spørsmålene som ble stilt til 
elevene. Grafene viser de tre fagene KRLE, kunst og håndverk og matematikk samlet for hvert av de åtte 
spørsmålene. 

1.  Forklarer læreren din hva som er målene i faget, slik at du forstår hva du skal lære? 

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen. Du skal krysse av for ja eller nei.  Vi ber om at du svarer på spørsmålene ut ifra 

den læreren du har i faget dette skoleåret. 

 

2.  Får du vite hva læreren legger vekt på når arbeidet ditt i faget blir vurdert? 
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3. Forteller læreren deg underveis i opplæringen hva du får til i faget?  

 

 

4.  Snakker læreren med deg underveis i opplæringen om hva du bør gjøre for å bli bedre i faget? 
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5. Får du være med og vurdere arbeidet ditt i faget, for eksempel hvordan du arbeider med en oppgave, en 
framføring eller et prosjekt?  

 

6. Får du være med og vurdere hvordan du utvikler deg i faget gjennom skoleåret? 
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7.  Fortalte læreren deg i denne samtalen hva du fikk til/mestrer i faget du svarte på i spørsmål 1-6? 

 

8. Snakket læreren med deg i denne samtalen om hva du burde gjøre for å bli bedre i faget du svarte på i 
spørsmål 1-6?  
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget 

Rektor 
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Lærergruppe kunst og håndverk: 

 

 Årsplan 10.trinn 2018-2019.doc 

 ÅRSPLAN FOR 8. TRINN 20 

 lokal plan.docx  

 8c uke 11-12 Arbeidsplan.docx 

 8 Portrettoppgave 1819.docx 8.kl.  

 Oppgaveark om perspektiv 

 PALS oppstart.doc  

 8.kl tavle_eksempler og oppgaver 

 UiU Egenvurdering 17.1.17.d  

 Årsplan 10.trinn 2018-2019.doc 

 10.kl Interiørarkitektur_1819.pdf 

 8.kl Underveisvurdering tavle 

 8.kl skål i keramikk 1819.doc 

 Side fra kommentarer til utvik 8.kl  

 Interiør vurdering 10.pdf  

 vurdering keramikk 8.pdf 

 Tavle egenvurdering 8.pdf 

 Mal teammøte.docx 

 

 

Lærergruppe KRLE: 

 

 Arbeidsplan 8A uke 13-14.docx  

 ÅRSPLAN FOR 8. TRINN 20 

 Årsplan 10.trinn 2018-2019.doc  

 Horisonter tema og mål.pdf 

 PALS oppstart.doc  

 Fra Horisonter 8.jpg 

 Arbeidsplan 9B uke 9 og 10.  

 Kjennetegn på måloppnåelse 

 Begrepsprøve religionskritikk  

 KRITERIER KRLE Religions 

 Skjermbilde av Office 365.docx  

 Vurderingsskjema - Kriterier  

 ÅRSPLAN FOR 9.trinn.docx 

 Fagrapport KRLE 2018 

 Fagrapport KRLE 2017-2018 

 Kriterier for prøve i Katolsk  

 KRLE Etikkoppgave.pdf 

 Dokumentasjon på at Utviklin 

 Horisonter 10.jpg 

 Egenvurdering før utviklingssamtale 

 Egenvurdering 3_2_1.pdf 

 Egenvurdering – utviklingssamtale 

 VURDERINGSKRITERIER F 

 Mal for elevsamtale.pdf 

 Referat 8. trinn.docx 

 Kartleggingsplan oppdatert 1 
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Lærergruppe matematikk:  

 

 Eksempler på arbeidsplaner i  

 Mål fra de tre første kapitlene 

 8-4 Emneplan Geometri og m  

 9-1 Emneplan Tall og algebra 

 PALS oppstart.doc  

 Mål til prøve i prosent.docx 

 Fagrapport matematikk 2018 

 Samarbeidstid i basisfagene  

 Forenklet prøve i likninger.docx 

 Forenklet prøve kap 3.docx  

 Forenklet tentamen vår 2019 

 Vurderingsskjema Excel.docx  

 Prøve i brøk 8D.docx 

 Vurderingsskjema tentamen i 

 Elevsamtaleskjema våren 8. t  

 Mal for utviklingssamtalen.xlsx 

 Læringssamtale – underveisv 

 Eksempler på tilbakemelding 

 Egenvurdering etter prøve.docx 

 Kartleggingsplan oppdatert 1  

 Revidert 8.-10.t kommunal ka 

 Referat team 9. trinn MAL.docx 
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KONTROLLUTVALGET I  

ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 22.10.19 

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

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST = Kommunestyret 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018  FIKS KU 29.1.19 KST 13.2.19 

2. Handlingsplanen for utvalget Desember FIKS KU 12.12.17  

3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert møte  

4. Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet     

 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020   KU 22.10.19  

5. Møteplan     

 (tirsdager kl. 18:00)  FIKS  Møteplan 1.halvår 2019: 

29.1 – Lille sal, Ås kulturhus 

5.3 – Møterom 2.etg, Rådhusplassen 29 

23.4 – Lille sal, Ås kulturhus 

3.5 – Lille sal, Ås kulturhus 

11.6 – Store salong, Ås kulturhus 

 

Møteplan 2.halvår 2019: 

3.9 – Lille sal, Ås kulturhus 

22.10 – Lille sal, Ås kulturhus 

26.11 – Lille sal, Ås kulturhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Avlyst  

Gjennomført 

Gjennomført 

 

 

Gjennomført  

Gjennomført  

6. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Anne Odenmarck 

Liv Marit Korslund 

Håkon Lars Henriksen 

Janna Bitnes Hagen 

Avholdt  

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

Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

Håkon L. Henriksen 

Avholdt  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsmelding 2018 31.3 Rådmann KU 3.5.19 KST 8.5.19 

 Kommunens årsregnskap 2018 15.2 Rådmann KU 3.5.19 KST 8.5.19 

 Revisjonsberetning 2018 15.4 FDR KU 3.5.19 KST 8.5.19 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018  FIKS KU 3.5.19 KST 8.5.19 

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (januar – april) Mai/juni  Rådmann KU 11.6.19 KST 19.6.19 

 2. Tertialrapport (mai – august) Sept./oktober  Rådmann KU 22.10.19 KST 23.10.19 

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Revisjonsstrategi 2019 August FDR KU 22.10.19  

 Pr. 31.10.19 (perioden 1.5.19 – 31.10.19) November  FDR   

 Pr. 30.04.19 (perioden 1.5.19 – 30.4.20) Mai  FDR   

 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR   

10. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

 FDR KU 27.9.16 KST 12.10.16  

11. Forvaltningsrevisjon 2018     

 Follo landbrukskontor  

(fellesprosjekt Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås) 

 FDR/ 

FIKS 

KU 11.12.18 – FR rapport KST 13.2.19 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS  

(utført for Vestby KU) 

 Deloitte/ 

FIKS 

KU 10.4.18 – Rapport KST 12.9.18 

12. Forvaltningsrevisjon 2019     

 Utleieboliger  FDR KU 6.11.18 – Tema 

KU 11.12.18 - Mål og problemstillinger  

KU 29.1.19 - Prosjektplan 

 

 Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen  FDR KU 29.1.19 – Tema 

KU 5.3.19 – Mål og problemstillinger 

KU 11.6.19 – Prosjektplan 

 

13. Oppfølging av tidligere FR-rapporter     

 Samhandlingsreformen – videre oppfølging (2014) Januar 2018 Rådmann KU 12.6.18 KST 12.9.18 

 Sikkerhet og beredskap (2016) 23.11.17 Rådmann KU 23.1.18 KST 14.2.18 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet (2017) 25.10.18 Rådmann KU 29.1.19 KST 13.2.19 

 Internkontroll (2017) 25.10.18 Rådmann KU 25.9.18 KST 24.10.18 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2018)  Rådmann KU 11.6.19 KST 4.9.19 

 Investeringer og gjeld (2018)  Rådmann KU 11.6.19 KST 4.9.19 

14. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

2016 FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 

15. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende 

fysioterapeuter  

17.09.2018 Rådmann KU 12.6.18 

 

KU 6.11.18 

 Valg av revisjonsordning  FIKS KU 4.12.18 – Uttreden av FDR IKS 

KU 3.5.19 – Innstilling til KST 

KST 19.6.19 

 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for 

Ås-skolen 

  KU 3.9.19  
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