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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 9/15 Ordførerens telefon- og datautgifter 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00022-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse for ordførerens telefonbruk til 
orientering. Utvalget merker seg at ordføreren har valgt å innbetale kr 45 000 for bruk 
av telefon, sms og mms til og fra Danmark for perioden 2012 til og med 2014. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen legge fram et forslag til bestemmelser om ordfører 
og andre folkevalgtes telefonbruk. 

Vedlegg: 
Telefonregninger.msg, Ordførerens telefoniutgifter 
SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget drøftet den 21.1.15 ordførerens telefon- og datautgifter. Oversikten 
som utvalget hadde mottatt fra ordføreren til møtet var ikke spesifisert slik utvalget 
hadde bedt om. Rådmannen ble derfor bedt om å lage en spesifisert oversikt over 
ordførerens utgifter til telefon og data foran møtet den 5. mai.   Rådmannens 
redegjørelse med vedlagte og spesifiserte regneark følger vedlagt. Kopi av de 
aktuelle fakturaene for perioden 2010 til 2014 fulgte også vedlagt rådmannens brev, 
og sekretæren vil bringe disse med til møtet.  Sekretariatet mener rådmannens 
redegjørelse er i tråd med utvalgets bestilling.  

Redegjørelsen viser at ordførerens telefonutgifter fra 2010 til 2014 fordeler seg som 
følger: 

2010:  kr 119 768 
2011:  kr   72 437 
2012   kr   63 085 
2013:  kr   75 277 
2014:  kr   80 776 

Ordfører John A. Ødbehr har i e-post av 21.4.15 til kontrollutvalget redegjort for at 
han har innbetalt kr 45 000 til kommunen for påløpt, privat bruk av telefon til og fra 
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Danmark fra 2012 til utgangen av 2014.  Ordføreren skriver bl.a.: Jeg er fortsatt av 
den oppfatning at ordfører har fri tjenestetelefon, men det etiske aspektet gjør at jeg 
ønsker å innbetale den økte private bruken.» For 2015 har ordføreren anskaffet et 
eget privat mobilabonnement for private samtaler til og fra Danmark.  

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i kommunen § 5-2 Telefon m.m. lyder: 

«Ordfører og varaordfører får dekket ett telefonabonnement tilsvarende kostnadene 
for et basis fasttelefonabonnement i Telenor. 
Ordfører disponerer i tillegg kommunal mobiltelefon og bærbar PC. « 

Moss-avis.no skriver 12.12.14 om telefonutgiftene til to andre ordførere: 
«Mosseordføreren brukte 15 882 kroner i 2012 og 10 307 i 2013. Ryggeordføreren 
6688 kroner i 2012 og 3057 i 2013, og Råde ordføreren 5136 kroner i 2012 og 7445 i 
2013.» 

Sekretariatet har undersøkt reglementet i noen kommuner og det er vanlig at 
ordføreren har fri telefon.  

Sekretariatet mener bestemmelsen i Vestby kommunes reglement om ordførerens 
telefonbruk er uklar. Kontrollutvalget bør derfor be kommunestyret ta initiativet til en 
gjennomgang av reglene.  Sekretariatet har ikke vurdert de etiske sidene ved 
ordførerens telefonbruk.  

Ordføreren og rådmannen kommer i møtet for å svare på spørsmål før utvalget 
behandler saken.  

Ås, 28.04.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: 

1. Brev fra Vestby kommune v/rådmannen av 20.4.15 vedr. ordføreres
telefoniutgifter

2. E-post fra ordfører John A. Ødbehr vedr. telefonregninger

Utrykt vedlegg: 

Kopi av telefoniregninger for perioden 2010 til 2014 
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Fra: John A. Ødbehr <john.odbehr@vestby.kommune.no> 
Sendt: 21. april 2015 12:04 
Til: Jan Løkken 
Kopi: Sjur Authen 
Emne: Telefonregninger 
 
Kontrollutvalget, 
 
Jeg viser til kontrollutvalgets vedtak i møte 21 januar, hvor administrasjonen ble bedt om en bedre 
oversikt over min telefonbruk de siste fem årene. Etter dette møtet ba jeg rådmannen om en oversikt 
over min bruk av telefon, sms og mms til og fra Danmark for samme tidsperiode. Denne oversikten er nå 
klar, og viser at jeg har økt min bruk fra om lag 4 tusen pr år til 9 tusen i 2012, 24 tusen i 2013 og 24 
tusen i 2014. Som jeg tidligere har redegjort for, er jeg nå i et forhold med en dansk kvinne. Dette 
forholdet ble innledet oktober 2012.  
 
Jeg ser det derfor som naturlig at jeg dekker den økte utgiften for kommunen selv. Jeg har derfor valgt å 
innbetale 45 tusen til kommunen, basert på en økning fra 4 til 9 tusen i 2012, fra 4 til 24 tusen i 2013 og 
fra 4 til 24 tusen i 2014. For 2015 har jeg til informasjon anskaffet et eget privat mobilabonnement for 
mine private samtaler til og fra Danmark. Disse regningene betaler jeg selv. 
 
Når det gjelder bruk av data viser denne ikke sammen økning, og det viser etter min mening, slik jeg også 
var inne på i sist kontrollutvalgsmøte at databruk i utlandet er jobbrelatert.  
 
Jeg er fortsatt av den oppfatning av at ordfører har fri tjenestetelefon, men det etiske aspektet gjør at 
jeg ønsker å innbetale den økte private bruken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
John Ødbehr 
Ordfører 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 10/15 Vestby kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00132-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2014: 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra BDO AS datert 15. april 2015 og rådmannens årsberetning. 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes 
årsregnskap for 2014. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Vestby kommune for 2014. 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning 2014 Vestby kommune.pdf 

SAKSUTREDNING: 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i 
henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5,  gir bestemmelser 
revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5, 4. ledd nr. 3, bestemmer at 
revisor også skal uttale seg om opplysninger i årsberetningen samsvarer med 
årsregnskapet. 

BDO AS revisjonsberetning er datert 15. april d.å. og konkluderer med: ”Etter vår 
mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vestby kommune 
per 31. desember 2014 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.” 

BDO AS skriver også blant annet at de mener ”opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter”. 
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Rådmannen skriver i sin innledning til årsberetningen blant annet at «Det totale 
resultatet for 2014 er på 41,3 millioner, noe som gir et driftsresultat på 4,2 prosent. 
Gjennom de siste årene kan Vestby vise til resultater som er blant landets beste.» 
Rådmannen skriver videre blant annet: «Samtidig er den økonomiske risikoen svært 
høy for årene som kommer. Det vises her til utbygging en av eldreomsorgen og en 
allerede svært høy lånegjeld med flytende rente med risiko for svingninger.»  

Ås, 28. april 2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: 
1. Årsregnskapet for Vestby kommune for 2014
2. Årsmelding for Vestby kommune for 2014

(overnevnte dokumenter er sendt til medlemmene direkte fra kommunen)
3. Revisjonsberetningen fra BDO  for 2014  datert 15. april  2015
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 11/15 Vestby havn - årsregnskap og årsmelding 2014 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00133-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget har i møtet 5. mai 2015 behandlet Vestby havns årsregnskap for 
2014. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, 
årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2015.  
Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er avlagt uten forbehold eller presisering. 

Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap 
for 2014. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Vestby havn for 2014. 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning 2014 Vestby havn.pdf 

SAKSUTREDNING: 
Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene, Rådmannen er 
øverste administrative leder.  Fordi havna tidligere har vært nyttehavn og fordi den 
drives i konkurranse med andre aktører i regionen skal det være vanntette skott 
mellom havnas og kommunens regnskaper.  

Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 580 000. 

Rådmannen viser i sin innledning til at de gode økonomiske resultatene fra de fem 
årene er videreført. En langsiktig gjeld på over tre ganger driftsinntektene og 
manglende utleie av båtplasser gjør havna sårbar. Dette tilsier et fortsatt sterkt fokus 
på økonomistyring og på størrelsen på fondene. 

BDO AS har avgitt en revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold. 

Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal følge regnskapssaken sammen med 
revisjonsberetningen via formannskapet til kommunestyret. 
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Ås, 28.04.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: 
1. Vestby havn - regnskap 2014
2. Vestby kommune - Årsmelding/årsberetning for Vestby havn 2014

(dokumentene ovenfor er sendt utvalgets medlemmer direkte fra
kommunen)

3. BDOs revisjonsberetning for Vestby havn for 2014,  av 15. april 2015
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KONTROLLUTVALGET  I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 12/15 Kommunens utleie av lokaler til næringsvirksomhet 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00135-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens redegjørelse i brev av 20.4.15 vedr. kommunens utleie av lokaler til 
næringsvirksomhet tas til orientering.  

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok i Eventuelt-sak den 4.3.15 å be om rådmannen skriftlige 
redegjørelse  «for hvordan kommunen sikrer sine interesser ved utleie til 
næringsdrivende og eventuelle regler for når kommunen skal dekke særskilte 
tilpassingskostnader».  

Rådmannen skriver i sitt svar av 20.4.15 bl.a. at ved nye kontrakter kreves nå seks 
måneders husleie som depositum, eventuelt bankgaranti tilsvarende.   Rådmannen 
peker på at omfanget av utleie er beskjedent. Han mener kommunens 
delegeringsreglement vedr. behandlingen av saker av prinsipiell karakter  og 
budsjettsaker, i sum gir en tilfredsstillende beskrankning av hva administrasjonen kan 
inngå av avtaler om tilpasning.   

Ås, 28.04.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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K O N T R O L L U T V A L G E T   I   V E S T B Y   K O M M U N E 

 
Kontrollutvalgets møte 22. juni 2011 

 Sak 28/11  
 

Sekretariat:         Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:       Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

Telefon:              64 96 20 58 

Telefon (m):        959 39 656 

E-post:                 FIKS@as.kommune.no 

Internett:             www.follofiks.no 

 

 

Sak  28/11       Kommunens sikring av egne interesser ved utleie av lokaler 

Saksutredning: 

Kontrollutvalget vedtok under Eventuelt i møtet den 11. mai d.å. å be rådmannen gi en 

redegjørelse om hvordan kommunen sikrer sine økonomiske interesser ved utleie til 

næringsdrivende.  I utvalgets diskusjon ble det vist til eksempler hvor kommunen har tapt 

eller vil kunne tape investeringer i lokaler som var satt i stand eller spesialtilpasset leietakere 

som senere gikk konkurs eller som vil flytte etter relativt kort leietid 

 

Rådmannens svar forelå i e-post av 30. mai, med vedlagt en uttalelse fra eiendomssjefen: 
 
”Jeg kjenner ikke saken det her siktes til, men det vanlige er at vi sikrer oss mot ”mislighold” med 3 
mnd husleie som depositum. 
 
Tilpassningskostnader er det normalt at utleier utfører og bekoster. Disse kostnadene avskrives over 
et visst antall år og legges inn i husleien. Dersom leietageren går konkurs i leieperioden har vi 
vanligvis  ikke medtatt noen sikringsbestemmelser rundt dette, men tilpassningskostnadene er jo 
også en investering i selve utleieobjektet og skal også gjenspeiles i husleien for ny leietager på lik linje 
med forrige leietager. Ved tap av leieinntekter før ny leietaker er på plass stiller utleier på lik linje med 
øvrige kreditorer i og med at leietaker (konkursboet) er i et avtaleforhold med utleier. (dette er jus 
som jeg er noe usikker på). 
 
Særskilte tilpassningskostnader som er helt spesielt/nødvendig for leietaker skal leietaker normalt 
selv utføre og bekoste.”  
 

 

Innstilling: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 

 

 

9. juni 2011  

 

Jan T. Løkken /s./ 

Sekretær 

 

Vedlegg:        Kopi av rådmannens e-post vedr. vedtak i kontrollutvalget vedr. utleie av  

                       lokaler til næringsdrivende 
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Kontrollutvalget vedtok under Eventuelt i møtet den 11. mai d.å. å be rådmannen gi en 

redegjørelse om hvordan kommunen sikrer sine økonomiske interesser ved utleie til 
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Rådmannens svar forelå i e-post av 30. mai, med vedlagt en uttalelse fra eiendomssjefen: 
 
”Jeg kjenner ikke saken det her siktes til, men det vanlige er at vi sikrer oss mot ”mislighold” med 3 
mnd husleie som depositum. 
 
Tilpassningskostnader er det normalt at utleier utfører og bekoster. Disse kostnadene avskrives over 
et visst antall år og legges inn i husleien. Dersom leietageren går konkurs i leieperioden har vi 
vanligvis  ikke medtatt noen sikringsbestemmelser rundt dette, men tilpassningskostnadene er jo 
også en investering i selve utleieobjektet og skal også gjenspeiles i husleien for ny leietager på lik linje 
med forrige leietager. Ved tap av leieinntekter før ny leietaker er på plass stiller utleier på lik linje med 
øvrige kreditorer i og med at leietaker (konkursboet) er i et avtaleforhold med utleier. (dette er jus 
som jeg er noe usikker på). 
 
Særskilte tilpassningskostnader som er helt spesielt/nødvendig for leietaker skal leietaker normalt 
selv utføre og bekoste.”  
 

 

Innstilling: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 

 

 

9. juni 2011  

 

Jan T. Løkken /s./ 

Sekretær 

 

Vedlegg:        Kopi av rådmannens e-post vedr. vedtak i kontrollutvalget vedr. utleie av  

                       lokaler til næringsdrivende 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 13/15 Selskapskontrollen 2015 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00138-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 05.05.2015 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen i 2015. 

Vedlegg: 
Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo 2012 2016_.pdf, 
VestbyPlanSelskapskontroll2013 2016.doc 

SAKSUTREDNING: 

Selskapskontrollen i Vestby  bygger på kommunestyrets vedtak om plan for 
selskapskontroll 2013 – 2016, vedtatt av kommunestyret den 11. februar 2013. 

I 2013 bygde mye av kontrollen på et intervju med ordføreren om hans oppfølging av 
eierinteressene som medlem av representantskapene/generalforsamlingene i 
selskapene som er heleide av kommunen(e).  

For 2014 vedtok kontrollutvalget at selskapskontrollen skulle utføres som en 
forvaltningsrevisjon av Follo ren IKS i regi av Follo distriktsrevisjon. Tilsvarende 
vedtak ble gjort i de andre kontrollutvalgene i kommuner med eierinteresse i 
selskapet.  

I henhold til planen skal selskapskontrollen i 2015 omfatte alle selskapene. Vi 
foreslår at kontrollen fokuserer på sentrale tema i kommunenes eiermeldinger. Disse 
er oppsummert i Follorådets eiermelding som er vedtatt av ordførermøtet. Follorådets 
eiermelding lister opp følgende punkter: 

1. Styreinstruks og instruks for daglig leder
2. Etiske retningslinjer
3. Registrering i KS`styrevervregister
4. Varslingsregler
5. Plan for informasjonssikkerhet
6. Plan for helse, miljø og sikkerhet
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7. Etablering av selskapsstrategi
8. Egenevaluering av styrearbeidet

I styremøtet i FIKS den 15. april d.å. kom det fram et ønske fra utvalgslederne om at 
kontrollen også bør omfatte hvordan ordførerne har fulgt opp målet om et «aktivt  
eierskap». Sekretariatet vi søke å inkludere dette aspektet i kontrollen. Kontrollen 
omfatter interkommunale selskaper (IKS), § 27 – selskap og aksjeselskap der 
kommunen alene eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner direkte  
eller indirekte eier alle aksjene, jf. KL § 80. 

Ås, 28.04.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Plan for selskapskontroll 2013 – 2016 Oppegård kommune 
  Follorådets eiermelding 2013 – 2016 
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SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE 
INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO  

 

2012 → 2016 
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1. Generelt 
Eiermeldingen skal sikre at alle eierkommunene har en felles forståelse av hvordan  vi ønsker å 
sikre en god og omforent styring av de interkommunale selskapene i Follo, herunder ivareta 
intensjonene i kommunale eiermeldinger. For at de kommunale eiermeldingene skal få effekt i 
forhold til interkommunalt samarbeid, har Follorådet etablert en felles eierstrategi. Dette er gjort 
uavhengig av om eierkommunene har etablert eiermeldinger eller ikke.  
Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler følger som vedlegg til dette dokumentet. 

2. Rådmannens rolle 
Rådmannen har ingen formell rolle i de interkommunale selskapene. Rådmannen og 
kommuneadministrasjonene besitter imidlertid verdifull kompetanse og innsikt i den totale driften 
som kan være en ressurs ved politiske diskusjoner om kommunenes eierskap. Rådmannen bør i 
forbindelse med den totale eierstyringen dermed være en naturlig rådgiver først og fremst overfor 
kommunenes representantskapsmedlem. Når saker som gjelder selskapene skal viderebehandles i 
eierkommunenes organer, tilligger det rådmannen å forberede disse og avgi innstilling.   

3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap 
Follorådet anmoder selskapene om å følge opp punkter beskrevet i tabellen under. Hvis det anses 
hensiktsmessig, kan selskapene velge å benytte vertskommunens planer- og retningslinjer på de 
opplistede områdene. 
 
Område Tiltak Ansvar Gjennomføres 

Selskapsstyring Etablere styreinstruks og 
instruks for daglig leder 

Styret Innføres i de selskapene der 
dette ikke finnes, evalueres 
hvert annet år 

Etablering av etiske 
retningslinjer 

Styret/daglig leder Innføres i de selskapene der det 
ikke finnes. Revidering ved 
rullering av styremedlemmer 

Registrering i 
KS`styrevervregister 

Styremedlemmet Ved inntreden i styret 

Varslingsregler Styret/daglig leder Innføres der det ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer 

Plan for informasjonssikkerhet Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Plan for helse, miljø og 
sikkerhet 

Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Etablering av selskapsstrategi Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Egenevaluering av 
styrearbeidet 

Styret  
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4. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling, Representantskap 
 

Valgkomite 
Follorådet velger valgkomitè bestående av politiske representanter fra alle kommunene (7 
medlemmer). Kommunenes representanter velges av kommunestyrene. Valgkomiteen sammensettes 
innen 10.november i valgåret. Leder av valgkomiteen utpekes av Follorådet. 
De nye bestemmelsene i fvl §6 (habilitet) må legges til grunn for vurdering av kandidater til de 
ulike styrene. 
 
Styresammensetning 
Det skal være et mål at styret blir sammensatt på en slik måte at styret samlet sett sikrer høy og 
relevant kompetanse i forhold til den enkelte bedrifts særpreg. Styret skal settes sammen på en slik 
måte at det sikrer kompetanse innenfor områdene fag, økonomi og organisasjon. Vertskommunens 
styremedlem bør normalt ikke være styreleder i selskaper i egen kommune. Dette for å hindre 
dobbeltroller. Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper kan hentes fra 
kommuneadministrasjonen (for å sikre kommunal kompetanse i styret), folkevalgte, annen offentlig 
virksomhet eller næringslivet generelt. I henhold til endring i lovgivningen om skjerpede 
habilitetsregler fvl. §6 bør ikke ordfører inneha styreverv, det samme gjelder kommunens øverste 
administrative leder.  Det bør løpende være en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i styret. 
Videre skal det ved sammensetning av styret tas hensyn til lovgivingen om å sikre kjønnsbalanse i 
styret. Med virkning fra 01.01.12 gjelder en kvinnerepresentasjon på 40 % også for kommunalt eide 
selskaper. 
 
Det utarbeides en samlet oversikt over hvem som er valgt inn i de ulike styrene som gjøres 
tilgjengelig på Follorådets nettside.  
 
Generalforsamling/Representantskapsmøter 

• Det settes av 2 dager i juni hvert år for gjennomføring av 
generalforsamling/representantskapsmøter for alle interkommunale selskap. 

• Representantskapet består av ordførerne i hver deltakerkommune. 
• Frist for innkalling settes til 4 uker. 

5. Habilitet 
Rolleklarhet blant folkevalgte er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til kommunene. 
Innskjerpingen av habilitetsreglene medfører at folkevalgte og ansatte ikke kan behandle en sak i 
kommunen som gjelder et offentlig eid selskap der de selv har en ledende stilling eller sitter i 
styret/representantskapet. Dette gjelder ikke ved behandling av budsjettene i egen kommune. 
 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylk
eskommuner.pdf 

6. Styreopplæring 
Opplæring og utøvelse av eierpolitikk i de enkelte kommunestyrer er hver kommunes ansvar, likeså 
opplæring av styremedlemmer i kommunens egne selskaper. Opplæring av styremedlemmer og 
ledere i interkommunale selskaper, bør imidlertid tilrettelegges av Follorådet. En slik opplæring bør 
omhandle formell gjennomgang av relevante regler, men også emner som formål med selskapet, 
forholdet til lokaldemokratiet, omdømme, etikk, habilitet, lojalitet, ansvar og roller. 
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Opplæring av styremedlemmer bør skje etter hvert valg, ellers ved behov. Det anbefales at 
Follorådet tilrettelegger og bekoster selve kurset, mens selskapet selv dekker frikjøp av egne 
deltakere.  

7. Vertskommuneoppgaver 
De fleste interkommunale samarbeidstiltak er små virksomheter med 3 - 12 ansatte som arbeider 
med oppgaver i forlengelsen av kommunale primæroppgaver. Ledelsen i virksomhetene er i stor 
grad personer som rekrutteres inn ut fra yrkesfaglige kriterier. Virksomhetene har ofte begrenset 
kompetanse på andre områder som er vesentlig for god virksomhetsledelse. Vertskommunen bør 
derfor tillegges et særskilt ansvar for å bistå den administrative ledelsen slik at den har lett tilgang 
på nødvendig kompetanse innenfor områder som økonomi, innkjøp, personalforvaltning, 
lønnsforhandlinger, juss, IKT etc. 
Det bør inngås skriftelige samarbeidsavtaler mellom virksomhetene og vertskommunene som 
regulerer innhold og omfang av bistand og hvor også godtgjørelse for slik bistand blir regulert. 
Veiledning, tilgang til kommunens innkjøpsavtaler, deltakelse i interne opplæringsprogrammer etc. 
bør vertskommunene yte vederlagsfritt. Ved mer omfattende bistand bør prissettingen baseres på 
selvkost. 
 
Det bør være en normalordning at vertskommunenes regnskapsavdeling fører regnskapene for 
virksomhetene, eventuelt regnskapsavdelingen i annen eierkommune etter konkurranse. 
Vertskommunerevisjonen bør være revisjon for selskapene, men dette avgjøres av det enkelte 
selskap. 

8. Lønnsfastsettelse 
Det bør legges til grunn en strategi knyttet til lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale 
selskapene. Lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale selskapene styres gjennom dialog 
med daglig leder. Lønn til daglig leder bør så langt det er mulig av hensyn til rekrutteringen, 
gjenspeile lønnsnivået til kommunens øvrige ledernivå.   

9. Fastsettelse av budsjetter 
Det er kommunestyret i eierkommunene som bestemmer hvor store summer som skal overføres til 
drift av det enkelte selskap. I perioder, der alle kommunene arbeider med ulike tilnærminger til kutt 
i budsjettene, må det gis en mulighet til at kutt også kan foretas i de interkommunale selskapenes 
budsjetter. Det vil derfor være viktig at budsjettforutsetningene er klare i løpet av juni måned hvert 
år, slik at eierkommunene kan ta med seg dette inn i kommunens budsjettarbeidet på høsten.  
 
Følgende milepæler legges til grunn for budsjettprosessen og nedfelles i et årshjul: 

• Innen 1. april: Budsjettforutsetningene sendes til alle selskapene. 
Budsjettforutsetningene utarbeides av rådmennene og vedtas av Follorådet. 
Budsjettforutsetningene vil inneholde nødvendige krav til budsjetteringen. 

• Innen 15. mai: Behov for endringer i selskapenes rammer påfølgende driftsår meldes 
til rådmennene innen 15. mai. 

• Innen 1. juni: administrasjonen i selskapet sender forslag til styret. Dette for å sikre 
at kostnadene innarbeides i den enkelte kommunes midlertidige rammer.  

• Innen 1. september: Styrebehandling av økonomiplan, budsjett i det enkelte selskap 
oversendes økonomisjefen i kontorkommunen. 

• Innen 15. september: Økonomiplanforslagene behandles i Follorådet 
• Innen 01. oktober: Sluttbehandling i det enkelte representantskap med umiddelbar 
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oversendelse til kommunene. 
• Ca. 1. november: Rådmannen legger fram budsjettforslag for kommunen der 

selskapet inngår 
• Desember: Kommunestyrene vedtar Økonomiplan og budsjett inklusiv bevilgninger 

til de interkommunale selskapene. 
 
Denne prosessen vil sikre at alle selskapene opererer med samme forutsetninger og at 
budsjettdokumentene har lik utforming i alle selskapene. Videre sikres det at eierne v/Follorådet 
foretar en samordnet vurdering før forslagene vedtas i det enkelte representantskap. 

10. Administrativ samordning 
Rådmannskollegiet har som oppgave å forberede/utøve saksbehandling knyttet til eierrollen i 
interkommunale selskaper enten selvstendig eller i samarbeid med vertskommune.  

11. Evaluering 
Dokumentet evalueres en gang i løpet av valgperioden. 
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 
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Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 
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Plan for selskapskontroll 

 

Bakgrunn 
 
Kommunesektoren har siden slutten av 90-tallet vært preget av en økt fragmentering ved at 
deler av virksomheten har blitt skilt ut i foretak, interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper, aksjeselskaper o.l., ofte som egne rettssubjekter utenfor 
kommunelovens rammer. Valg av organisasjonsform legger rammene for kommunestyrets 
styringsmuligheter overfor fristilte selskaper, ettersom disse har egne selskapsorganer og er 
regulert av særskilt lovgivning, som bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og 
selskapsorganene. Dette innebærer utfordringer når det gjelder demokratisk, folkevalgt 
styring og kontroll av virksomheten. Eierstyring og selskapskontroll er kommunesektorens 
verktøy for å møte disse utfordringene. 
 

Innholdet i selskapskontrollen 
Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5, som fastsetter at 
kontrollutvalget skal ”påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens (…) 
interesser i selskaper m.m.”, jf. tilsvarende formulering i § 13 første ledd i forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Etter § 13 annet ledd skal det ”minst en 
gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.”. Tredje ledd fastsetter 
at kommunestyret vedtar planen.  
 
Kontrollutvalgsforskriften § 13 må også ses i sammenheng med koml. § 80, som direkte 
regulerer kontrollutvalget og den som utfører selskapskontrollen innsynsrett i selskaper, 
som er fullt ut eid – direkte eller indirekte – av kommuner/fylkeskommuner. 
Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og innhold. 
 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner  
Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 
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Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 
(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens 
revisjon eller andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal 
utføres i henhold til kap. 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk, og den må utføres av en kvalifisert og uavhengig revisor. 
 
Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper 
med private eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, 
kommunale selskaper, vil det imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen 
kan utføres i heleide kontra deleide selskaper.  Selskapskontrollen i Frogn kommunen har 
vært avgrenset til de heleide kommunale selskapene og denne avgrensningen videreføres i 
den nye planperioden. 
 

Formålet med selskapskontrollen 
Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser 
fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold 
til aktuelle lover og regler.  
 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser eller leder selskapet, utøver myndigheten slik det er fastsatt i aktuelle 
virksomhetslover og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak 
og forutsetninger. Sentralt i eierskapskontrollen er en vurdering av om eierne har etablert 
tilfredsstillende rammer for styring , og at virksomheten faktisk opererer i tråd med 
formålet.   
 
Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med 
statlige eller private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom 
eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. 
Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i 
selskapet. 
 

Tidligere selskapskontroll og utviklingen av eierstyring   
 
Kravet om selskapskontroll kom inn i kommuneloven fra 2004. Fra 2007 fikk FIKS fikk til 
oppgave å foreta selskapskontrollen for deltakerkommunene.  
 

 I 2007 var følgende selskaper omfattet av kontrollen: Follo Ren IKS, Søndre Follo 
Renseanlegg IKS, Nordre Follo renseanlegg IKS og Follo legevakt IKS. Kontrollen 
omfattet også hvordan eierkommunene fulgte opp sine interesser i forhold til disse 
selskapene.  

 

 Kontrollen i 2009 rettet seg mot alle de 20 selskapene som var omfattet av 
eierskapskontrollen.  
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 I 2010 fokuserte kontrollen på i hvilken grad kommunen hadde fulgt opp sine vedtak, 
blant annet i forbindelse med de foregående rapportene om selskapskontroll.  

 

 I 2011 var igjen kontrollen rettet mot et utvalg av selskaper som til sammen dekket 
alle deltakerkommunene i FIKS: Enebakk produkter AS, Nesodden Lettindustri AS,  
Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS 

 
Vestby kommune sluttet seg, etter innstilling fra kontrollutvalget, til en forvaltningsrevisjon 
av Movar IKS. Østfold kommunerevisjon IKS utførte revisjonen som hadde hovedvekt på 
vurdering av innkjøpsrutiner og overholdelse av lov om offentlige anskaffelser. 
 
Rapportene fra selskapskontrollene ble lagt fram for kontrollutvalgene som oversendte 
rapportene med sin innstilling til kommunestyrene.  
 
Det generelle inntrykket er at kommunenes oppfølging av sine eierinteresser er blitt mer 
systematisk i løpet av de årene som selskapskontrollen har foregått. Eiermeldingene som de 
fleste kommunestyrene nå har vedtatt, har lagt grunnlaget for en videre utvikling av 
kommunenes oppfølging av sine selskaper i årene som kommer. Jf. Vestbys eiermelding 
vedtatt av kommunestyret 18. mai 2009.  På samme måte viser selskapskontrollene at  
selskapenes etterlevelse av ulike rammebetingelser er blitt bedre 
 
Den 23. mars 2010 vedtok Follorådet en eiermelding om samarbeidet om eierstyring i de 
interkommunale selskapene i Follo (2010 – 2014). Meldingen er fornyet for perioden 2012 – 
2016.  Meldingen skal sikre en omforent styring av de interkommunale selskapene i Follo, 
herunder ivareta intensjonene i kommunale eiermeldinger. Follorådet arrangerer 
regelmessig kurs for styremedlemmer og ledere i de interkommunale selskapene.  
 

Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Gjennomføring 
 
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at det føres tilsyn med selskapene. 
 
Selskapskontrollen gjennomføres av Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat –  FIKS 
eller andre som kontrollutvalget måtte vedta.  
 
FIKS skal løpende motta alle relevante dokumenter fra selskapene, så som innkalling og 
sakspapirer, samt protokoller fra styre- og representantskapsmøter årsmeldinger og 
regnskap og alle uttalelser fra revisor.  
 
Kontrollutvalget vurderer omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 
gjennomføres med utgangspunkt i planen for selskapskontroll. Utvalget kan innhente 
ytterligere dokumentasjon fra selskapene. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen, hvis 
forutsetningene skulle endre seg.  
 
Ordningen med en samordning av kontroller i selskaper som har flere eiere, skal i størst 
mulig grad videreføres.  
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Rapportering 
 
FIKS avgir rapport etter gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget. Etter 
kontrollutvalgets behandling sendes rapporten til kommunestyret.  
 
Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for selskapskontroll, jf. punktet om 
”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, skal dette framgå av årsrapporten til kommunestyret. 
 
 

Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
 
Vestby kommune har eierinteresser i følgende selskaper som er omfattet av 
selskapskontrollen: 
 
Aksjeselskap:  
Næringstjenester AS 
Vestby næringsselskap AS 
Vestby fjernvarme AS (under avvikling/salg) 
 
IKS-selskap1: 
Follo kvalifiseringssenter IKS 
Follo krise- og incestsenter IKS 
Movar IKS2 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
Mosseregionens legevakt IKS 
 
I vedlegg 1  gis en oversikt over alle heleide aksjeselskaper og IKS-selskap i Follo og hvilke 
kommuner som har eierinteresser i disse selskapene.  
 
Vedlegg 2 viser alle selskaper, samarbeidsavtaler og stiftelser som kommunen deltar i. 
Stiftelser. Kommunale foretak og interkommunalsamarbeid som ikke er egne rettssubjekter 
faller utenfor selskapskontrollen.  I dette forslaget til plan er selskapskontrollen avgrenset til 
heleide kommunale AS og IKS, Kommuneloven § 80. 
 
Omfang 
 
Selskapskontroll, avgrenset til eierskapskontroll, gjennomføres i denne perioden minst  i to 
omganger:  i 2013 og 2015. En forvaltningsrevisjon gjennomføres i 2014.  
 

                                                      
1 Selskap opprettet i medhold av Lov om interkommunale selskaper.  
2 Omfatter Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen som Vestby deltar  i. 
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2013 - eierskapskontroll 
Kontrollen skal fokusere på kommunens egen oppfølging av sine eierinteresser.  
 
2014 - forvaltningsrevisjon 
En forvaltningsrevisjon av minst ett av selskapene som kommunen har eierinteresser i, 
gjennomføres i 2014.  Ved revisjon av interkommunale selskaper, skal prosjektet søkes 
samordnet med de andre eierkommunene.  Ressursbruken skal ses i sammenheng med øvrig 
forvaltningsrevisjon dette året. 
 
2015 - eierskapskontroll 
Kontrollen i 2015 skal være generell og omfatte alle selskapene. Risiko- og 
vesentlighetsvurderinger skal legges til grunn for de temaer som velges for kontrollen.  
 
2016 - åpent 
Kontrollutvalget drøfter senere behovet for selskapskontroll dette året.   
 
Kontrollutvalget kan vedta å fravike denne prioriteringen. Det kan også vedta flere 
selskapskontroller. Utvalget godkjenner prosjektplanen for hver selskapskontroll.  
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Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013 - 2016 

 

Vedlegg 1  

Heleide kommunale  aksjeselskaper og IKS-selskap i Follo Pr 30.05.12 

 

 

 

 

 Aksjeselskap Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby  Ås 

1 Alarmsentralen brann øst AS 
1597 Moss 

X X  X X   

2 Næringstjenester AS 
1540 Vestby 

     X  

3 Ski Produksjonsservice AS 
1400 Ski 

    X   

4 Drøbak vaskeri AS 
1440 Drøbak 

 X      

5 Enebakk produkter AS 
1912 Enebakk 

X       

       6        Vestby fjernvarme AS 
       1540 Vestby 

           X  

      7       Vestby   næringsselskap AS 
       1540 Vestby 

     X  

      8       OK industrier AS 
      1412 Sofiemyr 

   X    

      9      Nesodden lettindustri AS 
     1450 Nesoddtangen 

  X     

 IKS-selskap Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby  Ås 

1 Follo Kvalifiseringssenter IKS  X   X X  

2  Follo legevakt IKS 
1400 Ski      

X X X X X  X 

3 Follo Ren IKS 
1400 Ski 

 X X X X  X 

       4 Follo krise og incestsenter  IKS 
1430 Ås 

X X X X X X X 

5 Movar IKS 
1580 Rygge 

     X  

6 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
1407 Vinterbro 

   X X  X 

7 Nordre Follo Brannvesen IKS 
1401 Ski 

X   X X   

       8 Romerike avfallsforedling IKS 
1480 Slattum 

X       

9 Søndre Follo Brannvesen IKS  
1440 Drøbak 

 X X    X 

     10 Søndre Follo Renseanlegg IKS        
       1540 Vestby 

     X X 

    11 Mosseregionens legevakt IKS 
Peer Gynts vei 84 
1535 Moss 

     X  
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Vedlegg 2 forts. 

Vestby kommune oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler 
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Vedlegg 2 forts. 

Vestby kommune oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 14/15 Forvaltningsrevisjon av pedagogisk-psykologisk 
         tjeneste - forslag til prosjektplan 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00140-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
PPT i Vestby kommune. 

Vedlegg: 
BDO_Prosjektplan - FR PPT i Vestby kommune.pdf 

SAKSUTREDNING: 

Etter innstilling fra kontrollutvalget, valgte kommunestyret 20.4.15 BDO som 
forvaltningsrevisor for årets forvaltningsrevisjonsprosjekter. FIKS har sendt en e-
post-melding til de tre deltakerne i konkurransen om valget, med merknadsfrist 30. 
april d.å.  

BDOs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av pedagogisk-psykologisk tjeneste følger 
vedlagt. Denne gir etter sekretariatets mening, en god og fyldig beskrivelse av 
hvordan BDO ønsker å følge opp de vedtatte problemstillingene i sin revisjon. 
Prosjektplanen er i samsvar med de mål og problemstillinger for prosjektet som 
kontrollutvalget la til grunn for anbudsinvitasjonen, jf. utv. sak 8/15.  

Prosjektets framdriftsplan bygger på at rapporten fra revisjonen legges fram innen 1. 
oktober d.å., jf. Kommunestyrets vedtak.  

Ås, 28.04.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: BDOs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av PPT i Vestby kommune 
datert   27.01.15 
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Denne prosjektplanen inneholder metodebeskrivelser og konfidensiell informasjon som 

utelukkende er ment til bruk for presentasjon av prosjektet. Beskrivelsene er BDOs 

eiendom, og skal ikke overleveres til andre eller benyttes uten vårt skriftlige samtykke.  
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1. Formål og avgrensning 

Kontrollutvalget i Vestby kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av 

den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) i kommunen. Formålet er å undersøke om tjenesten gir 

barn med særlige behov nødvendig og forsvarlig pedagogisk og psykologisk hjelp.   

I prosjektet vil revisjonen vurdere om kravene og prosedyrene i gjeldene regelverk og kommunale 

styringsdokumenter følges. I dette ligger det inne en vurdering av kvalitet, herunder en vurdering av 

om balansen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning er god eller ikke. Spørsmålet som i 

denne sammenheng er viktig å avklare er hvordan «god» operasjonaliseres. Dette gir regelverket til 

en viss grad føringer på. Andre kilder kan være kommunens egne krav og målsettinger. Imidlertid vil 

pedagogiskfaglige vurderinger av innholdet i vedtak måtte ligge utenfor mandatet i 

forvaltningsrevisjonen. 

Kartleggingen og analysene vil i noen grad kunne omfatte brukerspesifikke opplysninger av 

taushetsbelagt karakter. Det forutsettes at det gis tilgang til slike opplysninger med hjemmel i revisors 

egen taushetsplikt og tilgang til slike opplysninger. Revisors tilgang til opplysninger framkommer 

direkte av forvaltningsloven § 13b nr 4, se også kommunelovens § 78 nr 6 og 7.  

2. Problemstillinger 

For å vurdere hvorvidt Vestby kommune gir barn med særlige behov nødvendig og forsvarlig 

pedagogisk og psykologisk hjelp har kontrollutvalget definert følgende fire problemstillinger: 

1. Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk hjelp opp av kommunen 

a. Finnes tilstrekkelige rutiner i barnehage og skole 

b. Er ressurssituasjonen tilstrekkelig til å møte behovet 

c. Etterlever PPT saksbehandlingsfrister og hvordan samarbeider de ulike enhetene i 

kommunen? 

2. I hvilken grad følges PPTs anbefalinger opp gjennom enkeltvedtak og rapportering 

3. Har kommunens spesialpedagogikk en god balanse mellom tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

4. Hva er tilfredsheten blant brukerne (barn og foresatte) av PPT-tjenester 

Nedenfor har vi operasjonalisert disse problemstillingene og vist til hvilke revisjonskriterier vi mener 

bør ligge til grunn for kontrollen og hvilke kontrollhandlinger vi vil foreta for å kunne besvare 

problemstillingene. 

1. Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk hjelp opp av kommunen 

Det følger av opplæringsloven (oppll) § 5-6 at «kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei 

pedagogisk-psykologisk teneste». Det følger av bestemmelsens annet ledd at PP-tjenesten skal sørge 

for at det utarbeides sakkyndig vurdering. Dette omtales i veileder til loven som individrettet arbeid.  

PP-tjenesten skal samarbeide med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og 

statlige hjelpeinstanser, men ansvaret for å fange opp barns behov for spesialpedagogisk hjelp kan i 

utgangspunktet ligge på en rekke instanser i og utenfor kommunen, slik som helsestasjon, foreldre, 

barnehage, skole osv. Oppdages vanskene tidlig, kan varigheten av tiltakene og konsekvensene 

begrenses. Forhold som blir viktig å få kartlagt under denne problemstillingen er blant annet hvilke 

prosedyrer kommunens instanser følger for å avdekke et barns behov for spesialpedagogisk hjelp og 
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hvordan det arbeides systematisk hos de som har ansvar for oppfølging av barn i førskole- og 

skolepliktig alder.  

Det å avdekke behov for tilrettelagt undervisning for barn krever kunnskap og kompetanse knyttet til 

en rekke forhold innen det spesialpedagogiske fagfeltet og kan dreie seg om alt fra atferdsvansker, 

syn- og hørselsproblemer, motoriske utfordringer, lese- og skrivevansker, mobbing osv. Et viktig 

forhold som vi vil se nærmere på er i hvilken grad PP-tjenesten blir oppfattet som et ressurssenter 

hvor ansatte med oppfølgingsansvar for førskole- og skolebarn kan få råd, veiledning og hjelp. 

I henhold til oppll. § 5-6 skal PP-tjenesten hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. 

Lovteksten gir med andre ord PPT i oppgave å hjelpe skolene med å utvikle og legge til rette for slike 

rammevilkår. Det blir derfor viktig å undersøke i hvilken grad PP-tjenesten bidrar til 

kompetanseutvikling i Vestby kommune.  

Det blir videre viktig å få innsikt i hva kommunen foretar seg når et behov er avdekket. Vi er for 

eksempel kjent med at enkelte kommuner har utviklet egne kvalitetssikringssystemer med beskrivelse 

av prosedyrer som skal iverksettes før det er aktuelt å søke om spesialpedagogisk hjelp, rutiner for 

henvisning, sakkyndig uttalelse og enkeltvedtak.  

I henhold til opplæringslovens § 5-3 har kommunen ansvaret for at det utarbeides en sakkyndig 

vurdering og at det fattes enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Forvaltningslovens (fvl.) §11a 

legger til grunn at saker skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». Videre går det fram av veileder til 

opplæringsloven at kravet fører til at «det ikke er adgang til å innføre ventelister for utredning om 

en elevs behov for spesialundervisning. En slik venteliste vil stride mot elevens individuelle rett til 

spesialundervisning». Tidligere studier har imidlertid vist at tiden det går fra et behov er oppdaget 

til spesialundervisning starter fort kan være et skoleår. Vi vil undersøke om PP-tjenesten i Vestby 

kommune etterlever saksbehandlingsfristene og avdekke om det foreligger ventetider. Dersom det 

viser seg at det er ventelister blir neste kontroll å undersøke om kommunen iverksetter midlertidige 

tilpasningsopplegg til eventuell spesialundervisning er på plass. 

Ansvaret for å fange opp et barns behov for spesialpedagogisk hjelp involverer en rekke instanser i 

kommunen. Når et ansvar i praksis er fordelt på flere instanser kan det føre med seg 

samordningsproblemer. Vi vil derfor også være opptatt av å vurdere hvorvidt kommunen har lagt til 

rette for samarbeid og samordning der det er tilgrensede, og eventuelt overlapp i ansvar og oppgaver. 

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Holdes det regelmessige (tverrfaglige) møter i skole/barnehage med deltakelse fra PPT? 

• Hvilken rolle spiller PPT når det gjelder veiledningsarbeid for lærere og kunnskapsutvikling i 

skolene? 

• Hvordan arbeider PPT i forhold til det systemrettede og det individrettede ansvaret? 

• Hvilke samarbeidsrelasjoner er PPT involvert i? 

• Hvordan er PPT involvert når det gjelder utredning, vurdering, rådgivning, forebyggende arbeid? 

• Overholdes forvaltningslovens frister for saksbehandling? 

 

2. I hvilken grad følges PPTs anbefalinger opp gjennom enkeltvedtak og rapportering 

Det er skoleeier som har myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning og som har ansvar 

for at det foreligger en sakkyndig vurdering før vedtaket fattes, jfr. oppll. § 5-3.  

Den sakkyndige vurderingen skal inneholde både en utredning og en tilrådning. Vurderingen skal 

beskrive eleven og behovet for spesialundervisning og hvordan opplæringstilbudet skal gis. Videre skal 

den beskrive elevens utbytte av ordinærundervisning, elevens lærevansker, realistiske læringsmål for 
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eleven, og hvilken opplæring som gir eleven et forsvarlig tilbud. Det skal på bakgrunn av den 

sakkyndige vurderingen fattes et enkeltvedtak. 

Foreldrene har rett til å uttale seg før vedtaket blir fattet, og deres uttalelse skal tillegges stor vekt. 

Særlig gjelder dette dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen gitt av PPT. Vedtak om 

spesialundervisning skal klart og tydelig beskrive spesialundervisningens innhold, organisering og 

omfang. Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal avviket beskrives og begrunnes 

i enkeltvedtaket.  

Problemstillingen reiser spørsmålet om i hvilken grad skolene følger opp PP-tjenestens anbefalinger. 

Her vil komplementære analysemetoder måtte benyttes. Vi vil først søke å få et oversiktsbilde over 

hvordan vedtakene fordeler seg på henholdsvis «i tråd med PPTs anbefaling», «delvis i tråd med PPTs 

anbefaling» og «ikke fulgt PPTs anbefaling». Dersom denne informasjonen ikke er tilgjengelig vil vi 

foreta stikkprøver som kan si noe om forholdstallet. Deretter vil intervjuer bli en viktig kilde til å få 

innsikt i hvordan både skoleledelse og PP-tjenesten vurderer oppfølgingen av PPTs anbefalinger. I de 

tilfeller PPTs anbefalinger ikke blir fulgt blir det særlig viktig for revisjonen å følge opp om det går 

klart frem hva som er begrunnelsen, og hvordan skolen vil tilrettelegge for at eleven likevel vil få 

tilfredsstillende opplæring. Vi vil samtidig være opptatt av å skaffe informasjon om hvem som er 

involvert fra skolens side ved vurderingen og selve beslutningen om vedtak, det vil si hvordan foregår 

beslutningsprosessen og varierer denne prosessen mellom skolene.  

Vi ønsker å gjennomføre kontroll av et utvalg elever fra skolene som hadde fått enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Her vil vi kartlegge underlagsdokumenter for sakkyndig vurdering, kommunens 

vedtak og skolenes oppfølging av vedtakene. Som del av oppfølgingen av den enkelte elev skal det 

utformes en individuell opplæringsplan (IOP) og spesialundervisningen skal evalueres hvert halvår. De 

individuelle opplæringsplanene vil bli gjennomgått, og vi vil vurdere hvordan skolene rapporterte i 

halvårsrapportene om resultatet og vurdering av undervisningen. 

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Hvordan følges PPTs anbefalinger opp gjennom enkeltvedtak og rapportering? 

• Er det systematiske forskjeller i hvordan oppfølging og rapportering foregår? 

• I hvilken grad begrunnes vedtak som ikke følger PPTs anbefalinger? 

• Følges kravene til IOP og rapportering? 

• Følger vedtakene krav til utforming  

 

3. Har kommunens spesialpedagogikk en god balanse mellom tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

Retten til tilpasset opplæring er hjemlet i opplæringslovens § 1-3 hvor det heter at «opplæringa skal 

tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, læringen og lærekandidaten». I noen 

tilfeller kan det også være nødvendig med spesialundervisning for å oppfylle plikten til tilpasset 

opplæring. Prinsippet om tilpasset opplæring favner derfor både ordinær opplæring og 

spesialundervisning. St.meld. 18 (2010-2011) presiserer at balansen mellom tilpasset opplæring og 

spesialundervisning er viktig. Etter forarbeidene 1  skal prinsippet om likeverdig opplæring være 

grunnprinsippet i den norske skole. "Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom 

evnene og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet». 

Departementet mener at "flere skoler bør gjøre mer innenfor rammen av tilpasset opplæring før 

elevers behov for spesialundervisning eventuelt utredes av PPT. Målet blir i stortingsmeldingen 

                                                           
1 Pt.prp.nr. 46 (1997-98) 
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beskrevet som at flere elever skal få undervisning innenfor det ordinære opplæringstilbudet, men at 

lovens krav om at elever som har behov for spesialundervisning skal få det, skal gå foran. 

Med Kunnskapsløftet og etterfølgende stortingsmeldinger har det blitt lagt vekt på å utvikle en mer 

inkluderende skole hvor flere elever lærer mer; «Når kvaliteten på den vanlige opplæringen øker, 

øker også utbyttet for alle som er involvert. Det reduserer dermed behovet for ekstra tiltak som 

spesialundervisning.» En viktig utfordring er dermed å sørge for at den vanlige opplæringen får så høy 

kvalitet som mulig. Dette forutsetter nært samarbeid mellom alle som er involvert i opplæringen for 

alle grupper av barn2, både på barneskole og ungdomskolenivå.  

Under denne problemstillingen vil vi undersøke hvordan andelen elever med spesialundervisning har 

utviklet seg i perioden 2010-2014. Videre vil vi undersøke andel lærerressurser til spesialundervisning. 

Fordeling av antall timer med spesialpedagog og assistenttimer per elev sier også noe om behov og 

ressursbruk. Samtlige data for Vestby kommune vil bli sammenlignet med et utvalg sammenlignbare 

kommuner og landsgjennomsnitt.  

Vi vil også analysere ressurstildelingsmodellen i Vestby kommune, særlig å vurdere om denne 

motiverer til økt bruk av tilpasset fremfor spesialundervisning. Med ressurstildelingsmodell mener vi 

hvordan budsjettmidler til skolene fordeles, herunder særlig forholdet mellomgrunntildeling, og 

tildeling av ekstraressurser til elever med særskilte behov. Her finnes det ulike budsjettmodeller i 

ulike kommuner, der noen gir økonomiske insentiver til tilpasset undervisning i klasserommet 

(gjennom å tildele skolen et fast beløp per elev), mens andre gir insentiver til spesialundervisning 

(gjennom å gi midler basert på vedtatte timer spesialundervisninger), og andre igjen er en 

kombinasjon av disse to ytterlighetene. 

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Hvordan har andelen elever med spesialundervisning utviklet seg over tid? 

• Hvordan har andelen lærerressurser til spesialundervisning utviklet seg over tid? 

• Hvordan er fordelingen mellom antall timer til spesialundervisning og assistenttimer per elev? 

• Hvordan fungerer ressurstildelingsmodellen og hvilke effekter har denne på forholdet mellom 

spesialundervisning og tilpasset opplæring?  

 

4. Hva er tilfredsheten blant brukerne (barn og foresatte) av PPT-tjenester 

I følge kommunens egen serviceerklæring skal PPT «i samarbeid med andre veiledningstjenester 

hjelpe barn, foresatte og personale med å utvikle gode læringsvilkår for barn/elever som trenger 

særlig hjelp. Tjenesten skal videre medvirke til tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak for barn 

og unge i oppvekstmiljøet». Dette vil utgjøre et viktig revisjonskriterium under denne 

problemstillingen. Revisjonshandlingen vil bestå i gjennomgå brukerundersøkelser foretatt av 

kommunen selv, samt foreslår vi å intervjue FAU-representanter / SU-representanter3 ved et utvalg 

barnehager og skoler i kommunen.  Vi vil også innhente informasjon om eventuelle klager til 

fylkesmannen i løpet av de siste fire år, eventuelt merknader ved tilsyn.  

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Hvordan skårer PP-tjenesten på brukerundersøkelser I Vestby kommune? 

• Har Fylkesmannen hatt merknader ved eventuelle tilsyn? 

• Hva er tilbakemeldingene fra FAU-representanter/ SU-representanter 

                                                           
2 NOU 2009:18 Rett til opplæring s. 26, kap. 2.4. 
3 Representanter for Foreldreråd og Samarbeidsutvalg 
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3. Vårt forslag til gjennomføring 

Undersøkelsene vil bli gjennomført i henhold til krav fastsatt i kommuneloven § 78, forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Resultatene av 

forvaltningsrevisjonen vil bli rapportert skriftlig, både i foreløpig og endelig rapport. Høringsuttalelser 

i tilknytning til foreløpig rapport vil bli inntatt og vurdert i endelig rapport. Arbeidet vil bli 

gjennomført i fasene vist i figur 1 under: 

Den metodiske tilnærmingen vil i all hovedsak skje gjennom innhenting av data og intervjuer med 

aktuelle personer i kommunen. Videre vil vi foreta dokumentanalyser opp mot krav i relevant 

lovverk, retningslinjer og veiledninger, samt kommunens egne rutiner og prosedyrer, planer og 

strategier. 

 

3.1. Planleggingsfasen 

Sentralt i planleggingsfasen er å operasjonalisere problemstillingene som er gitt av kontrollutvalget 

samt identifisere relevante revisjonskriterier og velge hensiktsmessige undersøkelsesmetoder i 

gjennomføringen. I den forbindelse vil det bli behov for å avtale nærmere hvilken informasjon, 

dokumentasjon o.l. som vil inngå i våre undersøkelser, herunder hvilke personer i kommunen vi må 

ha kontakt med. Vi ser at dette oppdraget vil bli intervjuintensivt, i den forstand at mye av 

informasjonen må samles inn gjennom samtaler. Blant annet vil det bli nødvendig å ha samtaler med 

Figur 1: Metodisk tilnærming 
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leder og rådgivere/saksbehandlere ved PPT, RO-leder for skole og RO barnehage, muligens også RO 

Helse/barnevern og leder ved helsestasjonen, et utvalg rektorer og barnehageledere (herunder både 

private og kommunale). Som tidligere nevnt vil en del av kartleggingen gjøres gjennom 

stikkprøvekontroller og økonomiske analyser av regnskap, KOSTRA-rapportering osv.  

Følgende revisjonskriterier vil være sentrale i vurderingen av barnehagene (listen er ment som 

eksempler, og er ikke nødvendigvis fullstendig):  

• LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) 

• LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• Pt.prp.nr. 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

• NOU 2009:18 Rett til opplæring 

• Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

Utdanningsdirektoratet 

• Veileder i lokalt arbeid med læreplaner Utdanningsdirektoratet 

• Kommunens egen serviceerklæring 

 

3.2. Kartleggingsfasen 

Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som 

grunnlag for kontroll. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang, 

detaljeringsnivå og kvalitet. Følgende informasjon er nødvendig å innhente for forvaltningsrevisjonen:  

• Skolerapporter 

• Kommunens tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 

• Henvisningsskjema til PPT 

• Oversikt over antall saker/søknader, vedtak med tilgang til et utvalg vedtak for 

stikkprøvekontroll 

• Et utvalg av individuelle opplæringsplaner og rapporteringer 

• Prosedyrebeskrivelser ved overgang mellom barnehage/barnetrinn/ungdomstrinn. 

• Innhente budsjetter, regnskaper og årsrapporter, 3-5 år bakover i tid for barnehager og 

eiendomsområdet.  

• Innhente relevante nøkkeltall i KOSTRA og annen nasjonal statistikk vedrørende tilpasset 

opplæring og spesialundervisning  

Etter kartleggingsfasen skal det være tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til å kunne lage et 

revisjonsprogram.  

I problemstilling nr. 4 er det et ønske om å kartlegge brukernes tilfredshet med PP-tjenesten.  Det 

har ikke lyktes BDO å skaffe informasjon om, eller eventuelt hvor ofte, kommunen gjennomfører 

brukerundersøkelser innenfor dette området. Rammen for oppdraget tillater ikke å gjennomføre en 

selvstendig spørreundersøkelse. Vi vil derfor måtte ta utgangspunkt i eventuelle undersøkelser som 

kommunen har gjennomført i egen regi. Uansett anbefaler vi å gjennomføre noen dybdeintervjuer 

med representanter fra foreldreråd (FAU) og samarbeidsutvalg (SU). Eventuelle klagesaker til 

fylkesmannen vil være viktig informasjon sammen med resultater fra eventuelle tilsyn gjennomført 

av fylkesmannen.   

 

3.3. Vurderingsfasen 

Det lages et revisjonsprogram som konkretiserer nærmere hvilke revisjonshandlinger som er relevante 

å gjennomføre.  
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Det legges opp til en mest mulig objektiv vurdering av innsamlet informasjon om PP-tjenesten. De 

etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for hvor godt tjenestene er ivaretatt.  

Det foreligger også noe statistikk for hvorledes kommunen ivaretar tjenestetilbudet og 

søknadsbehandlingen i forhold til andre kommuner. Denne vil bli benyttet for å gi nødvendige analyser 

av situasjonen.  

Som nevnt vil problemstillingene bli vurdert opp mot kriteriene fastsatt i revisjonsprogrammet, og 

det gjøres en konklusjon for området/den reviderte tjenesten. I henhold til standarden for 

forvaltningsrevisjon vil revisor gi anbefalinger der det er hensiktsmessig.    

 

3.4. Rapporteringsfasen 

Det utarbeides rapport ved avslutning av prosjektet, som forelegges kontrollutvalget for godkjenning. 

Rapporten vil inneholde faktabeskrivelse, våre vurderinger, konklusjoner og eventuelle forslag til 

anbefalinger til forbedringer. Administrasjonens kommentarer vil bli innarbeidet i endelig rapport, og 

høringsuttalelser vedlegges rapporten.  

BDO vil framlegge rapporten i møte med kontrollutvalget.  Rapportene kan også bli presentert for 

kommunestyret om ønskelig.  

Vårt forslag til struktur i rapporten: 

 Sammendrag og forslag til tiltak 

 Innledning 
o Bakgrunn og formål 
o Problemstillinger og eventuelle avgrensninger 
o Metodikk 
o Kort om organisering av PP-tjenesten i Vestby kommune 

 Faktabeskrivelse  
o Problemstilling 1 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse 
o Problemstilling 2 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse 
o Problemstilling 3 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse 
o Problemstilling 4 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse 

 Vurderinger og konklusjoner 
o Problemstilling 1 vurderinger og konklusjon 
o Problemstilling 2 vurderinger og konklusjon 
o Problemstilling 3 vurderinger og konklusjon 
o Problemstilling 4 vurderinger og konklusjon 

 Høringsuttalelse fra kommunen 

 Vedlegg 
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4. Framdriftsplan  

 
Nedenfor har vi angitt et forslag til fremdriftsplan: 
 

 

Figur 2: Forslag til fremdriftsplan 

 

5. Organisering og ressursstyring  

BDO AS er engasjert til å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Følgende revisjonsteam vil gjennomføre 

oppdraget 

• Morten Thuve, oppdragsansvarlig partner 

• Inger-Johanne Weidel, prosjektleder 

• Sindre Kristensen Grødem, prosjektmedarbeider 

Oslo, 27. april 2015: 

 

 

Inger-Johanne Weidel (sign) 
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FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 15/15 Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med 
         samfunnssikkerhet og beredskap - forslag til prosjektplan 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00141-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Etter innstilling fra kontrollutvalget, valgte kommunestyret 20.4.15 BDO som 
forvaltningsrevisor for årets forvaltningsrevisjonsprosjekter. FIKS har sendt en e-
post-melding til de tre deltakerne i konkurransen om valget, med merknadsfrist 30. 
april d.å. 

BDOs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap følger vedlagt. Denne gir etter sekretariatets 
mening, en god og fyldig beskrivelse av hvordan BDO ønsker å følge opp de vedtatte 
problemstillingene i sin revisjon. Prosjektplanen er i samsvar med de mål og 
problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget la til grunn for 
anbudsinvitasjonen, jf. utv. sak 8/15. 

Prosjektets framdriftsplan bygger på at rapporten fra revisjonen legges fram innen 1. 
oktober d.å., jf. Kommunestyrets vedtak. 

Ås, 28.04.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: BDOs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestby kommune.  
Vedlegg:  BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid 
med samfunnssikerhet og beredskap datert 27.4.15.  
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TILBUD TIL VESTBY KOMMUNE 

Forvaltningsrevisjon av Pedagogisk – 

psykologisk tjeneste 

 

Vestby kommune, kontrollutvalget  

 

Oslo, 23. februar 2015  

Dette tilbudet inneholder metodebeskrivelser og konfidensiell informasjon som 

utelukkende er ment til bruk for presentasjon av tilbudet. Beskrivelsene er BDOs 

eiendom, og skal ikke overleveres til andre eller benyttes uten vårt skriftlige samtykke.  

 

 

PROSJEKTPLAN 

REVISJON AV ARBEIDET MED SAMFUNNSIKKERHET OG 

BEREDSKAP I VESTBY KOMMUNE 

OSLO 27. APRIL 2015 

PROSJEKTPLAN 

FORVALTNINGSREVISJON  

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  

I VESTBY KOMMUNE 
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1. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 

Kontrollutvalget i Vestby kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon for 

å undersøke om Vestby kommune ivaretar beredskapsarbeidet i samsvar med gjeldende lovverk.  

Revisjonen vil vurdere om kravene til beredskap i gjeldende lovverk ivaretas av kommunen. Formålet 

med lovkravene er å ivareta befolkningens behov for sikkerhet og beredskap gjennom en systematisk 

tilnærming til risikohåndtering. Måling av den faktiske effekten av de risikoreduserende tiltak som er 

implementert vil falle utenfor forvaltningsrevisjonen.  

 

2. Problemstillinger 

Følgende problemstillinger er gitt:  

Tabell 1 Problemstillinger forvaltningsrevisjon av kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 

Problemstillinger 

Er kommunens organisering av det kommunale beredskapsarbeidet tydelig og hensiktsmessig 

• Formuleringer og ansvar, myndighet og roller 

• Budsjett for dette arbeidet 

Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Overordnet beredskapsplan 

• Beredskapsplaner i de ulike tjenesteområdene 

• Samarbeid med andre kommuner og bedrifter etc. 

• Øvelser og opplæring 

• Evaluering av øvelser og uønskede hendelser 

• Skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av forskriften 

Hvordan er beredskap ivaretatt i kommunens plandokumenter 

• Arealplanlegging 

• Handlingsprogram og økonomiprogram 

• Andre plandokumenter  

Sikrer kommunen god og oppdatert informasjon om krisehåndtering til kommunens innbyggere 

• Formidling om krisehåndtering til innbyggerne 

• Ansvaret for formidling 

 

Spørsmålet om en lovfestet kommunal beredskapsplikt har vært gjenstand for flere utredninger og 

bred diskusjon helt siden omleggingen av det sivile beredskap i siste halvdel av 1990-tallet. Etter det 

BDO forstår har det vært varierende erfaringer knyttet til hvordan kommunene ivaretar sitt ansvar 

innen beredskap, og dette har vært utgangspunkt for en sunn diskusjon om hvorvidt regulatoriske 

eller andre virkemidler skulle tas i bruk for å oppnå ønsket beredskapsnivå. Det er på det rene at 

enhver uønsket hendelse skjer i eller påvirker en eller flere kommuner, hvilket betyr at den 

kommunale beredskapen er grunnstammen i det regionale og nasjonale beredskapsarbeidet.  
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For å kunne gjennomføre en helhetlig revisjon, er det også nødvendig å ta utgangspunkt i de nedfelte 

premissene for den kommunale beredskapsplikten. Relevant bakgrunnsdokumentasjon som må tas 

hensyn til inkluderer: 

• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven), i kraft 1. januar 2010. 

• Forskrift om kommunal beredskapsplikt, i kraft 7. oktober 2011  

• Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, utgitt av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), februar 2012.  

• Relevante forarbeider knyttet til innføringen av kommunal beredskapsplikt, herunder 

stortingsdokumenter og offentlige utredninger, som St.meld. nr. 25 (1997-98), St.meld. nr. 17 

(2001-2002), NOU 2000:24 Et sårbart samfunn, St.prp. nr. 1 (2004-2005), NOU 2006:6 Når 

sikkerheten er viktigst, St.meld. nr. 35 (2008-2009), Ot.prp. nr. 61 (2008-2009) og NOU 2012:8 Ny 

utdanning for nye utfordringer.  

Formålet med lovfestingen av kommunal beredskapsplikt har vært å styrke den kommunale beredskap 

gjennom implementeringen av en regelstyrt struktur og metode for koordinering av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene. På denne bakgrunn ønsker Vestby 

kommune å få økt kunnskap om hvordan den generelle beredskapsplikten for kommunene fungerer, 

blant annet i samspill med øvrige beredskapsetater.  

Forvaltningsrevisjonen vil vurdere om beredskapsplikten som kommunene har, er godt nok definert 

og om kommunene reelt sett, ut fra kapasitet og kompetanse, etterlever denne plikten. Et annet 

spørsmål som kan avdekkes gjennom revisjonen er om det er forhold og mangler i lov og forskrift som 

hindrer kommunen i å utføre de pålagte beredskapsoppgavene på en forsvarlig måte. 

I denne sammenheng ønsker kontrollutvalget en gjennomgang av om kommunen har et 

tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende lovverk. Nedenfor beskriver vi vår 

forståelse av, og hvordan vi vil gå frem for å svare på de ulike problemstillingene i revisjonen. 

 

1. Er kommunens organisering av det kommunale beredskapsarbeidet tydelig og 

hensiktsmessig? 

Formulering av ansvar, myndighet og roller  
 

Kommunens rolle og ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap følger av prinsippene om ansvar, 

likhet, nærhet og samvirke. For at en kommune skal ivareta sitt ansvar på en tilfredsstillende måte, 

må de kommunale beredskapsplaner være tydelige på hvem som gjør hva, og hvordan, når kommunen 

utsettes for alvorlige hendelser og ekstreme påkjenninger. Dette klargjøres primært gjennom 

samarbeid og koordinering mellom kommunen(e), statlige aktører, frivillige organisasjoner og private 

virksomheter.  

Etter BDOs mening, som illustrert i figur 1 nedenfor, fordrer god sikkerhetsrisikostyring og godt 

sikkerhets- og beredskapsarbeid i et hvert offentlig forvaltningsorgan (eller privat virksomhet) at 

system for sikkerhetsstyring er forankret i etatsstyring på lik linje med andre risikoer (eksempelvis 

operasjonell-, finansiell-, omdømmerisiko m.f.). Dette betyr at sikkerhets- og beredskapsrisiko 

formidles til ledelsesnivå. Videre må systemet for sikkerhetsstyring omhandle alle faser av 

sikkerhetsarbeid, inkludert forebyggende sikkerhet, beredskap og hendelseshåndtering.  

Gitt et helhetlig system for sikkerhetsstyring, kan det forebyggende sikkerhetsarbeidet overordnet 

deles i en tiltaks- eller grunnsikringsdel og en beredskapsdel. I førstnevnte del inngår primært 
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forebyggende fysisk sikkerhet (objekt), personellsikkert og informasjonssikkerhet, mens del to 

omhandler beredskapsarbeid, inkludert bl.a. planlegging og øvelse.  

Alle offentlige myndigheter, forvaltningsorganer, etater og virksomheter må inkludere beredskap i 

deres system for sikkerhet for å være forberedt til å reagere på og håndtere eventuelle større eller 

mindre naturlige eller sikkerhetstruende hendelser. Denne fasen må derfor omfatte reaksjonsaspekter 

som varsling, kommunikasjon, koordinering og eventuelle forsterknings- og gjenoprettelsestiltak. 

I tillegg til at leder(e) er bevisst sitt ansvar innen sikkerhet og beredsakp, er det viktig at kommunen 

har en velorganisert organisasjon, der sikkerhets- og beredskapsarbeid med dertilhørende ansvar og 

oppgaver er delegert, forankret og beskrevet. Erfaringsmessig er ofte oppgaver innen sikkerhet og 

beredskap tildelt ufaglært personell uten tilstrekkelig fagkompetanse, samt at disse personene ofte 

har dette aspektet av arbeidsoppgaver som en bi-oppgave.  

 

Figur 1 Faser og helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap 

 

 

Budsjett for dette arbeidet 

Uten et dedikert budsjett vil kvaliteten på sikkerhets- og beredskapsarbeidet være mangelfull eller 

forvitre over tid. Dette er ofte tilfelle der få hendelser inntreffer eller slike ikke oppdages når 

konsekvensen ikke er merkbar. I mange tilfeller får ikke manglende ressurser på området 

konsekvenser før et eventuelt tilsyn varsles eller en hendelse inntreffer. Da er det per definisjon 

allerede for sent å tenke på manglende budsjettressurser som årsak til manglende etterlevelse. 

Forvaltningsrevisjonen vil derfor vurdere om tilstrekkelig budsjett er avsatt og fordelt til sikkerhets- 

og beredskapsarbeid i kommunen, og at dette reflekterer nødvendig størrelse for å etterleve minimum 

sikkerhets- og beredskapskrav og -tiltak som følger av lovverk. 

 



15/15 Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - forslag til prosjektplan  - 15/00141-1 Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - forslag til prosjektplan  : BDO_Prosjektplan - FR samfunnssikkerhet og beredskap Vestby kommune.pdf

Prosjektplan 

Side 6 av 17 
 

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Hvilke styrende mål for sikkerhet og beredskap er gitt fra kommunens ledelse? 

• Har kommunen en sikkerhets- og beredskapsorganisasjon? 

• Hvor er ansvaret for sikkerhet og beredskap plassert i organisasjonen? 

• Har kommunen etablert et fungerende styringssystem for sikkerhet og beredskap? 

• Eksisterer det en prosess for behandling av risiko- og sårbarhetsvurderinger?  

• Hvilke ressurser er allokert til sikkerhetsorganisasjonen og etablering av sikkerhet- og 

beredskapstiltak? 

 

2 Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt i forskrift om kommunal beredskapsplikt? 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Aktuelle lover og regelverk knyttet til sikring av kommunens verdier – som liv, helse, miljø og viktige 

samfunnsfunksjoner – skal ligge til grunn for alt fra utarbeidelse av styringssystem for sikkerhetsrisiko 

til tiltaksimplementering. I tråd med regelverket må kommunen gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsvurderinger som et premiss for å oppfylle grunnsikrings- og andre minimumstiltak relatert 

til sikkerhet og beredskap.  

Våre konsulenter har gjennomført en rekke risiko- og sårbarhetsvurderinger både som grunnlag for 

implementering av tiltak knyttet til enkeltobjekter, virksomheter og på overordnet/nasjonalt nivå. 

Samtidig har våre konsulenter gjort risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for tiltak innenfor alle 

disipliner av sikkerhetsarbeidet, herunder organisatorisk sikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk 

sikkerhet og personellmessig sikkerhet.   Våre konsulenter er godt kjent med ulike standarder for 

risikovurdering og risikohåndtering, inkludert de nye standardene NS 5831 og NS 5832. 

Revisjonen skal evaluere kommunens systematisering av risikohåndteringsprosessen, samt vurdere om 

risikovurderinger gjennomføres på en standardisert og faglig formålstjenlig måte. Dette vil igjen bidra 

til at kommunen erkjenner den sikkerhetsrisiko den er stilt overfor og tar strategisk stilling til 

håndtering og ev. risikoaksept.   

Risikovurderinger knyttet til sikring av kommunens verdier og funksjoner skal ligge til grunn 

forsikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen, og må dermed inngå som en grunnleggende del i 

forvaltningsrevisjonen. Revisjonen vil vurdere i hvilken grad risikovurderinger gjennomføres jevnlig 

som en del av virksomhetens styringssystem for sikkerhet og beredskap, og i hvilken grad slike 

vurderinger legges til grunn for valg av strategi og implementering av sikkerhets- og beredskapstiltak.  

Vi mener at alle sikkerhetsaspekter omtalt over må sees i sammenheng. Derfor kan eksempelvis fysisk 

sikkerhetsrisiko og informasjonssikkerhetsrisiko ikke nødvendigvis ses på eller håndteres i isolasjon 

fra hverandre. Blant annet må både fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet inkludere menneskelige, 

organisatoriske og tekniske tiltak i kommunen. Dessuten må personellsikkerhet ses i sammenheng med 

fysisk sikring og informasjonssikkerhet. Eksempelvis innebærer objektsikkerhetsarbeid (som for 

eksempel iht. objeksikkerhetsforskriften i sikkerhetsloven) at eventuelle skjermingsverdige objekter 

må ta hensyn til både fysisk sikring og personell- og informasjonssikkerhet for sikring og 

opprettholdelse av objekters kritiske funksjon(er).  

Med et slikt grunnlag vil kommunen bidra til et mer robust samfunn og næringsliv gjennom 

tilstrekkelige sikrings- og beredskapstiltak som bidrar til å trygge verdiskapningen i kommunen. 

Overordnet beredskapsplan 

Beredskapsplaner i de ulike tjenesteområdene 
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Den overordnede beredskapsplanen til Vestby kommune skal sikre en forberedt evne til på kort varsel 

å kunne øke sikkerhetsnivå, håndtere en uønsket hendelse eller tilstand, eller evne til å gjenopprette 

tilfredsstillende tilstand etter en uønsket hendelse eller tilstand. BDOs vurdering av 

beredskapsplanverket baserer seg på nasjonale myndigheters (Justis- og beredskapsdepartementet og 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) tilnærming til beredskapsplanlegging.  

Beredskapsplanen skal beskrive kommunens organisering og styring av kriseledelse. Beredskapsplanen 

vil være et styrende dokument for kommunen og vil dekke alle typer beredskapshendelser som 

kommunen blir involvert i, og som vil kreve krisehåndtering. Det gjelder både interne og eksterne 

hendelser og hendelser som kan svekke kommunens omdømme.  

Som en del av et beredskapsplanverk vil det normalt være «tiltakskort» som beskriver ansvar og 

aktuelle tiltak i ulike krisesituasjoner. Tiltakskortene er ment som et hjelpemiddel, og vil kunne 

fravikes/endres avhengig av krisens art. Beredskapsplanen vil vanligvis definere roller og ansvar i 

beredskapsarbeidet, samt en intern og ekstern varslingsliste.  

BDO vil særlig vurdere om beredskapsplanen er utviklet med utgangspunkt i en risikovurdering. 

Fraværet av, eller vesentlige mangler ved en risikovurdering som grunnlag for 

beredskapsplanleggingen øker sannsynligheten for at de planlagte beredskapstiltakene ikke gir den 

ønskede sikkerhets- og beredskapsmessige effekt.  

Foruten en vurdering av om kravet til en overordnet beredskapsplan er oppfylt, vil BDO vurdere om 

det er en systematisk og helhetlig sammenheng mellom den overordnede beredskapsplanen og 

beredskapsplanene i de ulike tjenesteområdene.  

Det vil også være hensiktsmessig å gjøre en overordnet vurdering av grenseflater mellom den 

kommunale beredskapsplikten og øvrige plikter knyttet til sikkerhet og beredskap som kommunen er 

pålagt i annen lovgivning, herunder sikkerhetsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, helse- og 

sosialberedskapsloven, mv., i tillegg til de oppgaver som er gitt kommunene i det nasjonale 

beredskapssystem (SBS). Våre konsulenter er godt kjent med dette bakgrunnsmaterialet. 

Det materielle virkeområdet til sivilbeskyttelsesloven synes dels å overlappe med, samt dels å 

supplere plikter i annet regelverk. Dette gjelder spesielt plikter knyttet til styringssystem for 

risikohåndtering, risiko- og sårbarhetsanalyser, forebyggende sikkerhet, beredskap og 

hendelseshåndtering.  

I følge sivilbeskyttelsesloven skal risiko- og sårbarhetsanalyser ligge til grunn for valg av strategi og 

implementering av tiltak. Dette er nærmere beskrevet i DSBs veiledning til forskrift om kommunal 

beredskapsplikt, og forutsetter at kommunene har en koordinert og kontinuerlig prosess for 

risikohåndtering (risk management).  

Samarbeid med andre kommuner og bedrifter etc. 

Kommunens rolle og ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap følger av prinsippene om ansvar, 

likhet, nærhet og samvirke. En kommune ivaretar sitt ansvar gjennom sine kommunale 

beredskapsplaner best ved at disse er tydelige på hvem som gjør hva når deler av eller hele kommunen 

utsettes for hendelser eller ekstreme påkjenninger. Dette må dokumenteres og utføres gjennom 

samarbeid og koordinering mellom kommunen, andre statlige organer og aktører, frivillige 

organisasjoner og private virksomheter.  

I DSBs veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt heter det at «alle risiko- og 

sårbarhetsanalyser internt i kommunen (sektoranalyser og arealanalyser), overordnede risiko- og 

sårbarhetsanalyser (fylkes-ROS og nasjonale sårbarhets- og beredskapsrapporter (NSBR/NRB)) og 

risiko- og sårbarhetsanalyser fra for eksempel industri bør inngå som grunnlag for den helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalysen». Det følger av dette at den enkelte kommune vil måtte involvere en rekke 
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aktører innen offentlig og privat virksomhet i dette arbeidet. En evaluering av denne prosessen vil 

være en vesentlig del av oppdraget.  

Ikke minst er det viktig å se på interkommunal koordinering, da hendelser i en eller flere kommuner 

kan ha konsekvenser over kommunegrenser. Eksempelvis vil naturkatastrofer ofte krysse 

kommunegrenser. I tillegg er det avhengigheter mellom kommuner hva gjelder samfunnskritiske 

funksjoner, som innen kraftforsyning og telekommunikasjon. 

Et spørsmål som bør belyses, er om det eksisterer en helhetlig og koordinert prosess for 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen, gitt den kompleksiteten og fragmenteringen 

av ansvar og roller innenfor dette området. BDO vil belyse om den iboende desentraliserte og 

sektorielle tilnærmingen som følger av gjeldende prinsipper for samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet har betydning for kommunen sin evne til å oppfylle lovens krav. 

 

Øvelser og opplæring 

Evaluering av øvelser og uønskede hendelser 

For at sikkerhets- og beredskapsplanlegging og –arbeid skal være nyttig, må beredskapsplaner øves 

regelmessig. Dette er basert på både erfaring og gjeldende lovpålegg. En suksessfaktor for 

øvelsesvirksomhet er kjennskap til ulike virksomheters roller og ansvar innen sikkerhet og beredskap, 

samt god kjennskap til risikobildet. Dette gjelder spesielt utviklingen av et helhetlig perspektiv på 

samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet, der informasjonsdelen har stått helt sentralt. Det er derfor 

viktig at revisjonen ser på kommunens etterlevelse av lovverk relatert til planlegging, gjennomføring 

og evaluering av øvelser, samt evne til å følge opp læringspunkter med påfølgende korrigerende 

tiltak. På lik linje med viktigheten av læring som et resultat av øvelser, gjelder det samme hva angår 

læring fra faktiske hendelser. 

Praktisk erfaring med og relevant lovverk relatert til sikkerhets- og beredskapsarbeid stiller også krav 

til generell og spesiell kompetanse i kommunen. En av flere måter å vurdere etterlevelse av slike krav 

er gjennom opplæring og dokumentasjon på kompetanse- og sikkerhetsbevisthetshevende tiltak i 

kommunen. 

Våre konsulenter har lang erfaring fra informasjonsarbeid og opplæringstiltak tilpasset ulike 

målgrupper inne sikkerhet og beredskap. Eksempelvis har våre konsulenter forelest ved norske og 

utenlandske universiteter, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, samt 

holdt en rekke målrettede kurs for ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets 

sikkerhetstjeneste, og en rekke andre offentlige og private virksomheter. Vi vil dermed være godt 

rustet til å evaluere kommunens evne til å etterleve opplærings- og kompetansekrav. 
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Skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av forskriften 

For alle aspektene nevnt over hva gjelder kravene til kommunal beredskapsplikt i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt, er det viktig at etterlevelsen dokumenteres. Ikke bare er dokumentasjon 

viktig som en etterlevelse i seg selv, men dette vil også gjøre revisjonsarbeidet mer effektivt. I tillegg 

vil den økte oversikten over etterlevelse i seg selv indirekte minske sikkerhetsrisiko. Revisjonsteamet 

sin metodikk (som beskrevet under) vil nødvendigvis medføre etterspørsel av dokumentasjon, da både 

som revisjonsgrunnlag generelt og som etterlevelsesbevis hva gjelder dokumentasjonskrav spesielt. 

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Hvordan blir kommunens ledelse orientert om sikkerhets- og beredskapstilstanden? 

• Hvordan blir beslutninger om risikohåndtering og ev. aksept av risiko forankret i kommunens 

ledelse? 

• Har kommunen en overordnet beredskapsplan? 

• Har kommunen et helhetlig beredskapsplanverk som sikrer sammenheng mellom 

beredskapsplanene i de ulike tjenesteområdene? 

• Gjennomfører kommunen regelmessige øvelser på sikkerhets- og beredskapsområdet? 

• Hvordan arbeider kommunen med å bevisstgjøre alle sine ansatte og etater om 

sikkerhetsrisikobildet? 

• Hvilke formelle krav er satt til kompetanse i sikkerhets- og beredskapsorganisasjonen? 

  

Figur 1 Prosess for øvelser innen samfunnssikkerhet og beredskap 
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3. Hvordan er beredskap ivaretatt i kommunens plandokumenter 

 

Arealplanlegging 

Handlingsprogram og økonomiprogram 

Andre plandokumenter 

Strategiske beslutninger om sikkerhet og beredskap skal forankres på ledelsesnivå. Det er viktig at 

den øverste ledelse i kommunen erkjenner den risiko virksomheten til enhver tid håndterer og 

aksepterer. Dette forutsetter at sikkerhet og beredskap er synlig prioritert i kommunale 

handlingsprogram, strategidokumenter og budsjett. BDO vil derfor gjennomgå foreliggende 

plandokumenter for å identifisere i hvilken grad kommunale prioriteringer og disponeringer ivaretar 

sikkerhets- og beredskapshensyn opp mot øvrige hensyn. For eksempel må kommunens arealplaner 

ikke øke risikonivået i kommunen. BDO vil vurdere i hvilken grad beredskap blir ivaretatt ved 

disponeringen av risikoarealer, herunder hvorvidt risikoen knyttet til slike arealer blir håndtert. 

Sikkerhet og beredskap bør være en naturlig del av kommunale planprosesser, budsjettstyring og 

rapporteringsløp. Lokalsamfunnets trygghetsfølelse kan raskt reduseres ved alvorlige påkjenninger. 

Dette gjelder både villede og ikke-villede hendelser som potensielt kan få alvorlige konsekvenser. Og 

ved alvorlige hendelser, bør kommuneledelsen og de besluttende organer være innforstått med nivået 

på robusthet og redundans i lokalsamfunnet.    

Kommunens ivaretakelse av sikkerhets- og beredskapshensyn i plan- og strategiprosesser, forutsetter 

en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som danner grunnlag for valg av strategi og tiltak. Foruten 

en integrering av sikkerhets- og beredskapshensyn i de eksisterende arealplanene, vil det være 

hensiktsmessig å ha en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap, som sikrer drifts- og 

leveransesikkerhet innenfor både arealplanleggingen, kommunens vannforsyning, avløpshåndtering, 

drift av sykehjem og skoler, m.m.  

BDO vil vurdere om Vestby kommune har en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap i sitt 

kommunale plan- og strategiarbeid. Dette innebærer en vurdering av i hvilken grad planprosessene 

er basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og en overordnet beredskapsplan for håndtering 

av mulige alvorlige hendelser.  Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) stiller krav til kommunen om en slik analyse og beredskapsplan, 

og forskriften til loven åpner for at dette gjøres som prosesser etter plan- og bygningsloven.  

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Hvordan blir sikkerhet og beredskap ivaretatt i kommunale plan- og strategiprosesser? 

• I hvilken grad baserer kommunale plan- og strategiprosesser seg på en overordnet risiko- og 

sårbarhetsvurdering? 

• I hvilken grad har kommunen en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap i sitt kommunale 

plan- og strategiarbeid? 
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4. Sikrer kommunen god og oppdatert informasjon om krisehåndtering til kommunens 

innbyggere 

Formidling om krisehåndtering til innbyggerne 

Ansvaret for formidling 

Det er ikke uvanlig at en kommune, eller deler av denne, med eller uten forvarsel befinner seg i 

krisemodus. I en slik situasjon er det viktig å kunne håndtere mennesker som berøres av krisen. 

Kommunen er da nødt til å gi råd til og veilede både ansatte og ledere som er utsatt for krevende 

situasjoner på arbeidsplassen, så vel som kommunens innbyggere. Lov og forskrifter stiller derfor visse 

krav til krisehåndteringsevne og –kompetanse. Revisjonsteamet vil derfor undersøke om de rette 

prosessesene og ressursene er på plass, herunder om beredskapsplanen inneholder en plan for 

kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til 

befolkningen og media. 

Våre konsulenter har lang erfaring fra nasjonal kriseberedskap og krisehåndtering, og har ivaretatt 

ulike roller ved en rekke nasjonale og internasjonale alvorlige hendelser. Dette omfatter både 

taktiske, operative og strategiske funksjoner, som rådgivning, håndteringsstøtte, tiltaksutvikling, 

samt koordinering mellom berørte virksomheter og rapportering til ansvarlige myndigheter og 

ledelsesorganer. Vi besitter derfor god kompetanse på å revidere om kommunen ivaretar sitt ansvar 

og krav ift. kommunal beredskapsplikt. 

Følgende spørsmål bør derfor besvares: 

• Har kommunen et dedikert reaksjonsteam? 

• Har kommunen plan for etablering av krisestab? 

• Har kommunen fungerende rutiner for rapportering/varsling av hendelser (internt og eksternt)? 

• Inneholder beredskapsplanverket plan for etablering av krisestab, varslingslister/-rutiner, 

ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media? 

3. Vårt forslag til gjennomføring 

I likhet med gjennomgangen av PPT vil arbeidet med denne revisjonen bli gjennomført i fasene vist i 

figuren under:  

Figur 2: Metode for gjennomføring 
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3.1. Planleggingsfasen 

Formålet med forvaltningsrevisjonen framkommer av konkurransegrunnlaget. Dette sammen med 

generell kunnskap om Vestby kommune og dennes organisering av beredskap, inngår som 

underliggende informasjon i planleggingsfasen. I den forbindelse vil det bli behov for å avtale 

nærmere hvilken ytterligere informasjon, dokumentasjon o.l. som vil inngå i våre undersøkelser, 

herunder hvilke personer i kommunen vi må ha kontakt med.  

Sentralt i planleggingsfasen er å fastsette endelig problemstillinger for forvaltningsrevisjonen, men 

mye er i dette tilfellet allerede gitt ved bestillingen. Som ledd i planleggingsfasen vil vi sortere ut 

relevante revisjonskriterier for de respektive problemstillingene, samt velge hensiktsmessige 

undersøkelsesmetoder i gjennomføringen. I den praktiske planleggingen utarbeider vi en prosjektplan 

som omfatter spesifiserte aktiviteter, og en tidsplan for undersøkelsene. Det er også naturlig i denne 

fasen å avklare rapportens oppbygging og form med kontrollutvalget.  

Følgende revisjonskriterier vil være sentrale i vurderingen (listen er ment som eksempler, og er ikke 

nødvendigvis fullstendig):  

• Kommunens overordnet beredskapsplan 

• Beredskapsplaner i kommunens ulike tjenesteområder 

For å kunne gjennomføre en helhetlig revisjon, er det også nødvendig å ta utgangspunkt i nedfelte 

premissene for den kommunale beredskapsplikten, herunder: 

• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven), i kraft 1. januar 2010. 

• Forskrift om kommunal beredskapsplikt, i kraft 7. oktober 2011  

• Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, utgitt av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), februar 2012.  

• Relevante forarbeider knyttet til innføringen av kommunal beredskapsplikt, herunder 

stortingsdokumenter og offentlige utredninger, som St.meld. nr. 25 (1997-98), St.meld. nr. 17 

(2001-2002), NOU 2000:24 Et sårbart samfunn, St.prp. nr. 1 (2004-2005), NOU 2006:6 Når 

sikkerheten er viktigst, St.meld. nr. 35 (2008-2009), Ot.prp. nr. 61 (2008-2009) og NOU 2012:8 Ny 

utdanning for nye utfordringer.  

Det vil også være hensiktsmessig å beskrive grenseflater mellom den kommunale beredskapsplikten 

og øvrige plikter knyttet til sikkerhet og beredskap som kommunen er pålagt i annen lovgivning, 

herunder sikkerhetsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, helse- og sosialberedskapsloven, mv., i 

tillegg til de oppgaver som er gitt kommunene i det nasjonale beredskapssystem (SBS). 

 

3.2. Kartleggingsfasen 

Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som 

grunnlag for kontroll. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang, 

detaljeringsnivå og kvalitet. Etter kartleggingsfasen skal det være tilstrekkelig informasjon 

tilgjengelig til å kunne lage et revisjonsprogram. For øvrig vil vi benytte intervjuer (dybdeintervjuer 

og gruppeintervjuer) som sentral kartleggingsaktivitet i forvaltningsrevisjonen.  

I henhold til Vestby kommunes status og ytret behov, foreslår BDO at følgende overordnede 

tilnærming benyttes: 

• Basert på en gjennomgang av relevante dokumenter, vil BDO utarbeide et program med generelle 

og spesifikke spørsmål relatert til sikkerhet og beredskap i kommunen.  
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• BDO vil deretter å gjennomføre intervjuer med relevant personell i kommunen basert på en 

omforent plan, der NS-ISO 19011 benyttes som overordnet standard. 

Følgende skjema kan brukes for å identifisere intervjuobjekter iht aktuelle temaer og roller, samt til 

å planlegge intervjuene generelt. Personer som vil bli intervjuet vil bli avtalt nærmere med Vestby 

kommune før oppstart av prosjektet. 

 

Tabell 2 Eksempel på konkretisering av kvalitetsrevisjon – sikkerhet og beredskap 

Navn Plassering Kontakt Rolle  Tema 

(1-8)* 
Dato Tid (t) 

       Rådmann         
       Administrasjon/stabssjef         
       Sikkerhets- og 

beredskapsansvarlig 
        

       Kvalitetssystemansvarlig         
      Økonomiansvarlig         
      IKT-ansvarlig (drift og 

sikkerhet) 
        

       Etc.         
* Tema(er) som tas opp med aktuelle personer under intervjuer vil følge av relevante temaer iht 

revisjonsplanen. 

 

3.3. Vurderingsfasen 

Det lages et revisjonsprogram som konkretiserer nærmere hvilke revisjonshandlinger som er relevante 

å gjennomføre.  

Nedenfor fremgår en foreløpig oversikt over noen temaer det vil være aktuelt å dekke i revisjonen, 

samt noen eksempler på kontrollspørsmål og hvilke kilder som kan benyttes. Temaene vil spisses mot 

formålene og problemstillingene beskrevet av kommunen i prosjektet, samt etterlevelse av generelle 

minimumskrav kommunen og BDO enes om.  

 
Tabell 3 Eksempel på konkretisering av kvalitetsrevisjon – sikkerhet og beredskap 

 
Tema 

 
Eksempler på kontrollspørsmål 

 
Kilder  
 

 
1. Ledelse 
 
 

- Hvilke styrende mål for sikkerheten og beredskapen er 
gitt fra kommunens ledelse? 

- Hvordan blir sikkerhet og beredskap ivaretatt i 
kommunale plan- og strategiprosesser? 

- I hvilken grad baserer kommunale plan- og 
strategiprosesser seg på en overordnet risiko- og 
sårbarhetsvurdering? 

- Hvordan blir kommunens sikkerhets- og beredskapskrav 
gjennomgått og forankret i kommunens ledelse? 

- Hvordan blir kommunens ledelse orientert om 
sikkerhets- og beredskapstilstanden? 

- Hvordan blir beslutninger om risikohåndtering og ev. 
aksept av risiko forankret i kommunens ledelse? 

 

 

- Strategi og 
styringsdokumenter 
 

- Ledelsens evalueringer av 
sikkerhetstilstanden 

 
- Referater fra leder- og 

kommunestyremøter  

 
- Plandokumenter 

 
- Strategier og handlingsplaner 

 
- Budsjett 

 
- Virksomhetsrapporter 

 
 

- Delegasjonsfullmakter 
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Tema 

 
Eksempler på kontrollspørsmål 

 
Kilder  
 

 

2. 
Styringssystem 
for sikkerhet og 
beredskap 

- Har kommunen etablert et fungerende styringssystem 
for sikkerhet og beredskap? 

- Eksisterer det en prosess for behandling av risiko- og 
sårbarhetsvurderinger?  

- Gjennomfører kommunen regelmessige øvelser på 
sikkerhets- og beredskapsområdet? 

- Hvordan behandles avvik (hendelser) knyttet til 
sikkerheten? 

 
 

 

- Strategi og styringsdokumenter 
for sikkerhet og beredskap 

 
- Policy og retningslinjer 

 
- Prosessbeskrivelser 
 
- Revisjonsrapporter 
 
- Hendelsesrapporter 
 
- Erfaringsrapporter fra hendelser 

og øvelser 
 

3. Organisasjon - Har kommunen en sikkerhets- og 
beredskapsorganisasjon? 

- Hvor er ansvaret for sikkerhet og beredskap plassert i 
organisasjonen? 

 

 

- Organisasjonskart 
 
- Beskrivelser av sikkerhets- og 

beredskapsorg. og ev. 
samarbeidsfora 

 
- Tjeneste-/stillingsbeskrivelser  
 

4. Risiko- 
vurdering 
(sikkerhet) 

- Har kommunen identifisert sine materielle og 
immaterielle verdier? 

- Har kommunen gjennomført risikovurderinger som 
omfatter informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og 
personellsikkerhet? 

- Er særlig kritiske punkter og prosesser i kommunens 
infrastruktur og tjenester identifisert? 

- Er risiko knyttet til lavfrekvente hendelser som for 
eksempel terrorisme håndtert? 

- På hvilken måte er kommunens informasjonssikkerhet 
vurdert i sammenheng med kommunens fysiske sikring 
og personellsikkerhet? 

- Hvordan vurderer kommunen risikoen forbundet med 
sabotasjeangrep over Internett? 

- Har kommunen kartlagt avhengighetsforhold til andre 
/kommuner/virksomheter/funksjoner? 

- Er kommunens avhengighet til leverandører (for eks. 
IKT-leverandører) vurdert? 

 

 

- Evalueringer av sikkerhets- og 
beredskapstilstanden 

 
- Risikoanalyser 
 
- Leveranseavtaler 
 

 
5. Sikkerhets- 
og beredskaps-
tiltak 
-Informasjon 
-Fysiske 
-Personell 

- Har kommunen oversikt over hvor den sensitive 
informasjonen lagres?  

- Hvordan er prosessen for identifisering og sikring av 
kritiske funksjoner i kommunen? 

- Har kommunen vurdert tiltak for å sikre seg mot terror 
og sabotasje?  

- Hvordan arbeider kommunen for å fremme 
sikkerhetskulturen blant sine ansatte? 

- Hvilke rutiner er etablert for merking, oppbevaring, 
bruk, distribusjon og tilintetgjøring av sensitiv 
informasjon? 

- Hvilke barrierer har kommunen etablert for å hindre at 
uvedkommende får tilgang til sensitiv informasjon eller 
kritiske funksjoner? 

- Hvilke deteksjons- og verifikasjonsmekanismer har 
kommunen etablert for å oppdage og forhindre at 
sensitiv informasjon kommer uvedkommende i hende 
eller at kritiske IKT-systemer kompromitteres? 

- Hvilke reaksjonstiltak iverksettes når det oppdages 
sikkerhetstruende hendelser eller grove 
sikkerhetsbrudd? 

 

- Virksomhetskrav (dokumenterte) 
 
- Beredskapsplanverk 

 
- Andre rutinebeskrivelser 
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Tema 

 
Eksempler på kontrollspørsmål 

 
Kilder  
 

- Hvilket system har kommunen for tilgangskontroll og 
soneinndeling (fysisk og logisk)? 

- Har kommunen oversikt og kontroll over hvem som har 
tilgang (fysisk og logisk) til sensitiv informasjon og 
skjermingsverdige soner? 
 

6. Beredskap, 
krise- og 
hendelses-
håndtering 

- Har kommunen en overordnet beredskapsplan? 

- Har kommunen et helhetlig beredskapsplanverk som 
sikrer sammenheng mellom beredskapsplanene i de ulike 
tjenesteområdene? 

- Har kommunen et dedikert reaksjonsteam? 

- Har kommunen plan for etablering av krisestab? 

- Har kommunen rutiner for rapportering/varsling av 
hendelser (internt og eksternt)? 

 

- Hendelsesrapporterings-regime 
(dokumentert) 

 
- Varslingssystem 

 
- Beredskapsplanverk 

 
- Kommunikasjonsplan 

 
- Evakueringsplan 
 

7. Ressurser - Hvilke ressurser er allokert til sikkerhetsorganisasjonen 
og etablering av sikkerhet- og beredskapstiltak? 

- Kommunens budsjett 

 
8. Kompetanse 

- Hvordan arbeider kommunen med å bevisstgjøre alle 
sine ansatte og etater om sikkerhetsrisikobildet? 

- Hvilke formelle krav er satt til kompetanse i sikkerhets- 
og beredskapsorganisasjonen? 

 

 

- Opplæringsprogram 
 
- Kompetanse- og utviklingsplaner 
 
- Informasjonsmateriell 

 

En nærmere konkretisering av revisjonen vil eventuelt måtte skje gjennom dialog og/eller i 

forbindelse med dokumentgjennomgangen og utarbeidelse av revisjonsprogram. I henhold til 

standarden for forvaltningsrevisjon vil revisor gi anbefalinger der det er hensiktsmessig.  

Det legges opp til en mest mulig objektiv vurdering av innsamlet informasjon om sikkerhet og 

beredskap i kommunen. De etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for hvor godt 

tjenestene er ivaretatt.  

Som nevnt vil problemstillingene bli vurdert opp mot kriteriene fastsatt i revisjonsprogrammet, og 

det gjøres en konklusjon for området/den reviderte tjenesten. Det kan her tenkes at det er ulik 

kvalitet i vedtakene på forskjellige tjenesteområder, og som må nyanseres i konklusjonene.   

 

3.4. Rapporteringsfasen 

Det utarbeides rapporter ved avslutning av prosjektet, som forelegges kontrollutvalget for 

godkjenning. Rapportene vil inneholde våre vurderinger, konklusjoner og eventuelle forslag til 

anbefalinger til forbedringer. Administrasjonens kommentarer vil bli innarbeidet i endelig rapport, og 

høringsuttalelser kan vedlegges rapporten.  

BDO vil framlegge rapportene i møte med kontrollutvalget, både for å få tilbakemelding på 

gjennomført forvaltningsrevisjon, men også for å avstemme form og innhold i rapportene med 

oppdragsgiver.  Rapportene kan også bli presentert for kommunestyret om ønskelig.  

Vårt forslag til innholdsfortegnelsen på sluttrapporten er som følger: 

 Sammendrag og forslag til tiltak 

 Innledning 
o Bakgrunn og formål 
o Gjennomføringsteam 

 Gjennomført arbeid 
o Problemstillinger 
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o Angrepsvinkel og avgrensning 
o Metodikk 
o Gjennomførte aktiviteter 

 Avvik, prioriteringer, vurderinger og overordnede anbefalinger 
o Risiko/prioritering, tema, avdekket gjennom, observasjon, vurderinger og forslag til 

oppfølging 

 Høringsuttalelse fra kommunen  

 Vedlegg 
o Kilder 
o Forklaring til symboler 
o Forklaring til ord og uttrykk 
o Annet 

 

4. Fremdriftsplan 

 

Figur 3 Forslag til fremdriftsplan 

 

 
 
 

5. Organisering og ressursstyring 

BDO AS er engasjert til å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Følgende revisjonsteam vil 

gjennomføre oppdraget: 

• Morten Thuve, oppdragsansvarlig partner og kvalitetssikrer 

• Andreas Vogt, prosjektleder og gjennomføringsressurs 

• Dagfinn Buset, gjennomføringsressurs 

• Are Søndenaa, gjennomføringssressurs 

• David Ormbakken Henriksen, gjennomføringsressurs 
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BDO AS 

Munkedamsveien 45 

Postboks 1704 Vika 

0121 Oslo 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 16/15 Revisjonens rapport for revisjonsåret 2014 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00159-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Ås, 05.05.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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Sak 17/15 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00134-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 4. mars 2015.
2. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet/skriftlig saksbehandling 25. mars

2015
3. Særutskrift av kommunestyrets vedtak i sak 22/15 om valg av

forvaltningsrevisor 2015
4. Aktivitetsplanen pr. april 2015
5. E/post til BDO, KPMG og Romerike revisjon IKS vedr. valg av

forvaltningsrevisor for Vestby i 2015.

Ås, 28.04.2015 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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