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Saker til behandling 
1/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00210-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 1/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Branntilsyn Allergot ungdomsskole
2. Branntilsyn Bakke barnehage
3. Branntilsyn Nordby ungdomsskole
4. Branntilsyn Døli skole
5. Branntilsyn Fladbyseter barnehage
6. Branntilsyn Gjestad bo- og aktivitetssenter
7. Branntilsyn Bakke skole
8. Arbeidstilsyn Ullensaker kommune avløp transport

Saksframstilling: 

Tilbake til saksliste 
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2/16 Overordnet analyse Ullensaker kommune - opplegg og 
fremdrift. 
Orientering ved administrasjonen 
 
Arkivsak-dok. 15/00133-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 2/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse. 
Administrasjonens innspill til overordnet analyse tas til orientering 
 
 
Saksframstilling: 
 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisor.  
 
Det er viktig at kontrollutvalg kommer tidlig i gang med arbeidet med overordnet 
risiko- og vesentlig- hetsanalyse. Dette gjør utvalget raskt kjent med den kommunale 
forvaltningen og hvilke utfordringer kommunen står overfor. Dessuten har utvalget en 
tidsfrist på dette arbeidet i og med at både plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av neste år. I denne 
saken konsentrerer vi oss om forvaltningsrevisjon. 
 
Det stilles få krav til hvordan overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse skal 
gjennomføres, og analysene utføres på ulike måter. Det er imidlertid vanlig å bygge 
på en analyse av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng er 
faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 
andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risikovurderingen er 
sammensatt av to elementer: 

• Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer  
• Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 

 
Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.  
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 
skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 
målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 
negative inntreffer. En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for 
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kommunen og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 
Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet.  
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.  
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 
 
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap. 
 
Vi legger opp til at analysen skal bygge på et bredt grunnlag av kilder slik som for 
eksempel: 

• KOSTRA-data (Statistikk kommunen rapporterer til SSB) og andre kilder. 
• Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). 
• Orientering og innspill fra rådmannen. 
• Innspill fra revisor. 
• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen. 
• Kommunale plan- og strategidokumenter. 

 
I hvilken grad politiske ledere skal involveres er et spørsmål kontrollutvalget må ta 
stilling til. Dette kan gjøres ved å invitere ordfører til å gi sine innspill på risikoområder 
i kontrollutvalgsmøte. Andre måter å få innspill på kan være at sekretariatet har møte 
med gruppelederne eller at utvalgsmedlemmene sørger for å innhente innspill fra 
sine respektive grupper.  
 
Den overordnede analysen må tydelig angi hva som er de mest vesentlige 
risikoområdene i kommunen, og skal presenteres i et dokument som kontrollutvalget 
vil benytte aktivt i kontrollarbeidet. 
 
En helthetlig plan for kontrollarbeidet 
Analysen vil munne ut i en helthetlig plan for kontrollutvalgets arbeid, hvor en plan for 
valg av bestilling av forvaltningsrevisjon inngår. I planen skal det fremgå hvilke 
prosjekter kontrollutvalget ønsker å bestille, gjerne med en beskrivelse av hva som vil 
være i fokus ved gjennomføring av det enkelte prosjekt. Det bør også fremgå enten 
av planen eller av vedtaket i kommunestyret om kontrollutvalget har mandat til å 
endre planen underveis i perioden.  
 
Prosess og fremdrift 
 
Februar Administrasjonen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen 

og gi innspill på risikoområder.  
Mars Sekretariatet legger frem sak om overordnet analyse hvor 

kommunens aktiviteter er beskrevet ved KOSTRA-tall. 
Mai Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 

tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 
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Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast til overordnet 
analyse. 

Juni Overordnet analyse vedtas. 
September Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og 

tilsynsarbeidet  
Oktober Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 

forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret. 
 
 
Februarmøtet 
I dette møtet er administrasjonen invitert for å gi en presentasjon av Ullensaker 
kommune. I bestillingen til rådmannen har sekretariatet lagt vekt på at 
kontrollutvalget har behov for en generell presentasjon på et overordnet nivå av 
sektorene, tjenesteproduksjon og – kvalitet. I tillegg har vi bedt om at det legges vekt 
på utfordringer og rådmannens internkontrollaktiviteter.  
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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3/16 Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 

Arkivsak-dok. 15/00131-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 3/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen av overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 for Nes kommune til orientering. 

Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2015 

Saksframstilling: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp 
revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en strategi og plan for 
regnskapsrevisjonen, samt underliggende risikovurderinger. 

Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
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Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Ullensaker 
kommune i denne saken. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering om 
revisjonsplanen. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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4/16 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 

Arkivsak-dok. 15/00129-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 4/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 

Vedlegg:  
Engasjementsbrev Ullensaker kommune 

Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon 

Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS).  

I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket. 

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. 

Tilbake til saksliste 
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5/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet vedlikehold kommunale bygg - 
orienteringssak 
 
Arkivsak-dok. 16/00012-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 5/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten realitetsbehandles den 16. mars 2016. 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen vedlikehold kommunale bygg den 10. 
september 2015. 
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om vedlikehold av formålsbyggene i 
Ullensaker kommune foregår planmessig og om beslutningstaker får tilstrekkelig 
informasjon. Dernest har formålet vært å redegjøre for status for vedlikehold av 
kommunens utleieboliger. 
 
Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad har Ullensaker kommune tilfredsstillende mål og planer for 
vedlikehold av formålsbyggene i kommunen? 

2. Er tilstanden på formålsbyggene tilfredsstillende kartlagt? 
3. Har administrasjonen lagt til grunn tilstandskartleggingen av byggene i saker 

som legges fram for politikerne, om vedlikehold? 
4. Hva er status for vedlikehold på de kommunale utleieboligene? 

 
I dette møtet vil revisjonen orientere om forvaltningsrevisjonsprosjektet. Utvalget 
foretar realitetsbehandling i neste møte. Forvaltningsrevisjonsrapporten blir sendt 
medlemmene når endelig rapport foreligger. 
 
 

 
Tilbake til saksliste  
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6/16 Sammenstillingsnotat psykisk helse og rus 

Arkivsak-dok. 15/00130-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 6/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar sammenstillingsnotat psykisk helse og rus til orientering og 
oversender det til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar sammenstillingsnotat psykisk helse og rus til orientering. 

Vedlegg:  
Sammenstillingsnotat psykisk helse og rus, et helhetlig og koordinert tilbud 

Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten psykisk helse og rus ble behandlet i kontrollutvalget 
den 10. september 2015. Kommunestyret behandlet rapporten den 17. november 
2015. 

Flere av kontrollutvalgene på Romerike bestilte i 2014 forvaltningsrevisjon innenfor 
tjenesteområdet psykisk helse og rus. Disse var Ullensaker, Skedsmo, Lørenskog og 
Rælingen. I notatet sammenligner revisjonen de fire kommunene når det gjelder 
arbeidet med å sikre et helhetlig og koordinert tilbud. 

Målet med notatet er å formidle det revisjonen mener er fellestrekk og 
gjennomgående utfordringer. Notatet skal gi informasjon. Det er ikke ment at det skal 
undergis noen behandling. De forhold notatet tar for seg ble behandlet når man 
behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten. Kommunestyret har behandlet rapporten. 
Da bør også notatet oversendes kommunestyret til orientering. 

Tilbake til saksliste 
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7/16 Orientering ved revisjonen 
 
Arkivsak-dok. 15/00212-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 7/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
 
 
 

Tilbake til saksliste  
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8/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00127-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 8/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering. 

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 

I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg 
utarbeider kontrollutvalget etter hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

Tilbake til saksliste 
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9/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00211-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 20.01.2016 9/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
 
 





  
istin Sløtte i


 
Ullensaker Kommune


Postboks 470


2051 JESSHEIM


å


 
Att. Steinar Lillehaug


Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato


2014/486-6/CHRIS 14.10.2015


TILSYNSRAPPORT 2015  -  0235/135/55  -  A  -  ALLERGOT UNGDOMSSKOLE


Øvre Romerike brann og redning IKS gjennomførte branntilsyn den 08.10.2015  i  ovennevnte


objekt. Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.


Tidsfrist for tilbakemelding: 16.11.2015.


Tilbakemelding sendes:


Øvre Romerike brann og redning IKS


Industrivegen 28


2069 JESSHEIM


I samsvar med forvaltningslovens  §  16, varsles De om at følgende reaksj onsforrner


vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:


°  Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og


eksplosjonsvernloven  §  37 første ledd.


Me hilsen


 
Branninspektør


Direkte telefonnr: 48169423


Post/ besøksadresse Fakturaadresse Telefon Org nr. NO 987 61 5516 MVA
/ndusmvegen 23 Postboks 74 Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto: 8601. 41. 92672
2069 Jessheim 2051 Jessheim







Side  2  av  2


Tilsynsrapport


Aller otUn domsskole Gàrds nr.:


M. Jul Halvorsensvei 1, 2053 Jessheim
Objektets navn: 135 Bruks nr.: 55
Adresse:


Tils net ble utført: 08.10.2015
Forri etils  n  ble utført: 04.11.2014


Virksomhet  i  bygget: Skole


Objektets representant: Steinar Lillehau


Ob'ekt  t  e:


Risikoklasse:


Brannklasse:


Dispensasjoner:


Tilsynet ble foretatt  i medhold  av;
- Lov av 14.  juni  2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd.
- Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6-2.
Sikkerhetsnivået  i  objektet er vurdert i forhold til kravene  i  Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.


Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten.
Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.


Tils net omfattet blant annet undersøkelse av:
°  at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og


forskrifter om forebyggelse av brann
° at brannobj ektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
°  at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
°  at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet


Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.


Definisjoner:
AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og


sikkerhetslovgivningerz.


ANMERKNING: Forhold som tilsyrzsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta
helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.


KOMMENTARER: Utjfi/llende beskrivelse av avvik/ farm som beskriver de faktiske forhold
ved objektet.


l







Side 3  av 3


Avvik


Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:


Avvik 1


Intern organisering


Avvik fra:


Forebyggendeforskríften  § 3 -  1
Kommentarer:


0  Det må dokumenteres hvordan brannvernarbeidet er organisert, en organisasj onsplan.


0  Samordingsavtale mellom eier og bruker mangler. Dette skal dokumentere ansvarsforhold


i forhold til bygningsteknisk og organisatorisk.


Avvik  2


Personantall


Avvik fra:


Forebyggendeforskríften §  2  -  3
Kommentarerz


Det mangler dokumentasjon på maks antall personer i forsamlingslokale.


Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:


Oppsummering/ avsluttende møte


Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.


Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og


amnerkninger som er angitt i rapporten.


Tilbakemelding


Under henvisning til Forebyggendeforskríften  §  6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig


tilbakemelding med  fremdrzfisplan  som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.


Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN


Avviket: å 'i Hvem’(sk_alutfcareidette)? å Hva‘(harvitenkté i Når(forventesdettegferdig)?,- 1‘ ̂
.å i .. .  ' gjøre)?. ~  . 1. å








 
Ullensaker Kommune


Postboks 470


2051 JESSHEIM


§“‘zQ?’


 


Att.  Lisbeth Lundberg


Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato


2014/440-4/CHRIS 12.10.2015


TILSYNSRAPPORT 2015  -  A  -  0235/29/637 BAKKE  BARNEHAGE


Øvre Romerike brann og redning IKS' gjennomførte branntilsyn den 09.10.2015 i ovennevnte


objekt. Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.


Tidsfrist for tilbakemelding: 16.11.2015.


Tilbakemelding sendes:


Øvre Romerike brann og redning IKS


Industrivegen 28


2069 JESSHEIM


I samsvar med forvaltningslovens  §  16, varsles De om at følgende reaksjonsforrner


vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:


°  Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og


eksplosjonsvernloven  §  37 første ledd.


Med hilsen


istian Sløtte


Branninspektør


Direkte telefonnr: 48169423


     


Fakturaadresse Telefon


Sentralbord: 478  84  300 Bankkonto: 8601. 41. 92672


Post/ besøksadresse


Industrivegen 28 P°5tb°k5 74_
2069 Jessheim 2051 Jesshelm


Org nr. NO 987 61 5516  MVA
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Tilsynsrapport


Objektets navn: Bakke Barneha e Gàrds nr.: 29 Bruks nr.: 637
Adresse: Bakkestien 6, 2040 Kløfta


Tils net ble utført: 09.10.2015 Ob'ektt pe:
Forri e tils n ble utført: 18.09.2014 Risikoklasse:


Virksomhet  i  bygget: Barneha e Brannklasse:


Objektets representant: Lisbeth Lundberg Dispensasjoner:
Bård Lindh
Kjell Vidar Solheim
Tor Sk ttersæter


Tilsynet ble foretatt  i  medhold av;
-  Lov av 14.  juni  2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) §  13 annet ledd.
- Forskrift av 26.  juni  2002 nr  847  (forebyggendeforskriften) § 6-2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert  i  forhold til kravene  i  Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.


Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider


systematisk med brannsikkerheten.
Fra brannvesenets side ble det lagt vekt påå foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.


Tils net omfattet blant annet undersøkelse av:
°  at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og


forskrifter om forebyggelse av brann
° at brannobj ektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
-  at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nåmål  på  sikkerhetsområdet
-  at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet


Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll påobjektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.


Definisjoner: å
AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og


sikkerhetslovgívriirzgerz.
ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for  å  ivareta


helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER:  Utfi/llende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold


ved objektet.
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Avvik


Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:


Avvik  1


Mangelfull dokumentasjon av sikkerhet


 
Forebyggendeforskriften  § 2  —  1 og §  3  -  1
Kommentarer:


Avvik fra tidligere år som innebærer mangel på branncelleinndeling, er nå til dels rettet opp. Det
mangler derimot fremdeles brannskille mellom to av avdelingene. Dette ble også bekreftet ved
verifikasjon. Brannvesenet vil be om dokumentasjon for valgt løsning, eventuelt inndeling i
branneelle. Det ble under tilsynet registrert at ferdigattest er utstedt.


Anmerkning 1


Systemrevisj on


Kommentarer:


Brannpermen kan med fordel ryddes opp i.


Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.


Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften  §  6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med  firemdriftsplan  som Viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.


Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN


Avviket: å i  ' Hvem (skal utføre dette)? Hva (harvi tenkt å  ̀    ”  Når (forventesidgette ferdig)? _‘
u  . i __ i v T  gjare)? '  .  ' i y  . g

























































 


Årsrapport 2015 
Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 


 


 


 
 


 


 


  


 







1 
 


 


Innhold 
1. Innledning .................................................................................................. 2 


2. Kontrollutvalgets virksomhet ..................................................................... 2 


2.1 Medlemmer ............................................................................................. 2 


2.2 Møter og saker ......................................................................................... 3 


3. Kontrollutvalgets oppgaver ........................................................................ 3 


3.1. Gjennomført tilsyn med forvaltningen .................................................... 3 


3.2 Forsvarlig revisjonsordning ....................................................................... 3 


3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon ................................... 3 


3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon ................................ 4 


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll...................................... 4 


3.5 Tilsyn med revisjonen ............................................................................... 5 


3.6 Budsjettbehandling .................................................................................. 5 


3.7 Kontrollutvalgets rapportering ................................................................. 5 


3.8 Øvrige aktiviteter ..................................................................................... 6 


4. Sekretærfunksjonen ................................................................................... 6 


5. Avsluttende kommentarer ......................................................................... 6 


Vedlegg .......................................................................................................... 7 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







2 
 


 


1. Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 
kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer.  
  
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 
som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 
Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015. 


2. Kontrollutvalgets virksomhet 


2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Ullensaker består av 5 medlemmer. Frem til valget var det 
følgende medlemmer og varamedlemmer: 
 
Medlemmer Parti Varamedlemmer  Parti 
Tron Erik Hovind, leder 
Emse Lote, nestleder 


SP 
A 


1. Kjell Bjerke 
2. Elisabeth Berg Hansen 
3. Terje Enger 
4. Mona M. Mathisen 


A 
SP 
SV 
A 


Dag Bakke 
Knut T. Fjell 
Halldis Helleberg 


FRP 
FRP 
H 


1. Sverre Kragset 
2. Maija Lisa Rønning 
3. Arnt-Finn Børve 


KRF 
FRP 
H 


 
Nytt utvalg ble valgt i konstituerende kommunestyremøte den 20. oktober 2015 
og det ble foretatt omvalg i kommunestyrets møte den 17. november 2015. For 
perioden 2015-2019 er følgende valgt: 
 
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti 
Tron Erik Hovind, leder 
Anne-Grethe Borgen, 
nestleder 


SP 
AP 


1. Elisabeth Berg Hansen 
2. Kjell Bjerke 


SP 
AP 


Stein V. Leidal 
Halldis Helleberg 
Dag Bakke 


V 
H 
FRP 


1. Knut T. Fjell 
2. Even Mølmshaug 
3. Sverre Kragset 


FRP 
H 
KRF 
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2.2 Møter og saker 
I 2015 har kontrollutvalget avholdt 5 møter og behandlet 37 saker. Hvilke saker 
som er behandlet fremgår av vedlegg til årsrapporten. 
 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Her er det en link til 
sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir 
lagt ut (www.rokus.no). 
 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 


3. Kontrollutvalgets oppgaver 


3.1. Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Administrasjonen blir innkalt for å orientere eller for en samtale om saker. I mars 
orienterte rådmann, kommunaldirektør for helsevern og sosialomsorg og 
enhetsleder barnevern om status for barnevernstjenesten. 
 
Kontrollutvalget mottar alle tilsynsrapporter fra kommunen. 


3.2 Forsvarlig revisjonsordning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Ullensaker kommune benytter Romerike Revisjon 
IKS som leverandør av revisjonstjenester. 
 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 


3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at 
revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk. 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 
kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før det 
avgir innstilling til kommunestyret. 
 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i utvalget den 12. mai 2015. Rådmann, 
økonomisjef og regnskapssjef var til stede og orienterte. Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor orienterte om revisjonsarbeidet og revisors beretning. 
Beretningen var avlagt uten presiseringer og forbehold. 
 
I samme møte behandlet utvalget revisjonsbrev 3/2014 avgitt i forhold til 
årsregnskapet. I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt forhold revisor plikter å 
påpeke skriftlig. Ved revisjonen av årsregnskapet var det funnet avvik som faller 
inn under denne bestemmelsen. Det var to forhold som ble påpekt i det 
nummererte brevet. Det ene var dokumentasjon og avstemming av 
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lønnsrelaterte balanseposter, det andre var finansiering av samarbeidsprosjekt 
med Akershus fylkeskommune. Dette vil bli fulgt opp i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet 2015. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 12. mai 2015. 
 
I henhold til økonomireglement behandler kontrollutvalget sluttregnskap for 
prosjekter med en verdi over 3 mill. kr. I 2015 er følgende prosjektregnskap 
behandlet: 
- Ombygging NAV 
- Ventilasjonsanlegg Jessheimhallen 
- Bakke skole, K-bygget og veianlegg og parkeringsplass. 
 
I forbindelse med gjennomgang av økonomireglementet har kontrollutvalget gitt 
innspill til dette. Utvalget anbefalte at grensen for behandling av 
prosjektregnskap heves fra 3 mill kr til 10 mill kr. Det ble også anbefalt at 
kontrollutvalget får fullmakt til å bestille revisjon av prosjektregnskap for derved 
å kunne fastsette hvilke revisjonshandlinger som skal foretas. 


3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. 
 
I september behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten psykisk helse og 
rus. Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunen har rutiner og 
systemer som bidrar til å sikre samarbeid og samhandling, både internt i 
kommunen og med spesialisthelsetjenesten, for brukere innen psykisk helse- og 
rusfeltet. Kommunestyret behandlet rapporten i november. 
 
Det neste området for forvaltningsrevisjon blir vedlikehold av kommunale bygg. 
Utvalget behandlet prosjektplanen i september. Formålet med prosjektet er å 
undersøke om Ullensaker kommune har mål og planer for vedlikehold av 
formålsbyggene og om tilstanden til formålsbyggene kartlegges på en god måte. 
Det vil også bli undersøkt om en slik kartlegging legges til grunn når 
administrasjonen legger saker frem for politikerne, slik at politikerne kan fatte 
vedtak på riktig grunnlag. Rapporten vil også gi status for vedlikehold av 
kommunale utleieboliger. 
 
Endelig rapport blir avlevert i januar 2016. 


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 
 
I 2015 har utvalget behandlet rapport fra eierskapskontroll i Øvre Romerike 
industriservice AS. 
 
De kommende vedtatte eierskapskontroller vil bli i Øvre Romerike avfallsselskap 
IKS og Øvre Romerike brann og redning IKS. 
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3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet 
blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet. 
 
Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 
I møtet i september behandlet utvalget rapport for revisjonsåret 2014/2015. 
Rapporten redegjør for leveransene til Ullensaker når det gjelder 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser. 
Timeforbruket blir også rapportert. 
 
I september behandlet utvalget oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av 
uavhengighet. 


3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forsalg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. 
 
Dette behandlet utvalget i september. For 2016 har forslaget har en ramme på 
kr 3 109 000,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 
 
Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, 
reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 
 
Sekretærfunksjonen 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 
utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Det er også det administrative 
bindeledd mellom kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjon, 
kommunestyret og administrasjonen. 
 
Revisjonen 
Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 
andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 
 


3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget den 27. januar 
2015 og i kommunestyret den 9. mars 2015.  
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3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2015. 
 
Det er avholdt ett møte i samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I 
et slikt samarbeid gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som har 
relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet inneholder også 
erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 
kontrollutvalgsarbeid. Ullensaker kontrollutvalg var representert på samlingen. 
 
Sekretariatet arrangerte i desember en samling for alle kontrollutvalgsledere på 
Romerike. Tema på samlingen var lederopplæring og erfaringsutveksling mellom 
erfarne og nyvalgte kontrollutvalgsledere. Leder deltok i denne. 


4. Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Ullensaker kommune har blitt ivaretatt 
av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 
 
Tidsbruk 
Sekretariatet har i 2015 brukt 201 timer i Ullensaker kontrollutvalg. Fordelingen 
på oppgaver er slik: 
 
 


Oppgaver 2015 
Saksbehandling 188 
Møter kontr.utv.                    13   
                                201 
  


Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 
årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 
videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 
tilrettelegging av møter. 


5. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 
levert. 
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Vedlegg  
 


27.januar 2015 
1/2015 Referater 
2/2015 Prosjektregnskap ombygging NAV 
3/2015 Prosjektregnskap ventilasjonsanlegg Jessheimhallen 
4/2015 Prosjektregnskap Bakke skole, K-bygget og veianlegg og  
                  parkeringsplass       
5/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 
6/2015 Orientering ved revisjonen 
7/2015 Saker til oppfølging 
8/2015 Eventuelt 
 
10. mars 2015 
9/2015 Referater 
10/2015 Orientering ved administrasjonen 
11/2015 Behandling av prosjektregnskap 
12/2015 Orientering ved revisjonen 
13/2015 Saker til oppfølging 
14/2015 Eventuelt 
 
12. mai 2015 
15/2015 Referater 
16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 
17/2015 Revisjonsbrev 3 – Årsregnskapet 2014 
18/2015 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
19/2015 Orientering ved revisjonen 
20/2015 Saker til oppfølging 
21/2015 Eventuelt 
 
10. september 2015 
22/2015 Referater 
23/2015 Eierskapskontroll Øvre Romerike industriservice AS 
24/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helse og rus, et helhetlig og  
                  koordinert tjenestetilbud  
25/2015 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt vedlikehold  
                  Kommunale bygg  
26/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015 
27/2015 Orientering av revisjonen 
28/2015 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 
29/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016 
30/2015 Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet 
31/2015 Saker til oppfølging 
32/2015 Eventuelt 
 
1. desember 2015 
33/2015 Presentasjon 
34/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
35/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
36/2015 Møteplan 2016 
37/2015 Eventuelt 
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Øvre Romerike  Brann  og Redning K3/C‘ L00 
Ullensaker Kommune


 
E í*


01.12.2015


it
Postboks 470


å i  ~  .  ~  “  J  «Lg.»


2051Jessheim i


Tilsynadresse: Dølivegen 7  ( - - ) Saksreferanse: 2015/8808


Bygningsnr: 151257194 (bes oppgitt ved svar)


Eiendom: 135 /597 /O/0 Vår referanse: Are Katralen


Antall røykløp: 1 Avtale nr: 37966


Antall ildsted: 1


Tilsyn: 01.12.2015


Hyppighet: Hvert 4.år


Tilsynsrapport  -  ingen avdekkede forhold


Øvre Rornrike brann og redning feiervesenet har gjennomført tilsyn med fyringsanlegget i
ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og


eksplosjonsvernloven) §  11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847


(forebyggendeforskriften) kap. 7. De materielle kravene til eier/bruker er nedfelt i brann- og
eksplosjonsvernloven  §  6, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2.


Sikkerhetsnivâet ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften.


Formålet med tilsynet var  å  vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for


brannsikkerheten og atkomsten til anlegget. Tilsynet omfattet kontroll med at fyringsanlegget for


oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller


annen skade.


Status


Det ble under dette tilsynet ikke avdekket avvik, anmerkninger eller andre forhold som har betydning


for atkomsten til anlegget.


Denne gangs tilsyn er herved formelt avsluttet.


Med hilsen


Are Katralen


Feier


ØVRE ROMERIKE  BRANN  OG REDNING IKS


Post/ besøksadresse .  T  Fakturaadresse Telefon Org. nr. NO 987 61 5516 MVA


Industrivegen 28 Postboks 74 Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto 8601 .41.92672


2069 Jessheim 2051 .Jessheim Email: postmottak@orbrann.no








    i iaxmigszczca
RE3'J!vH{'£Cri  


Ullensaker Kommune


Postboks 470


2051 JESSHEIM


 
Att. Anniken Lunder


Deres ref: Dato


12.10.2015
Vår ref: (Oppgis ved svar)


2014/493 -4/ CHRIS


TILSYNSRAPPORT  2015  0235/19/36  -  A  -  NORDBY UNGDOMSSKOLE


Øvre Romerike brann og redning IKS gjennomførte branntilsyn den 05.10.2015 i ovennevnte


objekt. Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.


Tidsfrist for tilbakemelding: 16.11.2015.


Tilbakemelding sendes:


Øvre Romerike brann og redning IKS


Industrivegen 28 “
2069 JESSHEIM


I samsvar med forvaltningslovens  §  16, varsles De om at følgende reaksj onsformer


vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:


-  Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og


eksplosjonsvernloven  §  37 første ledd.


d hilsen
   
    år.


hristian Sløtte
Branninspektør


Direkte telefonnr: 48169423


 


Telefon


Sentralbord: 478  84  300


Org nr. NO 987 61 5516  MVA


Bankkonto: 8601. 41. 92672


Fakturaadresse


Postboks 74


2051 Jessheim


Post/ besøksadresse


Industrivegen 28


2069 Jessheim


O
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Tilsynsrapport


Objektets navn: Nordb Un domsskole Gàrds nr.: 19  Bruks nr.: 36
Adresse:


Tils net ble utført: 05.10.2015 Ob'ektt e:
Forri etils  n  ble utført:  12.11.2014 Risikoklasse:
Virksomhet  i  bygget: Skole Brannklasse:
Objektets representant: Anniken Lunder Dispensasjoner:


Tilsynet ble foretatt  i  medhold av;
-  Lov av  14.  juni 2002  nr  20 (brann- og eksplosjonsvernloven) §  13 annet ledd.
-  Forskrift av  26.  juni  2002  nr 847 (forebyggendeforskriften) §  6-2.
Sikkerhetsnivået  i  objektet er vurdert  i  forhold til kravene  i  Forebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.


Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten.
Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet.


Tils net omfattet blant annet undersøkelse av:
-  at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt  i  samsvar med gjeldende lover og


forskrifter om forebyggelse av brann
-  at  brannobj ektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
° at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
°  at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet


Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.


Definisjoner:
AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og


sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndigheterze mener det er riktig å  påpeke for  å  ivareta


helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
KOMMENTARER:  Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold


ved objektet.
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Avvik


Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:


Avvik  1


Personantall


Avvik fra:


F orebyggendeforskriften  § 2  -3


Kommentarer:


Det mangler dokumentasjon for maks antall personer i forsamlingslokale.


Avvik  2


Kontroll, ettersyn og vedlikehold


Avvik fra:


Forebyggendeforskriften  § 2  — 4


Kommentarer:


Kontroll og servioerapport for sprinkleranlegget må kunne fremvíses ved tilsyn.


Oppsummering/ avsluttende møte


Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.


Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og


anmerkninger som er angitt i rapporten.


Tilbakemelding


Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig


tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.


Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN


Avviket:  ̀  A i Hvem (skal utfr21re7dette)?f Hva(har vitenktvé Når (forventesdette ferdig)?
å ::: `=gjøre)?._` ~'. å .~








      


 RES?'!iJ å-'flü


  
 


Ullensaker Kommune


Postboks 470


2051 JESSHEIM N  ett. tea j
U LL


Att. Wenche Bariâs ENDSO:‘§nER% KOMMUNE
ems; *  er


Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato


2014/485-6/CHRIS 19.10.2015


TILSYNSRAPPORT 2015  -  0235/132/105  -  A  -  DØLI  SKOLE


Øvre Romerike brann og redning IKS gjennomførte branntilsyn den 06.10.2015 i ovennevnte


objekt. Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.


Tidsfrist for tilbakemelding: 23.11.2015.


Tilbakemelding sendes:


Øvre Romerike brann og redning IKS


Industrivegen 28


2069 JESSHEIM


I samsvar med forvaltningslovens § 16, varsles De om at følgende reaksjonsformer


vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:


°  Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og


eksplosjonsvernloven  §  37 første ledd.


Med hilsen


ilag/ra ä
Christian Sløtte


Branninspektør


Direkte telefonnr: 48169423


 


Post/ besøksadresse Fakturaadresse Telefon Org nr. NO 987 61  5516 MVA
/ndustrfvegen 23 Postboks  74 Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto: 8601. 41. 92672


2069 Jessheim 2051 Jessheim







Side  2 av 2


Tilsynsrapport


Ob'ektets navn: Døli Skole Gàrds nr.: 132 Bruks nr.: 105


Adresse: Vesleveien 5, 2050Jessheim


Tils net ble utført: 06.10.2015 Ob'ektt e:


Forri  e  tils n ble utført: 15.10.2014 Risikoklasse:


Virksomhet i bygget: Skole Brannklasse:


Objektets representant: Wenche Bariås Dispensasjoner:


Tilsynet ble foretatt  i  medhold av;
- Lov av 14. juni 2002nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) §  13  annet ledd.


- Forskrift av 26.juni 2002nr 847 (forebyggendeforskriften) §  6-2.


Sikkerhetsnivået  i  objektet er vurdert i forhold til kravene i  F  orebyggendeforskriften og HMS-


lovgivningen.


Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider


systematisk med brannsikkerheten.
Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan


påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er


ikke en tilstandsrapport for objektet.


Tils net omfattet blant annet undersøkelse av:
°  at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og


forskrifter om forebyggelse av brann
-  at brannobj ektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats


° at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet


-  at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet


Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,


brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er


oppfylt.


Definisjoner:
AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og


sikkerhetslovgivnirzgen.


ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndigheterze mener det er riktig å påpeke for  å  ivareta


helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.


KOMMENTARER:  Utfyllende beskrivelse av avvik/ farm som beskriver de faktiske forhold


ved objektet.


lll
l
l


l
l
l
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Avvik


Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:


Avvik  1


Personantall


Avvik  fra:


F orebyggendeforskriften  § 2  -  3
Kommentarer:


Det må utregnes maksimumsgrense for antall personer samlet i forsamlingslokale. Det bør også


henges opp i lokalene et skriv/plakat om maksimumsgrense.


Avvik  2


Personsikkerhet


Avvik fra:


F orebyggendeforskriften  § 2  -  1


Kommentarer:


Utførte brannøvelser har konkludert med at brannalarmen ikke høres fra enkelte klasserom.


Alarmanlegget skal være oppført slik at alle som befinner seg i bygget skal merke at


brannalarmen går.


Oppsummering/ avsluttende møte


Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.


Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og


anmerkninger som er angitt i rapporten.


Tilbakemelding


Under henvisning til F orebyggendeforskriften § 6—2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig


tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.


Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN


Hvem (skal utføre dette)? Hva (har vi tenkt å g åAvviket: p


' ` gjøre)?


Når (forventes dette ferdig)?  f  " '


i








 
,, Ullensaker kommune


Postboks 470


2051 JESSHEIM


Att. Lise Nyeggen Hj emberg  
Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato


2015/451-2/KRISTS 17.12.2015


TILSYNSRAPPORT  -  0235/29/399  — BAKKE SKOLE


Øvre Romerike brann og redning IKS gjennomførte branntilsyn den 15.12.2015 i ovennevnte


objekt. Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.


Tidsfrist for tilbakemelding: 25.01.2016.


Tilbakemelding sendes:


Øvre Romerike brann og redning IKS
Industrivegen 28


2069 JESSHEIM


I samsvar med forvaltningslovens  §  16, varsles De om at følgende reaksj onsformer


vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:


-  Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og


eksplosjonsvernloven  §  37 første ledd.


Med hilsen  v


om


Kristian Stigum


Branningeniør


Direkte telefonnr: 481 69 422


Posfl besøksadresse Fakturaadresse Telefon Org nr. NO 987 61  5516  MVA


/ndusm-Vegen 23 Postboks 74 Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto: 8601. 41.  92672


2069 Jessheim 2051 Jessheim
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Tilsynsrapport


rOb'ektets navn: i Bakke Skole Gárds nr.: i 29 Bruks nr.: 399


Adresse:


Tils net ble utført: 15.12.2015 Ob'ektt e: A


Forri e tils n ble utført: 15.12.2014 Risikoklasse: 3


Virksomheti b et: Skole Brannklasse:


0b'ektets<re resentantr Lise N e en H'ember Dis ensas'oner:


Tilsynet ble foretatt  i  medhold av;
-  Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) §  13 annet ledd.
- Forskrift av26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) §  6-2.
Sikkerhetsnivået i objektet er Vurdert  i  forhold til kravene i F  orebyggendeforskriften og HMS-
lovgivningen.


Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten.
Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan
påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er
ikke en tilstandsrapport for objektet. i


Tils net omfattet blant annet undersøkelse av:
°  at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og


forskrifter om forebyggelse av brann
°  at brannobj ektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
-  at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsornrådet
°  at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet


Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger.
Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.


Definisjoner:
AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø~ og


sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å  påpeke for  å  ivareta


helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/  funn  som beskriver de faktiske forhold


ved objektet.
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Avvik


i. Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:


Avvik  1


Kontroll av sprinkleranlegg
Avvik fra:


Forebyggendeforskriften § 2-4


Kommentarer:
Kan foreligger fortsatt ingen ny kontroll eller servicerapport på sprinkleranlegget.


Avvik  2


Risikovurderingen må bli mer utfyllende da den ikke kartlegger risikoforholdene for
virksomheten.
Avvik fra:


Forebyggendeforskriften  §  2-2, §  3-1 og lnternkontrollforskriften § 5
Kommentarer:


Risikovurderingen skal kartlegge alle farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko,
samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Hva kan gå galt? å
Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?


Bakke skole har flere tiltaksplaner egenkontroller og rutiner, men disse er ikke beskrevet eller
vurdert i risikovurderingen.


Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.


Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften  §  6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.


Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN


Avviket:.:5. HTve_m(skal-utf:z1’re-dette)?q—=” Hva(har vitenktå §  ' i Når,(forventes detteferdig)?  V
._ 7 - 1  f ”i Jere)? i , i i; _ i f  -
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DERES DATO DERES REFERANSE


E
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i


ULLENSAKER KOMMUNE


v/Rådmann


Postboks 470  2051  JESSHEIM


i11.r.ENS.A1<.EF§z fffrriiramtinE.
ffloåurinsfirirseriier


Tilsyn  -  ULLENSAKER KOMMUNE AVLØP  TRANSPORT


Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 19.10.2015.


Tilsynet fant sted på byggeplassen, forsterkning av vannforsyning Nordkisa  -  Hauerseterveien  -
Støvnervegen.


Hensikten med tilsynet


I perioden 2014-2015 gjennomfører Arbeidstilsynet en rekke tilsyn med virksomheter i bygge-


og anleggsbransjen. Målet er at virksomhetene skal skape et arbeidsmiljø som forebygger skader


og sykdom, og at de skal gi ansatte lovlige arbeidsbetingelser.


Arbeidstilsynet kontrollerte at byggherren sørger for at hensynet til sikkerhet, helse og


arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser blir ivaretatt. Tilsynet hadde fokus på byggherrens


plikter og ansvar, og vi kontrollerte hvordan dere ivaretar kravene i byggherreforskriften, på


prosjektet for legging av ny vannledning i Nordkisa.


Oppsummering av tilsynet


Kontrollen ble utført på/ved:


Støvnervegen / Hauerseterveien


2055 NORDKISA


Til stede fra virksomheten: Rolf Storholm (Byggherre).


Til stede fra andre: Helga Nordby Vik (Koordinator utførelse, Nordby Maskin AS), Rune


Kristiansen (Hovedverneombud, Nordby Maskin AS), Tor Eivind Nordby Vik (Daglig leder,


Nordby Maskin AS), Øystein Skogen (Thoresen Arne Transport AS) og Espen Andreasen


(Thoresen Arne Transport AS).


Til stede fra Arbeidstilsynet: Jens Kristian Isaksen (seniorinspektør) og Kjetil Eilertsen


(inspektør).


Tilsynet ble avtalt telefonisk den  16.10.2015, med daglig leder fra Nordby Maskin AS.


Bakgrunnen var at det hadde skjedd en alvorlig ulykke ifm. lossing av rør til prosjektet den


14.10.20] 5.  Det ble benyttet en gravemaskin med klo for å løfte rørene ned på bakken. En sjåfør


fra Thoresen Arne Transport AS ble skadet. Da løftet skulle gjennomføres ga et strø etter og


POSTADRESSE E-POST TELEFON oRGANlSASJoNSNR
Postboks  4720  Sluppen post@arbeidstilsynet.no 815 48  222 974761211


7458 Trondheim INTERNETT TELEFAKS
Norge www.arbeidstilsynet.no 73 19  97 01
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røreneforskjøv seg ca. to meter. Sjåføren som sto på lasteplanet fikk en dytt og falt ned på


bakken.


i


Under tilsynet ble SHA planen til Ullensaker kommune for prosjektet " Forsterkning av


vannforsyning Nordkisa  -  Støvnerveien - Hauersetervegen", gjennomgått. Arbeidstilsynet er av


den formening at SHA planen er for generell og i liten grad er tilpasset det aktuelle prosjektet.


Detble etterlyst oppdatert organisasjonskart som angir rollefordelingen i prosjektet, oppdatert


fremdriftsplan og avtale med koordinator utførelse (KU). Det ble avtalt at byggherre v/ Rolf


Storholm, skulle ettersende den manglende dokumentasjonen innen fredag den 23.10.2015.


Virksomheten sendte inn dokumentasjonen den 22.10.2015. Det viser seg at byggherren har


utpekt KU v/ Helga Nordby Vik. Hun er ansatt hos hovedentreprenøren Nordby Maskin AS, som


HMS ansvarlig. Arbeidstilsynet gir derfor pålegg om å vurdere eventuell rollekonflikt. Se varsel


om pålegg 1.


Videre ønsker Arbeidstilsynet å kontrollere om virksomheten stiller krav i kontraktene til lønns-


og arbeidsvilkår, og kontroll av om kravene overholdes. Se varsel om pålegg 2 og 3.


Under tilsynet viste det seg at representanten for byggherren ikke hadde gyldig HMS-kort for


bygge- og anleggsnæringen i Norge. Se varsel om pålegg 4, om HMS-kort.


Varsel om pålegg


Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen


ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig


tilbakemelding senest 24.11.2015. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre


oppfølgingen.


Pålegg -  Byggherre  -  koordinators rollekonflikt  -  ny vurdering


Byggherre skal gjøre en ny vurdering av mulige rollekonflikter knyttet til at koordinator utførelse


v/ Helga Nordby Vik, ansatt hos hovedentreprenør Nordby Maskin AS, er utpekt som


koordinator utførelse.


Vilkår:


For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:


0  Skriftlig redegjørelse for de nye vurderinger som er gjort angående mulige rollekonflikter


for koordinatoren. I vurderingen skal det spesielt redegjøres for hvordan rollene som


koordinator utførelse og HMS ansvarlig i Nordby Maskin AS, er vurdert med hensyn til


mulige konflikt mellom de plikter som ligger til hver av rollene.


0  Hvis det kommer frem av byggherres vurdering at rollekonflikt kan oppstå, ber vi om


informasjon om hvilken beslutning byggherre tar omkring problemstillingen
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Hjemmel: forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser


(byggherreforskriften) § 13 tredje ledd


Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til:  07.12.2015


Begrunnelse:


Før utpeking av kooordinator skal byggherre vurdere om den som utpekes, har andre plikter som


kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Dette følger av byggherreforskriften  §  13’


tredje ledd.


Arbeidstilsynet fikk tilsendt avtale koordinator utførelse, mellom byggherre og Helga Nordby


Vik i Nordby Maskin AS. Helga Nordby Vik er samtidig HMS ansvarlig i Nordby Maskin AS.


Arbeidstilsynet antar at de oppgaver Helga Nordby Vik har som koordinator, kan komme i


konflikt med de plikter vedkommende er pålagt gjennom rollen som koordinator utførelse.


Byggherre kunne ikke redegjøre for at det var gjort en vurdering med sikte på å forhindre at


koordinator har oppgaver og plikter som kunne komme i konflikt med hverandre.


Det foreligger brudd på bestemmelsen om å vurdere mulige rollekonflikter for koordinator.


Pålegg - Oppdragsgiver (kommunale og fylkeskommunale virksomheter) - krav til lønns-


og arbeidsvilkår i ..  ...j x


Oppdragsgiver skal i tj enestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,6


million kroner eksl. mva, stille krav om at arbeidstakerne får lønns- og arbeidsvilkår i henhold til


forskrift om allmenngj ort tariffavtale eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.


Vilkår:


For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:


0  Dokumentasjon som viser at oppdragsgiver stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i


kontrakter som inngås.


Hjemmel: forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter  §  5


Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 07.12.2015


Begrunnelse:


Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandør og eventuelle


underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i


samsvar med forskrift om allmenngj ort tariffavtale. På områder som ikke er dekket av forskrift


om allmenngj ort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold
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til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår


menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og tumustillegg


og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser


følger av tariffavtalen. Dette følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter


§s.


I innsendt dokumentasjon, kan ikke Arbeidstilsyet se at byggherre stiller krav om lønns- og


arbeidsvilkår i kontraktene som inngås. E


Det foreligger brudd på bestemmelsen om krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår.


Pålegg - Oppdragsgiver (kommunale og fylkeskommunale virksomheter) - kontroll


Qppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår


overholdes.


Vilkår:


For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:


0  Dokumentasjon som viser at oppdragsgiver gjennomfører nødvendig kontroll


Hjemmel: forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter §  7


Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til:  07.12.2015


Begrunnelse:


Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og


arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje,


geografiske område mv. Dette følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlig


kontrakter  §  7. A i


Under tilsynet kunne ikke byggherren bekrefte at det blir gjennomført nødvendig kontroll med


lønns- og arbeidsvilkår, på byggeplassen.


Det foreligger brudd på bestemmelsen om kontroll.


Pålegg - Bygge- og anleggsplasser - HMS-kort


Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere som utfører bygge- og anleggsarbeid, har HMS-


kort utstedt av Oberthur AS, på vegne av Arbeidstilsynet.
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For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:


0  Dokumentasjon som viser at Rolf Storholm har HMS-kort eller


0  Kopi av ordrebekreftelse uten avslag


Hjemmel: forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser  §  4  første ledd


Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til:  07.12.2015


Begrunnelse:


Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og


anleggsplasser, har HMS-kort utstedt av en kortutsteder, på vegne av Arbeidstilsynet. Dette


følger av forskrift om HMS-kort på bygge- eller anleggsplasser  §  4 første ledd.


Under tilsynet viste det seg at representanten for byggherren ikke hadde gyldig HMS - kort for
bygge- og anleggsnaeringen i Norge. Arbeidsgiver kunne heller ikke fremlegge dokumentasjon på


kopi av søknad uten avslag (ordrebekreftelse).


Det foreligger brudd på bestemmelsen om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.


Har dere behov for mer informasjon?


Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på Wwwarbeidstilsynetno og


Wvvwregelhjelpno. Dere kan også kontakte oss på telefon 815 48  222.  Dersom dere har


spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2015/48326.


Med hilsen


Arbeidstilsynet


Cathrine Prahl Reusch


tilsynsleder teknisk Jens Kristian Isaksen
(Sign) seniorinspektør


(sign)


Dette brevet er godkjent elektronisk iArbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:


Virksomhetens verneombud


ULLENSAKER KOMMUNE AVLØP TRANSPORT V/Rolf Storholm, Postboks 470, 2051


JESSHEIM


NORDBY MASKIN AS v/Hovedverneombud Rune Kristiansen, Åsvegen 309, 2033


ÅSGREINA -


NORDBY MASKIN AS v/Koordinator utførelse, Helga Nordby Vik, Åsvegen 309, 2033


ÅSGREINA
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Ullensaker Kommune


Postboks 470 MOTTATT
2051 JESSHEIM 5 íàmv


-  . t  .
ULLENS


Att. Mari Rødland Doffmifitsggy M UN E
`  t'


Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato


20l4/4l9-7/CHRIS 17.11.2015


TILSYNSRAPPORT  2015  -  A  -  0235/43/192  -  FLADBYSETER  BARNEHAGE


Øvre Romerike brann og redning IKS gjennomførte branntilsyn den 16.11.2015 i ovennevnte
objekt. Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.


Tidsfrist for tilbakemelding: 21.12.2015.


Tilbakemelding sendes:


Øvre Romerike brann og redning IKS
Industrivegen 28


2069 JESSHEIM


I samsvar med forvaltningslovens  §  16, varsles De om at følgende reaksjonsformer
vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:


-  Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brarm- og
eksplosjonsvernloven  §  37 første ledd.


Med hilsen


Christian Sløtte


Branninspektør


Direkte telefonnr: 48169423


Post/ besøksadresse Fakturaadresse Telefon Org nr. NO 987 61 5516 MVA
/ndusm-Vegan 23 Postboks  74 Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto: 8601. 41. 92672


2069 Jessheim 2051 Jessheim
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Tilsynsrapport


Objektets  navn: Fladb seter Barneha e Gàrds nr.: 43 Bruks  nr.:  192
Adresse:


Tils net ble utført: 16.11.2015 Ob'ekt type:


Forri  e  tils  n  ble utført:  03.09.2014 Risikoklasse:


Virksomhetib gget: Barneha e Brannklasse:


Objektets representant: Mari  Rødland Dispensasjoner:


Håkan Tene Iin


Tilsynet ble foretatt i  medhold  av;
— Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) §  13 annet ledd.


-  Forskrift av 26. juni  2002  nr 847 (forebyggendeforskriften) §  6—2.


Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-


lovgivningen.


Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider


systematisk med brannsikkerheten.


Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan


påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er


ikke en tilstandsrapport for objektet.


Tils net omfattet blant annet undersøkelse av:


-  at brannobj ektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og


forskrifter om forebyggelse av brann


-  at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats


-  at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet


-  at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet


Omfang


Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,


brannteknisk dokumentasjon og tegninger.


Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er


oppfylt.


Definisjoner:
A VVIK: Overtredelse av krav fastsatt  i  eller i medhold av helse-, miljø- og


sikkerhetslovgivningen.


ANMERKNING:  Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta


helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.


KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold
ved objektet.
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Avvik


Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:


Avvik  1


Dokumentasjon av sikkerhet


Avvik fra:


F orebyggendeforskriften  § 3  -  l


Kommentarer:


Ventilasjonsaggregat er ikke ført opp i egen branncelle.


Oppsummering/ avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.


Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og


anmerkninger som er angitt i rapporten.


Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften  §  6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig


tilbakemelding med  firemdrzfisplan  som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.


Eksempel på et oppsett som kan brukes:
FREMDRIFTSPLAN


Avviket: Hvem (skal utføre dette)? Hva (har vi tenkt å Når (forventes dette ferdig)?


gjøre)?
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ROMERIKE REVISJON IKS 


Forord 


 


Etter bestilling fra kontrollutvalgene i hhv. Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og 


Ullensaker har revisjonen gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunenes 


arbeid med å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til personer som har psykiske 


vansker/lidelser og/eller rusproblemer. Samtlige fire kommuner har mottatt hver 


sin rapport med resultater for sin kommune, og som kontrollutvalgene har 


behandlet og videresendt til kommunestyrene for behandling der. 


 


Etter ønske fra kontrollutvalgene i de samme kommunene har revisjonen 


utarbeidet dette notatet som sammenligner de fire kommunene når det gjelder 


arbeidet med å sikre et helhetlig og koordinert tilbud. 


 


Undersøkelsene revisjonen har gjort viser at de fire kommunene i stor grad står 


overfor mange av de samme utfordringene. Målet med notatet er derfor å 


formidle, primært til kontrollutvalgene og administrasjonen i de fire kommunene, 


det revisjonen mener er fellestrekk og gjennomgående utfordringer. Revisjonen 


ønsker i denne sammenheng også å peke på at det kan være grunn til å tro at 


flere av kommunene på Romerike har tilsvarende utfordringer på dette området, 


og håper at notatet således kan bidra til læring også for disse.  


 


Notatet er basert på utdrag av de funn og vurderinger som er gjort i de fire 


rapportene, og har derfor ikke ambisjoner om å gjengi et helhetlig bilde av 


undersøkelsene som er gjort i den enkelte kommune.  


 


 


Jessheim, 2. desember 2015 


 


 


 


 


                                         Oddny Ruud Nordvik 


              avdelingsleder forvaltningsrevisjon og  


                  selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 


Kontrollutvalgene i Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker bestilte forvaltningsrevisjon 


innenfor tjenesteområdet «Psykisk helse og rus» i 2014.  


 


Personer med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet har ofte behov for tjenester fra ulike 


deler og sektorer i hjelpeapparatet, ofte samtidig. Kommunene har etter helse- og 


omsorgstjenesteloven en plikt til å legge til rette for at den enkelte bruker/pasient får et helhetlig og 


koordinert tjenestetilbud. For å sikre dette stilles det krav til samhandling mellom tjenesteyterne. 


Det stilles også krav til at personer med langvarige og sammensatte tjenester skal får tilbud om 


individuell plan og/eller koordinator. I tillegg stilles det krav til at kommunens skal ha en 


koordinerende enhet.  


 


Formålet med de gjennomførte revisjonene har vært å undersøke om kommunene har systemer 


som sikrer at brukere/pasienter med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et 


helhetlig og koordinert tilbud. I tillegg har undersøkelsene gitt informasjon til kontrollutvalget om 


hvilket tilbud kommunene har til denne brukergruppen.  


 


Undersøkelsene har variert noe etter hva som har vært det enkelte kontrollutvalgs bestilling til 


revisjonen. Følgende to problemstillinger har imidlertid vært felles i alle fire kommunene.  


 


1. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske vansker/lidelser og/eller 


rusavhengighet og hvordan er disse organisert?  


2. I hvilken grad sikrer kommunen at pasienter eller brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller 


rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? 
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2 TILBUD OG ORGANISERING 


2.1 Om brukergruppen 


Brukergruppen som undersøkelsen handler om er sammensatt og spenner fra de med lette 


psykiske vansker og som kun trenger kortvarig hjelp fra kommunen, til personer med komplekse 


psykiske lidelser og tunge rusproblemer. En del har også kombinerte lidelser, dvs. en kombinasjon 


av rusavhengighet og psykiske lidelser, såkalte ROP-lidelser.  Dette er personer som trenger 


bistand og hjelp fra kommunen over lengre tid, mange livet ut. Ofte er dette også brukere som 


mottar behandling hos spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er derfor 


helt sentralt.  


 


2.2 Om tjenestetilbudet 


Mens spesialisthelsetjenestens oppgave er behandling og oppfølging av personer med alvorlige 


psykiske lidelser/og eller i kombinasjon med alvorlig rusavhengighet/rusmisbruk, jobber kommunen 


med forebygging, motivering, rehabilitering, skadereduksjon og ettervern. I alle kommunene er man 


opptatt av at det er brukeren selv som er den viktigste aktøren i arbeidet og at endring og bedring i 


egen livssituasjon er avhengig av brukeren selv. Målet med kommunens tjenester er at brukerne 


skal styrkes i å ta vare på egen helse, egne ressurser og unngå utvikling eller forverring av sykdom.  


 


Revisjonen har i hver av rapportene redegjort for de ulike tilbudene kommunene har til personer 


med psykiske vansker og/eller rusavhengighet1. Alle kommunene har lavterskeltilbud som f.eks. 


ressurssenter (møteplasser med tilbud om sosialt samvær og ulike aktiviteter) og tilbud om kurs (for 


eksempel depresjonsmestringskurs, stressmestring), støttesamtaler i tillegg til at de yter praktisk 


bistand/opplæring til å mestre ulike oppgaver i dagliglivet. Slik oppfølging skal bistå brukerne i å 


mestre eget liv, gi praktiske ferdigheter, samt forebygge utkastelser fra bolig, isolasjon og 


ensomhet.  


 


Alle kommunene har egne tilbud/opplegg for gravide rusmisbrukere og alle har lovpålagt oppfølging 


av LAR-brukere (legemiddelassistert rehabilitering). I tillegg kommer tilbudet som gis gjennom 


fastlegeordningen, legevakt, NAV, hjemmetjenesten, boligtjenester m.m.  


 


Mange av de med psykiske og/eller rusutfordringer har behov for kommunal bistand til bolig. En del 


brukere bor i vanlige kommunale boliger, andre bor i boliger for rusavhengige eller psykiske syke. 


Her skiller kommunene seg fra hverandre når det gjelder typen tilbud. Lørenskog, Skedsmo og 


Ullensaker har døgnbemannede boliger, Rælingen hadde på revisjonstidspunktet ikke dette.  Da 


                                                


 


 
1
 Revisjonen har ikke undersøkt hvor mye ressurser kommunen bruker på dette området eller hvordan 


brukergruppen prioriteres økonomisk. VI har heller ikke undersøkt ventetider på bolig eller andre tilbud. 
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revisjonen fant sted hadde Rælingen imidlertid et bemannet tilbud på dagtid til psykisk 


syke/rusavhengige (Norumlia). For øvrig skiller Ullensaker seg ut ved at de har en egen alders-


psykiatrisk avdeling (Blåveiskroken) under PRO Jessheim Øst.  


Lørenskog har etablert en boligstrategi basert på det som kalles «housing-first» modellen. Modellen 


baserer seg på at bolig er en menneskerett og innebærer at bostedsløse skal tilbys bolig og 


tverrfaglig oppfølging over tid og bidra til stabilitet og bedret livskvalitet. Modellen innebærer også at 


brukers medbestemmelse i valg av bolig står sentralt.  


 


I alle kommunene har NAV et ansvar for å sørge for et boligtilbud i akutte situasjoner. Ofte er det 


hospits som da benyttes.  


2.3 Organisering 


Kommunene har samlet mange av tilbudene til denne brukergruppen i en avdeling/virksomhet.  


 I Rælingen er tilbudene samlet i Avdeling psykisk helse og rus under enhet Hjemmebaserte 


tjenester.  


 I Skedsmo er tilbudene organisert i Avdeling for psykisk helse og rus under 


kommunaldirektør for Helse- og sosialsektoren. Avdelingen er videre inndelt i 


underavdelinger/tjenester.   


 I Lørenskog er tilbudene organisert i virksomhet Bolig rus og psykisk helse, som ligger under 


kommunaldirektør for Helse- og omsorgssektoren. Virksomheten er videre inndelt i fire 


avdelinger. I tillegg har Lørenskog en egen avdeling, Forbyggende psykisk helsetjeneste 


(FPH voksenteamet) som jobber med forebyggende psykisk helsearbeid og klinisk 


oppfølging til voksne (over 18 år) som har lette til moderate psykiske helseproblemer. 


Tilbudet er et korttidstilbud etter prinsippet «raskt inn- raskt ut». Kommunen deltar også i 


pilotprosjektet «rask psykisk helsehjelp. Tjenestene i FPH er organisert under virksomhet 


Helsefremmende og forebyggende tjeneste.  


 I Ullensaker er tilbudene samlet i enhet for Helsevern hvorav avdelingene Psykisk helsevern 


og Rus og avhengighet er de mest sentrale for denne brukergruppen. Enheten ligger under 


kommunaldirektør Helse og sosial.    


 


Kommunene har så langt revisjonen kan se organisert tjenestene til brukergruppen nokså likt. 


Kjernetjenestene (vi tenker da på tjenester spesielt knyttet til oppfølging) er organisert i en felles 


overordnet avdeling/virksomhet/enhet. Lørenskog skiller seg ut ved at kommunal boligforvaltning er 


organisert sammen med disse tjenestene. I Ullensaker ligger også legevakten og 


fengselshelsetjenesten inn under samme enhet.  


 


Alle kommunene har et eget tildelingskontor som utreder behov for tjenester og fatter vedtak på 


helse- og omsorgstjenester.  
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Tjenestekontor og fagtjeneste 


Alle de fire kommunene har et eget kontor som utreder og tildeler tjenester innen helse- og 


omsorgssektoren. I Rælingen og Skedsmo kalles kontoret for Tjenestekontoret. I Lørenskog har man kalt 


kontoret for Mottak- og utredningskontoret, mens det i Ullensaker heter Tildelingsenheten. Når vi i notatet 


skriver om denne type kontor generelt bruker vi betegnelsen «Tjenestekontor».  


 


Det vi kaller for fagtjenesten er de som utfører tjenestene. I alle kommunene er det et samarbeid mellom 


kontoret som utreder og tildeler tjenester og de som utfører tjenestene.  


 


 


Når det gjelder tjenester innen rus og psykisk helse varierer det i hvilken grad og hvilke tjenester 


som utredes av tildelingskontorene og hvorvidt det er tildelingskontoret eller fagtjenesten som har 


vedtaksmyndigheten.  I Ullensaker tildeles bruker tjenester i Avdeling psykisk helsevern, men det 


fattes ingen vedtak. Alle kommunene har diverse lavterskeltilbud som ikke krever vedtak. Her går 


henvendelsene til fagtjenestene uten saksbehandling og vedtak. På enkelte tjenester er det likevel 


ventetid.  


 


I Rælingen utredes behov for tjenester av tjenestekontoret, mens vedtak besluttes i et felles 


vedtaksmøte med deltagere både fra tjenestekontoret og fagtjenesten.  


 


I Lørenskog utreder rustjenesten behov for tjenester til den enkelte bruker selv, mens Mottak og 


utredningskontoret godkjenner vedtakene. Øvrige tjenester utredes og vedtak fattes av Mottak og 


utredning.  


 


I Skedsmo fatter Tjenestekontoret vedtak om tjenester fra Ambulerende team, Hjemmetjenesten, 


samt at de fatter vedtak om institusjonsplass. Ellers fattes ingen vedtak for de tjenestene som 


defineres som lavterskeltilbud (avdelingene Psykisk helseteam og Stillverksveien ressurssenter). 


 


I Ullensaker har fagtjenestene ansvaret for både utredning og tildeler tjenester. Søknad om opphold 


i psykiatribolig vurderes av Tildelingsenheten som har vedtaksmyndigheten. Ullensaker har satt ned 


en prosjektgruppe som jobber ut i fra et mandat om at Tildelingsenheten skal overta utrednings- og 


vedtaksmyndigheten for alle tjenestene.  


 


Flere av de ansatte som revisjonen har intervjuet peker på at det er flere fordeler med å samle alle 


oppgavene knyttet til utredning og vedtak til et tildelingskontor fremfor å ha dette spredt på flere 


tjenester. Det trekkes blant annet frem at dette 


 sikrer objektiv, lik vurdering og riktig tildelt tjeneste 


 sikrer et helhetlig og koordinert tilbud til brukeren da tildelingskontorene har oversikt over 


hva de ulike brukerne har av andre tjenester fra kommunen, kjennskap til brukerens 


«historie» i tjenesteapparatet osv.   


 unngår risikoen for å gi «doble» tjenester  


 positivt for brukeren å ha «en vei inn». 
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3 HVORDAN LEGGES DET TIL RETTE FOR ET 


HELHETLIG OG KOORDINERT TJENESTETILBUD? 


Revisjonen har undersøkt i hvilken grad kommunene sikrer at pasienter eller brukere med psykiske 


vansker og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Revisjonen har 


undersøkt dette ved å gjennomgå de systemer kommunene har for samarbeid, både internt og opp 


mot spesialisthelsetjenesten. En gjennomgang av kommunenes bruk av individuell plan/koordinator 


og koordinerende enhets funksjon har vært en del av undersøkelsen, da dette er sentrale 


virkemidler for å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Til slutt har vi undersøkt hvordan 


ansatte som er involvert i arbeid innenfor området psykisk helse og rus, opplever at samarbeidet 


fungerer.  


 


Det er mange aktører som er involvert i samarbeidet rundt brukeren. I tillegg til fagtjenestene, 


tildelingskontorene, fastlegene og spesialisthelsetjenesten er NAV, boligkontor, barnevern og 


hjemmetjeneste viktige bidragsytere i tjenestetilbudet til bruker. I dette notatet ser vi spesielt på 


samarbeidet mellom fagtjenestene, tildelingskontorene, NAV, fastleger og spesialisthelsetjenesten.  


3.1 Samarbeid fagtjenesten – tjenestekontorene 


Samarbeidet mellom tjenestekontorene og fagtjenestene er tett, særlig der hvor tjenestekontoret har 


ansvaret for utredning og vedtaksmyndighet. I Ullensaker er det noe mindre samarbeid ettersom det 


foreløpig er fagtjenestene som har ansvaret for utredning og vurdering av om tjenesten skal tilbys 


og omfanget av disse.  


 


Alle understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom fagtjenesten og tjenestekontorene for å 


gi brukeren et mest mulig riktig og godt tilbud. Det trekkes frem at et tett samarbeid er spesielt viktig 


ettersom dette er en kompleks brukergruppe med sammensatte behov og med behov for tjenester 


fra flere, både internt i kommunen og eksternt. Tjenestekontorene er et viktig kontaktpunkt både opp 


mot fastlegene og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til at de fungerer som mottakspunkt for PLO-


meldinger2 om utskrevne pasienter.  


 


Samarbeidet mellom fagtjenesten og tjenestekontoret er organisert på ulike måter.  


 


I Rælingen er det faste vedtaksmøter hvor man sammen går gjennom nye saker og fatter vedtak 


om tjenester. Evaluering av vedtak skjer i faste flytmøter. I tillegg er det et eget vedtaksteam som 


innstiller til vedtak om kommunal utleiebolig og tildeler bolig etter hvert som det blir ledige boliger. I 


disse møtene deltar i tillegg til fagtjenesten og tjenestekontoret, NAV og eiendomsenheten 


(boligsosial konsulent). 


                                                


 


 
2
 Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger. 
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I Lørenskog diskuteres nye saker og oppfølging som angår psykisk helse i de månedlige 


fagmøtene. I tillegg er det et månedlig tildelingsmøte hvor ledige boliger tildeles (etter hvert som de 


blir ledige), de som har fått vedtak. I tillegg til fagtjenesten (Bolig, rus og psykisk helse) og Mottaks- 


og utredningskontoret, deltar også NAV og flyktningetjenesten. 


 


I Skedsmo deltar Tjenestekontoret på Ambulerende teams månedlige samarbeidsmøter. I tillegg 


deltar de annenhver uke på inntaksmøter i Psykisk helseteam, selv om det er Psykisk helseteam 


selv som mottar henvisninger og vurderer inntak.  


 


I Ullensaker er det samarbeid mellom fagtjenesten og Tildelingsenheten i forbindelse med saker 


om kjøp av plasser og saker om tildeling av psykiatribolig. I forbindelse med sistnevnte er det 


telefonkontakt en gang i uken.  


 


Det generelle inntrykket er at samarbeidet mellom disse to enhetene/tjenestene fungerer godt i alle 


kommunene.  


 I Rælingen pekes det på at samlokalisering mellom fagtjeneste og tjenestekontor har bidratt 


til å senke terskelen for samarbeid  


 I Rælingen understrekes viktigheten av gode tjenestebeskrivelser slik at tjenestekontor og 


fagtjeneste har samme oppfatning og forståelse av innholdet i de ulike tjenestene.   


 I Lørenskog understrekes viktigheten av tydelige rolle- og ansvarsbeskrivelser 


- og at man trekker i samme retning i det arbeidet som gjøres.  


3.2 Samarbeid med NAV 


NAV trekkes frem som en viktig aktør i samarbeidet rundt brukere med psykiske helse- og 


rusutfordringer. Årsaken til dette er flere:  


 Mange felles brukere og mange som er helt avhengig av tjenester fra NAV som økonomisk 


bistand og bolig.  


 Uten ordnet økonomi og bolig oppleves det som vanskelig å kunne bistå brukere med 


rusproblem eller psykiske vansker. 


 


Undersøkelsene viser at det i alle de fire kommunene er dels store utfordringer i samarbeidet 


mellom fagtjenesten for rus og psykisk helse og NAV. Gjennomgående viser undersøkelsene 


følgende3:  


 


 Ansvars- og oppgavefordelingen oppleves til en viss grad som uklar. Hvem gjør hva i 


arbeidet med brukeren? Hvor slutter NAV sitt ansvar og hvor begynner fagtjenestens? Hva 


                                                


 


 
3 De ulike funnene gjør seg i mer eller mindre grad gjeldende i alle kommunene. 
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er felles ansvar? Skal fagtjenesten drive med økonomisk veiledning, eller er det NAV sitt 


ansvar?  


 Det er mangelfull kunnskap om hva som er NAV sitt mandat og tjenester og vice versa. 


 Det uttrykkes en bekymring for at tjenestene kan fremstå som fragmenterte og lite 


koordinerte overfor brukeren. 


 En generell mangel på fellesskapsfølelse og opplevelsen av å jobbe mot samme mål. Det 


pekes på at man «sitter på hver sin tue» og at det er mangel på respekt for hverandres 


arbeid og mandat.  Det påpekes at det er viktig å se på hverandre som kollegaer og 


partnere. Generelt påpekes at det er et potensial for bedre utnyttelse av hverandres 


kompetanse og ressurser.  


 Ansatte i NAV-kommune opplever at de ikke blir sett på som og/eller føler seg ikke som en 


del av kommunen.  


 NAV-ansatte oppleves som lite tilgjengelige og vanskelige å få tak i på telefon.  


 Det oppleves at det er mangel på faste kontaktpersoner.   


 I noen kommuner påpekes at det er stor utskiftning av medarbeidere. 


 


De som er intervjuet i undersøkelsen peker på flere forbedringsområder:  


 


 Det etterlyses en mer helhetlig tankegang og at NAV og kommunen må samarbeide tettere 


og tidligere i oppfølgingen av brukerne.  


 Ønske om mer kunnskap om hverandres tjenester og mer kjennskap til hverandre som 


medarbeidere.  


 Ønske om et tettere, mer forpliktende og formalisert samarbeid, faste forpliktende 


møteplasser. 


 Flere understreker viktigheten av kontinuitet og forutsigbarhet for brukergruppen (faste 


kontaktpersoner viktig, varierende om de har dette) 


 Flere peker på at det stilles for store forventninger til NAV og at det er behov for å avklare 


hvilke forventinger som kan stilles til NAV, hva som er NAVs mandat osv. Det understrekes 


at det er forskjell på NAVs oppgaver i dag og før med «det gamle» sosialkontoret (før NAV-


reformen).    


3.3 Samarbeid med fastlegene og kommuneoverlege 


Fastlegenes arbeid er en viktig del av det samlede helse- og rusarbeidet i kommunen. Fastlegen 


har ansvar for alt fra utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Fastlegen har også ansvar 


for å henvise til spesialisthelsetjenesten og til andre kommunale helse- og omsorgstjenester etter 


behov. Samarbeidet mellom kommunen og fastlegene er regulert i fastlegeavtalen som 


administreres av kommuneoverlegen. Alle kommunene har faste, formelle møtepunkter mellom 


kommunen ved kommuneoverlegen og fastlegene.  


 


Kommuneoverlegen trekkes frem som et viktig bindeledd mellom fagtjenesten i kommunen og 


fastlegene. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver og «kobles på» i vanskelige saker og 
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veileder om regelverk i flere kommuner. Han/hun er også en viktig ressursperson i samarbeidet med 


spesialisthelsetjenesten.  


 


Det understrekes at kommuneoverlegen har en viktig rolle i å formidle informasjon om kommunens 


tjenester til fastlegene. De fleste er godt fornøyd med samarbeidet med kommuneoverlegen, men i 


Lørenskog etterlyses et tettere samarbeid med kommuneoverlegen. 


 


Samarbeid mellom fagtjenestene og fastlegene foregår i enkeltsaker (på telefon, mail) i 


ansvarsgruppemøter og i LAR-møter4. Generelt oppleves samarbeid med fastlegene som godt, men 


med enkelte utfordringer.  


 


 Fastlegene er presset på tid og jobber under et annet «regime» enn de ansatte i kommunen. 


Dette medfører f.eks. at det kan være vanskelig å få fastlegen til å delta i 


ansvarsgruppemøter. Dette får konsekvenser for tilbudet til den enkelte, prosesser trekker ut 


og «ting» tar lenger tid (dette gjelder også spesialisthelsetjenesten). 


 Likevel får man stort sett til et samarbeid med fastlegene dersom man er «flink» til å 


tilrettelegge for dette. Det pekes på at god planlegging er essensielt. 


 Flere peker på at samarbeidet dels er personavhengig og at engasjement i 


pasientene/brukerne varierer. 


 Det pekes på at ikke alle fastleger kjenner godt nok til kommunens tilbud til brukergruppen.  


3.4 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 


Målet om helhetlige og koordinerte tjenester forutsetter et tett og godt samarbeid med 


spesialisthelsetjenesten.  


 


Samarbeidet er regulert gjennom samarbeidsavtaler. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for 


hvordan samarbeidet skal foregå.  


 


Revisjonens undersøkelser viser at det er mange utfordringer i samarbeidet mellom kommunene og 


spesialisthelsetjenesten og at utfordringene jevnt over er de samme.  Det gis også uttrykk for mye 


frustrasjon hos medarbeiderne i kommunen når det gjelder samarbeidet med 


spesialisthelsetjenesten. Gjennomgående viser undersøkelsene at:   


 


 Kommunens medarbeidere opplever at pasienter som blir skrevet ut fra Ahus ofte er sykere 


og mer krevende enn før. Det pekes på at kommunene ikke alltid er rustet til å ta ansvaret 


for disse og at det mangler både riktig boligtilbud, kompetanse og ressurser til å ivareta 


behovene til de aller sykeste (ofte kan dette være personer som spesialisthelsetjenesten 


vurderer som «ikke behandlingsbare). Flere mener pasienter skrives ut for tidlig.  


                                                


 


 
4
 LAR står for legemiddelassistert rehabilitering. 
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 Det oppleves at det i mange tilfeller er uklarhet vedrørende ansvars- og oppgavefordeling i 


grensesnittet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 


 Det pekes på at spesialisthelsetjenesten i en del tilfeller instruerer kommunen, lover for mye 


på kommunens vegne, eller foreslår tjenester kommunen ikke har. Det understrekes at det 


er viktig at spesialisthelsetjenesten har god kjennskap til de ulike kommunenes tilbud. Flere 


påpeker at det er viktig at kommunene selv utarbeider og gjør tilgjengelig gode 


tjenestebeskrivelser.  


 Noen medarbeidere opplever å bli møtt med en «ovenfra og ned holdning» fra 


spesialisthelsetjenesten. 


 Flere peker på at det ofte kan være faglig uenighet mellom kommunene og 


spesialisthelsetjenesten om både diagnoser og hva som er det beste behandlingstilbudet for 


pasienten.   Det kan også være faglig uenighet innad i spesialisthelsetjenesten, spesielt 


gjelder dette ROP-pasienter5. Denne brukergruppen blir regnet som særlig krevende å 


behandle og kan ofte «falle mellom to stoler» i behandlingstilbudet. Flere mener det er viktig 


at kommunen styrker sin forhandlingskompetanse. I dag brukes ofte kommuneoverlegen 


som en ressurs i slike situasjoner. 


 Det oppleves også at man ikke alltid blir hørt, f.eks. hva gjelder behov for innleggelse. En av 


de som revisjonen har intervjuet sier det slik: «Man må være en bulldoser for å få til noe». 


Enkelte peker på at Ahus ikke alltid innhenter tilstrekkelig informasjon om pasienten til å 


kunne gjøre gode vurderinger.   


 Flere mener akutt-tilbudet ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) ikke et reelt akutt-tilbud og at 


det kan være vanskelig å få DPS til å rykke ut til de som er akutt psykisk syke. Det pekes på 


at DPS er bundet opp av avtaler og kun er åpent på dagtid. Flere uttrykker et ønske om et 


ambulerende team i regi av spesialisthelsetjenesten som kan «rykke ut» til pasientene ved 


akutt behov for hjelp.  


 


 


  


                                                


 


 
5 Kombinasjonen ruslidelse og psykisk lidelse blir i faglitteraturen ofte omtalt med begrepet 


dobbeltdiagnose eller ROP-lidelse. Dette innebærer en kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og 


ruslidelse (Helsedirektoratet 2012).  
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4 INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR 


Alle brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester fra kommunen 


og/eller spesialisthelsetjenesten har rett til å få tilbud om en individuell plan (IP) og/eller tilbud om en 


koordinator.  


 


Individuell plan/koordinator er lovfestede virkemiddel for brukermedvirkning, i tillegg skal de sikre 


helhetlige og koordinerte tjenester (Helsedirektoratet 2014). Dette er også virkemidler som skal 


styrke samhandlingen mellom de som yter tjenester til brukeren, brukeren selv og eventuelle 


pårørende. 


4.1 Individuell plan (IP) 


 


Individuell plan (IP) 


Individuell plan er en betegnelse som benyttes om en plan som viser mål, ressurser og behov for personer 


som mottar tjenester fra det offentlige. Det er de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester som 


har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan et verktøy for å få disse tjenestene til å henge 


sammen og gi et best mulig tilbud. Brukeren har rett til å delta i å lage planen, men hovedansvaret for 


utarbeidelsen av planen ligger hos tjenesteapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er én instans 


som har hovedansvaret for å følge opp brukeren/pasienten. Kilde: Helsedirektoratet..  


 


Undersøkelsene i de fire kommunene viser at IP ikke alltid tilbys, selv om brukeren har krav på det.  


I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i tre av kommunene6 tyder resultatene på at det er 


Ullensaker som mest konsekvent tilbyr individuell plan til de som har krav på det.  


 


Spørsmålet som ble stilt var; «Tilbys IP, etter din kjennskap, til de som har krav på det?» 


 


 Skedsmo Lørenskog Ullensaker 


Ja, alltid 21 5 25 


Ofte, men ikke alltid 34 53 36 


Sjelden 11 9 0 


Vet ikke 34 33 38 


N (antall respondenter) 38 43 55 


Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse gjennomført i tre kommuner. Svar i prosent. 


 


Det er flere gjennomgående utfordringer når det gjelder kommunenes bruk av individuell plan: 


                                                


 


 
6
 Spørreundersøkelsen ble ikke gjennomført i Rælingen. Her ble det kun gjort kvalitative dybdeintervjuer.  
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 Det informeres ikke systematisk om retten til IP. I mange tilfeller tilbys ikke IP, selv om 


bruker har rett til å få en plan utarbeidet. 


 Det er en utbredt skepsis til IP som et verktøy. Informasjon til bruker om IP varierer 


derfor i kvalitet. 


 Oppgitte årsaker til liten bruk av IP: 


o Ikke behov for det, liten nytte for brukeren 


o Krever for mye tid 


o Mangler opplæring i bruk av IP 


o Manglende kjennskap til rutiner for IP 


o Manglende kjennskap til lovkravet 


o Noen nevner mangel på kultur for bruk av IP i hele organisasjonen 


 Konsekvens:  


o Det er tilfeldig hvilke brukere som får tilbud om IP.  


o Det er usikkerhet om hvorvidt det er krav til at det skal fattes vedtak om individuell 


plan og ulik praksis mellom kommuner og også innad i samme kommune. 


 


Likevel er det mange som ser på IP som er nyttig verktøy. Det pekes blant annet på at:  


o Det er lettere å strukturere samarbeidet rundt brukeren med en IP 


o En IP gir mål og retning for arbeidet 


o Det blir lettere å stå i vanskelige situasjoner 


o Situasjonen for brukeren tydeliggjøres bedre 


o En IP dokumenterer hvem som gjør hva i oppfølgingen av bruker 


o Tjenestene styrkes 


o Brukernes meninger kommer lettere frem 


o En IP ansvarliggjør brukeren 


 


Gjennomgående pekes det på at selv om en bruker ikke har IP, ivaretas behovet for å  koordinere 


tjenestene til bruker slik at bruker får et helthetlig tilbud på andre måter. Ansvarsgrupper (eller 


lignende) som samler de som yter tjenester til brukere, fremstår som svært viktige i den 


sammenheng.  Undersøkelsen viser at de fleste mener ansvarsgruppene og det å ha en koordinator 


har større betydning for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester enn hva en IP har, vel å merke 


hvis møtene gjennomføres og sentrale deltagere kommer til møtet. Mange mener referatene som 


skrives fra ansvarsgruppene i praksis fungerer som en IP. I tillegg har mange brukere 


tiltaksplaner/behandlingsplaner for å sette mål og tiltak for behandlingen/oppfølgingen. 


 


Undersøkelsene viser at det er usikkerhet når det gjelder individuell plan.  


 Hvilke formelle bestemmelser gjelder når arbeidet med en IP besluttes satt i gang? 


 Har pasient/bruker klagerett når det gjelder IP?   


 Gjelder klagereglene i forvaltningsloven? 
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4.2 Koordinator 


 


Koordinator 


Koordinator er en tjenesteyter som har ansvar for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet 


samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator skal legge til rette for og medvirke til at pasient og 


bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Koordinator oppnevnes i forbindelse 


med individuell plan, men skal også tilbys selv om bruker ikke ønsker individuell plan. Formålet med 


koordinator er det samme som for individuell plan. Kilde: Helsedirektoratet 


 


Et gjennomgående inntrykk er at det er vanlig praksis i alle de fire kommunene å tilby koordinator til 


brukere som har behov for tjenester fra flere. Ofte er det fagtjenesten som har koordinatoransvaret. 


Vårt inntrykk er at de som er så «dårlige» at de bor i bolig med tilsyn, i liten grad har koordinator, 


men det som kalles primærkontakt. I Skedsmo pekes det blant annet på at primærkontakter ikke er 


registrert som koordinatorer hos koordinerende enhet og derfor ikke får innkalling f.eks. til 


koordinatortreff.  


 


Undersøkelsene viser generelt følgende:  


 En generell oppfatning er at koordinator er viktig med tanke på å sikre brukeren et helhetlig 


tilbud. De som er koordinatorer anser for øvrig dette som en helt naturlig del av jobben de 


har som konsulent/rådgiver. 


 Samtidig peker flere på at det er en rolle som krever kompetanse.  Spørreundersøkelsen 


viser at det er en del som ikke føler seg helt trygge i rollen (men majoriteten føler seg 


trygge).  


 Bortsett fra i Lørenskog har majoriteten både i Ullensaker og Skedsmo fått opplæring i rollen 


som koordinator. I Lørenskog svarer 56 prosent at de ikke har fått opplæring. I Ullensaker og 


Skedsmo ligger tallene på henholdsvis 33 og 38 prosent.  


 Det varierer i hvilken grad koordinerende enhet har oversikt over hvem som er koordinator i 


kommunen. Dette kan få konsekvenser for opplæring i rollen.  
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4.3 Koordinerende enhet  


 


Koordinerende enhet 


Kommunene er pålagt å ha en koordinerende enhet 1.1 for habilitering og rehabilitering  jf. helse- og 


omsorgstjenesteloven § 7-3. Koordinerende enhet skal blant annet ha overordnet ansvar for arbeidet med 


individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.   


 


Formålet med koordinerende enhet er å bidra til at brukere som har behov for tjenester fra flere ulike 


aktører skal motta et helhetlig tjenestetilbud. Kommunene står fritt i hvordan de organiserer sin 


koordinerende enhet. Forskriften stiller imidlertid krav om at koordinerende enhet skal være synlig, 


tilgjengelig og etablert.  


 


Kilde: Helsedirektoratet 


 


 


Alle de fire kommunene har etablert en koordinerende enhet. I Ullensaker, Lørenskog og Rælingen 


er enheten en integrert del av tjenestekontoret. I Skedsmo er koordinerende enhet skilt ut i en enhet 


for barn og en for voksne og enhetene er ikke en del av tjenestekontoret.  


 


Undersøkelsene i de fire kommunene viser følgende svakheter/utfordringer i kommunenes 


koordinerende enheter: 


 


Generelt er koordinerende enhet «i støpeskjeen» i alle kommunene.  


 Det er liten kjennskap blant medarbeiderne i kommunen til hva koordinerende enhet er og 


de oppgaver den har.  


 Koordinerende enhet har ikke full oversikt over behov for IP i kommunen.  


o Meldinger om behov når ikke alltid koordinerende enhet 


o Koordinator oppnevnes ikke alltid av koordinerende enhet  


 Det er til en viss grad uklare ansvars- og oppgavefordeling mellom fagtjenesten, 


tildelingskontoret og koordinerende enhet 


 Koordinerende enhet gir opplæring og veiledning etter behov i Skedsmo og Ullensaker. 


Rælingen har en fast kursplan. I Lørenskog har det ikke vært kapasitet til å gi opplæring det 


siste året. 


 


Revisjonen nevner at overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal 


(forskrift om habilitering og rehabilitering, IP og koordinator § 6) 


a) motta meldinger om behov for individuell plan, jf. § 23  


b) sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan. 


  


Det er ikke et krav i loven eller forskriften at koordinerende enhet skal tildele IP og/eller koordinator, 


men kommunen kan selvfølgelig velge en slik løsning. Revisjonen viser i denne forbindelse til 



http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20110624z2D30z2EzA77z2D3





ROMERIKE REVISJON IKS 


PSYKISK HELSE OG RUS. ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD.   Side 17 


Helsedirektoratets høringsforslag datert juni 2014 til tekst til nettbasert veileder for habilitering og 


rehabilitering, individuell plan og koordinator kapittel 2.4.  


 


I alle kommunene er det koordinerende enhet som utarbeider rutiner/prosedyrer som skal sikre 


lovkravet.  


 


4.4 Revisjonens anbefalinger 


 


Følgende anbefalinger går igjen i alle kommunene: 


 Kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet 


både innad i kommunen (inklusive fastlegen og NAV) og opp mot spesialisthelsetjenesten. 


 Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og koordinator i 


henhold til lovens intensjon og krav. 


 Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningen i 


loven, jf. kapittel 7 i hele og omsorgstjenesteloven og forskrift om habilitering og rehabilitering 


 


 







