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Saker til behandling 

9/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00213-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 16.02.2016 9/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Saker til behandling
2. Saker til oppfølging

Saksframstilling: 
Saker til behandling er saker man vet vil komme. Denne blir oppdatert til hvert møte. 
Her vil det også være mulighet for utvalget å sette inn saker man vil ha til behandling. 

Saker til oppfølging inneholder alle saker som blir behandlet i 2016 og hva som er 
skjedd med disse etter utvalgets behandling. Dessuten inneholder den saker fra 
tidligere som ikke er avsluttet eller skal følges opp. 

Tilbake til saksliste 
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10/16 Orientering ved administrasjonen 

Arkivsak-dok. 15/00069-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 16.02.2016 10/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Saksframstilling: 
Rådmann er bedt om en orientering om situasjonen på landbrukskontoret nå, ut i fra 
et brukerperspektiv, om brukerne av kontoret får de tjenester de skal ha. 

Tilbake til saksliste 
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11/16 Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp i barnehage 

Arkivsak-dok. 16/00007-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 16.02.2016 11/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp i barnehage – Nes kommune vedtas. 

Vedlegg:  
Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp i barnehage – Nes kommune 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget ba, i møte den 19. januar 2016, revisjonen om å utarbeide denne 
prosjektplanen. 

Formålet med prosjektet er å undersøke om barn under skolepliktig alder får oppfylt 
sin rett til spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen sikrer god overgang fra 
barnehage til skole for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Det er lagt opp til en fremdriftsplan som innebærer behandling i kontrollutvalget i 
oktober 2016. Anslått tidsforbruk for dette prosjektet er ca. 450 timer. 

Når det gjelder nærmere beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, problemstillinger, 
revisjonskriterier og fremgangsmåte vises det til prosjektplanen. 

Tilbake til saksliste 
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12/16 Fordeling av kostnader og hjemler for fastsetting av 
kommunal avgift for tømming av septik 

Arkivsak-dok. 15/00060-8 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 16.02.2016 12/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og forutsetter av eventuelle forhold som bør 
følges opp gjøres av revisjonen. 

Vedlegg: 
1. Brev av 28.09.2015 fra Det kongelige Klima- og miljøverndepartement om

selvkost og kulturminner 
2. Protokoller fra tidligere behandlinger i kontrollutvalget

Saksframstilling: 
Dette er en sak kontrollutvalget behandlet flere ganger i forrige perioden. 

Som det fremgår av vedlegg 2 er dette en komplisert og detaljert sak. Gjennom 
tidligere behandlinger i kontrollutvalget er flere av utvalgets spørsmål avklart. Det 
som gjenstod å avklare var om kommunens kostnader ved registrering av mulige 
fortidsminner i forbindelse med tilkobling til det kommunale avløpsnettet kan 
henføres til det selvkostfinansierte området som belastes innbyggerne gjennom de 
kommunale avgiftene. 

I departementets svar fremgår det at slike kostnader kan dekkes via avløpsgebyret, 
ikke slamgebyret. 

Når saken legges frem nå er det for å kunne avslutte denne. Som nevnt er dette en 
sak med mange detaljer. Det anbefales derfor at kontrollutvalget tar saken til 
orientering. Eventuelle forhold som bør følges opp bør gjøres av revisjonen. 

Tilbake til saksliste 
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13/16 Orientering ved revisjonen 
 
Arkivsak-dok. 15/00215-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 16.02.2016 13/16 

 
 
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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14/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00214-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 16.02.2016 14/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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22245899 NO-0030 Oslo Org no.  


postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882  


 


 


 


 


Romerike revisjon IKS 


Ringveien 4 


2050 JESSHEIM 


 


 


 


 


Deres ref Vår ref Dato 


163/15 15/1702 28.09.2015 


 


Svar på henvendelse om selvkost og kulturminner 


Viser til deres henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartemenet av 9. mars 2015. 


Henvendelsen ble oversendt Klima- og miljødepartementet som rette vedkommende 10. juni 


2015.  


 


I henvendelsen er det skissert en problemstilling der eiendommer må avvikle septikanlegget 


og koble seg til det kommunale avløpsnettet. Samtidig gjøres tilkoblingen til avløpsnettet i et 


område som må undersøkes med tanke på registrering av mulige fortidsminner. Spørsmålet er 


om kommunens kostnader til denne type undersøkelser er nødvendig etter 


forurensningsforskriften § 16-1, og kan henføres til det selvkostfinansierte området som 


belastes innbyggerne gjennom de kommunale avgiftene. 


 


Selvkost er å anse som den totale kostnadsøkningen en kommune har ved å produsere en 


nærmere angitt vare eller tjeneste. Alle kommunens nødvendige kostnader som har en direkte 


eller indirekte sammenheng med en forsvarlig forretningsmessig drift av vann- og 


avløpssektoren kan legges inn i gebyrgrunnlaget. I denne saken vil kommunen som følge av 


kravene i kulturminneloven kunne få ytterligere kostnader i tilknytning til det samme 


prosjektet. I de tilfeller der kommunen har plikt til å gjennomføre slike tiltak etter 


kulturminneloven er disse kostnadene nødvendige. Kostnadene kan dermed dekkes via 


avløpsgebyret.  


 


  







Side 2 


 


Slamgebyret (septikgebyret) etter forurensningsloven § 24 skal dekke kostnader knyttet til 


"tømming", jf. forurensningsloven § 26 tredje og fjerde ledd, jf. § 24 første ledd. Kostnadene 


som beskrevet i deres brev er en utgift for avløpsgebyret, ikke slamgebyret.  


 


 


Med hilsen 


 


 


Ida Juell (e.f.)  


avdelingsdirektør 


 Helge Flø Kvamsås 


 førstekonsulent 


 


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.  
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
 
Saker til behandling 2016 
 
 
Møte Saker til behandling 
19.01.16 • Overordnet analyse, opplegg og fremdrift, samt 


orientering fra rådmann. 
• Kontrollutvalgets årsrapport 2015. 
• Orientering om overordnet revisjonsstrategi. 
• Engasjementsbrev revisjonen 


 
16.02.16 • Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp barnehage 


• Fordeling av kostnader og hjemler for fastsetting av 
kommunal avgift for tømming av septik. 


• Orientering ved administrasjonen 
 


12.04.16 • Overordnet analyse.  
 


03.05.16 • Oppfølging av arbeidet med implementering av 
internkontroll og arbeidet med felles rutiner/system for 
internkontroll. 


• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Nes 
kommune 2015. 


• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Esval 
Miljøpark KF 2015. 


• Overordnet analyse 
 


14.06.16 • Overordnet analyse vedtas. 
 


30.08.16 • Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Sykefravær. 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 


Korttidsopphold i institusjon, tildelingspraksis og 
internkontroll. 


• Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017. 
• Utkast til plan for kontroll- og tilsynsarbeidet. 


 
11.10.16 • Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 


forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret. 
• Forvaltningsrevisjonsrapport spesialpedagogisk hjelp i 


barnehage 
 


06.12.16  
 


 








 
Enhet: 


Avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
Utarbeidet 


dato/sign,: 


1.2.2016 


ØNG 


Regnskapsår: 
 


 


Sak: 


PROSJEKTPLAN 
Gjennomgått 


dato/sign: 


 


Side: 


1 av 3 


Prosjekt: 


Spesialpedagogisk hjelp i barnehage og overgang barnehage - skole 
Sist endret: 


1.02.2016 
Versjon nr: 
 


1 


 


 


 


PROSJEKTPLAN SPESIALPEDAGOGISK HJELP I 


BARNHAGE  - NES KOMMUNE  
 


 


Bakgrunn og formål for prosjektet 


Kontrollutvalget i Nes kommune vedtok i møte 19.1.2016 (sak 3/16) å be revisjonen utarbeide 


en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av spesialpedagogisk hjelp til barn under 


skolepliktig alder, herunder overgangen til skole. 


 


Formålet med prosjektet er å undersøke om barn under skolepliktig alder får oppfylt sin rett til 


spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen sikrer god overgang fra barnehage til skole for 


barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 


 


Retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehage 


Opplæringsloven § 5-7 gir barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for 


spesialpedagogisk hjelp, rett til slik hjelp. Kommunen har plikt til å oppfylle retten. Retten til 


spesialpedagogisk hjelp er en individuell rett som går foran økonomi. Kommunen kan således 


ikke avslå en søknad om spesialpedagogisk hjelp av økonomiske hensyn.  


 


Kommunen har ansvaret for at det utarbeides en sakkyndig vurdering av behovet for 


spesialpedagogisk hjelp og et ansvar for at det fattes enkeltvedtak om slik hjelp. Den 


sakkyndige vurderingen utarbeides av kommunens PP-tjeneste etter henvisning. 
 


Lov om barnehager og forskrift om rammeplan for barnehager gir barnehagene ansvar 
for et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder. Kommunen har ansvar for almenpedagogikk og 


spesialpedagogikk både i barnehage og grunnskole. Dette kan fremstilles slik: 


 


PEDAGOGIKK Barnehage Grunnskole 


Almenpedagogikk Almenpedagogikk Tilpasset opplæring inkl. systemtiltak 


Spesialpedagogikk Spesialpedagogisk hjelp Spesialundervisning 


 


Den spesialpedagogiske hjelpen til barn i førskolealder kan omfatte støtte til språklig, sosial- 


eller motorisk utvikling, som er grunnleggende  for barnets trivsel og helhetlige utvikling. I 


tillegg til dette skal spesialpedagogisk hjelp alltid omfatte foreldrerådgivning
1
 Hovedformålet 


med spesialpedagogisk hjelp er å forbedre barnets forutsetninger for å begynne på skolen.
2
 


                                                 
1
 Utdanningsdirektoratets veileder om spesialpedagogisk hjelp. 


2
 Meld. St. 18 Læring og felleskap (s.66). 
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Tidlig innsats i starten av barnets leveår vil kunne forebygge problemer for barna senere i 


livet.
3
 


 


Problemstillinger og revisjonskriterier 


Følgende tre hovedproblemstillinger legges til grunn: 


 


1. I hvilken grad sikrer kommunen at barn får spesialpedagogisk hjelp? 


2. Mottar barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp et tilfredsstillende tilbud? 


3. I hvilken grad sikrer kommunen en god overgang fra barnehage til skole for barn med 


vedtak om spesialpedagogisk hjelp? 


 


Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunenes virksomhet på det 


området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon, og som dermed blir den målestokken 


som kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra lover og forskrifter,  


veiledere, kommunens egne rutiner og hva som anses som god forvaltningsskikk på området. 


 


Aktuelle kilder til revisjonskriterier i dette prosjektet er: 


 Opplæringsloven  


 Forvaltningsloven 


 St. meld. 18 (2010-2011) Læring og felleskap 


 St. meld. Nr.16 (2006-2007) … og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læring. 


 Veiledere fra Utdanningsdirektoratet.  


 Nes kommunes prosedyrer og rutiner på området 


 


Fremgangsmåte/metode  


Undersøkelsen vil bli gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse, gjennomgang av 


enkeltsaker og intervjuer. Aktuelle intervjuobjekter er ansvarlig for barnehager i kommunen, 


PP-tjenesten og styrere/ev. andre ansatte i et utvalg barnehager. 


 


Problemstilling 1 vil fokusere på hvordan det sikres at barnehagene avdekker behov for 


spesialpedagogisk hjelp. For å besvare problemstillingen vil revisjonen analysere kommunens  


systemer og rutiner for å fange opp barn med særskilte opplæringsbehov.  


 


Problemstilling 2 fokuserer på hvordan den spesialpedagogisk hjelpen gjennomføres av 


barnehagene. Det er aktuelt å undersøke om kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven 


om vurdering, saksbehandling/saksbehandlingstid og gjennomføring er overholdt, herunder i 


hvilken grad det er samsvar mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og faktisk tilbud. 


 


For å besvare problemstilling 3 vil revisjonen innhente og analysere kommunens systemer og 


rutiner for overgangen mellom barnehage og skole.  


 


I tillegg til datainnhentingen for hver enkelt problemstilling, vil revisjonen også innhente 


eventuelt andre relevante styringsdokumenter og strategier på kommunalt nivå. Revisjonen vil 


i tillegg analysere nøkkeltall fra KOSTRA og kommunens egne nøkkeltall på området. 


 


                                                 
3
 Opplæringslova § 1-3, veileder om spesialpedagogisk hjelp (s.10), Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og 


felleskap (s.27, 65-66), St. meld, nr 30 (2003-2004), Kultur for læring og spesialpedagogisk håndbok. 
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Tidsplan og revisors uavhengighet 


Prosjektplan legges frem for behandling på møte i kontrollutvalget 16.2.2016. Ved behov for 


vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med kontrollutvalget.  


 


Revisjonen foreslår oppstart av prosjektet 2. mai 2016. Det legges opp til en fremdriftsplan 


som tilsier at rapporten sendes på høring til rådmannen i september 2016, og vil bli lagt frem 


for  kontrollutvalget i oktober 2016. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk på ca. 450 


timer på dette prosjektet. 


 


Prosjektleder er Øyvind Nordbrønd Grøndahl. Revisjonen vil i forbindelse med 


prosjektgjennomføringen løpende vurdere at alle som deltar i prosjektet fyller kravet til en 


uavhengig og objektiv revisjon.  


 


 


Jessheim, 2.2.2016 


 


 


 


Oddny Ruud Nordvik 


avdelingsleder forvaltningsrevisjon    Øyvind Nordbrønd Grøndahl 


        prosjektleder forvaltningsrevisjon 


 








Kontrollutvalget i Nes kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
4/3-
14 


11/2014 Fordelingen av kostnader 
og hjemler for fastsetting 
av kommunal avgift for 
tømming av septik. 


Graving skal ikke inngå i 
spetiktankavgiften. 
Kontrollutvalget tar til 
etterretning at 
vannområdekontigenten er 
tatt ut av selskostområde.  
Revisjonen og kommunen 
avklarer hvem som skal 
bære kostnaden 
(fylkeskommunen, 
kommunen eller 
septiktankeierne) til 
forundersøkelser på 
fornminneregistrering. 


Særutskrift sendt 
5.3.14 


 21.10. RRi 
kontakter 
KMD ettersom 
Fylkesmanne
n ikke svarer 


 


4/5-
15 


16/2015 Evaluering av 
kommunikasjon mellom 
administrasjon og politiske 
organer 


Kontrollutvalget anbefaler 
at kommunestyret tar opp 
utvalgsstruktur og 
prosessene mellom 
administrasjon og 
politikerne til drøfting, og 
ber rådmannen få på plass 
et beslutningsgrunnlag slik 
at det nyvalgte 
kommunestyre kan benytte 
dette når utvalg skal velges 
for ny periode til høsten. 


Særutskrift sendt 
5/5-2015 


   


18/5-
15 


21/2015 Saksbehandling i 
folkevalgte organer 


Kontrollutvalget oversender 
saken til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber om at 
det foretas en gjennomgang 
av delegeringsreglementet 
for å tydliggjøre 


Særutskrift sendt 
18/5-2015 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
ansvarsforholdet mellom 
formannskapets og 
forhandlingsutvalgets 
myndighet ved fastsettelse 
av rådmannens lønn. 
 
Ferdig forhandlingsresultat 
skal protokollføres og gjøres 
tilgjengelig for 
offentligheten. 
 
Saken fremmes for 
kommunestyret til 
behandling. 


8/9-
15 


31/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
- Sykefravær 


Det gjøres en oppfølging av 
sykefraværsarbeidet høsten 
2016. 
 
Saken tas til orientering. 


    


8/9-
15 


35/2015 Forvaltningsrevisjonsrappor
t – Korttidsopphold i 
institusjon, tildelingspraksis 
og internkontroll 


Kontrollutvalget tar 
rapporten til orientering og 
oversender den til 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber 
rådmann iverksette tiltak 
for å etterkomme 
rapportens anbefalinger. 
2. Kommunestyret ber om 
at rapporten oversendes 
utvalg for oppvekst, helse 
og velferd 
    for videre oppfølging. 
3. Kommunestyret ber om 
at rapporten oversendes 
administrasjonsutvalget for 
oppfølging 
    av opplæring i 
fagsystem. 


Særutskrift sendt 
22/9-2015 


Kommunestyret 26/1-
2016 


  







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
4. Kommunestyret ber om 
at kontrollutvalget, høsten 
2016, foretar en oppfølging 
av     
    kommunestyrets vedtak. 


26/11
-15 


52/2015 Internkontroll - 
implementering av system 
og oppfølging 


Kontrollutvalget tar 
rapporten Internkontroll – 
implementering av system 
og oppfølging til orientering. 
 
Utvalget gjør en oppfølging 
av arbeidet med 
implementering av 
internkontroll og arbeidet 
med felles rutiner/system 
for internkontroll i mai 
2016. 


    


19/1-
16 


1/16 Overordnet analyse Nes 
kommune - opplegg og 
fremdrift. 
Orientering ved rådmann 


Kontrollutvalget slutter seg 
til opplegget og 
fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 
Rådmannens innspill til 
overordnet analyse tas til 
orientering 


     


19/1-
16 


2/16 Overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen av 
overordnet revisjonsstrategi 
og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 
for Nes kommune til 
orientering. 


     


19/1-
16 


3/16 Neste 
forvaltningsrevisjonsprosjek
t 


Det neste området for 
forvaltningsrevisjon blir 
spesialpedagogisk hjelp til 
barn under skolepliktig 


Saksutskrift sendt 
22/1-2016 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
alder, herunder overgangen 
til skole. 
Revisjonen bes om å 
utarbeide prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 
 


19/1-
16 


4/16 Sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kontrollutvalget tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 
til orientering og oversender 
det til kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 
til orientering. 


Saksutskrift sendt 
26/1-2016 


   


19/1-
16 


5/16 Engasjementsbrev fra 
Romerike revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar 
revisjonens 
engasjementsbrev til 
orientering. 


     


19/1-
16 


6/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015, med de 
endringer som fremkom i 
møtet, vedtas. 
 
Saken oversendes 
kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 


Saksutskrift sendt 
26/1-2016 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2015 til orientering. 


19/1-
16 


7/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering 
 


     


19/1-
16 


8/16 Eventuelt Kontrollutvalget ber om 
granskningsrapporten 
vedrørende 
landbrukskontoret og en 
orientering om situasjonen 
på kontoret nå. 


    


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


 





