
   
 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Nes kontrollutvalg 
 
Dato: 11.10.2016 kl. 08:15  
Sted: Formannskapssalen, Nes rådhus  
Arkivsak: 15/00022  
Arkivkode:   

 
Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93 45 82, 
mobiltlf. 90 11 88 74, e-post kjnord@lorenskog.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

36/16 15/00069-12 Orientering fra administrasjonen 3 

37/16 16/00007-9 Forvaltningsrevisjonsrapport spesialpedagogisk 
hjelp til barn under skolepliktig alder 4 

38/16 15/00215-15 Orientering ved revisjonen 6 

39/16 15/00060-16 
Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike 
utvikling (ØRU) og Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

7 

40/16 15/00067-6 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 11 

41/16 15/00062-8 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3 - Årsregnskapet 
2015 Nes kommune 13 

42/16 15/00070-1 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 15 

43/16 15/00059-7 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av 
uavhengighet - Nes kommune 17 

44/16 15/00059-8 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
egenvurdering av uavhengighet - Esvald 
Miljøpark KF 

18 

45/16 15/00214-16 Eventuelt 19 
 
 
 



 2  

Lørenskog, 05.10.2016 
 
 
 
 
Liv Gustavsen 
Leder 
 
 
      Kjell Nordengen 
      Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
  



 3  

Saker til behandling 

36/16 Orientering fra administrasjonen 
 
Arkivsak-dok. 15/00069-12 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 36/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksframstilling: 
Rådmann vil gi en orientering om gjennomgangen av politisk struktur som foretas av 
en politisk arbeidsgruppe, ut i fra rollen som sekretariat for den politiske 
arbeidsgruppen. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport spesialpedagogisk hjelp til barn 
under skolepliktig alder 

Arkivsak-dok. 16/00007-9 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 37/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten spesialpedagogisk hjelp til barn 
under skolepliktig alder til orientering. 

Vedlegg: 
1. Faktaark
2. Forvaltningsrevisjonsrapport spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig

alder

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for denne undersøkelsen i møte den 16. februar 
2016. 

Formålet med revisjonen har vært å undersøke om barn under skolepliktig alder får 
oppfylt sin rett til spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen sikrer god overgang til 
skole for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Følgende problemstillinger blir besvart i undersøkelsen: 

1. I hvilken grad sikrer kommunen at barn får spesialpedagogisk hjelp?
2. I hvilken grad sikrer saksbehandlingen at barn med vedtak om

spesialpedagogisk hjelp får et tilfredsstillende tilbud?
3. I hvilken grad sikrer kommunen en god overgang fra barnehage til skole for

barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp?

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er: 

Kommunens systemer og rutiner for å identifisere og vurdere behovet for 
spesialpedagogisk hjelp, synes etter revisjonens vurdering å sikre at barn under 
skolepliktig alder får oppfylt sin rett til slik hjelp. Også praksis for å fange opp disse 
barna, noe som også omfatter barn som ikke går i barnehage, synes å være 
betryggende. Det er også revisjonens vurdering at kommunens rutiner legger til rette 
for en god overgang til skole for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 
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Undersøkelsen viser i tillegg at kommunens saksbehandling sikrer at barn med 
behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfylt sin rett til hjelp innen rimelig tid. 
Kommunen oppfyller lovkravene til innholdet i sakkyndige vurderinger og 
enkeltvedtak, samt krav til utarbeidelse av individuelle planer og årsrapporter. Etter 
revisjonens vurdering bidrar dette til å sikre et tilfredsstillende tilbud om 
spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder. 

Rapporten er forlagt rådmann til høring og Nes kommune har ingen kommentarer til 
rapporten. 

Tilbake til saksliste 
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38/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 15/00215-15 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 38/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

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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39/16 Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og 
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Arkivsak-dok. 15/00060-16 
Arkivkode.  
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 39/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller en revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon med 
følgende problemstillinger: 

1. 
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og

revisjonsberetninger fra revisjonen.
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i

henhold til avtaler.
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er utbetalt

bonus i henhold til avtalen og til hvem.
3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over de

revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016.
4. Det legges til grunn en tidsramme med et utgangspunkt på 300 timer. Ved behov

for vesentlige endringer av prosjektet tas dette opp med kontrollutvalget. Endelig
rapport leveres til behandling i kontrollutvalget i februar 2017.

Vedlegg: 
1. Revisjonsberetninger – Øvre Romerike Utvikling – fra årene 2009 – 2015
2. Nummererte brev – Øvre Romerike Utvikling – nr.1 til nr. 8 fra årene 2010 - 2016

Saksframstilling: 
Bakgrunn 
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) fattet i møte den 9. september 2016, sak 
50/16 – brev nr 7 fra revisjonen, følgende vedtak: 

Vedtak: 
Styret i ØRU finner det svært beklagelig at det er avgitt negativ revisjonsberetning. 
Sett i lys av at de påpekte mangler gjenspeiler en langvarig utfordring i ØRU, ber vi 
kontrollutvalgene følge opp saken. 
Kontrollutvalgsleder i Nannestad bes innkalle de øvrig kontrollutvalgslederne for i 
fellesskap utarbeide en plan og finansiering av granskningen.   
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På bakgrunn av dette vedtaket ble det den 26.9.2016 avholdt et felles møte mellom 
kontrollutvalgslederne i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker. Leder i Eidsvoll meldte forfall.  

ØRU/ØRIK 
ØRU  
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et regionråd for de 6 kommunene på Øvre 
Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune, hvor 
også Akershus fylkeskommune deltar. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i 
Akershus utgjør styret. Kommunenes rådmenn og fylkesrådmannen deltar på 
styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på 
omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Samarbeidet er basert på 
konsensus mellom kommunene.  

ØRU er organisert som et eget rettssubjekt etter kommuneloven § 27. Selskapets 
styre har vedtatt å gjennomføre en vedtektsendring. Sekretariatsfunksjonen skal nå 
gå på omgang mellom deltakerkommunene, og ansvaret legges til den rådmannen 
som til enhver tid er leder for rådmannsutvalget.  

(Kilde: Øvre Romerike Utvikling hjemmeside, vedtektene for (ØRU) og Ullensaker 
kommunestyre sak 2016/712-16). 

ØRIK frem til 01.01.2016 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) var et forpliktende felles interkommunalt 
innkjøpssamarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes 
og Ullensaker. ØRIK ble formelt etablert 1. januar 2002. Gjerdrum kommune ble med 
i ØRIK fra 1.1.2009.  

Målsettingen med det interkommunale innkjøpssamarbeidet var å redusere 
administrative kostnader, sørge for at anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift 
om offentlige anskaffelser, utnytte stordriftsfordeler og bidra til andre generelle 
kostnadsreduserende tiltak.  

ØRIK hadde i 2015 syv heltidsstillinger: fire stillinger som rådgiver innkjøp, en stilling 
som innkjøper, en prosjektstilling e-handel og daglig leder. I tillegg delte ØRIK en 
administrativ/regnskapsstilling med ØRU.  

ØRIK fikk sine inntekter basert på bonus (Kick-back ordning) på de fleste avtaler som 
ble inngått på vegne av ØRU kommunene. Satsen var på 1,5 % av kjøp på inngåtte 
avtaler.  

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) hadde frem til 2015 det administrative ansvar for 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK), det faglige ansvar lå hos daglig leder 
som rapporterte til rådmannsgruppa i ØRU kommunene. 

Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) gjennomførte en selskapskontroll 
(eierskapskontroll) i ØRU/ØRIK februar 2014. Her ble det blant annet påpekt at 
formålet med ØRIK er forskjellig fra formålet med ØRU. Revisjonen mente derfor at 
det kunne være gode grunner for å vurdere om innkjøpssamarbeidet ØRIK burde 
etableres som et eget selskap.  
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(Kilde: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid årsrapport 2015, ØRIK hjemmeside og 
selskapskontroll ØRU/ØRIK gjennomført for Nes kontrollutvalg februar 2014). 

ØRIK etter 01.01.2016 
Fra 01.01.2016 er følgende endringer vedrørende ØRIK’s organisasjon gjennomført: 

• ØRIK organisasjonsform er endret til et administrativt
vertskommunesamarbeid (Koml. § 28-1 a og 28-1 b), med Ullensaker 
kommune som vertskommune.  

• ØRIK’s finansieringsform er nå tilskuddsbasert finansiering.

(Kilder: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid årsrapport 2015) 

Fellesmøte mellom kontrollutvalgslederne 
Fellesmøte den 26.9.2016 ble innledet av kontrollutvalgsleder i Nannestad, og saken 
ble så grundig drøftet og vurdert av utvalgslederne.  

På bakgrunn av drøftelsene legges følgende til grunn: 
1. Kontrollutvalgene ønsker en skrittvis tilnærming til denne saken.
2. Som en første tilnærming til saken bestiller kontrollutvalgene en

revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon. Basert på hva som kommer frem i
undersøkelsen vil kontrollutvalgene kunne ta stilling til eventuelle videre
handlinger.

3. Det foreslås at følgende problemstillinger legges til grunn for
revisjonsundersøkelsen:

1. 
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og

revisjonsberetninger fra revisjonen.
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i

henhold til avtaler.
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er

utbetalt bonus i henhold til avtalen og til hvem.
3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over

de revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016.

Utdyping av problemstillingene 
Problemstilling 1  
Her er det systemet det ønskes fokus på. 

Problemstilling 1 a)  
Her ønsker kontrollutvalgene en utredning av hvordan styret i ØRU har mottatt og 
behandlet nummererte brev (nr.1 til nr.8) og revisjonsberetninger (årene 2010 – 
2016). Har revisjonens brev og beretninger blitt riktig saksbehandlet, kommunisert ut 
og behandlet av styret i ØRU? Hvilke vedtak er gjort i forbindelse med behandlingen 
av revisjonens brev og beretninger og hvordan er dette fulgt opp i styret?  

Problemstilling 1 b)  
Her ønsker kontrollutvalget en utredning av hvilke rutiner ØRIK har hatt for å forsikre 
seg at bonus blir innbetalt i henhold til avtaler. Det ønskes også en gjennomgang av 
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selskapets praktisering og regnskapsføring vedrørende bonusutbetalinger. Med 
andre ord; Hvilke systemer har ligget til grunn, og på hvilket grunnlag har 
bonusutbetalinger blitt håndtert og fulgt opp?    

Problemstilling 2  
Her blir det opp til revisors faglige skjønn å innrette undersøkelsen slik at den gir svar 
på problemstillingen.  

Problemstilling 3 
Her ønsker kontrollutvalgene å se på revisjonens vurderinger og handlinger i 
forbindelse med håndtering av de nummererte brevene og beretningene. Er det 
ytterligere handlinger som er utført, eller som kunne ha vært utført? Det ønskes en 
redegjørelse av revisjonens handlinger (evt. tidslinje) sett opp i mot forventninger, 
veiledere og regelverk.  

Det ønskes en relativ rask behandling av denne saken. Romerike Revisjon, som 
også er selskapets revisor, har allerede mye kunnskap om ØRU/ØRIK. 
Kontrollutvalgene antyder derfor en ramme på 300 timer. Ved behov for vesentlige 
endringer av prosjektet tas dette gjennom revisjonens løpende rapportering til 
kontrollutvalget. Endelig rapport foreslås levert til behandling i kontrollutvalgene i 
februar 2017. Skulle revisjonen ha behov for å flytte på noen av de andre 
leveransene som kontrollutvalgene har bestilt, foreslås det at kontrollutvalgene 
godkjenner dette. 

Saken legges frem for behandling til kontrollutvalget i denne saken. En likelydende 
sak blir lagt frem i kontrollutvalget i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker kommune. Kontrollutvalget må ta stilling til de foreslåtte problemstillinger 
m/utdyping, tidsramme og leveringsfrist. Det legges opp til en felles bestilling, og 
likelydende vedtak i alle kontrollutvalgene.  

Tilbake til saksliste 
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40/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Arkivsak-dok. 15/00067-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 40/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Fet lager overordnet analyse for selskapskontroll. 

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  
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På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 

Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 

Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør

dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte

I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 

Kontrollutvalget mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og 
planen for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell 
fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges 
frem separat fra plan for forvaltningsrevisjon.  

Det ble foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering i møtet den 30. august 2016. 
Basert på denne foreslår kontrollutvalget selskapskontroll i Kanmer AS. Utvalget 
ønsker også en undersøkelse i Esval Miljøpark KF. Videre ønsker utvalget 
undersøkelser i Øvre Romerike utvikling, Øvre Romerike innkjøpssamarbeid og Øvre 
Romerike voksenopplæring. Dette er imidlertid et vertskommunesamarbeid med 
Ullensaker kommune som vertskommune. I vertskommunesamarbeid er det 
kontrollutvalget i vertskommunen som har innsynsrett. Når det gjelder undersøkelser 
i vertskommunesamarbeid, der Nes ikke er vertskommune, vil sekretariatet 
koordinere dette med kontrollutvalget i vertskommunen.  

Tilbake til saksliste 
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41/16 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3 - Årsregnskapet 2015 Nes 
kommune 

Arkivsak-dok. 15/00062-8 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 41/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Rådmannens tilbakemelding om tiltak i forhold til avstemming av balanseposter tas til 
orientering. 

Vedlegg: 
1. Notat fra Nes kommune
2. Prosedyre for dokumentasjon av balansen

Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket forhold som er 
nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 3. 

De forhold som er påpekt gjelder avstemminger spesielt knyttet til refunderte 
sykepenger og administrative budsjettjusteringer 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 

I møte den 30. august 2016 fattet utvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget vil be rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak i forhold til 
avstemming av balanseposter. 

For årsregnskapet 2015 er det foretatt administrative budsjettjusteringer som har 
endret rammene i regnskapsskjemaene i årsregnskapet til Nes kommune for 2015. 
Slike endringer skulle ha vært vedtatt av kommunestyret selv. Kolonne for revidert 
budsjett i regnskapsskjemaene gjenspeiler derfor ikke kommunestyrets vedtatte 
rammer på enkelte poster. 

I notatet fremgår det at man har gjennomgått og endret rutinene, samt etablert en 
prosedyre for dokumentasjon av balansen. Det er også tatt i bruk verktøyet Sticos 
Oppslag Kommune for å sikre effektivitet og kvalitet i arbeidet. 

Etter rådmannens vurdering er alle betydelige balanseposter for regnskapet 2015 
avstemt og dokumentert. 
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I løpet av 2015 hadde man utfordringer knyttet til sykepengerefusjon. 
Balansepostene knyttet til sykepengerefusjon var imidlertid avstemt og dokumentert 
og oversendt revisjonen. I løpet av våren har man hatt en detaljert gjennomgang av 
alle fordringer NAV for sykepengerefusjoner. Dette har ført til en netto tapsføring av 
refusjonskrav fra 2013-2015 på 3,9 millioner kroner. Disse forhold har rådmann 
redegjort for i henholdsvis årsmeldingen 2015 og 2. resultatrapport. 

Tilbake til saksliste 



15 

42/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 

Arkivsak-dok. 15/00070-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 42/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på 
kr 2 177 050 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2017. 

Vedlegg: 
1. ROKUS sitt budsjettforslag for 2017.
2. RRI sitt budsjettforslag for 2017.

Saksframstilling: 
I følge forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalgets forslag 
skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, møteutgifter/servering, 
kurs/opplæring, reisegodtgjørelse, abonnementer og kjøp av tjenester 

Ved beregning av møtegodtgjørelse og møteutgifter er det lagt til grunn 7 møter, 
samme som i år. Når det gjelder kurs/opplæring er det den sum man må påregne ved 
at utvalgsmedlemmene deltar på kontrollutvalgskonferansen. 

Sekretærfunksjonen 
Budsjettet for ROKUS har en total ramme på kr 3 043 500. Tilskuddet fra 
kommunene utgjør samlet kr 2 839 500. Nes sin andel av dette er på kr 217 632. I 
budsjettet er betalingen fra kommunene beregnet med 40% etter folketall og 60% 
fordelt likt. 60%-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. 
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Revisjonen 
Budsjettet til RRI har en total ramme på kr 25 695 000. Tilskuddet fra kommunene 
utgjør samlet kr 22 282 247. Nes sin andel av dette er på kr 1 810 296. Tilskuddet fra 
kommunene består av en fast gradert del, som er gradert ut i fra folketall og en 
variabel del der folketallet legges til grunn. 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 

Tekst Budsjett 2017 Budsjett 2016 
Møtegodtgjørelse      50 000      90 000 
Arbeidsgiveravgift   7 050      12 690 
Møteutgifter/servering   4 000   4 000 
Kurs/opplæring      30 000      30 000 
Reisegodtgjørelse   5 000   5 000 
Abonnementer/medlemskap   2 000   2 000 
Kjøp av tjenester      50 000      50 000 
Sum kontrollutvalget    148 050    193 690 
Sekretærfunksjonen    218 000    212 000 
Revisjonen       1 811 000       1 850 000 
Sum       2 177 050       2 255 690 

Tilbake til saksliste 
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43/16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet - 
Nes kommune 

Arkivsak-dok. 15/00059-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 43/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
2. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet

Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 

Både oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
har avgitt slik erklæring, se vedlegg. 

Tilbake til saksliste 
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44/16 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av 
uavhengighet - Esvald Miljøpark KF 

Arkivsak-dok. 15/00059-8 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 44/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 

Vedlegg:  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 

Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 

Tilbake til saksliste 
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45/16 Eventuelt 

Arkivsak-dok. 15/00214-16 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 11.10.2016 45/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Tilbake til saksliste 
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Økonomiavdelingen 


 


01. Prosedyre for dokumentasjon av balansen 
 
Ansvarsområde.: Dokument kategori.:   Sist endret: Siste revisjon: Neste revisjon: Godkjent: 
Administrasjon og styring 
Økonomiavdelingen 


Prosedyre  Ikke satt Ikke 
satt05.10.2016 


 


Dokumentasjon av balansen  
Mål 
Sikre at balansepostene i balanseregnskapet er dokumentert ved avleggelse av årsregnskapet. 


Sammendrag 
Oppsettet gir en redegjørelse om krav om dokumentasjon av alle balansekontiene (eiendeler og 
gjeld) ved avleggelse av årsregnskapet.     


Henvisninger 


• Bokføringslovens § 11 2. ledd 
• Bokføringsforskriften kapittel 6 
• Om lov om bokføring(bokføringsloven) 


1. Lovgivningen 
Ifølge bokføringsloven § 11 første ledd skal det ved utarbeidelse av årsregnskapet foreligge 
dokumentasjon av alle balanseposter, med mindre de er ubetydelige. 
 
Bokføringsforskriften kapittel 6 inneholder detaljerte regler for dokumentasjon av enkelte 
balanseposter: varelager, bankinnskudd, lånegjeld, kontanter, finansielle instrumenter og 
avsetninger mv. 
 
Etter forskriften §§ 6-2 og 6-3 skal dokumentasjonen av henholdsvis bankinnskudd, lånegjeld, 
kontanter mv. og finansielle instrumenter så vidt mulig vise den regnskapsmessige verdien. 


2. Dokumentasjon av balansen 
Dokumentasjon av balansen er en oppstilling av allerede bokførte opplysninger, og er ikke i seg 
selv grunnlag for bokføring. Kommunens avstemming av alle balansekonti i regnskapet bekrefter, 
nøyaktighet og at verdiene virkelig er reelle. 


3. Oversikt over de områder som skal dokumenteres 
Nedenfor er det laget en oppsummering av hvordan viktige balanseposter i årsregnskapet skal 
dokumenteres.   Ifølge bokføringsloven § 11 første ledd skal det ved utarbeidelse av 
årsregnskapet foreligge dokumentasjon av alle balanseposter, med mindre de er ubetydelige. 
 
Bokføringsforskriften kapittel 6 inneholder detaljerte regler for dokumentasjon av enkelte 
balanseposter: varelager, bankinnskudd, lånegjeld, kontanter, finansielle instrumenter og 
avsetninger mv. 
 
Etter forskriften §§ 6-2 og 6-3 skal dokumentasjonen av henholdsvis bankinnskudd, lånegjeld, 
kontanter mv. og finansielle instrumenter så vidt mulig vise den regnskapsmessige verdien. 
 



http://www.lovdata.no/all/tl-20041119-073-0.html#11

http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-20041201-1558-006.html

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/otprp/20032004/otprp-nr-46-2003-2004-/11.html?id=128814
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Kontanter 
Kontanter skal dokumenteres ved at beholdningen telles ved årets slutt, jf. bokføringsforskriften § 
6-2 annet ledd. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om hvem som har foretatt 
opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle avvik i forhold til bokført kontantbeholdning skal 
forklares. 
 
Kontantbeholdning som stammer fra kontantsalg, skal dokumenteres i samsvar med 
bestemmelsene om dokumentasjon av kontantsalg, jf. bokføringsforskriften § 5-3. De samme 
formkravene gjelder for denne dokumentasjonen som for dokumentasjon av andre kontanter. 
 
Bankinnskudd, lånegjeld og lignende 
Finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver 
fra et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. For ikke børsnoterte aksjer er det 
aksjonæroppgaver og noteopplysninger som utgjør dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal så 
vidt mulig vise både regnskapsmessige og skattemessige verdi (gjelder ikke for kommunene). 
 
Kundefordringer/leverandørgjeld 
Avstemmes mot kundereskontroen, og den skal samsvare. Vurderingen skal dokumenteres med 
oppstilling av fordringene med kommentarer. Beregningsmetode og de forutsetninger som 
beregningen bygger på må foreligge. 
Åpne poster per 31.12. avstemmes mot innbetalinger på nyåret. Av de åpne postene som 
gjenstår bør man foreta noen saldoforespørsler. 
 
Dokumentasjon av anleggsmidler 
Bokføringsforskriftens § 6-3 er aktuell dersom kommunen har aksjer i børsnoterte selskaper 
klassifisert som anleggsmidler og for obligasjoner til forfall. Det er ikke krav om dokumentasjon av 
verdivurdering mv. dersom det ikke er aktuelt med nedskrivning. 
 
For varige driftsmidler er det, med unntak av nedskrivningstilfellet (bokføringforskriftens  § 6-4), 
ikke gitt nærmere regler. Man må da se på hva de grunnleggende bokføringsprinsippene og 
hensikten med dokumentasjonskravet tilsier. 
 
Det følger av forarbeidene til bokføringsloven (NOU 2002:20) at hensikten med dokumentasjon 
av balansen er å verifisere balansepostenes fullstendighet, realitet (eksistens og tilhørighet) og 
nøyaktighet. Klassifisering (f.eks. påkostning vs. vedlikehold) og opprinnelig verdsettelse 
(historisk kost) dokumenteres gjennom transaksjonene. Bestemmelsen må ikke forstås slik at 
man til enhver tid skal kunne rekonstruere historisk kost og klassifisering med utgangspunkt i 
dokumentasjonen av balansen alene. I DnRs bok om bokføringsloven uttales også at "Det er ikke 
hensikten at bakgrunnen for verdsettelsen skal fremgå av dokumentasjonen". 
 
I NOU 2002:20 oppgis noen former for dokumentasjon: 
 


• Eksterne bekreftelser 
• Fysisk opptelling 
• Dokumentasjon av bokførte opplysninger 
• Annen dokumentasjon 
•  


Eksterne bekreftelser og fysisk opptelling er som regel bedre enn de øvrige formene for 
dokumentasjon og kan i en viss grad være aktuelt for anleggsmidler/varige driftsmidler. For 
eksempel kan det være aktuelt å foreta en opptelling dersom en har varige driftsmidler som er 
små (av størrelse) og lett omsettelige (motvirker også mislighetsrisiko). Opplysninger fra GAB-
registeret e.l. kan også være aktuelt å bruke som dokumentasjon. 
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Det er ikke uttalt noe sted at det forventes at dokumentasjonen består av kopi av alle bilag 
vedrørende anleggsmidlet. I NOU 2002:20 er følgende nevnt om dokumentasjon av varige 
driftsmidler: 
 
«Varige driftsmidler dokumenteres i mange tilfeller tilstrekkelig gjennom noteopplysningene. For 
foretak som ikke har årsregnskapsplikt vil saldoskjema kunne være tilfredsstillende 
dokumentasjon. Utskrift fra driftsmiddelregister kan også være tilstrekkelig dokumentasjon.» 
 
Også i DnRs bok nevnes avstemming mot driftsmiddelregister eller noteopplysninger som 
eksempel på dokumentasjon av varige driftsmidler, samt at også fysisk opptelling nevnes som 
noe som kan være aktuelt. 
 
Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. 
For balanseposter som er verdsatt ved vurdering, skal dokumentasjonen omfatte opplysninger 
om beregningsmetode og de forutsetningene som beregningen bygger på, jf. 
bokføringsforskriften § 6-4. Det er altså ikke krav om dokumentasjon av verdivurdering mv. 
dersom det ikke er aktuelt med nedskrivning. Denne paragrafen er bare aktuell for alle 
anleggsmidler der det er foretatt nedskrivninger eller avsetning og kan gjelde følgende 
balanseposter: 
 


• Anleggsmidler der det er foretatt nedskrivning 
• Fordringer 
• Pensjonsforpliktelser 
• Andre avsetninger for forpliktelser (langsiktig og kortsiktig) 


 
Dokumentasjon av immaterielle eiendeler 
Dokumentasjon av den opprinnelige bokførte opplysningen vil ofte være den eneste tilgjengelige 
dokumentasjonen. 
 
Balanseposter vedrørende pensjon 
Dokumenteres med ekstern bekreftelse, aktuarberegningen. 
 
Skyldig mva, arbeidsgiveravgift mv. 
Kortsiktig gjeld som mva, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv. dokumenteres med avstemming mot 
innsendte oppgaver. 
 
Annen kortsiktig gjeld 
Annen kortsiktig gjeld som er vesentlige avstemmes mot grunnlaget for bokføringen. Feriepenger 
avstemmes mot feriepengeliste 
 
Egenkapital 
Fondene dokumenteres med de avstemninger som er gjort. Man bør for ordens skyld legge ved 
de vedtatte fullmakter for avsetning til/bruk av fond. 
 
Kontoen for prinsippendringer dokumenteres med den føringen som ble gjort. 
 
Når det gjelder kapitalkontoen dokumenteres denne med oversikt kapitalkonto med 
sammenfattende kontroller / kretsløpsavstemminger. 
 
Dokumentasjon av øvrige regnskapsposter 
Alle balanseposter skal dokumenteres med mindre de er ubetydelige. Øvrige regnskapsposter 
enn de som er nevnt ovenfor, kan dokumenteres ved: 
 


• Eksterne forhold 
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• Opptelling av fysiske beholdninger 
• Dokumentasjon av bokførte opplysninger 
• Annen dokumentasjon 


 
Eksterne bekreftelser foretrekkes fremfor internt produsert dokumentasjon. Dersom hensikten er 
å verifisere eiendelenes eksistens (realitet), er opptelling av fysiske beholdninger den mest 
pålitelige metoden. 
 
Når eksterne bekreftelser ikke foreligger eller fysisk opptelling ikke er aktuelt, kan 
dokumentasjonen av bokførte opplysninger også benyttes som dokumentasjon av 
balanseposten. Det vil si at det bilaget som ligger til grunn for den opprinnelige bokføringen, 
benyttes som dokumentasjon. For å oppfylle oppbevaringsplikten i ti år kan det være en fordel å 
ta en kopi av den opprinnelige dokumentasjonen som oppbevares sammen med øvrig 
oppbevaringspliktig regnskapsmateriale for de aktuelle år. 
 
Annen dokumentasjon som kan benyttes, er utskifter eller oppgaver fra andre systemer enn det 
som produserer årsregnskapet, herunder ligningspapirer, noteopplysninger mv. 
For at dokumentasjonen skal være tilfredsstillende, må det i de fleste tilfeller foretas en 
avstemming mellom bokført verdi og den innhentede informasjonen. Selve avstemningen blir da 
en del av dokumentasjonen om må følge de samme reglene for oppbevaring. 


Kilde: Revisornytt, DnRs bok ”Bokføringsloven”, NOU 2002:20, utredningsleder i GKRS Knut Erik Lie 


4. Avstemming av balansen 
Ved regnskapsavleggelsen skal kommunen foreta avstemminger og spesifiseringer av 
regnskapsførte tall som benyttes ved rapportering til SSB (Kostrarapportering),  Avstemmingene 
og spesifiseringene skal omfatte alle balansekonti, herunder interimskonti. Videre skal det 
foreligge kommentarer til eldre, uidentifiserte poster. 
 
En avstemming innebærer å kontrollere at motsvarende poster eller summer stemmer overens 
med det som er bokført i regnskapet. Brukes for eksempel til å kontrollere kontoutskrift fra banken 
mot bokføring på den aktuelle kontoen i regnskapet. Andre eksempel er: 
 


• avstemming av kunde og leverandørreskontro mot konto i kontospesifikasjon 
• avstemming av registrerte opplysninger i lønnssystemet mot bokførte opplysninger i 


regnskapssystemet 
 
Avstemmingsarbeidet kan for eksempel avdekke uidentifiserte poster. Dette er poster det ikke er 
mulig å relatere til en spesifikk konto eller post i regnskapet. Eksempler på uidentifiserte poster: 
 


• Det kan være at kommunen ikke finner ut hvem som har foretatt en innbetaling, slik at det 
blir umulig å utligne et tidligere krav. 


• En kontantinnbetaling hvor det ikke er mulig å finne hvem det er til, hvor det kommer fra, 
eller hva det gjelder. 


• Kommunen klarer ikke å identifisere hvilken inntektskonto som innbetalingene skal føres 
på. 


5. Krav til dokumentasjon 
Ved utarbeidelse av regnskapet ved året slutt skal det foreligge dokumentasjon for alle 
balansekonti. Dette innebærer også at hver balansekonto skal avstemmes, med mulighet for å 
kontrollere den aktuelle dokumentasjon. 
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6. Sjekkliste dokumentasjon av balansen 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


1. Dokumentasjon av balansen    


Anleggsmidler    


Faste eiendommer og anlegg 
Utstyr, maskiner og transportmidler 
 
Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter 
vurdering (nedskrivning) skal minst omfatte 
opplysninger om beregningsmetode og de 
forutsetninger som beregningen bygger på. 
 
Type dokumentasjon: 
varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er i mange 
tilfeller tilstrekkelig dokumentert med rapport fra et 
oppdatert driftsmiddelregister/anleggskartotek. Også 
noteopplysningene kan dokumentere balanseført verdi. 
Ikke avskrivbare eiendeler, som tomter og enkelte 
immaterielle eiendeler, kan dokumenteres med 
dokumentasjonen av de bokførte opplysningene, jf. 
bokføringsloven § 10. 
Avskrivningsskjema (RF-1084) kan være 
tilfredsstillende dokumentasjon av skattemessig verdi 
for driftsmidler og immaterielle eiendeler som kan 
avskrives skattemessig. 
 
For varige driftsmidler er utskrift fra et oppdatert 
driftsmiddelregister/anleggskartotek i mange tilfeller 
tilstrekkelig dokumentasjon av regnskapsmessig verdi. 
Skattemessig verdi dokumenteres vanligvis i 
avskrivningsskjema (RF-1084). Anskaffelsene i seg 
selv er dokumentert gjennom dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene i anskaffelsesåret, vanligvis 
salgsdokumenter fra selger av driftsmidlene. Etter at 
oppbevaringstiden for dokumentasjonen av de bokførte 
opplysningene knyttet til anskaffelsene er utløpt, vil det 
ikke være krav om å oppbevare denne 
dokumentasjonen – selv om driftsmidlene fortsatt står 
oppført i balansen. 
 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 
 


 
 
 


BF § 6-4 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 


NBS 5 punkt 6 


  


Har du husket på å dokumentere utlån?    
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 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


 
Utlån dokumenteres med saldolister fra 
utlånsregistrene. 
 
Type dokumentasjon: 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 
 


 
NKK 


 
 
 


NBS 5 punkt 6 


Har du husket på å dokumentere aksjer og andeler? 
 
Finansielle instrumenter som er registrert i et 
verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra 
et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. 
 
Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter 
vurdering (nedskrivning) skal minst omfatte 
opplysninger om beregningsmetode og de 
forutsetninger som beregningen bygger på. 
 
Type dokumentasjon: 
Eksterne bekreftelser, for eksempel børsnoterte aksjer 
og andre noterte verdipapirer dokumenteres med 
oppgaver fra et verdipapirregister eller lignende. jf. 
bokføringsforskriften § 6-3. 
 
Investering i ikke børsnoterte aksjer dokumenteres 
eksempelvis gjennom aksjonæroppgaver, eller 
gjennom noteopplysninger om eierforhold i 
årsregnskapet til investeringsobjektet. 
 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 
 


 
 
 


BF § 6-3 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 


BF § 6-4 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 


NBS 5 punkt 6 
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 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du husket på å dokumentere pensjonsmidler? 
 
Aktuarberegningen dokumenterer pensjonsmidlene. 
 
Type dokumentasjon: 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 


 
 


NKK 
 
 


NBS 5 punk 6 


  


Omløpsmidler    


Har du husket på å dokumentere kortsiktige fordringer? 
 
Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter 
vurdering (nedskrivning til LVP) skal minst omfatte 
opplysninger om beregningsmetode og de 
forutsetninger som beregningen bygger på. 
 
Type dokumentasjon: 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 
 
Kundefordringer dokumenteres med saldolister fra 
kunderegistrene. 
 
Det er ikke krav om å innhente eller oppbevare 
eksterne saldobekreftelser fra kunder. 


 
 
 


BF § 6-4 
NBS 5 avsnitt 2 


 
 


NBS 5 punkt 6 


  


Har du husket på å dokumentere positivt premieavvik? 
 
Aktuarberegningen dokumenterer årets premieavvik, 
samt tilbakeføringen. I tillegg må man ha en oversikt 
over oppståtte premieavvik for hvert år, og 
amortiseringen av denne. 
 
Type dokumentasjon: 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 


 
 
 


NKK 
 
 
 
 


NBS 5 punkt 6 


  







 Side 8 av 8 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du husket på å dokumentere aksjer og andeler? 
 
Finansielle instrumenter som er registrert i et 
verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra 
et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. 
 
Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter 
vurdering (nedskrivning til LVP) skal minst omfatte 
opplysninger om beregningsmetode og de 
forutsetninger som beregningen bygger på. 
 
Type dokumentasjon: 
Eksterne bekreftelser, for eksempel børsnoterte aksjer 
og andre noterte verdipapirer dokumenteres med 
oppgaver fra et verdipapirregister eller lignende. jf. 
bokføringsforskriften § 6-3. 
 
Investering i ikke børsnoterte aksjer dokumenteres 
eksempelvis gjennom aksjonæroppgaver, eller 
gjennom noteopplysninger om eierforhold i 
årsregnskapet til investeringsobjektet. 


 
 
 


BF § 6-3 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 


BF § 6-4 
NBS 5 punkt 2 


 
 


NBS 5 punkt 6 


  


Har du husket på å dokumentere sertifikater? 
 
Finansielle instrumenter som er registrert i et 
verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra 
et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. 


BF § 6-3 
NBS 5 avsnitt 2 


  


Har du husket på å dokumentere obligasjoner? 
 
Finansielle instrumenter som er registrert i et 
verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra 
et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. 


BF § 6-3 
NBS 5 punkt 2 


  


Har du husket på å dokumentere derivater? 
 
Finansielle instrumenter som er registrert i et 
verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra 
et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. 


BF § 6-3 
NBS 5 punkt 2 


  







 Side 9 av 9 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du husket på å dokumentere kasse, postgiro, 
bankinnskudd? 
 
Dokumentasjon av bankinnskudd skal inneholde 
oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende. 
 
Kontantbeholdning skal telles ved årets slutt. 
Opptellingen skal dokumenteres, og det skal fremgå 
hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket 
tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares. 
 
Type dokumentasjon: 
Eksterne bekreftelser, for eksempel bankinnskudd, mv. 
dokumenteres med kontoutdrag eller årsoppgave fra 
banken, jf. bokføringsforskriften § 6-2 
 
Opptelling av fysisk beholdning, for eksempel 
– kontantkasser dokumenteres med bekreftelse på 
opptalt kontantbeholdning, jf. bokføringsforskriften § 6-2 


BF § 6-2 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NBS 5 punkt 6 
 
 
 
 
 
 


  


Egenkapital    


Har du husket på å dokumentere frie og bundne drifts- 
og investeringsfond? 
 
Type dokumentasjon: 
Egenkapital dokumenteres med avstemmingsskjema, 
avstemming i noteopplysningene, eller oppstilling av 
endringer i egenkapitalen. 


 
 
 
NBS 5 punkt 6 


  


Regnskapsmessig merforbruk (drift) 
 
Type dokumentasjon: 
Egenkapital dokumenteres med avstemmingsskjema, 
avstemming i noteopplysningene, eller oppstilling av 
endringer i egenkapitalen. 


 
 


NBS 5 punkt 6 


  


Har du husket på å dokumentere udisponert 
investeringsregnskapet? 
 
Type dokumentasjon: 
Egenkapital dokumenteres med avstemmingsskjema, 
avstemming i noteopplysningene, eller oppstilling av 
endringer i egenkapitalen. 


 
 
 


NBS 5 punkt 6 


  







 Side 10 av 10 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du husket på å dokumentere udekket 
investeringsregnskapet? 
 
Type dokumentasjon: 
Egenkapital dokumenteres med avstemmingsskjema, 
avstemming i noteopplysningene, eller oppstilling av 
endringer i egenkapitalen. 


 
 
 


NBS 5 punkt 6 


  


Har du husket på å dokumentere kapitalkonto? 
 
Type dokumentasjon: 
Egenkapital dokumenteres med avstemmingsskjema, 
avstemming i noteopplysningene, eller oppstilling av 
endringer i AM – LG + ubrukte lånemidler). 


 
 


NKK 


  


Har du husket på å dokumentere endring av 
regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)? 
 
Type dokumentasjon: 
Endring dokumenteres med opphør av begrepet 
likviditetsreserve. 


 
 
 


NKK 


  


Har du husket på å dokumentere endring av 
regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)? 
 
Type dokumentasjon: 
Endring dokumenteres med opphør av begrepet 
likviditetsreserve. 


 
 
 


NKK 


  


Langsiktig gjeld    


Har du husket på å dokumentere 
hendehaverobligasjonslån? 
 
Dokumentasjon av lånegjeld skal inneholde oppgaver 
fra finansinstitusjoner over mellomværende. 
 
Type dokumentasjon: 
Eksterne bekreftelser, for eksempel lånegjeld 
dokumenteres med oppgaver fra finansinstitusjoner, jf. 
bokføringsforskriften 
§ 6-2 


BF § 6-2 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 
 
 


NBS 5 punkt 6 
 


  







 Side 11 av 11 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du husket på å dokumentere pensjonsforpliktelse? 
 
Aktuarberegningen dokumenterer 
pensjonsforpliktelsene. 
 
Type dokumentasjon: 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 


 
 
 


NKK 
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Har du husket på å dokumentere sertifikatlån? 
 
Dokumentasjon av lånegjeld skal inneholde oppgaver 
fra finansinstitusjoner over mellomværende. 
 
Type dokumentasjon: 
Eksterne bekreftelser, for eksempel lånegjeld 
dokumenteres med oppgaver fra finansinstitusjoner, jf. 
bokføringsforskriften 
§ 6-2 


BF § 6-2 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 


 
NBS 5 punkt 6 


  


Har du husket på å dokumentere andre lån? 
 
Dokumentasjon av lånegjeld skal inneholde oppgaver 
fra finansinstitusjoner over mellomværende. 
 
Type dokumentasjon: 
Eksterne bekreftelser, for eksempel lånegjeld 
dokumenteres med oppgaver fra finansinstitusjoner, jf. 
bokføringsforskriften 
§ 6-2. 


BF § 6-2 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 
 


NBS 5 punkt 6 


  


Kortsiktig gjeld    


Har du husket på å dokumentere kassekredittlån? 
 
Type dokumentasjon: 
Eksterne bekreftelser, for eksempel 
Kassakreditt dokumenteres med oppgaver fra 
finansinstitusjoner, jf. bokføringsforskriften 
§ 6-2. 


 
 


NBS 5 punkt 6 
 


  







 Side 12 av 12 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du husket på å dokumentere annen kortsiktig 
gjeld? 
 
Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter 
vurdering skal minst omfatte opplysninger om 
beregningsmetode og de forutsetninger som 
beregningen bygger på. 
 
Type dokumentasjon: 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.) 
 
Skyldige offentlige avgifter (skattetrekk, 
arbeidsgiveravgift, merverdiavgift mv.) dokumenteres 
gjennom innsendte oppgaver. 
 
Leverandørgjeld dokumenteres med saldolister fra 
leverandørregistrene. 
 
Det er ikke krav om å innhente eller oppbevare 
eksterne saldobekreftelser fra leverandører. 


BF § 6-4 
NBS 5 punkt 2 


 
 
 
 
 
 


NBS 5 punkt 6 


  


Har du husket på å dokumentere derivater? 
 
Finansielle instrumenter som er registrert i et 
verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra 
et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. 


BF § 6-3 
NBS 5 punkt 2 


  


Har du husket på å dokumentere negativt premieavvik? 
 
Aktuarberegningen dokumenterer årets premieavvik, 
samt tilbakeføringen. I tillegg må man ha en oversikt 
over oppståtte premieavvik for hvert år, og 
amortiseringen av denne. 
 
Type dokumentasjon: 
Annen dokumentasjon, for eksempel 
– regnskapsmessige avsetninger og periodiseringer 
kan dokumenteres med dokumentasjonen av de 
bokførte opplysningene, jf. bokføringsloven § 10 og 
bokføringsforskriften § 5-12 (se punkt 7 om 
dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.). 


 
 
 


NKK 
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Memoriakonti    







 Side 13 av 13 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du husket på å dokumentere ubrukte lånemidler? 
 
Avstemmingsskjema over nye låneopptak og bruk av 
lånemidler bruk skal stemme med artsserien 91.. i 
investeringsregnskapet) 


 
 
 


NKK 


  


Har du husket på å dokumentere andre memoriakonti? 
 
Avstemmingsskjema over hva de andre 
memoriakontiene består av. 


 
 
 


NKK 


  


Har du husket på å dokumentere motkonto for 
memoriakontiene? 
 
Avstemmingsskjema over de enkelte memoriakonti. 


 
 
 


NKK 


  


Har du husket å dokumentere samtlige 
balanseposter, med mindre de er ubetydelige? 
 
Bokføringsloven § 11 bestemmer at dokumentasjon 
ikke er påkrevet for ubetydelige 
balanseposter. Bruken av begrepet ”ubetydelig” 
innebærer at beløpsgrensen for balanseposter 
som ikke kreves dokumentert er lavere enn hva 
begrepet ”uvesentlig” normalt oppfattes å 
innebære. Lovutvalget benyttet i sin drøftelse begrepet 
”helt ubetydelig”, som også indikerer en lav grense. 
Grensen for ubetydelige balanseposter er ikke 
kvantifisert, men må vurderes ut fra den 
bokføringspliktiges størrelse og type/karakter. Hensynet 
til kontrollen med grunnlaget for skatter og avgifter 
tilsier at grensen er lav for foretak som er skatte- eller 
avgiftspliktige. 


BL § 11 
NBS punkt 5 


  







 Side 14 av 14 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du dokumentert kontrollspor mellom balansen 
og dokumentasjon av balansen? 
 
Bokføringsloven og -forskriften inneholder ikke konkrete 
krav til kontrollspor mellom balansen og 
dokumentasjonen av denne. Likevel er det klart at 
dersom dokumentasjonen av balansen skal ha 
kontrollverdi, må det eksistere et kontrollspor mellom 
balanseposten og den tilhørende dokumentasjonen. 
 
Kravet til kontrollspor kan etterleves for eksempel ved 
bruk av 
 
• en ringperm hvor skillearkene er merket med 


kontonummer eller balansepost (navn på 
regnskapslinje) 


• filer som oppbevares i kataloger og med filnavn 
som klart angir hvilken balansepost og hvilket 
regnskapsår dokumentasjonen vedrører 


• programvare særskilt utviklet for å ivareta krav til 
dokumentasjon av balansen, herunder kravet til 
kontrollspor 


 
Det er underforstått at det i mange tilfeller kreves en 
avstemming mellom dokumentasjonen og 
balanseposten. Dette vil være særlig aktuelt i de tilfeller 
hvor dokumentasjonen i utgangspunktet ikke klart viser 
den regnskaps- eller skattemessige verdien som skal 
dokumenteres. Et eksempel kan være en 
bankavstemming, som viser hvilke åpne poster som 
utgjør forskjellen mellom bokført saldo og saldo i 
henhold til oppgave fra banken (kontoutdrag). 
 
Avstemmingen må inneholde et kontrollspor til den 
underliggende dokumentasjonen som ligger til grunn for 
avstemmingspostene. I eksemplet med 
bankavstemmingen kan avstemming av transaksjoner 
som er bokført, men som ikke er registrert i banken, 
henvise til dokumentasjonen av de bokførte 
opplysningene (bilagsnummer eller annen 
identifikasjonskode). 


NBS 5 punkt 10   







 Side 15 av 15 
 


 


 Hjemmel 
 


Utført? 
Ja/Nei/I


A 


Kommentarer/ 
Ansvar 


Har du sjekket at balansen oppbevares ordnet og 
betryggende sikret mot ødeleggelse, tap, sletting 
og endring så lenge som følger av bokføringsloven 
§ 13 annet ledd første punktum? 
 
Den bokføringspliktige må selv vurdere hvordan 
oppbevaringen skal skje for å sikre at kravene 
etterleves. Følgende er to eksempler på måter å 
utarbeide og oppbevare dokumentasjonen av 
balansepostene: 
 


• Det utarbeides et komplett sett med 
dokumentasjon av balansepostene for hvert 
enkelt regnskapsår. 


• Dokumentasjonen av balansepostene 
oppdateres hvert år med årets endringer, slik at 
historikken for regnskapsårene oppbevares 
samlet. Ny dokumentasjon legges inn, og 
dokumentasjon som ikke lenger er aktuell tas ut 
tidligst etter utløpet av oppbevaringsperioden 
for det siste regnskapsåret dokumentasjonen 
var aktuell for. 


 
Kravene til kontrollspor og ordnet oppbevaring må 
etterleves for alle de aktuelle regnskapsårene, 
uavhengig av hvordan oppbevaringen skjer. 
 
Oppbevaringen skal i utgangspunktet skje i Norge. 
Bokføringsforskriften § 7-5 og forskrift av 
03.06.10 nr. 759 om oppbevaring av elektronisk 
regnskapsmateriale i andre EØS-land tillater under 
nærmere forutsetninger at elektronisk 
regnskapsmateriale oppbevares i Danmark, 
Finland, Island eller Sverige. Ut over dette gir 
bokføringsloven § 13 sjette ledd anledning til å søke om 
dispensasjon til oppbevaring i utlandet. 
 
Oppbevaringen av dokumentasjon av balansen skal 
være ordnet og betryggende sikret mot 
ødeleggelse, tap, sletting og endring, jf. 
bokføringsloven § 4 nr. 9 og § 13 tredje ledd. 
Ytterligere veiledning om dette finnes i NBS Sikring av 
regnskapsmateriale. 


NBS 5 punkt 11   
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SAMMENDRAG 


Formål og problemstillinger 


Formålet med revisjonen har vært å undersøke om barn under skolepliktig alder får oppfylt sin rett til 


spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen sikrer god overgang til skole for barn med vedtak om 


spesialpedagogisk hjelp.  


 


Opplæringslova § 5-7 gir barn under skolepliktig alder som har et særlig behov for 


spesialpedagogisk hjelp, rett til slik hjelp.1 Hovedformålet med den spesialpedagogiske hjelpen er å 


gi barn en forsvarlig utvikling gjennom et individuelt tilrettelagt tilbud, samt å styrke barnets 


forutsetninger for å begynne på skolen.  


 


Følgende problemstillinger blir besvart i undersøkelsen: 


 


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


2. I hvilken grad sikrer saksbehandlingen at barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får et 


tilfredsstillende tilbud? 


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


om spesialpedagogisk hjelp? 


 


Revisjonens oppsummering  


 


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


 


Kommunen må ha gode rutiner og god praksis for å sikre at barn som trenger spesialpedagogisk 


hjelp fanges opp og får den hjelpen de trenger. Opplæringsloven og forvaltningsloven setter ikke 


eksplisitte tidsfrister for saksbehandlingen. Utdanningsdirektoratet legger imidlertid til grunn at 


saksbehandlingstiden skal være «forsvarlig» og at saker skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I 


vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vises det til at barnets behov for å få avklart 


sine behov og rettigheter så raskt som mulig kan innebære at f.eks. en total saksbehandlingstid på 


over tre måneder kan være for lang tid.  


 


PP-tjenestens behandling av saker om spesialpedagogisk hjelp bør ifølge Utdanningsdirektoratet 


skje «innen rimelig tid», noe som innebærer at PP-tjenesten eller kommunen ikke kan innføre 


ventelister for utredning av et barns behov for spesialpedagogisk hjelp. Det vises til at barnets rett til 


                                                


 


 
1
 Ved lov av 17. juni 2016 nr. 65 ble bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig 


alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. 
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SPESIALPEDAGOGISK HJELP TIL BARN UNDER SKOLEPLIKTIG ALDER Side ii 


 


spesialpedagogisk hjelp ikke skal utsettes på grunn av lang saksbehandlingstid, og at ventelister vil 


stride mot denne retten.  


 


Revisjonskriterier 


 Kommunen bør ha rutiner for å fange opp barn som har behov for spesialpedagogisk 
hjelp 


 Kommunen må sikre en saksbehandlingstid for vedtak om spesialpedagogisk hjelp som 
gjør at barnet får avklart sine rettigheter innen rimelig tid 


Kartlegging og observasjon 


Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner som skal sikre at barn som kan 


ha behov for spesialpedagogisk hjelp fanges opp. Den viser videre at barnehagene har etablert en 


praksis som sikrer at barns utvikling observeres og kartlegges, og at bekymringer drøftes internt i 


barnehagene, med foreldre og med PPT. Samarbeidet mellom barnehagene og PPT beskrives som 


godt og med lav terskel for å ta kontakt. Undersøkelsen viser at det oppleves å være få utfordringer 


i arbeidet med å identifisere barn som kan komme til å trenge spesialpedagogisk hjelp.  


 


Undersøkelsen tyder på at det er lagt til rette for at også barn som ikke går i barnehage fanges opp 


av kommunens øvrige tjenesteapparat, blant annet på helsestasjon og i åpen barnehage. 


 


I følge kommunens rutiner skal utviklingen (f.eks. språk og læring) til alle barnehagebarn kartlegges 


systematisk, med grundigere kartlegging dersom barnets utvikling ikke er som forventet. Det 


fremgår av undersøkelsen at ikke alle barnehagene gjør dette like systematisk. 


  


Saksbehandlingstid 


Som en del av undersøkelsen gjennomgikk revisjonen saksmappene til samtlige barn i kommunen 


som ble tilmeldt Pedagogisk tjeneste for utredning i 2015, til sammen 23 barn med i alt 25 vedtak. 


 


Revisjonens vurdering er at kommunen sikrer at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får 


oppfylt sin rett til hjelp innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold. Undersøkelsen viser at 


saksbehandlingstiden fra tilmelding (henvisning) til PPT til vedtak forelå, i gjennomsnitt var på ca. 


100 dager. Undersøkelsen viser videre at det i gjennomsnitt ble det brukt 74 dager fra tilmelding 


PPT til ferdig sakkyndig vurdering og 26 dager fra sakkyndig vurdering til enkeltvedtak var fattet. 


Dette innebærer at total saksbehandlingstid for spesialpedagogisk hjelp i hovedsak er i tråd med 


forventningene til Utdanningsdirektoratet på dette området.  
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Problemstilling 2: I hvilken grad sikrer saksbehandlingen at barn med vedtak om 


spesialpedagogisk hjelp får et tilfredsstillende tilbud? 


 


Ved et identifisert behov hos et barn skal det sendes tilmelding til PPT som utreder barnets behov 


og kommer med en tilråding (anbefaling) om type tiltak og omfang på hjelpen barnet har behov for. 


På bakgrunn av tilrådingen fra PPT skal kommunen fatte et enkeltvedtak der kommunen vurderer 


og avgjør om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp.  


 


Det stilles flere krav til innhold i både sakkyndig vurdering og vedtak, blant annet skal det sikres at 


barnets behov blir individuelt vurdert og at organisering og omfang av hjelpen beskrives. Vedtak om 


avslag eller store avvik fra sakkyndig tilråding må begrunnes.  


 


Det er ikke et lovkrav, men Utdanningsdirektoratet anbefaler at det utarbeides en plan for 


gjennomføringen av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Planen skal følge de anbefalinger som 


sakkyndig vurdering og enkeltvedtak legger til grunn, med beskrivelser av mål, innhold i og 


organisering av opplæringen. Det er et lovkrav (Opplæringslova § 5-5) at barnehagene i samarbeid 


med PPT utarbeider årsrapport for barn med spesialpedagogisk hjelp. Rapporten skal blant annet 


inneholde informasjon om barnets utvikling og om behovet for eventuelle endringer i opplæringen.  


 


Revisjonskriterier 


 Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak skal være en individuell vurdering og beskrive det 
anbefalte tiltakets innhold, omfang og organisering. 


 Avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes. 
 Det bør utarbeides individuelle planer for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 
 Det skal utarbeides rapport med evaluering av hjelpen minimum én gang i året. 


 


Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak 


Undersøkelsen viser at Nes kommune har utarbeidet maler for sakkyndig vurdering og 


enkeltvedtak, at malene følger de krav til form og innhold som er nedfelt i opplæringsloven og 


forvaltningsloven og at de følges i praksis. Samtlige av de sakkyndige vurderingene og 


enkeltvedtakene revisjonen gjennomgikk tok utgangspunkt i barnets behov, beskrev tiltakets 


innhold, omfang og organisering. Mappegjennomgangen viser også at samtlige enkeltvedtak var i 


samsvar med tilrådingen fra PPT.  


Individuelle planer (IOP) og årsrapport 


Undersøkelsen viser at Nes kommune har rutiner for utarbeidelse av individuell plan (Plan for 


spesialpedagogisk hjelp, PSP) og årsrapport for barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 


Frister for utarbeidelse av plan for spesialpedagogisk hjelp og årsrapport er også nedfelt i 


barnehagenes årshjul. I gjennomgangen av mappene til barn med vedtak, var det med få unntak 


vedlagt plan for spesialpedagogisk hjelp. For de av barna som hadde vedtak eldre enn ett år var 


årsrapporter utarbeidet og arkivert i barnets mappe sammen med planen.  


 


Det er revisjonens vurdering at Nes kommune har en saksbehandlingspraksis som bidrar til å sikre 


at barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får et tilfredsstillende tilbud. 
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Problemstilling 3. I hvilken grad sikrer kommunen en god overgang fra barnehage til skole 


for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp? 


 


I henhold til Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehager skal barnehagen i samarbeid 


med skolen og foreldre, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og SFO. Det stilles 


krav om at overgangen er planlagt, f.eks. i egne overordnede planer og at planen inneholder 


spesifikke rutiner for barn som har behov for spesiell tilrettelegging. Skolene skal få god informasjon 


om hvert enkelt barn slik at det kan tilrettelegges best mulig fra skolestart.  


 


Revisjonskriterier 


 Kommunen skal ha rutinebeskrivelser for overgangen mellom barnehage og skole for 
barn med spesialpedagogisk hjelp 


 Rutinene skal legge til rette for et godt samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre 
 
 


Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet en plan for overganger, inkludert overgang fra 


barnehage til barneskole. Planen gjelder alle barn, inkludert barn med vedtak om spesialpedagogisk 


hjelp. Kommunen har også utarbeidet retningslinjer for overføring av informasjon mellom barnehage 


og skole. 


 


I følge planen skal det blant annet gjennomføres et møte mellom foreldre, barnehage, PPT, skole 


og helsesøster (Familiens hus) innen oktober/november året før skolestart. Dersom barnet har 


behov for omfattende tilrettelegging skal dette møtet gjennomføres tidligere.  


 


Det er revisjonens vurdering at kommunen har gode rutiner for overgangen og at rutinene legger til 


rette for samarbeid mellom barnehage, skole, foreldre og PPT. Så langt revisjonens data strekker 


seg synes samarbeidet å fungere godt og uten store utfordringer også i praksis.  


 


Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 


Kommunens systemer og rutiner for å identifisere og vurdere behovet for spesialpedagogisk hjelp, 


synes etter revisjonens vurdering å sikre at barn under skolepliktig alder får oppfylt sin rett til slik 


hjelp. Også praksis for å fange opp disse barna, noe som også omfatter barn som ikke går i 


barnehage, synes å være betryggende. Det er også revisjonens vurdering at kommunens rutiner 


legger til rette for en god overgang til skole for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 


 


Undersøkelsen viser i tillegg at kommunens saksbehandling sikrer at barn med behov for 


spesialpedagogisk hjelp får oppfylt sin rett til hjelp innen rimelig tid. Kommunen oppfyller lovkravene 


til innholdet i sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak, samt krav til utarbeidelse av individuelle 


planer og årsrapporter. Etter revisjonens vurdering bidrar dette til å sikre et tilfredsstillende tilbud om 


spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder.  


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


SPESIALPEDAGOGISK HJELP TIL BARN UNDER SKOLEPLIKTIG ALDER Side v 


 


Rådmannens uttalelse til rapporten 


Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 26.9.2016 og er 


vedlagt rapporten. Ifølge høringssvaret har Nes kommune ingen kommentarer til rapporten og tar 


denne til etterretning. 


 


 


 


 


 


Jessheim, 26. september 2016  


 


 


 


 


 


Nina Neset  


revisjonssjef         Oddny Ruud Nordvik 


 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  


 og selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 


1.1 Bakgrunn  


Med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015, vedtatt av kommunestyret i Nes, 


vedtok kontrollutvalget i møte 19.1.2016 (sak 3/16) å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens 


tilbud om spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder. Prosjektplan ble behandlet i 


kontrollutvalgets møte 16.2.2016 (sak 11/16). Undersøkelsen er gjennomført i perioden mai til 


september 2016. 


 


1.2 Formål og problemstillinger  


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


spesialpedagogisk hjelp, rett til slik hjelp. I vurderingen av hva som er særlig behov er det aktuelt å 


se på barnets utvikling, læring og forutsetninger, for eksempel om barnet utvikler seg senere eller 


annerledes enn forventet. Vurderingen er skjønnsmessig og skal gjøres ut fra barnets faktiske 


behov og ikke ut fra barnehagens tilpasning/tilrettelegging. Et godt barnehagetilbud vil likevel kunne 


føre til at færre barn har et «særlig behov» for spesialpedagogisk hjelp (Veileder om 


spesialpedagogisk hjelp, Utdanningsdirektoratet 2014). 


 


Kommunen har ansvaret for at barn som kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp fanges opp og 


kartlegges nøye. Kommunen har også ansvar for at det utarbeides en sakkyndig vurdering av et 


eventuelt behov for spesialpedagogisk hjelp og at det fattes enkeltvedtak om slik hjelp. Gjennom 


hele prosessen har kommunen en plikt til å involvere og ta barnets foreldre med på råd.  


 


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


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


Spesialpedagogisk hjelp skal alltid omfatte foreldrerådgivning (Utdanningsdirektoratet 2014). 


Hovedformålet med spesialpedagogisk hjelp er å forbedre barnets forutsetninger for å begynne på 


skolen (Meld.St. 18 Læring og felleskap, s.66). Tidlig innsats i starten av barnets leveår vil kunne 


forebygge problemer for barna senere i livet (Opplæringslova § 1-3, Veileder om spesialpedagogisk 


hjelp, s.10, Meld. St. 18 (2010-2011), s.27, s. 65-66, St. meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring). 


 


Barn med særlige behov kan være spesielt avhengig av at overgangen til skole planlegges godt. 


Godt samarbeid og god dialog er avgjørende for å gjøre overgangen best mulig for barnet, og de 


involverte aktørene har et felles ansvar for å sikre en god overgang. 


 


Formålet med denne undersøkelsen er å undersøke om barn under skolepliktig alder får oppfylt sin 


rett til spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen sikrer god overgang til skole for barn med vedtak 


om spesialpedagogisk hjelp. 
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Følgende tre problemstillinger besvares i undersøkelsen: 


 


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


2. I hvilken grad sikrer saksbehandlingen at barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får et 


tilfredsstillende tilbud? 


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


om spesialpedagogisk hjelp? 


 


Undersøkelsen omfatter alle barn under skolepliktig alder, både de som går i barnehage og de som 


ikke gjør det. Når det gjelder spørsmålet om i hvilken grad saksbehandlingen bidrar til å sikre at 


barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får et tilfredsstillende tilbud, er undersøkelsen 


avgrenset til å gjelde de barna som ble tilmeldt til Pedagogisk tjeneste (PT) for utredning i 2015. 


 


1.3 Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp 


Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp er barn som trenger et individuelt tilrettelagt tilbud for å 


sikre en forsvarlig utvikling. I følge Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det flest blant 


de eldste barnehagebarna som mottar spesialpedagogisk hjelp (Bufdir.no). Hjelpen er særlig knyttet 


til språkutvikling og atferdsvansker, og gis derfor også til barn som ikke har norsk som morsmål.  


 


Retten til spesialpedagogisk hjelp omfatter et vidt spekter av hjelpetiltak, alt fra lekotekvirksomhet, 


trenings- og stimuleringstiltak, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)2 til veiledning av 


barnehagepersonalet (Utdanningsdirektoratet 2014). Kommunens tilbud om spesialpedagogisk 


hjelp skal alltid omfatte et tilbud om foreldrerådgivning (Ibid.). 


   


1.4 Kilder til revisjonskriterier 


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


som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utledes fra lov og forskrift, 


rundskriv og veiledere fra nasjonale myndigheter, kommunens egne vedtak og rutiner og hva som 


ansees som god forvaltningsskikk på området.  


 


I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene blant annet utledet fra følgende kilder: 


 Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 


(opplæringslova) 


 Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 


 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Utdanningsdirektoratet 2015. 


                                                


 


 
2 ASK omfatter ulike måter å kommunisere på og blir brukt av mennesker som helt eller delvis mangler tale og som derfor har 


behov for andre uttrykksformer (Udir 2014). 
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 Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, 


Kunnskapsdepartementet 2008. 


 Veilederen Spesialpedagogisk hjelp, Utdanningsdirektoratet 2014. 


 Veileder: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller 


spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet 2014. 


 Informasjon om spesialpedagogisk hjelp på www.udir.no  


 


1.5 Rapportens oppbygning 


I kapittel 2 blir revidert enhet presentert, med en kort beskrivelse av kommunens barnehager, 


kommunens organisering av saksfeltet og bemanning på området. I kapittel 3, 4 og 5 gjennomgås 


fakta til hver av de tre problemstillingene. Revisjonens vurderinger følger til slutt i hvert kapittel. 


 


Revisjonskriteriene for hver av problemstillingene presenteres kort innledningsvis i hvert 


faktakapittel. En samlet fremstilling av revisjonskriteriene som er lagt til grunn for undersøkelsen 


ligger som vedlegg 1 til rapporten. I vedlegg 2 beskrives undersøkelsens datagrunnlag og metoder. 


 


 


 



http://www.udir.no/
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2 OVERSIKT OVER REVIDERT ENHET 


Figuren under viser barnehageområdets plassering i Nes kommunes administrasjon. 


 


Figur 1 Organisasjonskart politisk og administrativt Nes kommune 


 


 
Kilde: Nes kommune 


 


 


Virksomhetsledere ved Pedagogisk tjeneste, barnehager og Familiens hus rapporterer til 


kommunalsjef for sektoren Oppvekst og utdanning. Organiseringen av de ulike virksomhetene på 


oppvekst- og utdanningsområdet er illustrert i figuren under. 
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Figur 2 Organisasjonskart Oppvekst og utdanning 
 


 


Kilde: Nes kommune 


 


2.1 Oppgave- og ansvarsfordeling 


Det er en rekke aktører som er involvert i arbeidet med å sikre at barn med behov for 


spesialpedagogisk hjelp får oppfylt sin rett. Aktørene har avgrensede oppgaver og rapporterer til 


ulike ledd i kommuneorganiseringen. Figuren under gir en oversikt over hvilke kommunale tjenester 
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og instanser som er sentrale når et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp, hvem det 


rapporteres til og hva som er nøkkeloppgavene. 


 


Figur 3 Organisering av spesialpedagogisk hjelp i Nes kommune 


Aktør Rapporterer til Nøkkeloppgaver 


Barnehagene Kommunalsjef oppvekst og 


utdanning 


 Observere og kartlegge barn 


 Prøve ut tiltak 


 Delta i tilmelding til PPT  


 Utarbeide individuelle planer 


og årsrapporter 


Pedagogisk tjeneste Kommunalsjef oppvekst og 


utdanning 


 Delta i tilmeldingsprosessen 


med barnehage/foresatte 


 Utarbeide sakkyndig rapport 


og tilråding  


 Systemrettet arbeid i 


barnehagene 


 Bistå med veiledning til 


barnehage/foresatte 


Virksomhetsleder barnehage Rådmann  Fatte enkeltvedtak om 


spesialpedagogisk hjelp 


Utøvende spesialpedagoger Leder pedagogisk tjeneste  Utføre hjelpen som er 


beskrevet i sakkyndig 


vurdering og enkeltvedtak 


 Jobbe systemrettet i 


barnehagene 


 
 


2.1.1 Barnehager 


Nes kommune har 18 barnehager, hvorav 3 er kommunale barnehager, 14 er private barnehager og 


én åpen barnehage. Følgelig går de fleste av barna i Nes i private barnehager, med bare 14,1 


prosent i kommunale barnehager. Til sammenligning er denne fordelingen på rundt 50 prosent for 


KOSTRA-gruppe, Akershus og landet forøvrig.  91, 9 prosent av barn mellom 1- 5 år i Nes 


kommune har barnehageplass, noe som samsvarer med landsgjennomsnittet. Dette tilsvarte i 2014 


1124 barn med barnehageplass i Nes kommune (SSB). 


 


Det fremgår av Nes kommunes virksomhetsplan fra 2014 at barnehagene i Nes har 47 ansatte 


fordelt på 43 årsverk(Nes kommune 2014). 29,5 prosent av de ansatte i barnehagene hadde 


godkjent barnehagefaglig utdanning, noe som ligger noe under gjennomsnittet for både Akershus 


og landet under ett. Andel styrere med godkjent barnehageutdanning lå på 74, 2 prosent i 2015. 


Dette er lavere enn hva kommunene som ligger i samme KOSTRA-gruppe rapporterer om og 


Akershus, med henholdsvis 88,7 og 84 prosent. For landet er gjennomsnittet barnehagestyrer med 


godkjent barnehageutdanning 92,6 prosent (SSB). 
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Barnehageadministrasjon i Nes kommune består av 3 årsverk, fordelt på barnehagesjef og 


virksomhetsleder, økonomikonsulent og merkantil konsulent. Barnehageadministrasjonens 


oppgaver omfatter blant annet rådgivning, veiledning, godkjenning og tilsyn med både private og 


kommunale barnehager, i tillegg til å være vedtaksmyndighet (Nes kommune). 


 


2.1.2 Pedagogisk tjeneste 


Nes kommune har samordnet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), pedagogiske veiledere og 


utøvende spesialpedagoger under én tjeneste. Pedagogisk tjeneste skal, ifølge egne beskrivelser, 


støtte skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og tilrettelegging, slik at 


opplæringen blir best mulig for alle. Tjenesten skal videre bidra til at barn, unge og voksne med 


spesielle behov får hjelp, slik at de sikres gode utviklingsmuligheter (Nes kommune).  


 


Pedagogisk tjeneste består per juni 2016 av 18 ansatte, hvorav 8 er PPT-rådgivere og 5 er 


utøvende spesialpedagoger. 
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3 SIKRES RETTEN TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP? 


3.1 Innledning 


For å sikre at barn får den spesialpedagogiske hjelpen de har krav på er det en forutsetning at 


kommunen og barnehagene har utarbeidet systemer og rutiner som fanger opp de barna som kan 


ha behov for slik hjelp. Det er også avgjørende at tilbudet om spesialpedagogisk hjelp kommer på 


plass innen rimelig tid. 


 


Utdanningsdirektoratet har inndelt saksgangen for spesialpedagogisk hjelp i seks faser, som 


illustrert i figuren under. Følgende kapittel vil ta for seg noen sentrale oppgaver knyttet til fase 1, 2 


og 3. 


 


Figur 4 Saksgang for spesialpedagogisk hjelp 


 
Kilde: utdanningsdirektoratet 


 


I først del av kapittelet gjennomgås kommunens rutiner for å fange opp barn som kan ha behov for 


spesialpedagogisk hjelp. Det redegjøres også for hvordan rutinene etterleves og om det er 


utfordringer i dette arbeidet. I andre del av kapittelet redegjøres det for kommunens 


saksbehandlingstid fra tilmelding til PPT til kommunenes enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 


Revisjonens gjennomgang er basert på skriftlig dokumentasjon fra kommunen, intervjuer, 


spørreundersøkelse blant barnehagestyrerne og mappegjennomgang.   


 


 


 


1 Bekymringsfasen  


2 Henvisning til PPT 


3 Sakkyndig vurdering 


4 Vedtaksfasen 


5 Planlegging og gjennomføring 


6 Evaluering og veien videre 
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Følgende revisjonskriterier legges til grunn: 


 


Problemstilling 1 Revisjonskriterier 


I hvilken grad sikrer kommunen at barn får 


spesialpedagogisk hjelp? 


 Kommunen bør ha rutiner for å fange opp barn 
som har behov for spesialpedagogisk hjelp 


 Kommunen må sikre en saksbehandlingstid for 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp som gjør at 
barnet får avklart sine rettigheter innen rimelig tid 


 


3.2 Identifisering og kartlegging av barn som trenger spesialpedagogisk hjelp 


Kommunen har utarbeidet plan for Språk, lesing og læring i barnehager og skoler (SLL-plan) og 


plan for Tall, regning og læring (TRL-plan).  Planene er forpliktende for de kommunale barnehagene 


i kommunen, mens de private barnehagene anmodes om å ta i bruk planene. Begge planene 


beskriver ulike verktøy/rutiner for å følge med på og fange opp barn som har utfordringer og 


hvordan disse skal håndteres. Verktøyene/rutinene fokuserer spesielt på språk, regning og læring. 


Revisjonen opplyses om at prinsippene i planen også legges til grunn for andre utfordringer barn 


kan ha. I begge planene vises det til at kommunen jobber etter en modell for oppfølging av 


barn/elevers språk- og leseutvikling og regneutvikling hvor hensikten er: 


 


 Tidlig innsats og tett oppfølging gjennoms styrking av den ordinære opplæringen. 


 Bedring av samarbeid mellom barnehage/skole og PPT på systemnivå, og bedring av 


kvaliteten på oppfølging av enkeltbarn som trenger tilrettelegging. 


 Tidligere og grundigere henvisninger til PPT når det gjelder språkvansker og lese- og 


skrivevansker (SLL-plan) og regneutvikling (TRL-plan) 


 


Plan for språk, lesing og læring 


Planen beskrives som det viktigste verktøyet når det gjelder språk og lese-skriveutvikling, sammen 


med kompetanseutvikling for ansatte i barnehager3. Planen beskriver en modell for oppfølging 


(beskrevet på s. 10 i planen) som er inndelt i tre nivåer.  


 


Første nivå i modellen er rettet mot å fange opp og følge opp alle barn innenfor ordinær opplæring. 


Dette er barn i det som defineres som grønn sone hvor alle barn kartlegges4.  Det benyttes ulike 


typer kartleggingsverktøy avhengig av barnets alder: 


                                                


 


 


3 Planen er utarbeidet i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter (Statped sørøst).  
4
 Det vises til at kommunen har utarbeidet en kartleggingsplan for barnehagebarn og skoleelever (vedlegg 15 


til planen). 
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 Barn 1 år - «Å by opp barnet til dans»5 – observasjon av tidlig kommunikasjon i 


barnehagen  


 Barn 2 år- «Sats 2» (helsesøster) 


 Barn fra 2 år og årlig opp til skolestart - TRAS6  


 Barn 4 år - Språk 4 (helsesøster) 


 20 spørsmål om språkferdigheter 


 Fra barnet er 5 år - eventuelt videre kartlegging gjennom «språk 5-6»  


 


Andre nivå i modellen gjelder utvalgte barn, barn som skårer under kritisk grense og/eller barn man 


er bekymret for. Dette er barn som defineres i gul sone. I denne fasen foretas en utvidet kartlegging 


ved hjelp av ulike typer verktøy. Kartleggingen gjøres i samarbeid med Pedagogisk tjeneste. 


Dersom tiltakene ikke er tilstrekkelig, er man over på nivå tre i modellen og rød sone. Dette er barn 


med store utfordringer og som henvises til PPT.  


Plan for tall, regning og læring 


Oppfølgingen av barns regneutvikling følger samme prinsipper som for lesing, skriving og læring 


med tre nivå og inndeling i hhv. grønn, gul og rød sone. Grønn sone er alle barn innenfor det 


ordinære barnehagetilbudet, gul sone er barn man «lurer på»/barn som har noen utfordringer 


innenfor et område, mens rød sone er barn med store utfordringer og som henvises til PPT.  


 


3.3 Beskrivelse av kartleggingspraksis 


I spørreundersøkelsen revisjonen har gjort blant barnehagestyrerne i kommunen7 beskriver styrerne 


hvordan de går frem for å fange opp barn som kan trenge særskilte tiltak, eventuelt 


spesialpedagogisk hjelp. Følgende prosedyre synes å være felles i alle barnehagene:  


 


 Barna observeres i lek og samspill 


 Bekymringer drøftes i personalgruppen og med pedagogisk ledelse 


 Bekymringer tas opp med foreldre 


 Barnet kartlegges ytterligere ved hjelp av faglige verktøy 


 Bekymringer diskuteres med PP-tjenesten anonymt, eventuelt åpent med samtykke fra 


foreldre 


 


Observasjon og ulike former for kartlegging står sentralt for å fange opp barn som skiller seg ut eller 


er kilde til bekymring. Revisjonens inntrykk er at noen barnehager kartlegger alle barn, mens andre 


                                                


 


 
5
 «Å by opp barnet til dans» er et verktøy for kartlegging av språkutvikling, kommunikativ engasjerbarhet og 


fysisk aktivitet hos barn mellom 13 og 46 måneder.  
6
 TRAS: Tidlig registering av språkutvikling i daglig samspill 


7
 Spørreundersøkelsen ble sendt alle barnehagestyrerne i kommunen. 15 av 17 barnehagestyrere besvarte 


undersøkelsen.  
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kun kartlegger barn de er bekymret for. Noen styrere nevner også at de gjør vurderinger av om 


miljøet rundt barnet er godt nok.  


 


Alle barnehagestyrerne opplyser at de samarbeider tett med foreldre og med kommunens PP-


tjeneste. Det vises til at det er samarbeidsavtaler med PPT som blant annet regulerer hvor ofte 


barnehagenes faste PPT-rådgiver skal være til stede i barnehagen. Det vises også til at PPT 


trekkes inn dersom de ansatte trenger veiledning eller ønsker å drøfte et barn. Videre pekes det på 


at barnehagen prøver ut tiltak før det besluttes å henvise videre til utredning hos PPT. Sitatene 


under illustrerer hvordan samarbeidet mellom barnehagene og PPT kan foregå:  


Vårt fokus er hva vi må endre for at barnet skal fungere best mulig. Går dette for langt utenfor det vi 


definerer som allmennpedagogisk tilbud, henvender vi oss til pedagogisk tjeneste for eventuell videre 


utredning/veiledning. 


Vi drøfter barnet anonymt med PT, får veiledning og prøver ut selv først. Holder ikke dette, blir barnet 


registrert hos PT og de testene som er nødvendige å ta blir tatt. 


Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at styrerne ikke synes å oppleve store utfordringer i 


arbeidet med å fange opp barn som trenger å bli utredet med tanke på spesialpedagogisk hjelp. 


Nesten samtlige barnehagestyrere opplyser at de har gode rutiner, ansatte med høy kompetanse og 


lang erfaring, noe som er viktige forutsetninger for å identifisere de barna som trenger hjelp. Det 


pekes imidlertid på at det kan oppleves utfordringer knyttet til periodevis mangelfull kompetanse8, 


for få ansatte i forhold til barn, og mangel på tid til å observere og reflektere rundt hvordan 


barnegruppen fungerer.  En av styrerne peker også på at det av og til kan være vanskelig å få 


foreldre «med på lag» og at den videre prosessen dermed kan trekke ut i tid.  


 


Virksomhetsleder barnehage gir i intervju med revisjonen uttrykk for at kommunens rutiner for å 


fange opp barn som trenger spesialpedagogisk hjelp oppleves som gode og at de følges.  


 


Pedagogisk tjeneste (PT) har en viktig rolle når det gjelder å fange opp barn som kan ha behov for 


spesialpedagogisk hjelp gjennom det systemrettede arbeidet som gjøres i barnehagene. Dette 


handler om å være til stede i barnehagene, observere barna, miljøet rundt barna og de faktorer som 


eventuelt påvirker barnas situasjon. PT-leder opplyser at tilstedeværelse i barnehagene prioriteres 


høyt og at samarbeidet med barnehagene fungerer godt, blant annet på grunn av kommunens 


ordning med faste kontaktpersoner.  


Systemrettet arbeid er et arbeid som krever god samhandling mellom barnehagen og PPT, og vi ser 


at måten dette best løses på er å ha en kontaktperson fra PPT til hver barnehage som har god 


kjennskap til barnehagen og dens utfordringer og kan lage gode rutiner og avtaler relatert til 


barnehagens behov og utfordringer. En fast kontaktperson gjør veien til PPT kort og effektiv for 


                                                


 


 
8
 I perioder med pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravene  
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barnehagen og PPT-rådgiver kan da bli en naturlig samarbeidspartner som igjen gir større mulighet 


for å drive systemrettet arbeid. 


Systemrettet arbeid omhandler også kompetanseheving, kursing og organisasjonsveiledning, noe 


som skal gjøre de ansatte bedre rustet til å observere og identifisere de barna som trenger ekstra 


bistand.  


 


Både PT-leder og virksomhetsleder barnehage mener kommunen har blitt bedre til å fange opp barn 


med behov for spesialpedagogisk hjelp og viser til at en økning i antall barn under skolepliktig alder 


med vedtak indikerer dette. Det vises også til at kommunens planverk er tydeliggjort og forbedret 


med tanke på hvilke kartleggingsverktøy som skal brukes når. Virksomhetsleder viser til at det er et 


stort fokus på å fange opp barn med behov for spesialpedagogisk hjelp så tidlig som mulig og at 


dette blant annet er på agendaen på de månedlige møtene med barnehagene og PPT.  


 


Det pekes likevel på at det alltid vil være et utviklingspotensial når det gjelder å identifisere barn 


tidlig. De viser til at det både nasjonalt og i kommunen pågår en diskusjon om behovet for 


systematiske kartlegginger av alle barn i barnehage. Rutinehåndboken nevner flere 


kartleggingsverktøy som MIO, TRAS og DANS. I følge virksomhetsleder er det bare noen 


barnehager som kartlegger alle barn systematisk, mens andre primært kartlegger etter behov. Både 


PT-leder og virksomhetsleder peker på at mangel på systematikk i kartleggingen (observere, følge 


opp, dokumentere) kan øke risikoen for at barn ikke fanges opp. For å redusere denne risikoen 


ønsker virksomhetsleder at kartlegging skal gjøres mer systematisk enn hva som er praksis i 


barnehagene i dag.  


 


Virksomhetsleder understreker imidlertid at hun ikke tror det er barn som ikke har fått den 


spesialpedagogiske hjelpen de trenger. Kommunen har de siste årene hatt økt fokus på tidlig 


innsats og det er flere barn enn før som får vedtak i førskolealder.   


 


PT-leder beskriver samarbeidet med barnehagene som godt, preget av kontinuitet og dynamikk. 


Faste kontaktpersoner, fast tilstedeværelse i barnehagenes styremøter og mange kanaler for 


kontakt gir et godt utgangspunkt for samarbeid. Tilbakemeldingene fra barnehagene er at 


samarbeidsavtalene fungerer bra og at PPT er synlig ute i barnehagene. Virksomhetsleder viser 


også til at barnehagelederne gir tilbakemeldinger om at samarbeidet med PPT fungerer godt og at 


det er kort vei til økt bistand fra PPT om nødvendig.  «Systemet er lagt opp slik at ingen skal behøve 


å lure på hvem de skal ringe og når de skal ringe», sier hun. Både private og kommunale 


barnehager inngår samarbeidsavtaler med PPT.  


 


3.3.1 Barn som ikke går i barnehage 


Når det gjelder barn som ikke går i barnehage opplyses det om at disse fanges opp enten av 


sykehus, helsestasjon, ergo- og fysioterapitjeneste, åpen barnehage eller at foreldre selv tar 


kontakt.  Videre følges barna følges opp på lik linje med andre barn.  
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Det pekes på at Familiens hus med helsestasjon, åpen barnehage, nettverksarbeid og 


barnevernstjeneste samlet på ett sted, legger godt til rette for at barn som ikke går i barnehage og 


som ikke utvikler seg som forventet, fanges opp av hjelpeapparatet.  


 


På helsestasjon følges barn opp på faste alderstrinn i tråd med veileder for helsestasjon og 


skolehelsetjeneste9.  Leder helsestasjon opplyser i e-mail at barnets generelle utvikling, adferd og 


språkutvikling vurderes ved hver konsultasjon. Dersom det er grunn til bekymring tas dette opp med 


foreldre, ev. andre fagpersoner. Det er inngått samarbeidsavtale mellom helsestasjon og PPT om 


raskt å ta kontakt med hverandre ved bekymring for et barn.  Helsestasjonen og PPT har også 


samarbeidsmøter der det avklares hvilke områder det kan samarbeides om og hvordan. Leder 


helsestasjon peker på at dette bør skriftlig-gjøres. 


 


Åpen barnehage er et gratis tilbud for alle barn under skolepliktig alder i følge med en voksen. 


Barnehagens form gjør at foresatte er til stede sammen med barna. Foreldre og fagpersonell kan 


sammen observere barna i lek og samspill med andre og drøfte eventuelle utfordringer. Det vises til 


at dette legger til rette for tett dialog med foreldrene, muligheter for veiledning etc. Det er inngått 


samarbeidsavtale mellom Åpen barnehage og PPT.  


 


Leder helsestasjon peker på at muligheten til å fange opp barn som kan ha behov for 


spesialpedagogisk hjelp reduseres dersom foreldre og barn ikke møter til kontroll på helsestasjon. 


Helsestasjon får da et spinkelt grunnlag med hensyn til å vurdere barna. De andre 


samarbeidspartnerne blir derfor spesielt viktige rundt disse barna. 


 


Det opplyses om at foreldre med barn som ikke er i barnehage, stimuleres til å bruke åpen 


barnehage. Videre oppmuntres og stimuleres alltid foreldre som ikke har barnet i barnehage til å 


søke barnehageplass. Det tilbys også hjelp til å skrive selve søknaden enten av helsestasjonen eller 


åpen barnehage. 


 


Det pekes på PPT og barnehagemyndighet kan bli kontaktet av sykehus, helsestasjon, ergo- og 


fysioterapitjeneste, eller at foreldre selv dersom barnet ikke går i barnehage.  Virksomhetsleder 


barnehage opplyser at Nes kommune har hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn som ikke 


går i barnehage. Leder helsestasjon og leder åpen barnehage viser til at det er et godt tverrfaglig 


samarbeid om barn som trenger særskilt hjelp. Samlokalisering i Familiens hus letter samarbeidet 


også med barnevernet som trekkes inn dersom foreldre ikke gir samtykke til samarbeid.  


 


Virksomhetsleder barnehage peker på at Familiens hus med helsestasjon, åpen barnehage, 


nettverksarbeid og barnevernstjeneste samlet på ett sted, legger godt til rette for at barn som ikke 


går i barnehage og som ikke utvikler seg som forventet, fanges opp. Barn følges opp på 


                                                


 


 
9
 Veileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 


Helsedirektoratet, 2004) 
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helsestasjonen på faste alderstrinn i tråd med veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste10. Ved 


hver konsultasjon vurderes barnets generelle utvikling, adferd og språkutvikling. Dersom det er 


grunn til bekymring tas dette opp med foreldre og andre fagpersoner, blant annet samarbeides det 


tett med Åpen barnehage. Barnehagens faste kontaktperson i PPT trekkes inn og de nødvendige 


tiltak og tverrfaglig samarbeid settes i gang rundt barnet og familien. Det er inngått 


samarbeidsavtale mellom helsestasjon og PPT om raskt å ta kontakt hvis bekymring for et barn, slik 


at barnet får hjelp så tidlig som mulig. 


3.4 Saksbehandlingstid 


Det legges i undersøkelsen til grunn at saksbehandlingstiden, fra tilmelding til PPT og til et 


enkeltvedtak er fattet, skal være «forsvarlig». Med forsvarlig menes det at den skal skje « i løpet av 


rimelig tid» og «uten ugrunnet opphold» (Utdanningsdirektoratet 2014).  


 


Revisjonen gjennomgikk mappene til samtlige barn under skolepliktig alder som ble tilmeldt til PPT i 


2015, til sammen 23 barn. Av disse 23 var det imidlertid 4 med vedtak om spesialundervisning (jf. 


opplæringslova § 5-1) for påbegynnende skoleår, og disse er ikke inkludert i den videre analysen. 


Noen av mappene inneholdt flere tilmeldinger, sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak og disse er 


inkludert. Totalt antall saksbehandlingsløp som er gjennomgått i denne undersøkelsen er til 


sammen 25. 


 


Tid for saksbehandlingstid er regnet fra tilmelding til PPT til enkeltvedtaket i kommunen er fattet. 


Figuren under viser saksbehandlingstiden for de mappene revisjonen har gjennomgått. 


 


Tabell 1 Saksbehandlingstid i Nes kommune 2015 (i dager) 


Tid fra tilmelding til PPT til 
sakkyndig vurdering foreligger 


Tid fra sakkyndig vurdering 
foreligger til vedtak er fattet 


Total tid 


83 3 86 


44 14 58 


74 78 152 


11 68 79 


40 18 58 


67 21 88 


80 24 104 


119 15 134 


40 17 57 


46 9 55 


                                                


 


 
10


 Veileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 


Helsedirektoratet, 2004) 
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65 23 88 


67 22 89 


58 6 64 


105 14 119 


65 23 88 


55 63 118 


98 25 123 


49 17 66 


87 12 99 


97 20 117 


25 24 49 


46 90 136 


84 20 104 


251 9 260 


103 24 127 


 Gjennomsnitt 74 26 100 


 


 


Av de 25 saksbehandlingsløpene revisjonen legger til grunn er det en sak som skiller seg ut og 


påvirker gjennomsnittsberegningen for tiden brukt på sakkyndig vurdering. I denne ene saken ble 


det brukt en samlet tid på 260 dager, hvorav 251 dager gikk til sakkyndig utredning. Leder PT 


informerer i intervju at det vil kunne forekomme at enkeltsaker tar lengre tid enn forventet. Disse vil 


imidlertid skje unntaksvis, og med grunner knyttet spesielt til saken og ikke til rutinene for 


utredning.11  


 


Mappegjennomgangen viser at Nes kommune gjennomsnittlig bruker 74 dager fra tilmelding PPT til 


det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT. Fra sakkyndig vurdering foreligger til det er fattet 


enkeltvedtak tar gjennomsnittlig 26 dager. Bak gjennomsnittsberegningen ligger imidlertid store 


variasjoner i tid som brukes på å fatte enkeltvedtak. Den korteste tiden revisjonene fant var 3 dager, 


mens den lengste var 90 dager. Mappegjennomgangen viser også at det i enkelttilfeller hvor det 


brukes lengre tid på å fatte enkeltvedtak enn tiden brukt på sakkyndig rapport. Samlet 


gjennomsnittlig saksbehandlingstid, fra tilmelding til enkeltvedtak, er ca. 100 dager.  


                                                


 


 
11 Tas denne saken ut av utvalget er gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra tilmelding til sakkyndig vurdering 


67 dager og samlet saksbehandlingstid 94 dager. Dette gir, etter revisjonens vurdering, et riktigere bilde av 


Nes kommunes saksbehandlingstid. 
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Leder for PT bekrefter at det er et mål i tjenesten at det ikke skal brukes lenger enn 3 måneder fra 


tilmelding til vurdering er ferdig. Leder viser til rådgivernes tette kontakt med barnehagen og 


systemet med samarbeidsavtaler som faktorer for å lykkes med dette. Leder opplyser om at ved 


tilmelding til PPT er rådgiver med på et tilmeldingsmøte sammen med barnehage og foreldre. Ved 


dette møtet blir bekymringen diskutert, gjennomførte tiltak og resultatet av disse gjennomgått og mål 


for hjelp skissert. Tilmeldingen skrives i samme møte, samt innhenting av samtykke. Leder peker på 


at denne praksisen gjør at saken er godt kjent for saksbehandler, alle aktører er informert og man 


har unngått å bruke tid på innsending, fordeling av saksbehandler og mangler eller feil på tilmelding. 


 


Virksomhetsleder barnehage opplyser om at det er mål å behandle og fatte enkeltvedtak 


fortløpende og raskt få vedtaket ut til barnehage og foreldre. Virksomhetsleder peker på at tiden 


man bruker på å fatte enkeltvedtaket er noe avhengig av øvrig saksmengde. Virksomhetsleder 


trekker frem sakkyndig vurdering som kommer i barnehageopptaket, vil kunne ta lengre tid å få 


saksbehandlet.  


 


3.5 Revisjonens vurdering 


Revisjonens vurdering er at kommunen har utarbeidet tilstrekkelig skriftlige rutiner for å sikre at barn 


som kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp fanges opp. Revisjonens inntrykk er at rutinene er 


godt kjent og at barnehagene har etablert en praksis som sikrer at barn fanges opp gjennom 


observasjon, kartlegging og et tett samarbeid med pedagogisk tjeneste. Undersøkelsen tyder også 


på at det er lagt til rette for at barn som ikke går i barnehage fanges opp, blant annet på 


helsestasjon og i åpen barnehage.  


 


I følge kommunens rutiner skal alle barnehagebarn kartlegges systematisk. Dette for å minimalisere 


risikoen for at barn med særlige behov ikke fanges opp. Kommunen opplyser i intervju at det kan 


variere i hvilken grad barnehagene kartlegger barn like systematisk.  


 


Revisjonens undersøkelse av saksbehandlingstiden viser at kommunen har etablert en praksis som 


sikrer at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfylt retten innen rimelig tid.  
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4 SIKRER SAKSBEHANDLINGEN ET GODT TILBUD OM 


SPESIALPEDAGOGISK HJELP? 


4.1 Innledning 


Har et barn et identifisert behov for spesialpedagogisk hjelp skal det sendes tilmelding til PPT som 


utreder barnets behov og kommer med en tilråding om type tiltak og omfang på hjelpen barnet har 


behov for. På bakgrunn av tilrådingen fra PPT skal kommunen fatte et enkeltvedtak om hvorvidt 


barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Vedtak om avslag eller store avvik fra sakkyndig 


tilråding må begrunnes. Barnehagene har ansvar for å utarbeide individuell plan og årsrapport for 


hvert av barna som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 


 


Gode rutiner og praksis for utarbeidelse av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak bidrar til å sikre at 


tilbudet som barnet blir gitt er godt. Sakkyndig vurdering og vedtak skal sikre at barnets behov blir 


individuelt vurdert og at tiltaket er konkret beskrevet på bakgrunn av behovet. Planer og 


årsrapporter er viktig for å sikre at tilbudet som blir gitt blir tilpasset, vurdert og endret etter barnets 


behov og utvikling. Dokumentasjon og sporbarhet er i tillegg i samsvar med generelle krav til god 


forvaltningsskikk.  


 


Kapittelet vil redegjøre for kommunens rutiner for gjennomføringen av de ulike oppgavene. Videre 


vil funnene som ble gjort i mappegjennomgangen bli presentert med supplerende informasjon gitt 


fra relevante aktører i intervju. De spesialpedagogiske vurderingene som PP-tjenesten legger til 


grunn i enkeltsaker er ikke en del av undersøkelsen. 


 


Følgende revisjonskriterier legges til grunn: 


 


 


Problemstilling 2 
Revisjonskriterier 


I hvilken grad sikrer saksbehandlingen at barn 


med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får et 


tilfredsstillende tilbud? 


 Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak skal være 
en individuell vurdering og beskrive det anbefalte 
tiltakets innhold, omfang og organisering 


 Avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes 
 Det bør utarbeides individuelle planer for barn 


med vedtak om spesialpedagogisk hjelp 
 Det skal utarbeides rapport med evaluering av 


hjelpen minimum én gang i året 


 


4.2 Sakkyndig vurdering 


Nes kommune viser i all hovedsak til Utdanningsdirektoratets anbefalinger og rutiner for 


spesialpedagogisk hjelp, som gjennomgått i kapittel 4. Pedagogisk tjeneste har på sine nettsider 
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beskrivelser av hvilke oppgaver tjenesten yter, formål med tjenesten, saksgang generelt og linker til 


nødvendige skjemaer. 


 


Revisjonen har fått overlevert Pedagogisk tjeneste sin mal for sakkyndige vurderinger. Den 


beskriver en rutine at før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det utarbeides en 


sakkyndig vurdering av barnets behov. I malen er det presisert at sakkyndig vurdering skal utrede 


og ta stilling til hvorvidt barn har en sen utvikling eller lærevansker, eller om det er andre forhold om 


er viktige for barnets utvikling. Utredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende dokumenter som 


journaler i PPT, tidligere sakkyndige vurderinger, kartlegginger og lignende. I følge malen skal det 


innhentes bakgrunnsinformasjon hvor det blant annet vises til tilmeldingsdato. Det ligger i malens 


form at vurderingen skal gjøres på bakgrunn av informasjon fra foreldre, barnet, barnehagen, PP-


tjenestens egne undersøkelser og utredning fra andre.  


 


Malen legger til grunn at den sakkyndige vurderingen skal inneholde informasjon om: 


 Varighet  


 Tiltak 


 Omfang i timer 


 Organisering  


 


Revisjonens gjennomgang av mappene til de 23 barna under skolepliktig alder som ble tilmeldt til 


PPT i 2015, viste at PPT i Nes kommune følger den saksbehandlingspraksisen som er beskrevet og 


følger malen. Samtlige av de sakkyndige vurderingene revisjonen gjennomgikk tok utgangspunkt i 


barnets behov, viste til gjennomførte kartlegginger og korrespondanse med relevante aktører og 


instanser.  


4.3 Kommunens enkeltvedtak 


Nes kommunes mal for enkeltvedtak viser til at enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om: 


 Innhold etter sakkyndig anbefaling på ulike satsingsområder 


 Omfang i form av spesifisering av timer til henholdsvis pedagog, assistent og 


foreldreveiledning. 


 Organisering  


 


Kommunens enkeltvedtak inkluderer også en spesifisering av hvem som har ansvaret for 


henholdsvis sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, kommunens vedtaksmyndighet og klagerett. 


 


Mappegjennomgang viser at kommunen følger malen og dermed nasjonale føringer med tanke på 


innhold og form på enkeltvedtaket. Gjennomgangen viser videre alle enkeltvedtak følger tilrådingen 


fra PPT. Virksomhetsleder barnehage bekrefter i intervju at terskelen for ikke å følge sakkyndig 


vurdering er meget høy. Virksomhetsleder forklarer at det er ikke praksis på at kommunen faglig 


overprøver noe som har blitt utredet av noen med spisskompetanse på området. Videre presiserer 


virksomhetsleder at det ikke er mulighet for kommunen å fatte vedtak som strider mot sakkyndig 


vurdering på bakgrunn av blant økonomiske ressurser, og det heller ingen opplevelse av at det er 


ønskelig å spare inn på dette området. 
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Leder PT bekrefter at hun opplever at tjenesten er en betrodd tjeneste, med høy legitimitet. Hun 


viser også til at sakkyndige vurderinger blir kvalitetssikret internt og utarbeidet med bakgrunn i gode 


dialoger med både foreldre og barnehage.  


4.3.1 Iverksetting av vedtak 


Undersøkelsen er avgrenset til hvorvidt saksbehandlingen bidrar til å sikre et tilfredsstillende tilbud 


som spesialpedagogisk hjelp. Revisjonen har ikke således ikke undersøkt og vurdert innholdet i det 


tilbudet som faktisk blir gitt. I forbindelse med undersøkelsen er det likevel også innhentet 


informasjon om hvordan vedtakene om spesialpedagogisk hjelp oppleves å bli iverksatt. 


 


Alle barnehagene revisjonen har fått tilbakemelding fra bekrefter at barna får de timene de har krav 


på og at tilbudet barnet får er godt og i samsvar med vedtak, i noen tilfeller også mer enn hva 


vedtaket beskriver. Det vises også til at det er et godt samarbeid mellom samtlige av barnehagene 


og Pedagogisk tjeneste i Nes kommune.  


 


Leder PT opplyste i intervju at de utøvende spesialpedagogene (USP) skriver ned timene de bruker 


i sine kalendre, samt leverer fleksitidskjema til leder. Leder PPT bekrefter at det er et system som 


bygger på tillit, men det er lite sannsynlig at fravær av USP ville skje uten at noen reagerer. Leder 


peker på at det er tett samarbeid mellom USP og barnehage, og fravær ville raskt blitt oppfattet og 


rapportert. Barnehagestyrerne bekrefter til revisjonen at det er tett samarbeid mellom PT og 


barnehagene.  


 


Virksomhetsleder barnehage informerer i intervju at barnehagene tar sitt ansvar for den 


spesialpedagogiske hjelpen alvorlig. Det er en opplevelse at barnehagene anser viktigheten av et 


godt system på den spesialpedagogiske hjelpen som høy. Virksomhetsleder peker også på at 


tilstedeværelsen av pedagogisk tjeneste i barnehagene er en klar fordel. Pedagogisk tjeneste har 


en unik mulighet til å observere og ta det videre linja på en god måte hvis de skulle oppleve at barn 


ikke får den hjelpen de har krav på, i følge virksomhetsleder barnehage. Virksomhetsleder påpeker 


videre at hun aldri har opplevd observasjoner eller mistanke om at barn ikke får oppfylt vedtaket i 


praksis. 


 


På spørsmål om det er noen utfordringer med tanke på gjennomføringen av tilbudet til barn som har 


fått vedtak trekker enkelte barnehagestyrere frem det er få utøvende spesialpedagoger, som skaper 


en sårbarhet ved vakanse, sykdom eller ved generelt høyt arbeidspress. Det beskrives en praksis 


hvor PT inngår avtaler med den enkelte barnehage om bruk av egne pedagoger for 


gjennomføringen eller ansettelser av assistenter der dette trengs. Flere av barnehagene peker på at 


til tross for at dette er nødvendig for at barnet skal få oppfylt vedtaket, er det ikke alltid optimalt for 


barnet.  


 


Leder PT bekrefter at det har vært et nødvendig grep ved vakanse eller fravær av utøvende 


spesialpedagoger, for å kunne sikre at barn får den hjelpen de har krav på. Virksomhetsleder 


barnehage bekrefter at det tidvis kan være et bemanningsproblem vedrørende utøvende 


spesialpedagoger, som gjør det særlig sårbart for gjennomføringen av vedtak ved for eksempel 
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sykefravær.  Hun forklarer at barnehagene besitter høy kompetanse og det er et enklere og bedre 


alternativ å ta i bruk denne kompetansen. Det er utfordrende å få inn tilstrekkelig kvalifiserte vikarer, 


og disse har heller ikke kjennskap til barnet.  


 


Videre presiserer virksomhetsleder at etter hennes oppfatning gir PT i Nes allerede mye 


spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, sammenlignet med andre kommuner. Presset på ressurser 


vil imidlertid mest sannsynlig øke de nærmeste årene, både på grunn av befolkningsvekst og 


ytterligere fokus på tidlig innsats, som vil fordre mer ressurser til pedagogisk tjeneste. 


Kommunalsjefen er ifølge virksomhetsleder informert om denne utviklingen. Leder PT informerer om 


at det fra høst 2016 vil være 6 utøvende spesialpedagoger ansatt i tjenesten, fordelt på 


eksisterende stillingsprosent på 440 prosent.  


 


4.4 Planer og årsrapporter 


Nes kommune bruker Plan for spesialpedagogisk hjelp (PSP) for barn med vedtak om 


spesialpedagogisk hjelp. I følge rutinebeskrivelsen skal PSP vise målene for barnets utvikling, 


innholdet i hjelpen og hvordan hjelpen skal organiseres. PSP skal videre beskrive den hjelpen skal 


få kommende barnehageår med bakgrunn i enkeltvedtaket, samt langsiktige målsetninger og vise til 


tilretteleggingen av den spesialpedagogiske hjelpen. Det presiseres i rutinebeskrivelsen at PSP skal 


ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtaket. PSP skal utarbeides på bakgrunn 


av: 


 


 Beskrivelse av barnets fungering 


 Opplysninger fra foresatte 


 Sakkyndig vurdering 


 Opplysninger fra andre instanser 


 Innholdet i enkeltvedtak 


 


Det er beskrevet i rutinebeskrivelsene at barnets utvikling vil være avgjørende for når eller om en 


plan skal justeres før årsrapportering. Justering av mål eller deler av målene skal datofestas og 


tydeliggjøres i PSP. Rutinebeskrivelsen presiserer at hvis ikke barnet utvikler seg som forventet skal 


tiltaket og målene vurderes, eventuelt med nye vurderinger fra pedagogisk tjeneste. Løpende 


vurdering og dokumentasjon av barnets utvikling bør foreligge i følge rutinebeskrivelsen og at det er 


barnehagestyrers ansvar å utarbeide PSP. Rapporten skal sendes til foreldre, Oppvekst og 


utdanning og PP-tjenesten.  


 


Årsrapport bruker samme mal som PSP. Hvorvidt det er PSP eller årsrapport skal spesifiseres på 


malens forside. Malen har også tilpassede rubrikker og rader som skiller hvorvidt det er plan for 


spesialpedagogisk hjelp eller årsrapport. 


 


Ved gjennomgang av mappene fant revisjonen at det i stor grad er utarbeidet plan for 


spesialpedagogisk hjelp for barn med vedtak om dette.  Av de 23 mappene som ble gjennomgått, 
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var det 5 mapper hvor det ikke forelå PSP. For to av mappene hadde barna nylig fått vedtak (mai 


2016), men de resterende tre har hatt vedtak over 4 måneder.  


 


Utvalget revisjonen gjennomgikk mappene til hadde hatt vedtak på under 1 år, og det var følgelig få 


av barna med årsrapport per mai 2016.  I de mappene hvor det var vedtak fra tidligere år, var det 


utarbeidet årsrapport på disse vedtakene.  


 


Virksomhetsleder barnehage opplyser at fristene for utarbeidelse av PSP og årsrapport er nedfelt i 


årshjulet til barnehagen. Fristene er lik for alle barna, og ved at vedtak følger barnehageår gjør dette 


ryddig og oversiktlig. Virksomhetsleder forklarer at barnehagen utarbeider PSP og årsplan i 


samarbeid med utøvende spesialpedagog, som sender elektronisk kopi til barnehagemyndighet. 


Dokumentene kan tidvis være ganske omfattende, og i enkelte tilfeller har foreldrene vært med i 


utarbeidelsen av dem også. I intervju med PT forklarer leder at det er ikke noe krav om at PT får inn 


årsrapport og PSP til sine arkiver. Praksisen er allikevel at de får de inn, da barnehagene synes det 


er viktig å kunne diskutere planene med PT-tjenesten. Dokumentene oppleves, ifølge leder PT, som 


et godt verktøy for både barnehage og PPT.  


 


4.5 Revisjonens vurdering 


Revisjonens vurdering er at Nes kommune har utarbeidet tilstrekkelig maler for de ulike leddene i 


saksbehandlingsløpet. Undersøkelsen viser at malene følges i praksis. Sakkyndig vurdering og 


enkeltvedtak oppfyller de krav til form og innhold som er nedfelt i opplæringsloven og 


forvaltningsloven. Undersøkelsen viser også at barnehagene i all hovedsak følger kommunens 


rutiner for utarbeidelse av individuelle planer og årsrapporter, og at disse sendes inn til Pedagogisk 


tjeneste for arkivering i barnets mappe. 


 


Det er revisjonens vurdering at kommunens praksis for saksbehandling bidrar til å sikre at barn med 


vedtak om spesialpedagogisk hjelp får et tilfredsstillende tilbud.  
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5 SIKRES EN GOD OVERGANG TIL SKOLE? 


For barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp kan overgangen mellom barnehage og skole 


være mer utfordrende enn for andre.  En god overgang krever et tett samarbeid mellom barnehage, 


skole og foreldre, samt gode forberedelser. I dette kapitlet vil vi undersøke om kommunen sikrer 


dette gjennom gode rutiner for samarbeid og involvering.  


 


Følgende revisjonskriterier legges til grunn:  


 


 


Problemstilling 3 
Revisjonskriterier 


I hvilken grad sikrer kommunen en god overgang 


fra barnehage til skole for barn med vedtak om 


spesialpedagogisk hjelp? 


 Kommunen skal ha rutinebeskrivelser for 
overgangen mellom barnehage og skole for barn 
med spesialpedagogisk hjelp 


 Rutinene skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre 


 


 


5.1 Planer og rutiner 


Nes kommune har utarbeidet en plan for overganger (Plan for overganger, juni 2014) både fra 


barnehage til barneskole, barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående skole. 


Planen gjelder alle barn.  Planen er i følge leder i pedagogisk tjeneste (PT) tema på felles rektor- og 


styrermøter ca. 2 ganger per år og vurderes årlig. Våren 2016 er planen revidert av en gruppe 


bestående av én rektor, én styrer, leder for PT og utviklingsveileder i PT. 


 


Planen inneholder også et årshjul hvor det spesifiseres når de ulike tiltakene skal gjennomføres, fra 


september året før skolestart, til august/september året for skolestart.  


 


Det pekes i forordet til planen på at tiltakene er et minimum av hva som må gjøres i forbindelse med 


overgangene. Planen viser til både rammeplan for barnehagene (2006), prinsipp for opplæringen 


(2006), OECD-rapporten «Starting Strong II» (2006) og Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009), som 


alle på ulike måter behandler viktigheten av gode overganger mellom barnehage og skole. Det vises 


til at gode overganger virker stimulerende, mens dårlig tilrettelagte overganger kan virke negativt inn 


på barnets utvikling. Videre vises det til viktigheten av å legge opp til tiltak som øker forståelse for at 


barnehagens og skolens oppgaver i stor grad er sammenfallende og til viktigheten av at skolen får 


god informasjon om hvert barn før skolestart, slik at man får et godt utgangspunkt for tidlig og riktig 


innsats når barnet begynner på skolen.  
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I planen er det satt opp flere mål for overgangen mellom barnehage og skole og konkrete tiltak for å 


nå målene. Tabellen under viser en oppsummering av mål, tiltak og hvem som står som ansvarlig 


for gjennomføringen.  


 


Figur 5 Overgang til skole 


 


Mål Tiltak 


A1. Gjøre skolestarten så 


trygg og likeverdig som 


mulig for hvert enket barn  


 Skoleforberedende tiltak i barnehagen (styrer) 


 Besøksdager (rektor/styrer) 


 Fadderordning (rektor) 


 Første skoledag (rektor/kontaktlærer) 


 Fleksibel skolestart 


 Innskoleringsperiode 


(barnehagestyrer/rektor/PT/helsestasjonen 


(rektor/kontaktlærer) 


A2. Informere foreldre og 


legge til rette for et best 


mulig samarbeid mellom 


hjem og skole så tidlig som 


mulig 


 Innskriving (rektor) 


 Barn med spesielle behov for oppfølging. 


(PT/barnehagestyrere) 


 Foreldremøte barnehage/skole (barnehagestyrer) 


 Foreldresamtaler i barnehagen (barnehagestyrer) 


 Foreldremøte på skolen (rektor) 


A3. Sikre god kontakt 


mellom skole og 


barnehage slik at 


overgangen blir så god 


som mulig for barna 


 


 


 Oversende elevliste (styrer) 


 Overføring av opplysninger (styrer) 


 Overgangsmøte (rektor og styrer) 


 Nettverkssamlinger/felles skoleleder- og 


barnehagestyremøter (kommunalsjef for skole og 


barnehage, fagansvarlig for barnehagene og PT) 


 Hospitering (rektor/barnehagestyrer) 


 


 


 


Planen omfatter alle barn, men det nevnes spesifikt at når det gjelder foreldre til barn med spesielle 


behov for oppfølging, skal disse møte aktuelle instanser før barnet begynner på skolen. Det vises til 


at aktuelle parter i dette møtet kan være foreldre, barnehage, PT, skole og helsesøster (Familiens 


hus). I følge planen skal dette møtet skje senest oktober/november året før skolestart. Dersom 


barnet har behov for omfattende tilrettelegging skal dette imidlertid skje enda tidligere.  


 


Det vises i planen til at opplysninger om barnet overføres til skolen på et overgangsmøte, når 


samtykke fra foresatte til å gjøre dette er innhentet.   
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Kommunen har utarbeidet retningslinjer12 for overføring av informasjon mellom barnehage og skole. 


Retningslinjene gjelder alle elever. Det er også utarbeidet eget skjema som skal fylles ut 


vedrørende overføring av informasjon (vedlagt planen).  


 


Det er styrer i barnehagen som har ansvar for at overføringsskjemaene sendes til barneskolen. 


Overføringsskjemaet skal arkiveres i elevmappen.  


 


5.2 Erfaringer med overganger 


I tillegg til å undersøke kommunens rutiner for overgang til skole, har revisjonen fra intervjuer og 


spørreundersøkelse fått informasjon om hvordan overgangene oppleves å fungere i praksis.  


 


I spørreundersøkelsen gjennomført blant barnehagestyrerne viser samtlige til at det gjennomføres 


flere møter mellom barnehagene og skolene før skolestart. Resultatene fra spørreundersøkelsen 


tyder på at møtene gjennomføres på noe ulikt tidspunkt; noen svarer at det første møtet skjer 


høsten før skolestart, andre oppgir kun at det første møtet foregår tidlig, igjen andre oppgir at det 


gjennomføres møter etter behov.  Av undersøkelsen fremgår det at foresatte og PPT er sentrale 


aktører på møtene.  


 


PT-leder viser til at flere av PPT-rådgiverne følger de samme barna når de begynner i skolen, noe 


som skaper kontinuitet og god flyt av informasjon.  


 


Barnehagestyrerne viser til at det generelt er et godt samarbeid om barnas skolestart og at 


kommunen har gode rutiner for overgangen. Både PT-leder og virksomhetsleder viser i intervju til at 


rutinene og samarbeidet fungerer godt:  


Det er tydelige rutiner og klare frister på hvordan møter og overganger skal skje. Rutinene fungerer 


godt i praksis, det kan skje at det glipper, men det er veldig sjelden.  


Når vi sammenligner med andre merker vi at vi har et formelt, fastsatt og velfungerende samarbeid. 


Vi har fått på plass mer struktur og har en fast hyppighet på møter mellom styrere og rektorer, de 


møtes fast hver måned. Slik bidrar til å gjøre samarbeidet lettere.  


Det vises også til at en del barnehager og skoler er med på prosjekt «Proaktiv skolestart» og at 


disse har et ekstra tett samarbeid. 


 


Det nevnes ikke mange utfordringer i overgangen mellom barnehage og skole, men to av 


barnehagene peker på at det av og til kan være en utfordring at enkelte foreldre motsetter seg 


overføring av informasjon om barna til skolen. Dette bekreftes i intervju med virksomhetsleder 


                                                


 


 
12


 «Overføring av informasjon mellom barnehage og barneskole», vedlagt planen. 
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barnehage. En annen styrer peker på at sen oppstart av møter, avlysning av møter og lite tid på 


møter også kan være til hinder for en god overgang. 


 


5.3 Revisjonens vurdering 


Undersøkelsen viser at kommunen har planer og rutiner for å sikre at barn med vedtak om 


spesialpedagogisk hjelp får en god overgang til skole. Det er revisjonens vurdering at rutinene 


legger til rette for samarbeid om overgangen. Så langt revisjonens data strekker seg synes 


samarbeidet å fungere godt og uten store utfordringer også i praksis.  
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER 


Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 


er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 


kommunens praksis holdes opp mot, og grunnlaget for revisjonens vurderinger. Revisjonskriterier 


kan utledes fra lover, forskrifter og andre retningslinjer fra nasjonale myndigheter, kommunens egne 


rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.  


 


I denne undersøkelsen er kriteriene utledet fra følgende kilder: 


 Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 


(opplæringslova) 


 Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 


 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet 2006. 


 Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, 


Kunnskapsdepartementet 2008. 


 Veilederen Spesialpedagogisk hjelp, Utdanningsdirektoratet 2014 


 Veileder: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller 


spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet 2014b. 


 Informasjon om spesialpedagogisk hjelp på www.udir.no  


 


Retten til spesialpedagogisk hjelp  
Opplæringslova § 5-7 gir barn under skolepliktig alder som har et særlig behov for 


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


til hjelp er individuell og skal vurderes ut fra barnets behov på et selvstendig grunnlag. Ifølge 


Utdanningsdirektoratets veileder i spesialpedagogisk hjelp (Utdanningsdirektoratet 2014) kan ikke 


kommunen avslå en søknad om spesialpedagogisk hjelp av økonomiske hensyn, men kun hvis det i 


det enkelte tilfellet vurderes at barnet ikke har «særlige behov». 


 


Ifølge Utdanningsdirektoratet er hovedformålet med den spesialpedagogiske hjelpen å forbedre 


barnets forutsetninger for å begynne på skolen. Hjelpen skal med andre ord ha et pedagogisk 


siktemål. Hjelpetiltakene kan blant annet være knyttet opp mot barnets språklige, motoriske og 


sosiale utvikling (Utdanningsdirektoratet 2014). 


 


Det legges i undersøkelsen til grunn at for å sikre at retten til spesialpedagogisk hjelp blir oppfylt, 


bør det foreligge rutiner og være etablert en god praksis for å fange opp og identifisere barn med 


behov for hjelp. Det legges også til grunn at oppfyllelse av retten krever at tilbudet til det enkelte 


barn (som får vedtak om hjelp) kommer på plass i rimelig tid etter at behovet er identifisert.  


 



http://www.udir.no/
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Observasjon og kartlegging 


Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage, eller ikke. Det er 


heller ikke noe krav om at den spesialpedagogiske hjelpen skal gis i barnehage. Samtidig er det slik 


at de aller fleste barn under skolepliktig alder går i barnehage. Barnehagene blir således viktige 


arenaer for å fange opp barn med særskilte opplæringsbehov.  


 


Utdanningsdirektoratet peker på at barnehagepersonalet skal følge med på alle barns trivsel og 


helhetlige utvikling, blant annet gjennom observasjoner i hverdagen og i samarbeid med foreldrene. 


Barn som skiller seg fra sine jevnaldrende på viktige utviklingsområder, eller på annen måte utløser 


bekymring, skal observeres og kartlegges mer inngående og systematisk. Ved iverksettelse av slik 


kartlegging skal foreldrene informeres. Foreldrene skal også informeres om resultatet av 


kartleggingen (Utdanningsdirektoratet 2014). 


 


Foreldrene har rett til å kreve sakkyndig vurdering med sikte på å fastslå om barnet har et særlig 


behov og dermed rett til spesialpedagogisk hjelp. Hvis barnehagen, helsestasjonen eller andre 


vurderer at barnet kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp, må det innhentes samtykke fra 


foreldrene slik at PP-tjenesten kan gjøre en sakkyndig vurdering (Utdanningsdirektoratet 2014). Den 


sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten danner grunnlaget for kommunens enkeltvedtak. 


 


Forsvarlig saksbehandlingstid  


Utdanningsdirektoratet legger i sin veileder til grunn at saksbehandlingstiden skal være «forsvarlig». 


Det vises til at opplæringsloven ikke setter eksplisitte tidsfrister for PP-tjenestens behandling av 


saker om spesialpedagogisk hjelp, men det forutsettes at dette må skje «i løpet av rimelig tid». 


Direktoratet peker på at også forvaltningslovens regler må legges til grunn. Dette må ifølge 


direktoratet gjelde for hele prosessen; fra mistanke om at barnet har behov for spesialpedagogisk 


hjelp og til enkeltvedtak er fattet. Det vises til at i vurderingen av hva som er for lang 


saksbehandlingstid, vil barnets behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig 


føre til at f.eks. en total saksbehandlingstid på over tre måneder kan være for lang tid. 


 


I forbindelse med enkeltvedtak skal forvaltningsorganet ifølge forvaltningslovens § 11a forberede og 


avgjøre saken «uten ugrunnet opphold». Utdanningsdirektoratet legger til grunn at den sakkyndige 


vurderingen er en del av saksforberedelsen og at kravet i forvaltningsloven derfor også gjelder for 


PP-tjenesten. Kravet om at saken skal behandles «innen rimelig tid» innebærer ifølge direktoratet 


blant annet at PP-tjenesten eller kommunen ikke kan innføre ventelister for utredning av et barns 


behov for spesialpedagogisk hjelp. Direktoratet viser til at en venteliste strider mot barnets rett til 


spesialpedagogisk hjelp og at barnets rett til slik hjelp ikke skal utsettes på grunn av lang 


saksbehandlingstid hos PP-tjenesten. Med henvisning til opplæringslova § 13-10 pekes det i den 


sammenheng på at kommunen har ansvaret for å stille nødvendige ressurser til disposisjon, slik at 


det ikke oppstår ventelister. 


 


Dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes én måned etter at PP-tjenesten har mottatt henvendelsen, 


skal det gis foreløpig svar, hvor det informeres om hvorfor henvendelsen ikke kan behandles 


tidligere og anslås når svar kan ventes hvis det er mulig, jfr. forvaltningsloven § 11a, tredje ledd. 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SPESIALPEDAGOGISK HJELP TIL BARN UNDER SKOLEPLIKTIG ALDER Side 31 


 


Dette betyr ifølge Utdanningsdirektoratets veileder at PP-tjenesten skal gi melding til kommunen 


dersom deres saksbehandlingstid fører til at kommunen ikke kan behandle saken innen én måned. 


Kommunen skal sende et foreløpig svar til foreldrene.  


 


Ut fra gjennomgangen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 1: 


 


Problemstilling 1 Revisjonskriterier 


I hvilken grad sikrer kommunen at barn får 


spesialpedagogisk hjelp? 


 Kommunen bør ha rutiner for å fange opp barn 
som har behov for spesialpedagogisk hjelp 


 Kommunen må sikre en saksbehandlingstid for 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp som gjør at 
barnet får avklart sine rettigheter innen rimelig tid 


 


Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp 
God saksbehandling er grunnleggende for å kunne sikre at tilbudet om spesialpedagogisk hjelp er 


tilfredsstillende. For å sikre et forsvarlig innhold i den spesialpedagogiske hjelpen er det i 


opplæringslova flere krav til saksbehandlingen, som igjen er utdypet i veiledere fra nasjonale 


utdanningsmyndigheter. Dette omfatter krav til innholdet i, og sammenhengen mellom, vurderinger, 


vedtak, oppfølging og dokumentasjon av den spesialpedagogiske hjelpen. 


 


PP-tjenestens sakkyndige vurdering 


Den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten skal tjene to hovedformål: 


 


1. Utredningen skal vise om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 


2. Tilrådingen (anbefalingen) skal gi kommunen informasjon om hvilken hjelp som bør gis 


barnet. 


 


I utredningsfasen har PP-tjenesten ansvar for å foreta en helhetlig utredning av barnet ut fra den 


dokumentasjonen som finnes og som kan fremskaffes. Utdanningsdirektoratets veileder om 


spesialpedagogisk hjelp nevner de kilder og metoder som vil være aktuelle for PP-tjenesten å ta i 


bruk i sin utredning: 


 


 Samtale med foreldre og barnet. 


 Utdypende opplysninger og vurderinger fra barnehagen 


 Egne undersøkelser, observasjoner og annen kartlegging 


 Samarbeid med andre instanser (helsesøster, fastlege o.l.) 


 


Samarbeid med foreldre trekkes frem som særskilt viktig. Foreldrene skal ha innsikt i og påvirkning 


på barnets sak gjennom hele prosessen, og deres mening skal tillegges stor vekt. Foreldrenes 
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medvirkning bør fremgå i vurderingen til PP-tjenesten. Også det at PP-tjenesten møter og blir kjent 


med barnet i ulike situasjoner er ifølge direktoratet viktig for både utredningen og tilrådingen.  


 


Tilrådingen fra PP-tjenesten skal gi en tydelig beskrivelse av hvilket tiltak tjenesten vurderer som 


nødvendig for barnet. Opplæringslova § 5-3 annet ledd fastslår at det skal fremkomme hvilket 


omfang tiltaket skal ha, i form av en konkret anbefaling om antall timer i uken barnet skal ha 


spesialpedagogisk hjelp. Utdanningsdirektoratet viser i sin veileder til at PP-tjenesten i sin vurdering 


skal gi nok informasjon til at det er mulig for kommunen å fatte et enkeltvedtak som presist angir 


tiltakets form, omfang og organisering. 


 


Kommunens enkeltvedtak 


Den sakkyndige vurderingen danner grunnlaget for kommunens enkeltvedtak, der kommunen 


vurderer og avgjør om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen skal fatte enkeltvedtak 


både når hjelp innvilges og ved avslag. Enkeltvedtaket skal utarbeides etter reglene i 


opplæringsloven og forvaltningsloven, som blant annet omfatter krav til begrunnelse, foreløpig svar 


og opplysning om klagerett.  


 


I enkeltvedtaket skal det tydelig fremgå hvilket tilbud barnet skal få. Utdanningsdirektoratet (2014) 


viser til at enkeltvedtaket blant annet skal si noe om følgende punkter: 


 


 Innhold (hva slags tilbud barnet får) 


 Omfang (antall timer i uke/år o.l.) 


 Organisering (hvor og hvordan hjelpen skal gis) 


 Kompetanse (hvem som skal utføre hjelpen) 


 Tilbud om foreldreveiledning 


 


Det blir presisert i opplæringslova § 5-3 at dersom et vedtak om spesialpedagogisk hjelp avviker fra 


den sakkyndige vurderingen, skal begrunnelsen for vedtaket blant annet vise hvorfor kommunen 


mener at barnet likevel får et tilbud som oppfyller retten til slik hjelp etter § 5-7.  


 


Oppfølging og evaluering av spesialpedagogisk hjelp 


Utdanningsdirektoratet anbefaler at det utarbeides en plan for gjennomføringen av den 


spesialpedagogiske hjelpen som barnet har fått vedtak om. Det er ingen krav om utarbeidelse av 


individuelle opplæringsplaner (IOP) for barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, slik som for 


spesialundervisning i skolen. Direktoratet anbefaler likevel en plan som med utgangspunkt i 


enkeltvedtaket tydeliggjør av hvem, hvordan og når hjelpen skal gjennomføres.  


 


Opplæringslova § 5-5 krever at det én gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den hjelpen 


barnet har fått og en vurdering av utviklingen til barnet. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at det 


er de som utfører tiltaket som er ansvarlig for utarbeidelse av rapporten. Årsrapporten skal 


oversendes til både foreldre og kommunen.  
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Ut fra gjennomgangen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 2: 


 


 


Problemstilling 2 
Revisjonskriterier 


I hvilken grad sikrer saksbehandlingen at barn 


med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får et 


tilfredsstillende tilbud? 


 Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak skal være 
en individuell vurdering og beskrive det anbefalte 
tiltakets innhold, omfang og organisering 


 Avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes 
 Det bør utarbeides individuelle planer for barn 


med vedtak om spesialpedagogisk hjelp 
 Det skal utarbeides rapport med evaluering av 


hjelpen minimum én gang i året 


 


Overgang mellom barnehage og skole 
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet 2006) heter det at 


barnehagen, i samarbeid med skolen, skal legge til rette for barns overgang fra barnehage til første 


klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal i følge planen skje i nært samarbeid med barnets 


hjem. Det vises videre til at planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i 


barnehagens årsplan. I en egen veileder om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og 


skole, viser departementet til at kommunen kan konkretisere samarbeidet i eksisterende helhetlig 


planleggingsvirksomhet, eller i egne overordnede planer (Kunnskapsdepartementet 2008). Planen 


bør i følge departementet omfatte spesifikke rutiner for barn som krever spesiell tilrettelegging. 


 


Departementet legger videre vekt på at skolene får god informasjon om hvert barn før skolestart, 


slik at skolen bedre kan legge til rette for individuelle opplæringsløp allerede fra skolestart. 


Dokumentasjon fra barnehagen kan gi skolen informasjon om hva barna har opplevd, lært og gjort i 


barnehagen. Mange kommuner har ifølge departementet gode erfaringer med å overføre f.eks. 


mapper som viser barns utvikling og produkter. Samtidig vises det til at dersom barnehagen skal gi 


informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i dette. 


 


For barn som har særlige behov kan overganger være mer utfordrende enn for andre barn 


(Utdanningsdirektoratet 2014). Overgang fra barnehage til skole krever ifølge 


Utdanningsdirektoratet godt samarbeid og gode forberedelser. Alle aktørene bør involveres, og 


kontakt med barnets nærskole bør opprettes i god tid før skolestart.  


 


I en veileder om overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller 


spesialundervisning, understreker Utdanningsdirektoratet viktigheten av at de som er involvert i 


overgangen tar et felles ansvar for å samarbeide. Det pekes på at barnehage- og skoleeier har det 


overordnede ansvaret for å legge til rette for at samarbeidet mellom barnehager og skoler fungerer. 


Direktoratet anbefaler at kommunen utformer egne rutiner som sørger for at barnet blir godt ivaretatt 


i overgangsfasen (Utdanningsdirektoratet 2014b). 
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Barn som har hatt behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan ha behov spesialundervisning 


i skolen, med et er ingen direkte sammenheng mellom de to typene behov. PP-tjenesten vil kunne 


gi råd og veiledning om dette i det enkelte tilfelle, og dersom det er nødvendig vil PP-tjenesten 


kunne gjøre en ny sakkyndig vurdering av barnets behov (Utdanningsdirektoratet 2014). 


 


Ut fra gjennomgangen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 3: 


 


Problemstilling 3 
Revisjonskriterier 


I hvilken grad sikrer kommunen en god 


overgang fra barnehage til skole for barn med 


vedtak om spesialpedagogisk hjelp? 


 Kommunen skal ha rutinebeskrivelser for 
overgangen mellom barnehage og skole for barn 
med vedtak om spesialpedagogisk hjelp 


 Rutinene skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre. 
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VEDLEGG 2: GJENNOMFØRING OG METODE 


Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon13 som er 


fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 


revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  


 


Datainnsamling og datagrunnlag 
Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse, mappegjennomgang, spørreundersøkelse og 


intervjuer. 


Dokumentanalyse 


Revisjonen har innhentet og gjennomgått dokumenter som beskriver kommunens administrative 


organisering og ansvarsfordeling på området. For å undersøke hvorvidt Nes kommune sikrer at 


barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får dette, har revisjonen gjennomgått kommunens 


rutiner og retningslinjer for kartlegging av barn, saksgang i kommunen og kommunens oppfølging 


av enkeltvedtak. Kommunens rutinebeskrivelser har også blitt gjennomgått for å besvare hvorvidt 


tilbudet som gis er tilfredsstillende og hvordan kommunen håndterer overgangen til skole. 


Mappegjennomgang 


Revisjonen har gjennomgått mappene til barn som ble tilmeldt til PT for spesialpedagogisk hjelp i 


barnehage i 2015, til sammen 23 barn. Noen barn har flere vedtak og disse er inkludert i 


undersøkelsen. Mappegjennomgangen har gitt informasjon om tiden som er brukt på de enkelte 


leddene i saksgangen. Gjennomgangen har i tillegg gitt informasjon om i hvilken grad kommunen 


oppfyller krav til innholdet i sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak, og krav til planlegging og 


rapportering. 


Intervju 


For å få utfyllende informasjon om kommunens systemer for å sikre at barn med behov for 


spesialpedagogisk hjelp får sin rett oppfylt, gjennomførte revisjonen intervjuer med leder PT og 


barnehagefaglig ansvarlig i Nes kommune. I forkant av intervjuene utarbeidet revisjonen en 


intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål, dette for å sikre at alle problemstillingene i 


undersøkelsen ble besvart. Det er skrevet referater fra intervjuene, som igjen er verifisert av 


intervjuobjektene.  


 


Avdelingsleder helsestasjon og skolehelsetjeneste og avdelingsleder Åpen barnehage har bidratt 


med opplysninger til undersøkelsen gjennom å besvare spørsmål tilsendt på e-mail.  


                                                


 


 
13


 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 


Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Spørreundersøkelse 


For å få ytterligere informasjon om hvorvidt kommunen fanger opp de barna som har behov for 


spesialpedagogisk hjelp, samt hvordan overgangen til skole fungerer, ble det sendt ut et 


spørreskjema per e-post til 16 barnehagestyrere. De fordelte seg på 2 kommunale og 14 private 


barnehager. Av de 16 som fikk tilsendt spørreskjemaet fikk revisjonen svar fra 13 barnehagestyrere. 


Dataenes pålitelighet og gyldighet 
Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet 


betegner dataenes relevans for å besvare problemstillingene som er valgt. Revisjonen mener at 


dataene som denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og gir et forsvarlig 


grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner.  
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 
utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 
interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  


Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 
grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 
internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 
kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 
eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  
 


Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 
virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 
ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 
interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 
overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  


I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 
forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 
hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 
godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 
treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 
kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 
• Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 


eierskapsmelding? 
• Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 


for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 


• Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling 
• styret og daglig leder)? 
• Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 
Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 


• Måloppnåelse 
• Offentlige anskaffelser 
• Habilitet 
• Etikk og samfunnsansvar 
• Arbeidsmiljø 
• Økonomisk drift 


 
Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 
Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 
Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 


• Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 
• Interkommunale selskap (IKS) 
• Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 


kommuner 
• Heleide datterselskap til slike selskaper 
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Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 
eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 
til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 
selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 
(Øvre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 
selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse. 


  


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge 
grunnlaget for godt et politisk og administrativt håndverk samt skape en felles forståelse for 
hvordan det skal sikres felles styring av de interkommunale samarbeidene, herunder 
ivaretakelse av intensjonene i kommunale eiermeldinger.  


Eiermeldingen skal videre gi de 6 samarbeidende kommunene på Øvre Romerike en oversikt 
over eksisterende interkommunalt samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og 
styringsformer. Det sikrer blant annet at alle deltagende kommunene vil ha et godt 
informasjonsgrunnlag og at samarbeidet vil foregå på felles premisser. 


Gjennom selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves 
det at kommunenes folkevalgte utøver sitt eierskap og eierstyring innenfor de juridiske 
rammer som regulerer modellene for interkommunalt samarbeid. Eiermelding er derfor i 
tillegg ment å være et verktøy for de kommunene som vurderer inngåelse eller etablering av 
samarbeid. Den gir oversikt over de ulike typer organisasjonsformer med tilhørende 
regelverk og hvilke styringsmuligheter og ansvarsforhold som følger av disse.  


I utarbeidelsen av denne eiermelding er det er tatt utgangspunkt i ØRUs tidligere felles 
eiermelding «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)», Ullensaker 
kommunes eiermelding, prosjektrapporten” Styring av kommunalt samarbeid”, KS 
retningslinjer og styringsdokumenter fra kommunene på Øvre Romerike. I meldingen 
defineres begreper og det gis en beskrivelse av forskjellige samarbeidsmodeller og motiver 
for samarbeid I eiermeldingen er begrepet «samarbeid» benyttet som et samlebegrep for 
alle typer rettsfellesskap og organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid. 


Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 
kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


• Forvalter store økonomiske verdier 
• Utfører viktige kommunale oppgaver 
• Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 
• Politisk interesse og prestisje 
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• Betydning for omdømme 


Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 
ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 


samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
• Negativ økonomisk utvikling 
• Negativ medieoppmerksomhet 


Kommunens eierskap 
Nes kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskaper – IKS: 
• Romerike Revisjon IKS  
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
• Romerike Krisesenter IKS  
• Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB)  


Aksjeselskaper - AS 
• Kanmer AS 
• Nes kulturhus AS 


 
Kommunale foretak 


• Esval Miljøpark KF 
 
Interkommunalt samarbeid (kommunelovens § 27) 


• Digitale Gardermoen IS (DGI) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
• Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
• Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 


 
Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) 


• Voksenopplæring (Ullensaker) 
• Barnevernsvakt (Lørenskog) 
• Overgrepsmottak (Oslo) 
• Miljørettet helsevern (Nannestad 
• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Kongsvinger, sammen med Glåmdalskommunene) 


Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 
IKS (DGI), og ØRU/ØRIK i forrige periode. Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under 
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arbeid og behandles høsten 2016. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes 
oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 


Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


Kanmer AS Nes kommune 


Esval Miljøpark KF Kommunalt foretak. Virksomheten er en del av Nes 
kommune. 


Øvre Romerike 
utvikling (ØRU) 


Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune. 


Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal 


Øvre Romerike 
interkommunale 
innkjøpssamarbeid 
(ØRIK) 


Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune. 


Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal 


Voksenopplæring 
Øvre Romerike 


Vertskommunesamarbeid med Ullensaker som 
vertskommune. 


Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal 


 


Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene hvor det er mange 
eiere.  


Utdyping av de enkelte prosjektene 
Kanmer AS 
 
Esval Miljøpark KF 
 
Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
 
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
Utvalget ønsker å se på mer enn bare eierskap. Det er viktig å få med kommunens 
innkjøpspraksis, delegasjonsfullmakter mv. 
 
Voksenopplæring Øvre Romerike 
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Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 
variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 
selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 
flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 
prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 


NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 
som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 
standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 
tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 
kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 
tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 
etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 
prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 


Faktaark selskaper 
 


Kanmer AS 
Driftsinntekter i 2015 på 32,3 mill. kr 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 
Formål Individuell opplæring og utvikling, med 


mennesket i sentrum, gjennom allsidig 
virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom 
og ha høy grad av kvalitet og service. 
 


Etablert 1996 
Forretningskontor Nes kommune 
Aksjekapital Kr 810.000 
Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 


Arbeidsmarkedslovgivningen. 
Eier Nes kommune 100% 
Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 


for selskapsgjelden ut over det beløp som de 
har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


Generalforsamlingen Formannskapet 
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Styremedlemmer Øystein Seland (leder), Hans Julius Østvold 
(nestleder), Brita Gjellesvik, Tore Thomsen, 
Margareta Christina Brügger Ring, Ida Elisabeth 
Martinsen 


 


 


Nes Kulturhus AS 
Driftsinntekter i 2015 på 1,2 mill. kr 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 


Formål Å eie og drive utleie av kulturhus i Nes 
kommune, samt delta i annen beslektet 
virksomhet. 


 


Etablert 1999 


Forretningskontor Nes kommune 


Aksjekapital 21,9 mill kr 


Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet.  


Eier Nes kommune 100% 


Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 
for selskapsgjelden ut over det beløp som de 
har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


Generalforsamlingen Formannskapet 


Styremedlemmer Frits Peter Wahlstrøm (leder), Lillian Hansen 
(nestleder), Ingrid Fyhri 


 


Esval Miljøpark KF 
Driftsinntekter 2015: 71,7 mill kr 


Organisering/selskapsform Kommunalt foretak 


Formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde 
avfallsanlegget med tilhørende deponi, biogass 
anlegg og sorteringsanlegg for avfall, innenfor 
fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Oslo 
kommune og Nes kommune og kan i tillegg 
tilbys andre. 


 


Foretaket kan videre engasjere seg i virksomhet 
som naturlig hører sammen med formålet. Slikt 
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engasjement skal normalt skje gjennom 
eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er 
begrenset til innskutt kapital. 


 


Virksomheten skal levere tjenester på 
konkurransedyktige vilkår sammenlignet med 
tilsvarende foretak og bedrifter. Alle 
avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til 
selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges ved 
foretakets drift. 


Stiftet 21.09.2010 


Forretningskontor Nes kommune 


Hovedramme for virksomheten Kommuneloven og de instrukser kommunen gir. 


Styremedlemmer Hogne Ovin Røisheim (leder), Geir Dølvik 
(nestleder), Jenny Evjen, Åse Birgitte Skjærli, 
John Sverre Bråten 


Etiske retningslinjer Ja 


 


Romerike Revisjon IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 
deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 


Etablert 15.05.2013 


Deltakere Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 
kommune. 


Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 


Hovedrammer for virksomheten Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen. 


Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 01.01.2011. Nes kommune har p.t. en eierandel på 
7,6 prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 
og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 
eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 
deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 
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år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 
valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 
driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 
deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 
blant de ansatte. 


Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 
Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Under utarbeidelse 


Etiske retningslinjer Ja 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 
kommuner 


Hovedkontor Lørenskog kommune 


Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77, 
selskapsavtalen. 


Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Nes kommune har 
p.t. en eierandel på 7,6  prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 
Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 
% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 
kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 
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Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder), Bjørn 
Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


 


 


Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap 
Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 


oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (Brann- 
og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrifter: 
 
Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og 75. 
 
Likelydende lokale forskrift må vedtas av kommunestyrene i 
eierkommunene: 
Gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av 
søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV 
og gjennomføring av tilsyn. 
 
Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn 
eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for 
interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende 
organer selv fastsetter. Leveranser til andre enn deltakerne skal 
ikke være av et slikt omfang at det overstiger gjeldende lovverk og 
rettspraksis. 
 
Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de 
respektive kommunestyrer, som selv vedtar dokumentasjon av 
brannvesenet for brannvernregionen og bestiller tjenester av 
selskapet. 
Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og 
sårbarhetsanalyse og brannvernregionen. 
 
Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter 
brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter til representantskapet der loven selv ikke er til hinder 
for det. 
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Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler 
mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de 
tjenestene selskapet skal levere til den enkelte kommune. 
 
Avtalen skal bygge på dokumentasjon av brannvesenet, og i 
utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene. En 
deltaker skal likevel ha anledning til å få levert tjenester utover 
dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse for dette. 
Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess 
mellom eierkommunene og selskapet og legges fram for 
eierkommunene - innen utgangen av mai - som grunnlag for 
kommunens budsjettbehandling, for så vidt gjelder kommunenes 
kjøp og tjenester fra selskapet. 
 
Eierkommunene har ansvar for vannledningsnett og 
brannvernuttak innenfor egen kommune, inkludert merking, drift 
og vedlikehold av dette. 


Etablert 2004 


Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum og Nannestad.  


Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet De seks eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet. 
Eidsvoll: (2 stemmer), Gjerdrum:(1 stemme), Hurdal:(1 stemme), 
Nannestad:(1 stemme) 
Nes:(2 stemmer), Ullensaker:(2 stemmer). 


Styret Styret består av 7 medlemmer, og det antall medlemmer fra de 
ansattes organisasjoner som følger av lov om interkommunale 
selskaper. 


 


Romerike Krisesenter IKS  
 


Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres 
barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 
ellers oppfylle de krav som følger av lov om kommunale 
krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 


Etablert 2010 


Deltakere Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 
Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal 


Hovedkontor Skedsmo kommune 
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Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 
Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 
Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 
Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 
Nes 7,5 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser 


Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 
investeringer ut i fra eierandel. 


Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 
eierkommunene 


Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 
representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 
stemme hver. 


Styret 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 
Valgkomité. 


Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 
Vatndal Rustad, Ola Løberg, Siw Strøm (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Digitale Gardermoen IS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, 


service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Selskapet kan også ivareta slike 
oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de 
rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer 
som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til 
andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det 
overstiger 20 % av selskapets omsetning. 


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 


Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler Eidsvoll 23,8%, Gjerdrum 6,4%, Hurdal 3,5%, Nannestad 12,8%, 
Nes 23,4%, Ullensaker 30,1% 
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Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 


Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunenes ordførere. Hver kommune har en stemme og 
stemmevekten er 1/6. 


Styret Styret består av rådmennene i eierkommunene, samt én ansatt 
representant.  


 


 


 


Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (ikke eget rettssubjekt. 
Disposisjoner gjennom Eidsvoll kommune). 


Formål På vegne av skatteoppkreverne i deltakende kommuner å sørge 
for gjennomføring av de oppgaver som fremgår av 
skattebetalingsloven § 47, folketrygdloven kap. 17 og instruks for 
skatteoppkrever kap. 4 og vedtak i kontrollenhetens styre. 


Etablert 1995 


Deltakere Eidsvoll, Nes, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 


Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret Enheten ledes av et styre bestående av skatteoppkreverne i 
deltakerkommunene med valgt leder og nestleder. Hver 
kommune er presentert med 1 medlem i styre. 


 


Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (eget rettssubjekt). 
Formål Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for 


kommunene. ØRU’s målsetting er å styrke Øvre Romerike som 
region gjennom å være kommunenes felles redskap for 
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet 
tjenesteyting og effektivisering. 


Etablert 1998 


Deltakere Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 
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Hovedkontor c/o Sør-Gardermoen kultur- og næringspark, Tunvegen 17, 2060 
Gardermoen.  


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 


Styret Består av eierkommunens rådmenn, og ett medlem til.  


 


 


Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Gjennom et forpliktende samarbeid skal kommunene så langt det 


er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler 
for varer og tjenester. ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser 
for medlemskommunene. Omfanget av samarbeidet, rutiner og 
lignende er nærmere definert i felles reglement for anskaffelser. 


Etablert 2002 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 


Hovedkontor  


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


Rådmannsforum er faglig ansvarlig for ØRIK, mens det 
administrative ansvar ivaretas av ØRU. 


 


 


Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. 


Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke 
emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal 
nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk 
og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. 
 
Deltakerne kan følge opplæringen på tre ulike spor, avhengig av 
morsmålet og deres tidligere skolegang. Deltakere kan bytte fra 
ett spor til et annet spor i løpet av opplæringen. Målet er å forstå 
norsk, muntlig og skriftlig, og å kunne skrive og snakke norsk. 
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Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 


Hovedkontor Ullensaker kommune 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § Kl §28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


 


 


 


Overgrepsmottaket Oslo 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Oslo). 
Formål Primært for personer som er bosatt i Oslo, eller i situasjoner der 


overgrepet fant sted i Oslo. Fra 1/03-09 inkluderer tilbudet også 
kommunene på Romerike. Deltakende kommuner betaler i 
forhold til folketall. 
 
Overgrepsmottaket tilbyr beredskap 24 timer hele året med 
kvalifisert personell ved Oslo legevakt. Tjenesten omfatter 
akuttmottak, akuttundersøkelse med medisinsk prøvetaking og 
behandling, skadedokumentasjon og sporsikring, akutt 
psykososial rådgivning. 


Etablert 2009 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Nes, 
Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker. 


Hovedkontor Oslo legevakt. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret Styre består av 7 medlemmer, 2 av dem er politikere, resten – 
fagkyndige. 


 


 


Barnevernvakt Romerike Politidistrikt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Lørenskog). 
Formål Vakten fungerer som akutt og kriseberedskap for 


barnevernstjenestene i kommunene utenfor ordinær kontortid. 
Vakten er lokalisert ved Romerike politikammer. Samarbeidet gir 
en effektiviseringsgevinst i forhold til om hver kommune skulle 
hatt sin egen tjeneste. Det er etablert gode samarbeidsrutiner 
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mellom barnevernsvakten og barnevernstjenestene i 
kommunene. 


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Lørenskog, Sørum, Nittedal.  


Hovedkontor Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


Det løpende samarbeidet mellom brukerkommunene og politiet 
ivaretas gjennom to ulike møtefora: - kontaktutvalg - 9 medlemmer, 
fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra 
kommunenes administrasjon, 2 representanter fra 


Romerike politidistrikt, sosialsjef v/ Lørenskog kommune, leder av 
barnevernvakten 


- samarbeidsutvalg - leder for barnevernvakten, sosialsjef, 
leder/nestleder for barneverntjenesten i hver kommune, leder for 
operative tjenester. 


 


 


Miljørettet helsevern 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Nannestad). 
Formål Felles ressurs i for å ivareta ØRU-kommunenes ansvar for 


miljørettet helsevern. 
Etablert  


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Ullensaker og Nannestad. 


Hovedkontor Nannestad kommune. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  
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Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 
Proff.no 
Brønnøysundregisteret 
Politiske behandlinger 
Årsmelding/årsrapport 2015 
Tidligere eierskapskontroller  
 





		Innledning

		Om selskapskontroll

		Overordnet analyse

		Kommunens eierskap

		Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen

		Vurdering av eierskapets vesentlighet

		Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap



		Kommunens eierskap

		Tidligere kontroller

		Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden

		Utdyping av de enkelte prosjektene



		Gjennomføring av selskapskontroll

		Rapportering av gjennomførte selskapskontroll

		Rullering av planen

		Faktaark selskaper

		Kanmer AS

		Nes Kulturhus AS

		Esval Miljøpark KF

		Romerike Revisjon IKS

		Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

		Øvre Romerike Brann og Redning IKS

		Romerike Krisesenter IKS

		Digitale Gardermoen IS

		Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

		Øvre Romerike Utvikling (ØRU)

		Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK)

		Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR)

		Overgrepsmottaket Oslo

		Barnevernvakt Romerike Politidistrikt

		Miljørettet helsevern



		Kilder:
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1 Om Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 


Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus) ble stiftet 26.3.12. Selskapet er 
sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 


Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, 
Sørum, Ullensaker kommuner.  


 
Selskapet er opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. 
Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper jf. 


selskapsavtalen, og budsjettet er bygd opp etter diss prinsippene.  


1.1 Sekretariatets oppgaver  


Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 


saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes 
vedtak blir iverksatt. Sekretariatet utfører overordnet analyse og lager planene 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I tillegg utfører sekretariatet 


undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vi er en viktig faglig ressurs og 
diskusjonspartner for utvalgene og er det operative leddet som står for dialogen 


med rådmannen og revisjonen.  
 


I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  


1.2 Bemanning 


Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 
oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har for tiden noe ledig kapasitet, og selger 
sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  


2 Budsjettforutsetninger  
De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 


selskapet. Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 
pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  
 


Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. For mange er det for tidlig å komme med slike 


signaler. Regjeringen anslår i RNB nasjonal lønnsvekst i 2017 til 2,8% og en 
deflator på 2,7%. Rokus har en lønnsandel på 80 %. Vi har derfor lagt til grunn 


en justering av kommunenes betaling på 2,7 % i 2017. 
 
Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 % i 2017.  


 
3 Budsjett 2016 


3.1 Utgifter 
For å harmonisere styrehonoraret andre styrer på Romerike, vedtok 
representantskapet å nedjustere satsene for godtgjøring møtegodtgjørelse i R-


sak 3/16: 
 Styrets leder: kr 50 000,- 


 Nestleder: Kr 25 000,- 
 Styremedlemmer: Kr 20 000,- 
 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 
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Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 


nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 
 Representantskapets leder: Kr 15 000,- 


 Nestleder: Kr 5 000,- 
 


3.2 Inntekter  


Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra eierkommunene. Vi har i 
samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en tilskuddsøkning på 2,7 % fra 


2016 til 2017, noe som samlet utgjør 73 700 kroner.  
 


Kommunenes betaling for sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 


 Kommuner 2017 2016 2015 


Aurskog Høland  197 606  192 476 183 897 


Eidsvoll  228 474  222 542 212 623 


Fet  178 491  173 856 166 107 


Gjerdrum  158 070  153 966 147 103 


Hurdal  142 625  138 922 132 730 


Lørenskog  280 032  272 762 260 604 


Nannestad  181 320  176 612 168 741 


Nes  217 632  211 981 202 533 


Nittedal  227 168  221 270 211 408 


Rælingen  203 214  197 938 189 115 


Skedsmo  350 840  341 731 326 499 


Sørum  203 695  198 406 189 563 


Ullensaker  270 333  263 314 251 578 


Sum  2 839 500  2 765 775 2 642 500 


 
 


Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker er 
budsjettert med 150 000 kroner. Avtalen varer til høsten 2017 med opsjon på 


forlengelse i 2 år. 
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Driftsbudsjett      


  B 2017 JB 2016 B2015 R 2015 


Driftsinntekter         
Salgsinntekter          150 000           140 000           140 000       -237 391  


Refusjoner           53 000            62 000            75 500         -38 715  


Overføringer       2 839 500        2 765 775        2 642 500    -2 583 495  


Sum driftsinntekter       3 042 500        2 967 775        2 858 000    -2 859 600  


          


Driftsutgifter         


Lønn inkl. sosiale utgifter       2 461 500        2 419 500        2 271 500     2 183 800  


Kjøp av varer og tjenester          528 000           490 000           515 000        401 532  


Overføringer           53 000            62 000            75 500          38 715  


Sum driftsutgifter       3 042 500        2 971 500        2 862 000     2 624 046  


          


Driftsresultat                  -               -3 725             -4 000       -235 554  


          


Finansposter         


Renteinntekter             1 000              5 225              5 000         -36 900  


Sum finansposter             1 000              5 225              5 000         -36 900  


          


Motpost kalkulatoriske avskrivninger         


          


Ordinært resultat             1 000              1 500              1 000       -272 454  


          


Interne finansieringstransaksjoner         


Avsetninger         


Bruk av tidligere avsetninger         


     


Bruk av fond                  -               -61 508  
Finansiering av utgifter i 
investeringsregnskapet             1 000              1 500              1 000              505  


          


Regnskapsmessig resultat 0  0  0  -334 467  


         


         


         


Ramme for virksomheten       3 043 500        2 973 000        2 863 000    


(sum driftsutg. + sum finansutgifter)         
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Investeringsbudsjett 


    


Konto  B 2017 B 2016 B 2015 


    
UTGIFTER       


Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 
Dekning tidligere års 
underskudd       


Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 


        


Finansiering       


        


        


Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 


Bruk av disposisjonsfond       


Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 
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Detaljert budsjett 
Konto/   2017 JB 2016 2016 R 2015 


  UTGIFTER         


10100 Lønnsutgift faste stillinger 1 755 000 1 698 000 1 698 000 1 607 000 


10800 Godtgjørelse styret og valgkom 125 000 152 000 152 000 131 800 


  Sum lønn 1 880 000 1 850 000 1 850 000 1 738 800 


           


10910 Arbeidsgivers andel pensjon 280 000 270 000 270 000 165 000 


10911 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 000 


10999 Arbeidsgiveravgift 300 000 298 000 298 500 279 000 


  Sum sosiale utgifter 581 500 569 500 570 000 445 000 


  Sum lønn og sosiale utgifter 2 461 500 2 419 500 2 420 000 2 183 800 


           


11010 Kontorutgifter/rekvisita  10 000 19 000 19 000 7 245 


11020 Kopiering/papir/toner 10 000 25 000 25 000 6 266 


11030 Abonnementer 10 000 10 000 10 000 7 589 


11031 Faglitteratur 2 000 2 000 2 000 0 


11151 Bevertning 15 000 7 000 7 000 13 194 


11210 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 5 000 1 994 


11290 Diverse driftsutgifter 20 000 20 000 20 000 17 073 


11312 Mobiltelefon (inkl pc) 10 000 8 000 8 000 8 037 


11320 Porto  5 000 10 000 10 000 11 191 


11412 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 10 000 4 477 


11510 Kurs og konferanser 100 000 90 000 90 000 75 266 


11511 Eget kursarrangement 7 000 10 000 10 000 1 620 


11603 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 5 670 


11610 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 50 000 40 000 40 000 45 417 
11701   Diverse utlegg (ikke oppg pl)  15 000     10 521 


11732 Transport, off. kommunikasjon 20 000 15 000 15 000 6 793 


11862 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 417 


11910 Husleie 50 000 50 000 50 000 40 350 


11964 Kontingenter  47 000 45 000 45 000 41 272 


11970 Datautstyr/programvare 15 000 10 000 10 000 17 116 


11989 Avgifter, gebyrer 5 000 1 000 1 000 819 


12420 Driftsavtale IT - arkiv 55 000 51 000 51 000 25 782 


  Sum kjøp i tjen. produksj. 463 000 430 000 430 000 349 109 


           


12704 Revisjon 25 000 20 000 20 000 18 375 


13721 Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester 40 000 40 000 40 000 34 048 


  Sum kj. av tjen.erstatter egenprod. 65 000 60 000 60 000 52 423 


           


14290 Betalt mva  53 000 62 000 62 000 38 715 


  Sum momskomp 53 000 62 000 62 000 38 715 


           


15400 Avsetning til disposisjonsfond         


15700 Overføring inv.regnsk 1 000 1 000 1000 853 


15800 Regnskapsmessig mindreforbruk         


  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 853 


           


  TOTAL SUM UTGIFTER 3 043 500 2 972 500 2 973 000 2 624 899 
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  INNTEKTER         


16201 Div inntekter og refusjoner         


16500 Diverse avgiftspliktige inntekter -150 000 -140 000 0 -237 391 


  Sum salgsinntekter -150 000 -140 000   -237 391 


           


17290 Momskomp. Påløpt i drift -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 


  Sum refusjoner -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 


           


17500 Aurskog Høland       -197 606  -192 476 -192 476        -180 266  


17501 Eidsvoll       -228 474  -222 542 -222 542        -207 395  


17502 Fet       -178 491  -173 856 -173 856        -163 524  


17503 Gjerdrum       -158 070  -153 966 -153 966        -145 627  


17504 Hurdal       -142 625  -138 922 -138 922        -132 116  


17505 Lørenskog       -280 032  -272 762 -272 762        -252 546  


17506 Nannestad       -181 320  -176 612 -176 612        -166 033  


17507 Nes       -217 632  -211 981 -211 981        -197 857  


17508 Nittedal       -227 168  -221 270 -221 270        -206 179  


17509 Rælingen       -203 214  -197 938 -197 938        -185 240  


17510 Skedsmo       -350 840  -341 731 -341 731        -314 567  


17511 Sørum       -203 695  -198 406 -198 406        -185 627  


17512 Ullensaker       -270 333  -263 314 -263 314        -244 010  


18900 Overføring fra andre                  -2 508  


  Sum overføringer -2 839 500 -2 765 775     -2 765 775  -2 583 495 


           


19000 Renteinntekter -1 000 -5 225 -15 000 -36 900 


 19 300  Bruk av tidligere års nto. dr.res.       -61 508 


19400 Bruk av disposisjonsfond   0        -130 225                   -    


  Sum finansinnt./finanstrans. -1 000 -5 225 -145 225 -98 408 


           


  TOTAL SUM INNTEKTER -3 043 500 -2 973 000 -2 973 000 -2 958 008 


 
Lørenskog, 25.5.2016 


 
Mona Moengen sign. 


Sekretariatsleder 
 








 
 
 


Økonomiavdelingen 


 


NOTAT 
 
Vår ref.: Deres ref.:   Saksbehandler: Dato: 
 Sak 29/16 Revisjonsbrev nr.3 
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Merete Noonan 
 


05.10.2016 


 
Til: Nes Kontrollutvalg 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 29/16 Revisjonsbrev nr.3 – Årsregnskapet 2015 Nes 
Kommune «Kontroll utvalget vil be rådmannen om en skiftelig tilbakemelding i forhold til 
avstemming av balanseposter». 
 
I løpet av 2015 gjennomgikk vi og endret våre rutiner for årsavslutningen, vi fikk også etablert en 
prosedyre for dokumentasjon av balansen (vedlegg 1).  Vi tok i bruk verktøyet Sticos Oppslag 
Kommune for å sikre effektivitet og kvalitet i arbeidet vårt. Verktøyet inneholder relevante lover, 
forskrifter, standarder, og uttalelser om kommuneregnskapet samt skjemaer til bruk ved 
avstemming og dokumentasjon av balanseposter. I tillegg benytter vi NNK’s note og 
avstemmingsverktøy.  
 
Etter rådmannens vurdering er alle betydelige balanseposter for regnskapet 2015 avstemt og 
dokumentert. De er etter vår mening fremstilt på en oversiktlig måte og er lett tilgjengelig for 
revisjonen.  Rådmannen erkjenner imidlertid at vi fremdeles har mange ubenyttede fond som ikke 
kan dokumenteres med tilsagn.  Dette gjelder i hovedsak kompetansehevingsmidler på skolene.  
Disse vil bli inntektsført i regnskapet for 2016.   
 
I løpet av 2015 hadde vi utfordringer knyttet til sykepengerefusjon og hadde ved årsavslutning en 
pågående sak hos forvaltningsenheten (ERP system) for å rette problemet.  Balansepostene 
knyttet til sykepengerefusjon var imidlertid avstemt og dokumentert og oversendt revisjonen. 
Rådmannen redegjorde for dette i årsmeldingen 2015. 
I løpet av våren 2016 har vi hatt en detaljert gjennomgang av alle fordringer NAV for 
sykepengerefusjoner har ført til en netto tapsføring av refusjonskrav fra 2013-2015 på 3,9 
millioner kroner.  Rådmannen redegjorde for dette i 2.resultatrapport som ble behandlet i 
kommunestyret 21.juni.2016. 
 
 





