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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Vurdere alternativer for revisjon. 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Mandat for Hjorts vurdering av ulke organisasjonsformer for revisjon.

Saksopplysninger 
I forbindelse med kommunestyrets behandling 9.12.14 av Handlingsprogram 2015 – 2018 ble 

det fattet vedtak om å vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i 

interkommunalt samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. Siktemålet er å bli mer 

kostnadseffektiv og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på 

forvaltningsrevisjon.  

Kontrollutvalget skal avgi innstilling i saken, og fattet følgende vedtak på forrige møte (sak 

2/15): 

Under henvisning til kommunestyrets vedtak ber kontrollutvalget sekretariatet i 

samråd med rådmannen innhente en ekstern vurdering av alternative 

organisasjonsformer for revisjon som grunnlag for utvalgets innstilling. Utvalget 

forutsetter at kommunerevisjonen involveres på en hensiktsmessig måte. Utvalget 

legger vekt på at arbeidet ikke trekker ut i tid og tar sikte på at saken legges frem i 

kommunestyrets møte i juni. 

Sekretariatet har bedt Hjort foreta en vurdering av følgende punkter: 

 En beskrivelse av dagens organisering av Asker kommunerevisjon med utgangspunkt i

årsverk, lønnskostnader, kompetanse, faglig spesialisering mv.

 En beskrivelse av kommunerevisjonens leveranser inklusiv omfanget av tjenester

utover det pliktige.

 Kommunerevisjonens leveranser sett fra Regnskapsavdelingen.

 Sammenligne Asker kommunerevisjon med andre kommuners måte å organisere

kommunerevisjonen på, herunder innhente faktisk informasjon om de tre ulike

alternativene. Sentrale problemstillinger vil bl.a. være i hvilken grad større

kommunerevisjonsmiljøer vil være mer kostnadseffektive, sikre bedre rekruttering og

robuste fagmiljøer og ivareta hensynet til spesialisering.

 En oversikt over forholdet mellom de ulike revisjonsoppgavene (regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon), og fordeler/ulemper ved samlede eller delte tjenester.

 En kort beskrivelse av de alternative organisasjonsmodellene.

 Kort om forholdet til kommunens kontrollutvalg ved ulike alternativer.

Hjort er invitert til møtet for å presentere arbeidet så langt. 



3 

Kommunestyret har pekt på at kostnadene til revisjon er 25 % høyere enn kommunegruppe 

13, og at Asker er en av få kommuner som har egen kommunerevisjon. Det er rimelig å anta 

at kostnadene i noen grad henger sammen med kommunestørrelse og organisasjonsform. En 

masteroppgave fra Høyskolen i Oslo
1
 bekrefter funn fra tidligere undersøkelser som viser at

revisjonskostnadene pr innbygger synker med økende kommunestørrelse inntil et visst nivå, 

grovt sett går knekkpunktet ved ca. 10 000 innbyggere. Videre viser undersøkelsen at 

revisjonskostnader pr innbygger er lavere i kommuner som har valgt konkurranseutsetting (53 

kommuner) enn for andre kommuner.  

Det er ulike oppfatninger om hva som er de viktigste årsakene til prisforskjellene, men 

kvalitetsforskjeller trekkes ofte frem som en vesentlig årsak. Uavhengig av hvordan 

revisjonen er organisert, vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte forskrifter, metoder og 

standarder med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Kontrollutvalget fører 

tilsyn med revisjonen. Disse vilkårene sikrer en grunnleggende kvalitet på arbeidet uavhengig 

av valgt ordning.  

Det er rimelig å se hen til revisors kompetanse, erfaring, referanser og tidsbruk i en konkret 

vurdering av kvalitet. Hjorts vurdering vil beskrive dette for Asker kommunerevisjon.  

Det er foreløpig identifisert to aspekter knyttet til kvaliteten på regnskapsrevisjon og 

organisering som kontrollutvalget bør være oppmerksom på. Ulik risikovurdering ved 

fastsetting av vesentlighetsgrensene kan påvirke kvaliteten ved revisjonen. «Vesentlighet» er 

et sentralt begrep i revisjon. Det vil sjelden være mulig, og heller ikke ønskelig, å utarbeide et 

årsregnskap som er helt uten feil, da dette vil kreve unødvendig mye ressurser og kostnader 

uten at det blir tilsvarende økt nytte for regnskapsbrukerne. Revisor fastsetter derfor en 

vesentlighetsgrense for hvor stor feilinformasjonen (feilinformasjon som påvirker 

regnskapsbrukernes økonomiske beslutninger) skal være for at den skal rapporteres. En lav 

grense for vesentlighet innebærer en mer omfattende revisjon og omvendt. Prisen på den 

revisjonen som kommunen kjøper påvirker derfor i noen grad den risiko som kommunen er 

villig til å ta for å oppdage feil i regnskapet. Det er likevel ikke slik at alle feil under grensen 

ikke vil bli oppdaget, men sannsynligheten blir noe redusert ved en høy vesentlighetsgrense.  

Asker kommunerevisjon har ikke pleid å rapportere om sine vesentlighetsgrenser til 

kontrollutvalget. Privat revisjon har i andre sammenhenger gitt uttrykk for de ser hen til 

kommunens vektlegging av pris på revisjonen og kvaliteten på kommunens regnskapsarbeid 

ved fastsetting av grensen for vesentlighet. 

Et annet aspekt som kommunerevisjonen peker på, er at de gjør mer enn pliktig revisjon 

tilsier, og at deler av det de gjør er rådgivning overfor kommunen og tjenester som en 

leverandør i markedet ville fakturere ekstra for. Den eksterne vurderingen vil kartlegge 

omfanget av rådgivning og tjenester utover pliktig revisjon.  

1
 Hess-Bolstad, B. og H. K. Maugesten. (2014). Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en analyse av 

kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012. Masteroppgave i styring og ledelse, Høgskolen i Oslo og 

Akershus.  



4 

I henhold til revisjonsforskriften innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger, herunder om  

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets

vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på

området,

c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med

offentlige utredningskrav,

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller

om resultatene for virksomheten er nådd.

De fleste forvaltningsrevisjoner som gjennomføres har imidlertid en mer avgrenset 

tilnærming, og ser på regeletterlevelse og styringsverktøy mens vurdering av måloppnåelse og 

ressursbruk foretas i mindre grad. Når det gjelder kvalitet på forvaltningsrevisjon vil 

bestillingsdialogen mellom utvalget og revisor være styrende. I hvilken grad kontrollutvalget 

har vært involvert i arbeidet med og tatt eierskap til overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon er også i stor grad retningsgivende for utformingen av bestillinger som 

gis senere.  

Det legges ikke opp til en diskusjon om kvalitet knyttet til selskaps- eller eierskapskontroll. 

Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter om det er andre aspekter knyttet til kvalitet og 

organisering som utredningen bør være opptatt av.  

Videre fremdrift 

Vurderingen fra Hjort vil foreligge 22.5. Sekretariatet varsler allerede nå at det vil være behov 

for å beramme et ekstra møte for eksempel 1. juni for å behandle saken med sikte på at den 

fremmes for kommunestyret 16. juni. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Til: Hjort 

Fra: Kontrollutvalget i Asker 

Dato: 26.2.15 

Revisjon i Asker kommune - bestilling fra kontrollutvalget i Asker 

kommune 
I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2015 – 2018 9.12.14 ble 

verbalvetaket Vurdere alternativer for revisjon vedtatt:  

Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25 % 

høyrere enn kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen 

kommunerevisjon. 

Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative 

organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført 

av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig 

sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget tillagt innstillingsrett til kommunestyret i saker som gjelder valg av revisjonsordning, 

og fattet følgende vedtak i møtet 20.2.15: 

Under henvisning til kommunestyrets vedtak ber kontrollutvalget sekretariatet i 

samråd med rådmannen innhente en ekstern vurdering av alternative 

organisasjonsformer for revisjon som grunnlag for utvalgets innstilling. Utvalget 

forutsetter at kommunerevisjonen involveres på en hensiktsmessig måte. Utvalget 

legger vekt på at arbeidet ikke trekker ut i tid og tar sikte på at saken legges frem i 

kommunestyrets møte i juni. 

Et sentralt spørsmål er hvilke kvalitetsindikatorer de tre formene for revisjon skal vurderes ut fra. 

Asker kommunerevisjon peker på at de gjør mer enn pliktig revisjon tilsier, og at deler av det de gjør 

er rådgivning overfor kommunen og tjenester som en leverandør i markedet ville fakturere ekstra for. 

Vurderingen vil kartlegge omfanget av dette. En annen faktor som påvirker kvaliteten på revisjonens 

tjenester er den risikovurdering og vesentlighetsgrense som legges til grunn. Det er nokså vanlig å 

høre at leverandører i markedet har et mindre finmasket garn og høyere vesentlighetsgrense enn 

kommunerevisjonen. Vurderingen må ta for seg denne problemstillingen.  

Vi legger opp til at kontrollutvalget drøfter kvalitetsindikatorer i sitt møte 16. mars, og ber om at Hjort 

er tilstede i møtet. 

Utover dette bestiller kontrollutvalget en vurdering av følgende punkter: 

 En beskrivelse av dagens organisering av Asker kommunerevisjon med utgangspunkt i

årsverk, lønnskostnader, kompetanse, faglig spesialisering mv.

 En beskrivelse av kommunerevisjonens leveranser inklusiv omfanget av tjenester utover det

pliktige.

 Kommunerevisjonens leveranser sett fra Regnskapsavdelingen.

Vedlegg 1 sak 11/15



 Sammenligne Asker kommunerevisjon med andre kommuners måte å organisere

kommunerevisjonen på, herunder innhente faktisk informasjon om de tre ulike alternativene.

Sentrale problemstillinger vil bl.a. være i hvilken grad større kommunerevisjonsmiljøer vil

være mer kostnadseffektive, sikre bedre rekruttering og robuste fagmiljøer og ivareta hensynet

til spesialisering. Her kan vi sammenligne med Bærum som har kommunerevisjon, en eller

flere kommuner i KOSTRAgruppe13 som har deltar i et IKS (Drammen, og Skedsmo) og en

eller flere som kjøper tjenesten i markedet (Bergen og Tønsberg , sistnevnte er også er K13

kommune).

 En oversikt over forholdet mellom de ulike revisjonsoppgavene (regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon), og fordeler/ulemper ved samlede eller delte tjenester.

Regnskapsrevisjonen må legges til én ansvarlig revisor. Forvaltningsrevisjonen kan utføres av

den som er ansvarlig for regnskapsrevisjonen, men kan også utføres av en eller flere andre

revisorer.

 En kort beskrivelse av de alternative organisasjonsmodellene.

 Kort om forholdet til kommunens kontrollutvalg ved ulike alternativer.

Asker kommune deltar i et prosjekt som ser på kostnader til administrasjon i Asker og Bærum. 

Rapport fra dette prosjektet vil foreligge i mars, og kan benyttes som input.  

Vi har behov for rapportering underveis, både for å klarere fremdrift og for å kunne rapportere til 

kontrollutvalget som har månedlige møter. 

Vi ber om at Hjorts vurdering foreligger 22. mai 2015. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Orientering om ledelse og styring i Asker 

kommune. 

16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Orientering om ledelse og styring i Asker kommune. Notat fra rådmannen 3.3.15.

2. Ledelse og styring i Asker kommune.

Saksopplysninger 
I forbindelse med rådmannens orientering om kommunens arbeid med handlingsplan mot 

korrupsjon, varslet rådmannen at han ville orientere kontrollutvalget om ledelse og styring i 

Asker kommune. En beskrivelse av arbeidet er vedlagt saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Notat - politisk 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

15/188 - 033 ASKER 03.03.2015 

Orientering om ledelse og styring i Asker kommune 

Under henvisning til kontrollutvalgets ønske om å få en orientering om ledelse og styring i 

Asker kommune, oversendes kopi av hefet om dette temaet utgitt i januar 2015. 

Rådmannen vil komme og redegjøre for temaet på kontrollutvalgets neste møte 16.3.2015. 

Vedlegg 

Vedlegg 1 sak 12/15



Ledelse og styring i 
Asker kommune 

ASKER  |  MULIGHETENES KOMMUNE

Ledere viser vei, griper 
mulighetene og oppnår resultater 

sammen med andre

Vedlegg 2 sak 12/15





Innledning

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en 

forutsetning for at Asker kommune kan ivareta sin rolle 

som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. 

Dette heftet beskriver overordnede prinsipper og føringer 

for ledelse og styring i kommunen. 

Kommunens ledere skal gi retning, utnytte handlings-

rommet og være resultatorientert. Videre skal lederne 

legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som 

fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og 

læring, forbedring og innovasjon. 

Ledere har også ansvar for å etablere og følge opp 

administrative rutiner og systemer som skal sikre god 

virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige tjenester 

til innbyggere og brukere. Videre har ledere ansvar for 

kommunikasjon og informasjon, jf. kommunelovens § 4. 

Plan- og styringssystemet skal ivareta både de folke-

valgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og 

rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak og 

styringssignaler. 

Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal legge til rette for muligheter 
for innbyggerne, brukerne, næringslivet og frivilligheten. Med verdiene åpenhet, 
troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende 
og ansvarsbevisst lokalsamfunn. Det meste dreier seg om mennesker, og Askers 
innbyggere skal stå i sentrum for alt vi gjør.

Plan- og styringssystemet skal også sikre oppfølging av 

de fi re sentrale utfordringene som er gjennomgående for 

alle tjenesteområder:

 

Forebygging og tidlig innsats

God helhet og samhandling

God kvalitet

Nødvendig kompetanse

Vi skal skape en felles, helhetlig ledelsesplattform i Asker 

kommune. Lederutviklingsprogrammet fra 2015/2016 er 

et viktig tiltak for å oppnå dette. 

Videre skal vi legge vekt på forenkling og modernisering. 

Økt fokus på digitalisering, samhandling og samordning 

skal bidra til at ledere kan bruke mindre tid til administra-

sjon og mer tid til tjenesteutvikling og ledelse. 

Asker, januar 2015

Lars Bjerke

Rådmann

■

■

■

■
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Visjonen for Asker-samfunnet er:  

Asker – Mulighetenes kommune

Kommunens verdier er: 

Åpenhet – Troverdighet – 
  Gjensidig respekt
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1.1 VISJON OG VERDIER

Kommunens visjon og verdier er retningsgivende for 
alle ledere og medarbeidere i organisasjonen, og ligger 
til grunn for alle plan- og styringsprosesser. 

Åpenhet innebærer at ledere og medarbeidere praktise-

rer åpen kommunikasjon både internt og eksternt. Asker 

kommune er åpen om alt organisasjonen foretar seg og 

praktiserer meroffentlighet. 

Troverdighet betyr at ledere og medarbeidere i alle sam-

menhenger opptrer ekte, pålitelig og redelig.

Gjensidig respekt innebærer at ledere og medarbeidere 

gjennom sine holdninger anerkjenner andre mennesker 

som likeverdige og opptrer i samsvar med dette. 

1.2 LEDERROLLEN OG PRINSIPPER FOR 
GOD LEDELSE

Virksomhetsstyring handler om ledelse. Gode plan- og 

styringsprosesser forutsetter et lederskap som gir retning, 

ser muligheter og er opptatt av å oppnå resultater. 

Ledelse innebærer å påvirke prosesser for å nå fastsatte 

mål. Dette forutsetter både strategisk, faglig, personal-

messig og administrativ ledelsesaktivitet. 

Lederrollen består av to hovedelementer: 

Ledelse: Ledere skal legge til rette for en organisa-

sjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidspro-

sesser, godt medarbeiderskap og læring, forbedring og 

innovasjon.  

Administrasjon: Ledere skal etablere og følge opp 

administrative rutiner og systemer som skal sikre 

god virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige 

tjenester til innbyggere og brukere.

Ledelse kan deles inn i støttende og styrende lederatferd. 

En leder må til enhver tid vurdere hvilken lederadferd 

som er mest hensiktsmessig i den aktuelle situasjonen 

(situasjonsbestemt ledelse). 

Støttende lederatferd innebærer å legge til rette for 

samarbeidsprosesser hvor medarbeidernes ressurser 

utnyttes på best mulig måte for å nå fastsatte mål.

Lederen som støttespiller – Medarbeideren 

leverer arbeid og tjenester av god kvalitet gjen-

nom at leder bevisstgjør om ressurser, talent og 

potensial, og oppmuntrer, lytter, stiller spørsmål 

og er til stede.

Lederen som nettverkshjelper – Medarbeideren 

leverer arbeid og tjenester av god kvalitet gjen-

nom at leder gir tilgang på nettverk og bevisst-

gjør om bruk av interne og eksterne nettverk.

Styrende lederatferd innebærer tett styring og oppføl-

ging av medarbeiderne, der lederen tar beslutninger 

om arbeidsoppgaver og måten de utføres, for å nå 

fastsatte mål. 

Lederen som veiviser – Medarbeideren leverer 

arbeid og tjenester av god kvalitet gjennom at 

leder deler erfaringer, gir råd og går foran som 

rollemodell.

Lederen som pådriver – Medarbeideren leverer 

arbeid og tjenester av god kvalitet gjennom at 

leder gir konstruktive tilbakemeldinger og setter 

ting inn i nye perspektiver.

1 Ledelse

■

■

■

■
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Det er forventet at ledere i Asker kommune jobber syste-
matisk mot å nå mål, utviser støttende og styrende lede-
ratferd og leder med åpenhet, troverdighet og gjensidig 
respekt, for å skape muligheter for brukere, innbyggere 
og medarbeidere. 

Videre er det forventet at ledere evner å gjøre riktige 

prioriteringer, og tilrettelegger for gode prosesser i plan-

legging og gjennomføring av arbeidet. Asker kommune er 

en kunnskapsbedrift. Ledelse av ansvarliggjorte medarbei-

dere i en kunnskapsbedrift krever særlig oppmerksomhet 

på den menneskelige dimensjonen ved ledelse. 

Kommunikasjon og informasjon er virkemidler for å nå 

kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god 

måte. Kommunikasjon bør være en del av både planleg-

ging og gjennomføring av tiltak og prosesser. Kommunens 

ledere har ansvar for å ivareta nødvendige informasjons- 

og kommunikasjonstiltak.

Det er utarbeidet et forslag til visjon og prinsipper for god 

ledelse i Asker kommune. Visjonen og prinsippene tar 

utgangspunkt i transformasjonsledelse og situasjonsbe-

stemt ledelse som overordnede ledelsesteorier, og skal 

drøftes og bearbeides gjennom lederutviklingsprogram-

met i 2015/2016.

Foreløpige prinsipper for god ledelse i Asker kommune:

Foreløpig visjon for ledelse i Asker kommune:  

    Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår
        resultater sammen med andre. 

Sammen med andre: 

Tar del i og tar ansvar for 

tverrfaglig samarbeid i og 

utover egen organisasjon. 

Skaper samhandlingsarenaer 

for bedre måloppnåelse (team 

og teamledelse).

Griper mulighetene: 

Tilpasser lederstil til situasjon 

og person.

Har mot til å ta kalkulert risiko 

innenfor handlingsrommet.

Motiverer til læring og 

fornyelse.

Viser vei:  

Formidler mening, hensikt og 

setter retning for å nå mål. 

Er en god rollemodell gjennom 

å praktisere ord i handling. 

Oppnår resultater: 

Tydeliggjør forventinger.

Jobber kontinuerlig med 

å utnytte tilgjengelige 

ressurser best mulig. 
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1.3 FORENKLING OG DIGITALISERING

For å kunne utøve effektiv og god ledelse, er tid og prio-

ritering to viktige faktorer. Kommunen har mange krav til 

rapportering og dokumentasjon som er nødvendige i en 

profesjonell organisasjon. 

Riktig bruk av digitalisering kan forenkle administrative 

prosesser og legge til rette for bedre tjenester til innbyg-

gerne. Regjeringens satsning på «digitalt førstevalg» gir 

føringer for hvordan kommunene og andre offentlige 

aktører innretter sin virksomhet. 

Funksjonelle arbeidsprosesser og tett integrerte IKT-

løsninger bidrar til å redusere dobbeltarbeid og fjerne 

tidstyver. Økt digitalisering muliggjør større gjenbruk 

og deling av data, og reduserer behovet for tidkrevende 

manuell registrering og rapportering. 

Rådmannen er opptatt av å legge til rette for at ledere 

kan bruke mindre tid til administrasjon og mer tid til 

tjenesteutvikling og ledelse. Økt fokus på digitalisering, 

samhandling og samordning skal bidra til dette. 

Utvikling er å vikle ut fl okene

Det er viktig å ha en praktisk tilnærming til arbeidet med 

forenkling og utvikling. Det motsatte av «utvikling» er 

«innvikling». Hver gang kommunen vurderer å endre eller 

ta i bruk nye systemer og administrative prosesser, må det  

vurderes om disse vil føre til «utvikling» eller «innvikling». 

Rådmannen har derfor utarbeidet en sjekkliste for foren-

klingsarbeidet i Asker kommune. 

Ved planlegging av nye utviklingstiltak skal det 

vurderes om tiltaket bidrar til:

Mer effektiv tidsbruk

Å redusere dobbeltarbeid

At vi gjør færre feil

Økt deling og spredning

Lavere kostnad

Kapittel 7 gir en oversikt over oppfølgingsaktiviteter i 

arbeidet med å digitalisere og forenkle plan- og styrings-

prosessene i Asker kommune. 

■

■

■

■

■
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Prinsipper for virksomhetsstyring

Ledelsesfi losofi 

Organisasjonsform

O
p
p
d
ra

g

R
es

ul
ta

t

Mål og resultat-
styring

Gjennom føring 
av politiske 

vedtak

Etterlevelse 
av lover 

og forskrifter

Risikostyring 
og kontinuerlig 

forbedring

Effektiv ressurs-
anvendelse

Læring, 
forbedring og 

innovasjon

Linjestyring
Styring av basisorganisasjon

Prosjektstyring
Styring av en midlertidig organisasjon som et prosjekt eller program

Kontraktstyring
Styring av tjenester som ikke produseres i egen regi

Eierstyring
Styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis
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Kommunen er grunnmuren i det norske demokratiet, og 
ivaretar en rekke funksjoner innen tjenesteproduksjon, 
myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. 

Kommunens overordnede oppdrag er beskrevet i kom-

muneloven. Formålet med loven er å legge forholdene 

til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, en 

bærekraftig utvikling og en tillitsskapende forvaltning 

med høy etisk standard. 

Gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at 

kommunen får ivaretatt sin rolle som tjenesteyter, sam-

funnsutvikler og demokratisk arena. 

Plan- og styringssystemet i Asker kommune er helhetlig, 

og skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strate-

gisk styring og prioritering, og rådmannens ansvar for å 

iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Plan- og 

styringssystemet omfatter en rekke plan- og styringspro-

sesser som fremgår av årshjulet. 

Plansystemet består av kommunens overordnede og 

politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og 

prioriteringer blir gjennomført. 

Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens 

verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, 

mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at 

kommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv 

måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske 

rammer.

Modellen under illustrerer det helhetlige plan- og

styringssystemet i Asker kommune.

2 Helhetlig plan- og 
styringssystem

Løsningsvalg



12  |  LEDELSE OG STYRING I ASKER KOMMUNE

Asker kommune er administrativt organisert i en tonivå-
modell med to fullmaktsnivåer: Rådmannen (fullmakts-
nivå 1) og virksomhetslederne (fullmaktsnivå 2). 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, 

og rådmannsfunksjonen utøves av rådmannen selv, 

direktører og sjefer. All myndighet som kommunestyret 

er tillagt gjennom kommuneloven, og som kan delegeres 

til rådmannen, er videredelegert til rådmannen gjennom 

delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret. 

Virksomhetslederne leder, styrer og kontrollerer virksom-

heten etter delegert myndighet fra rådmannen. Virksom-

hetslederne har alle rådmannens fullmakter med unntak 

av oppsigelse, samt å binde opp senere års budsjetter/

overskridelser. 

Prinsippene for delegasjon legger til grunn at myndighet 
kan delegeres videre, men ikke ansvaret for å påse at 

myndigheten som er delegert blir forsvarlig utøvd. 

Rådmannen har ansvar for å følge opp at myndighet 

delegert til virksomhetslederne blir forsvarlig ivaretatt. 

Videre har virksomhetslederne ansvar for å følge opp at 

den myndigheten som er delegert fra rådmannen blir 

utøvd forsvarlig. Dette innebærer at både rådmannen og 

virksomhetslederne skal ha betryggende kontroll (intern-

kontroll) med virksomheten, jf. kommunelovens § 23. 

Som støtte i arbeidet med å ivareta dette ansvaret har 

kommunen etablert et Felles ledelsessystem. Felles le-

delsessystem består av rutinebeskrivelser og dokumenter 

som oppdateres løpende, og som skal sikre at kommunen 

utvikler seg som ønsket, overholder lover og regler, og at 

det er kvalitet og effektivitet i tjenestene. 

Felles ledelsessystem er ISO-sertifi sert i henhold til ISO-

standardene for Kvalitetsstyring (9001), Ytre miljø (14001) 

og Informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er Samfunns-

ansvar (26000) implementert som en veiledende stan-

dard. 

Modellen på neste side illustrerer forbedringssirkelen 

(PUFF-sirkelen) for virksomhetsstyring og ledelse. 
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Analyse

Beslutninger om tjenestekvalitet,

effektivisering og innovasjon

BMS-resultater

Nøkkeltall

Lederdialog

Håndtering av risiko

Håndtering av avvik

Rapportering

Tilsyn og revisjoner

Tjenesteproduksjon

Forvaltningsoppgaver

Planstrategien

Kommuneplanen

Handlingsprogrammet med BMS-mål 

ROS-analyser

Virksomhetsplaner

Lederavtaler

Planlegge

Vedta styringsdokumenter

med mål, rammer og krav

Følge opp

Vurdere resultatet i forhold

til mål, rammer og krav

Forbedre

Iverksette tiltak
for kontinuerlig

å forbedre
tjenestene og
forvaltningen

Utføre

Utføre tjenester
i henhold til
styrings-

dokumentene

Elementene i forbedringssirkelen (PUFF-sirkelen) ligger 
til grunn for all ledelsesmessig aktivitet knyttet til kom-
munens plan- og styringssystem.

Plan- og styringsprosessene beskriver hvordan ledere skal 

planlegge og utføre aktiviteter for å sikre kvalitet i tjenes-

tene og forvaltningen. Ledere skal følge opp resultatene i 

henhold til de mål og krav som er satt, og bruke resulta-

tene som grunnlag for tiltak for kontinuerlig å forbedre 

tjenestene og forvaltningen.

Gode plan- og styringsprosesser forutsetter et lederskap 

som gir retning, utnytter handlingsrommet og er resulta-

torientert. Samtidig må lederne legge til rette for en ar-

beidskultur som fremmer læring, forbedring og innovasjon 

i hele organisasjonen. Alle plan- og styringsprosesser skal 

gjennomføres med bakgrunn i kommunens verdigrunnlag, 

og verdiene skal være retningsgivende for den enkeltes 

adferd. 

Hovedavtalen og Asker kommunes interne retningslinjer 

for medbestemmelse og medvirkning utgjør rammeverket 

for partssamarbeidet i kommunen. Grunntanken er at et 

godt samarbeid, medbestemmelse og medinnfl ytelse skal 

bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune 

til beste for innbyggerne. 

Kommunen har en etablert struktur for medbestemmelse. 

Tillitsvalgtapparatet deltar i Partssammensatt utvalg 

(PSU), rådmannens medbestemmelsesmøte, Arbeidsmil-

jøutvalget (AMU) og i lokale medbestemmelsesmøter i 

virksomhetene. En rekke av de sentrale plan- og styrings-

prosessene som er beskrevet i årshjulet skal drøftes med 

de tillitsvalgte i medbestemmelsesmøter sentralt og 

lokalt. 

Asker kommune legger stor vekt på medvirkning fra inn-

byggere og brukere i arbeidet med utvikling av kommu-

nens tjenestetilbud. Kommunen benytter i dag fl ere ulike 

arenaer og tiltak for medvirkning, og enkelte av disse er 

lovpålagte. Medvirkning kan fi nne sted både på individ-

nivå i den direkte dialogen mellom tjenesteutøver og 

tjenestemottaker, og på systemnivå knyttet til tjenesteut-

vikling og tjenestekvalitet og mer generell karakter.
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Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale
føringer og politiske vedtak. Kommunens plansystem sikrer en helhetlig oppfølging av planene og oppgavene
som følger av disse.

Figuren under viser Asker kommunes plansystem. Alle ko mmunens overordnede planer vedtas av kommunestyret.

3.1 PLANSTRATEGIEN

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode
( reårsperioden), og senest innen ett år etter konstitu-
ering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og
langsiktige samfunnsplanlegging.

Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer
som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å
vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommu-
nens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer.
Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere
hele eller deler av kommuneplanen.

3.2 KOMMUNEPLANEN

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske
styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg
for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en
samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides
for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kom-
muneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og
nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvor-
dan planen skal følges opp i reårsperioden, og denne
skal revideres årlig. I Asker kommune innarbeides kom-
muneplanens handlingsdel i handlingsprogrammet.

3 Plansystemet

Kommuneplan

Samfunnsdel Arealdel

Handlingsprogram

Plan-
strategi

Grunnlagsdokumenter
Statlige føringer

Regionale føringer
Kommunale føringer

Kommunedelplaner

Virksomhetsplaner Reguleringsplaner
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Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes, 

utarbeides det et planprogram for kommuneplanen. 

Planprogrammet beskriver hvilke temaer som planlegges 

revidert i kommuneplanen, utredningsbehov og medvir-

kningsprosesser. 

3.3 HANDLINGSPROGRAMMET

Alle kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan 

som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 

utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økono-

miplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst de 

fi re neste budsjettårene. I Asker kommune innarbeides 

økonomiplanen sammen med årsbudsjettet i handlings-

programmet. 

Handlingsprogrammet inneholder økonomiske rammer, 

mål og planlagte aktiviteter for kommende fi reårsperiode. 

De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i 

kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. 

3.4 FELLES GJENNOMGÅENDE PLANER

Kommunen har fl ere gjennomgående planer som gjelder 

for hele organisasjonen. Disse revideres normalt hvert 

fjerde år, og mål og tiltak innarbeides i handlingsprogram-

met og/eller virksomhetsplanene for oppfølging. 

De gjennomgående planene er:

 

Arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014

IKT-strategi for perioden 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015

Innovasjonsstrategi 2014-2017

3.5 VIRKSOMHETSPLANER

Mål og tiltak fra handlingsprogrammet, felles gjennom-

gående planer og annet relevant planverk som følger av 

planstrategien, videreføres og følges opp i virksomhets-

planene. 

Virksomhetsplanen er et administrativt dokument som 

skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, 

tiltak og resultater, samt oppfølging av politiske vedtak, 

lover og forskrifter. 

■

■

■

■

■
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4 Styringssystemet
4.1 VIRKSOMHETSSTYRING – DEFINISJON

Virksomhetsstyring i Asker kommune defi neres på 

følgende måte:

Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig 
aktivitet, styring og kontroll som skal bidra til 
å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og 
mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i 
tjenestene. 

Virksomhetsstyringen omfatter begge fullmakts-
nivåene og skal sikre at styringen skjer likt og 
samordnet mellom og innen tjenesteområdene

Virksomhetsstyring omfatter primært administrativ 

styring på fullmaktsnivå 1 og 2, og ikke politisk styring.

4.2 PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETSSTYRING

Det er utarbeidet seks likestilte prinsipper for virksom-

hetsstyring. 

Virksomhetsstyringen skal: 

Baseres på mål- og resultatstyring

Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak

Sikre etterlevelse av lover og forskrifter

Baseres på risikostyring og kontinuerlig 

forbedring

Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig 

ressursanvendelse

Sikre læring, forbedring og innovasjon

■

■

■

■

■

■
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MÅL- OG RESULTATSTYRING

Virksomhetsstyringen skal baseres på mål- og 

resultatstyring.

Dette innebærer at det skal planlegges og settes mål, og 

at resultatene skal måles og følges opp for å avdekke av-

vik og kontinuerlig forbedre og videreutvikle tjenestene. 

Hovedmålet for utviklingen av Asker-samfunnet er defi -

nert i kommuneplanen. I tillegg består kommuneplanen 

av mål og strategier innenfor utvalgte satsningsområder. 

Disse er av overordnet karakter og blir operasjonalisert 

blant annet gjennom handlingsprogrammet. 

Balansert målstyring (BMS) innebærer å sette tydelige 

mål og foreta systematisk måling av resultatene. Det er 

utarbeidet felles gjennomgående mål for alle kommu-

nens virksomheter, samt unike mål for tjenesteområdene. 

Målene er inndelt i seks fokusområder. BMS innebærer 

forenkling og prioritering, og bidrar til at man på en enkel 

og oversiktlig måte kan følge utviklingen innen de mest 

sentrale områdene i kommunen.

Hensikt

Sikre kontinuerlig forbedring og videreutvikling 

av tjenestene gjennom regelmessig oppfølging 

og analyse av resultatene.

Sikre læring og utvikling i organisasjonen.

De overordnede målene for utviklingen av 

Asker-samfunnet blir vedtatt hvert fjerde år 

som en del av kommuneplanen. BMS-målene 

blir vedtatt hvert år som en del av handlings-

programmet. 

Virksomhetene får tildelt økonomiske rammer, 

mål og andre føringer for tjenesteproduksjo-

nen i perioden gjennom oppdragsbrevet til 

handlingsprogrammet.

Det inngås lederavtaler mellom rådmannen 

og virksomhetslederne, samt mellom virk-

somhetslederne og mellomlederne. Leder-

avtalen forplikter partene til å gjennomføre 

mål og tiltak innen de rammer og fullmakter 

som er gitt. Virksomhetsplanen er en del av 

lederavtalen. 

Det gjennomføres halvårlig resultatoppfølging 

(lederdialog) mellom rådmannen og virksom-

hetslederne. Dette skal sikre måloppnåelse og 

overholdelse av rammer. Ved avvik eller risiko 

for avvik skal det iverksettes korrigerende og 

forebyggende tiltak. 

Prosess

Sentrale dokumenter

Kommuneplanen

Handlingsprogrammet

Oppdragsbrevet

Lederavtaler

Virksomhetsplaner

ROS-analyser

■

■

■

■

■

■

■

■
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GJENNOMFØRING AV POLITISKE VEDTAK

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv 

gjennomføring av politiske vedtak.

Dette innebærer at det skal være etablert systemer som 

sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt. 

Den enkelte saksbehandler har ansvar for at politiske 

saker er utredet i samsvar med prinsippet om fullført 

saksbehandling, at alternative løsninger kommer klart 

frem og at vedtak blir iverksatt. 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for at alle saker 

som legges frem for politiske organer er fullstendig og 

korrekt utredet, at sakene legges frem i henhold til opp-

satte frister, og at vedtak blir fulgt opp og iverksatt. 

Virksomhetsledere skal holde seg orientert om de vedtak 

som direkte gjelder eget ansvarsområde, samt forhold 

som berører alle virksomheter i kommunen. All tjenes-

teutøvelse og saksbehandling skal være i samsvar med 

politiske vedtak og øvrige administrative retningslinjer og 

instrukser.

Hensikt

Sikre at politiske vedtak blir fulgt opp og iverk-

satt, slik at kommunen utvikler seg i tråd med 

de folkevalgtes føringer. 

Sikre et godt og troverdig lokaldemokrati, og 

en tillitsskapende forvaltning med høy etisk 

standard.

Saksbehandler har ansvar for at politiske 

vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Rådman-

nen har etablert internkontrollsystemer for 

å sikre dette. 

Iverksettelse av politiske vedtak sikres også 

gjennom oppdragsbrev til handlingsprogram-

met, lederdialog, lederavtaler og virksomhets-

planer.

Det følger av delegeringsreglementet at det 

skal rapporteres til politisk nivå på enkelt-

vedtak fattet av rådmannen, eller som er 

videredelegert til virksomhetslederne. Rap-

porteringen skal sikre at den som har delegert 

myndigheten fra seg har betryggende kontroll 

(intern styring og kontroll).

Prosess

Sentrale dokumenter

Kommuneplanen

Handlingsprogrammet

Politiske saker

Oppdragsbrevet

Lederavtaler

Virksomhetsplaner

Rådmannens saksliste

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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ETTERLEVELSE AV LOVER OG FORSKRIFTER

Virksomhetsstyringen skal sikre etterlevelse av lover 

og forskrifter.

Dette innebærer riktig saksbehandling og tjenesteutøvel-

se, samt ivaretakelse av kommunens juridiske interesser 

som forvaltningsmyndighet, tjenesteprodusent og eier. 

All tjenesteutøvelse og saksbehandling skal være i 

samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Begge full-

maktsnivåer skal ha oversikt over og sikre etterlevelse 

av gjeldende lover og forskrifter som har betydning for 

oppgaveutførelsen. Utredning av eventuelle juridiske pro-

blemstillinger skal inngå som ledd i all saksbehandling.

Hensikt

Å etterleve lover og forskrifter skal beskytte 

brukere, innbyggere og samfunnet mot usaklig-

het, forskjellsbehandling og vilkårlighet fra 

kommunens side.

Sentrale dokumenter

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

Instrukser

Referat som viser årlig 

gjennomgang av lover 

og forskrifter

Rådmannen er ansvarlig for å etablere og 

vedlikeholde prosesser som sikrer at organi-

sasjonen overholder lover og forskrifter.

Virksomhetsleder er ansvarlig for at virksom-

heten gjennom sine prosesser har oversikt 

over og etterlever de til enhver tid gjeldende 

lover og forskrifter som styrer virksomheten. 

Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å sette seg 

inn i de kravene som gjelder for eget arbeid, 

og holde seg oppdatert om endringer.

Prosess

■

■

■

■

■

■
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RISIKOSTYRING OG KONTINUERLIG FORBEDRING

Virksomhetsstyringen skal baseres på risikostyring og 

kontinuerlig forbedring.

Risikostyring innebærer å analysere usikkerhet og iverk-

sette tiltak for å forebygge svikt og mangler ved tjenes-

tetilbudet. Risikostyring fjerner ikke all usikkerhet, men 

fører til en lavere sannsynlighet for at uønskede hendelser 

inntreffer.

Fullmaktsnivåenes ansvar for internkontroll fremgår blant 

annet av kommuneloven og annet lovverk, kommunens 

delegeringsreglement og interne rutiner. Internkontroll 

er en del av daglig ledelse og styring innen og mellom 

fullmaktsnivåene. 

Kontinuerlig forbedring og utvikling av forvaltning og 

tjenester innebærer at rådmannen og virksomhetene 

etablerer system og kultur for læring og kunnskapsdeling 

etter tilbakemeldinger fra brukere og innbyggere, hendel-

ser, måloppnåelse og andre resultater. 

Kommunen bruker AskerDialogen for håndtering av 

tilbakemeldinger på kvalitet fra innbyggere og brukere, 

samt uønskede hendelser og forbedringsforslag internt i 

virksomheten.

Hensikt

ROS-analyser bidrar til å forebygge uønskede 

hendelser eller mangler ved tjenestetilbudet 

som kan ha konsekvenser for brukere, innbyg-

gere, ansatte og lokalsamfunnet. 

Sentrale dokumenter

Oppdragsbrevet

Lederavtaler

ROS-analyser

Statistikk fra 

AskerDialogen

ROS-analyser skal gjennomføres på begge 

fullmaktsnivåer, og bør omfatte forhold som 

kan innvirke på måloppnåelse og overhol-

delse av lover og regler, politiske vedtak, 

økonomiske rammer og interne rutiner. Det 

skal ved behov iverksettes risikoreduseren-

de tiltak. Det skal gjennomføres en evalu-

ering av i hvilken grad risikoen ble redusert 

og bidro til forbedring av tjenesteytingen.

Risikoanalyser skal dokumenteres og følges 

opp gjennom regelmessig resultatoppfølging 

og lederdialog. 

Uønskede hendelser og forbedringer skal 

registreres og håndteres. Det skal iverksettes 

tiltak for å forebygge at uønskede hendelser 

gjentar seg. 

Nøkkeltall og annen styringsinformasjon skal 

analyseres som grunnlag for læring og konti-

nuerlig forbedring av tjenestene.

Prosess

■

■

■

■

■
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EFFEKTIVE ARBEIDSPROSESSER OG RIKTIG 
RESSURSANVENDELSE

Virksomhetsstyringen skal sikre effektive arbeidspro-

sesser og riktig ressursanvendelse.

Virksomhetsstyringen skal sikre en hensiktsmessig 

organisering, effektive arbeidsprosesser og god ressursan-

vendelse. Dette skal sikre at innbyggerne mottar tjenes-

ter av rett kvalitet og til rett tid, og at organisasjonens 

økonomiske og personalmessige ressurser blir benyttet 

på en effektiv måte og innenfor de vedtatte økonomiske 

rammer. 

Elementene i forbedringssirkelen (PUFF-sirkelen) ligger til 

grunn for utforming av de enkelte arbeidsprosessene. Det 

er vesentlig å identifi sere risikoen for svikt eller mangler, 

og å iverksette og følge opp forebyggende og risikoredu-

serende tiltak.

Virksomheten skal styres innenfor de mål og budsjett-

rammer som hvert år vedtas av kommunestyret gjennom 

handlingsprogrammet. En ansvarlig økonomistyring som 

følger handlingsreglene for drift og investeringer bidrar til 

et godt økonomisk handlingsrom som sikrer stabil drift og 

god bruk av ressurser.

Hensikt

Effektive arbeidsprosesser, samordning og rik-

tig ressursanvendelse skal sikre at innbyggerne 

mottar tjenester av rett kvalitet til rett tid.

Organisasjonen skal styres innenfor de mål og 

budsjettrammer som kommunestyret vedtar 

hvert år gjennom handlingsprogrammet.

Sentrale dokumenter

Handlingsprogrammet

Oppdragsbrevet 

Virksomhetsplaner

Lederavtaler

Arbeidsgiverpolitisk 

plattform 

Anskaffelsesstrategien

Organiseringen av virksomheten skal sikre 

god helhet, samhandling og samordning på 

tvers av fag- og tjenesteområder, effektiv 

oppgaveløsning og kvalitet for brukerne. 

Organiseringen skal ivareta krav til rolledeling 

og derigjennom sikre en reell internkontroll.

Arbeidsprosessene etableres ut fra forutgåen-

de analyse av risiko. Tiltak for å standardisere, 

effektivisere og kvalitetssikre arbeidsproses-

sene skal være en del av arbeidet for kontinu-

erlig å forbedre tjenestene. Arbeidsprosessene 

skal dokumenteres i Felles ledelsessystem.

Prosess

■

■

■

■

■

■

■

■
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LÆRING, FORBEDRING OG INNOVASJON

Virksomhetsstyringen skal sikre læring, forbedring og 

innovasjon. 

Dette innebærer at organisasjonen skal sikre kontinuerlig 

utvikling av tjenestene og medarbeidernes kompetanse. 

For å kunne møte velferdsutfordringene og opprettholde 

tjenestekvaliteten og kommunens rolle som samfunnsut-

vikler, kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse. 

Kommunen skal effektivisere og videreutvikle tjeneste-

tilbudet gjennom å bygge en åpen, dynamisk og robust 

innovasjonskultur. Det er nødvendig med større grad av 

deling og samarbeid på tvers av virksomheter og tjeneste-

områder. Videre skal det legges vekt på kompetanseutvik-

ling rettet mot strategiske kompetanseområder. 

Ledere har ansvar for å etablere system og kultur for 

læring og kunnskapsdeling. Videre har Kunnskapssenteret 

en sentral rolle som møteplass og arena for kunnskapsde-

ling og kompetanseutvikling på tvers i organisasjonen. 

Kunnskap om virksomhetens risikoområder er en forutset-

ning for innovasjonsarbeidet. Arbeidet med forbedring og 

videreutvikling av tjenestene må skje ut fra en metodisk 

tilnærming basert på kalkulert risiko. 

Hensikt

Gjennom kontinuerlig læring, forbedring og 

innovasjon skal organisasjonen bli bedre rustet 

til å møte komplekse utfordringer på smartere 

og mer effektive måter. 

Sentrale dokumenter

Kommuneplanen

Handlingsprogrammet

Oppdragsbrevet

Lederavtaler

Virksomhetsplaner

ROS-analyser

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Innovasjonsstrategien 

Alle enheter skal ha eller innhente tilstrekkelig 

kompetanse til å ivareta korrekt saksbehandling 

og tjenesteutvikling. Kompetanseutvikling skal 

vektlegges og rettes mot strategisk viktige kom-

petanseområder. Alle enheter skal ha kompetan-

seutviklingsplaner.

Medarbeidere og andre interessenter involve-

res i forbedrings- og innovasjonsprosjekter.

Det skal gis anerkjennelse for kreativitet og 

initiativ i innovasjonsarbeidet selv om dette 

kan innebære en risiko for å «gjøre feil». 

Innovasjonsarbeidet må imidlertid skje ut fra 

en metodisk tilnærming basert på kalkulert 

risiko. 

Prosess

■

■

■

■

■

■

■

■■
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Linjestyring 

Hoveddelen av tjenesteproduksjonen gjennomføres i 

linjen (basisorganisasjonen). 

All myndighet som kommunestyret er tillagt gjennom 

kommuneloven, og som kan delegeres til rådmannen, er 

videredelegert til rådmannen gjennom delegeringsregle-

mentet vedtatt av kommunestyret. 

Prinsippene for delegasjon legger til grunn at myndighet 
kan delegeres videre, men ikke ansvaret for å påse at 

myndigheten som er delegert blir forsvarlig utøvd. 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. 

Rådmannsfunksjonen utøves av rådmannen selv, direktø-

rer og sjefer.  

Rådmannen leder, styrer og kontrollerer virk-

somheten på grunnlag av delegert myndighet fra 

kommunestyret.

Rådmannen har videredelegert til virksomhets-

lederne (fullmaktsnivå 2) alle fullmakter med 

unntak av oppsigelse, samt å binde opp senere 

års budsjetter/overskridelser.

Rådmannen har ansvar for å følge opp hvordan 

myndighet delegert til fullmaktsnivå 2 blir for-

svarlig ivaretatt. Dette innebærer at rådmannen 

skal ha betryggende kontroll med virksomheten, 

jf. kommunelovens § 23.

Rådmannsfunksjonen (fullmaktsnivå 1) har følgende 

ansvar og myndighet:

4.3 STYRINGSMODELLER

Rådmannen (fullmaktsnivå 1) og virksomhetslederne 

(fullmaktsnivå 2) har i henhold til delegeringsreglemen-

tet ansvar for å iverksette politiske vedtak, prioriteringer 

og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i 

tjenestene. 

De ulike oppdragene kan løses på forskjellige måter. 

Kommunen har fi re ulike styringsmodeller:

Linjestyring 

Prosjektstyring 

Kontraktstyring 

Eierstyring 

De fl este oppdragene ivaretas i linjen i Asker kommunes 

basisorganisasjon (linjestyring). For større oppdrag som er 

avgrenset i tid og omfang, slik som utviklings- og utbyg-

gingsprosjekter, kan prosjektorganisering være en mer 

hensiktsmessig styringsform (prosjektstyring). Kommunen 

kan kjøpe tjenester i markedet fra private leverandører 

(kontraktstyring), eller oppdrag kan løses gjennom eta-

blering av selskaper som kommunen eier helt eller delvis 

(eierstyring). 

De seks prinsippene for virksomhetsstyring beskrevet 

ovenfor gjelder alle de fi re styringsformene linjestyring, 

prosjektstyring, kontraktstyring og eierstyring.

■

■

■

■

■

■

■
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Sjefer/direktører som ivaretar tjenesteovergripende 

funksjoner har følgende ansvar: 

Ha rådmannens myndighet innenfor eget 

ansvarsområde. 

Gi føringer og retningslinjer (felles ledelses-

system) som gjelder hele organisasjonen, både 

fullmaktsnivå 1 og 2. 

Føre kontroll med (overvåkning/internkontroll) 

at føringer og retningslinjer etterleves i hele 

organisasjonen, både på fullmaktsnivå 1 og 2. 

Gjennomføre ROS-analyse av de tjenesteovergri-

pende funksjonene. 

Lede egen støtteenhet. 

Virksomhetene i kommunen er ledet av virksomhets-

ledere

Virksomhetslederne (fullmaktsnivå 2) har følgende 

ansvar og myndighet:

Virksomhetsleder leder, styrer og kontrollerer 

virksomheten på grunnlag av delegert myndig-

het fra rådmannen.

Virksomhetsleder har alle rådmannens fullmak-

ter med unntak av oppsigelse, samt å binde 

opp senere års budsjetter/overskridelser. Dette 

innebærer at virksomhetsleder har ansvar for å 

sikre enhetens drift og tjenesteutvikling når det 

gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og 

organisatoriske forhold.

Virksomhetsleder har ansvar for å følge opp at 

den myndigheten som er delegert fra rådman-

nen blir forsvarlig ivaretatt. Dette innebærer at 

virksomhetsleder skal ha betryggende kontroll 

med virksomheten, jf. kommunelovens § 23. 

På fullmaktsnivå 1 er det etablert støtteavdelinger (øko-

nomi, HR, eiendom og utvikling) med egne ledere (sjefer/

direktører) som har rådmannens myndighet. Disse skal 

ivareta de felles tjenesteovergripende funksjonene for å 

sikre helhetlig ledelse og styring i hele organisasjonen, 

gjennom linjen. 

Alle på fullmaktsnivå 1 har rådmannens fullmakter innen 

sine ansvarsområder. Dette innebærer at direktørene har 

ansvar for å sikre tjenesteområdets drift og utvikling, 

både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmes-

sige og organisatoriske forhold (linjeledelse). 

■

■

■

■

■

■

■

■
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Kontraktstyring innebærer styring og oppfølging av all tje-
nesteproduksjon som ikke utføres av kommunens ansatte,
men som leveres av eksterne leverandører. Ansvaret for
kontraktstyring ligger i linjeorganisasjonen, og det er
viktig at kommunen har gode rutiner for internkontroll og
oppfølging av leverandørene.

Eierstyring

Asker kommune har opprettet selskaper og er interes-
sent i selskaper sammen med andre offentlige instanser,
privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet
for å utføre tjenester som kommunen har ansvar for. Valg
av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret.

Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) er
kommunens eierstyre, og ivaretar kommunens eierinte-
resser i kommunalt eide selskaper/foretak. Rådmannen
er sekretariat for eierstyret, og legger til rette for løpende
politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen
gjennom utredning av saker og oppfølging av represen-
tantskapsmøter og generalforsamlinger.

Prosjektstyring

Når kommunen skal løse en de nert oppgave innenfor en
planlagt tids- og ressursramme, som krever koordinering
og samordning på tvers i organisasjonen, kan det være
hensiktsmessig å organisere arbeidet som et prosjekt.

Asker kommune har en egen prosjektmodell som skal
sikre effektiv prosjektstyring. Denne tar utgangspunkt i
den nasjonale prosjektmetodikken i Prosjektveiviseren.

Alle prosjekter skal være forankret i et behov som er
de nert i linjen. Det er også linjeorganisasjonen som har
ansvar for å hente ut gevinstene fra prosjektet.

Asker kommune har innført porteføljestyring for sine
prosjekter. Hensikten med porteføljestyring er å sikre
koordinering og samordning av prosjektene, blant annet
med fokus på forenkling og gevinstrealisering. Rådman-
nens ledergruppe er porteføljestyre for kommunens I KT-
prosjekter og strategiske prosjekter.

Prosjektene i den strategiske prosjektporteføljen rappor-
terer til porteføljestyret etter en fastsatt mal to ganger
årlig (vår og høst). Det er etablert et prosjektkontor ved
Kunnskapssenteret som har ansvar for koordinering av
prosjektene, herunder utarbeidelse av rapporter til porte-
føljestyret.

Kontraktstyring

Asker kommune kjøper varer og tjenester i markedet for
ca. 1 mrd. kroner årlig over driftsbudsjettet. I tillegg blir
de este investeringene i kommunen utført av private
utførere. De som leverer varer og tjenester til kommunen
konkurrerer om oppdragene, i samsvar med reglene om
offentlige anskaffelser. Områder av prinsipiell karakter
som vurderes konkurranseutsatt fremlegges for politisk
behandling.
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Internkontroll inngår som en integrert del av kommu-
nens styringssystem. De seks prinsippene for virksom-
hetsstyring beskrevet i kapittel 4 er alle viktige for å sikre 
at kommunen har orden i eget hus. 

Rådmannen har i henhold til kommunelovens § 23 

følgende ansvar: 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administra-
sjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll. 

I samsvar med delegeringsreglementet har både 

rådmannen (fullmaktsnivå 1) og virksomhetslederne 

(fullmaktsnivå 2) ansvar for internkontroll. Dette 

innebærer at:

Rådmannen har ansvar for å følge opp at den 

myndigheten som er delegert fra kommunestyret 

blir forsvarlig ivaretatt. 

Rådmannen har ansvar for å følge opp hvordan 

myndighet delegert til fullmaktsnivå 2 blir for-

svarlig ivaretatt.  

Virksomhetsleder har ansvar for å følge opp at 

den myndigheten som er delegert fra rådmannen 

blir forsvarlig ivaretatt. 

Som støtte i arbeidet med å ivareta dette ansvaret har 

kommunen etablert et Felles ledelsessystem.

Felles ledelsessystem består av rutinebeskrivelser og 

dokumenter som oppdateres løpende, og som skal sikre 

at kommunen utvikler seg som ønsket, overholder lover 

og regler, og at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene. 

Felles ledelsessystem er basert på anerkjente sertifi se-

ringsprinsipper. Kommunen har valgt at systemet skal 

være sertifi sert i henhold til ISO-standardene for Kvali-

tetsstyring (9001), Ytre miljø (14001) og Informasjons-

sikkerhet (27001). I tillegg er Samfunnsansvar (26000) 

implementert som en veiledende standard. 

Kontinuerlig forbedring skal prege alle arbeidsprosesser 

på alle nivåer i organisasjonen. Ledere har en viktig opp-

gave med å sette søkelyset på det som fungerer bra for å 

kunne overføre «best practice» til andre arbeidsprosesser 

eller andre deler av organisasjonen. I tillegg må ledere 

sette søkelys på det som ikke fungerer bra for å kunne 

analysere årsaker, lære av feilene og iverksette forbe-

dringstiltak slik at feilene ikke gjentar seg. God dokumen-

tasjon er en forutsetning for dette.

Figuren under illustrerer modenhetsnivåer for en organisa-

sjons internkontroll. Asker kommune arbeider kontinuerlig 

for å være på et akseptabelt nivå innen ulike områder. 

5 Internkontroll 
– orden i eget hus

■

■

■



Nivå for mange 
virksomheter i dag

Antatt akseptabelt 
nivå på risikostyring og 
internkontroll

Nivå 5. Optimalisert
Internkontroll integrert med øvrig 
virksomhetsstyring med løpende oppfølging og 
kontinuerlig forbedringsarbeid.

Nivå 4. Overvåket
Periodisk oppfølging av etterlevelse, inkludert 
oppsummerende rapportering til styrende 
organer. Manglende etterlevelse følges opp.

Nivå 1. Upålitelig
Uforutsigbart miljø uten bevisst utforming av 
kontrolltiltak

Nivå 2. Uformelt/Ad-hoc
Prosessert og kontroller er designet og 
implementert, men liten grad av formalisering 
og dokumentasjon.

Nivå 3. Standardisert
Systematisk prosess hvor risikobaserte 
kontrolltiltak er designet, implementert, 
formalisert og dokumentert.

Effektivitet/
Trygghet

Risiko/
Usikkerhet
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Kommunen har behov for tilstrekkelig og riktig styringsin-

formasjon i alle plan- og styringsprosesser – fra planleg-

ging til tjenesteutførelse, oppfølgings- og forbedringsar-

beid. 

Systematisk lederdialog og rapportering fra virksomhe-

tene til rådmannen er en forutsetning for god administra-

tiv styring og kontroll. For å kunne forebygge uønskede 

hendelser, er det viktig med tilgang på god styringsin-

formasjon innenfor de risikoområdene som er avdekket 

gjennom ROS-analyser på virksomhetsnivå og tjenesteo-

vergripende funksjoner. 

Kommunens politiske rapporteringssystem består av 

månedsrapporter, tertialrapporter og årsrapport, som alle 

fremmes for politisk behandling. Det kan i tillegg vedtas 

særskilt rapportering. 

              Kunsten å
 fi nne balansen mellom 
  tillit og kontroll
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Asker kommune har et 4-årshjul som beskriver plan- og 
styringsprosessene for kommuneplanarbeidet, og et 
1-årshjul som beskriver de årlige strategiske plan- og 
styringsprosessene knyttet til handlingsprogrammet. 

Tidspunkt for de politiske plan- og styringsprosessene i 

1-årshjulet vedtas årlig av kommunestyret i egen sak. På 

bakgrunn av det politiske årshjulet utarbeider rådman-

nen et administrativt årshjul for administrativ styring og 

oppfølging. 

Figuren under illustrerer sammenhengen mellom 1-årshju-

let og 4-årshjulet.

6.1 4-ÅRSHJULET – KOMMUNEPLANPROSESSEN

Figuren under gir en oversikt over de mest sentrale aktivitetene i 4-årshjulet. Det vises til kapittel 3 for en nærmere 

beskrivelse av kommuneplanarbeidet.

6 Årshjulet

2011/2015

PLANSTRATEGI

PLANPROGRAM FOR 

KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV 

KOMMUNEPLANEN

GRUNNLAGS-

DOKUMENTER

2016 2017/2018 2018
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6.2 1-ÅRSHJULET – HANDLINGSPROGRAMPROSESSEN
Figuren under gir en oversikt over de mest sentrale aktivitetene i 1-årshjulet. Listen er ikke uttømmende. Det vises til 

Felles ledelsessystem for en mer detaljert oversikt.
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Rådmannen vil fortsette arbeidet med å skape en felles, helhetlig ledelsesplattform for ledere i Asker kommune, samt 
videreutvikle og forenkle plan- og styringssystemet. 

Følgende aktiviteter er allerede i prosess eller vil bli iverksatt:

7 Videre arbeid og oppfølging

Ledelse Risikostyring

Plan- og styringssystemet

Drøfte, bearbeide, forankre og gjennomføre 

visjon og prinsipper for ledelse i Asker kom-

mune som en del av lederutviklingsprogram-

met 2015/2016.

Videreutvikle risikoanalyse og ledelsens gjen-

nomgang som verktøy for å avklare og drøfte 

risikobildet på de ulike ledernivåene. 

Etablere et nytt digitalt kvalitetssystem som 

sikrer gode plan- og styringsprosesser. 

Gjennomføre løpende opplæring i ledelse 

og virksomhetsstyring som en del av Leder-

skolen.

Videreutvikle interne revisorteam som skal 

sikre systematiske revisjoner og læring på 

tvers av virksomheter og tjenesteområder. 

Videreutvikle internkontrollarbeidet på begge 

fullmaktsnivåer, slik at internkontroll blir fullt 

ut integrert i virksomhetsstyringen. 

Gjennomgå kommunens ISO-sertifi sering og 

vurdere hvilke standarder kommunen bør 

være sertifi sert på. 

Videreutvikle og forenkle kommunens plan- 

og rapporteringssystem som en del av arbei-

det med planstrategien.

Videreutvikle prosjekt- og porteføljestyring for 

å sikre en effektiv organisering av utviklings-

arbeid, med fokus på gevinstrealisering. 

Revidere reglement for delegasjon fra full-

maktsnivå 1 til fullmaktsnivå 2. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Henvendelse fra Box arkitekter. 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Påstand om brudd på kommunens etiske retningslinjer ved behandling av søknad sak

15/180 i Bygningsrådet 28.1.2015, epost fra Øivind Lunde 11.2 og 16.2.2015 med

vedlegg.

Saksopplysninger 
Øivind Lunde i Box arkitekter har henvendt seg til kontrollutvalget vedrørende påstått brudd 

på kommunens etiske retningslinjer ved behandling av en konkret sak i Bygningsrådet.  

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det 

kan defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å 

behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 

det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder 

henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget 

selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere 

saken.»  

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med 

forvaltningen. For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en 

tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 

sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager på 

enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan indikere 

svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 

retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll.   

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer om og eventuelt hvordan den konkrete 

henvendelsen skal behandles i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Fra: Øivind Lunde [mailto:oivind@boxs.no]  

Sendt: 11. februar 2015 14:47 
Til: lars.bjerke@asker.kommune.no; Gunn.Nordby.Johansen@asker.kommune.no 

Kopi: Pieter Paul Furnée; Mona Moengen 

Emne: sak 15/180 i Bygningsrådet 28.01.2015 

Til Rådmannen 
Asker kommune 
Att. Lars Bjerke 

Påstand om brudd på kommunens etiske retningslinjer ved behandling av søknad sak 15/180 i 
Bygningsrådet 28.01.2015.  

Oppsummerende anmoder vi om at Rådmannen gjør følgende: 

 Gjennomgår saksfremlegget og gir en helt konkret tilbakemelding til oss på hver av de feil og
mangler vi mener finnes i saksfremlegget til Bygningsrådet.

 Gir en tilbakemelding på om kommunens etiske regler er fulgt, og i tilfellet de ikke er fulgt,
markere tydelige hvilke forhold man mener er eller kan være i strid med de etiske regler § 1, 2
og 3.

 Gir en tilbakemelding på hvordan Rådmannen tar tak i eventuelle feil og mangler av faglig art,
manglende rutiner i saksbehandling/journalføring etc.

 Gir en tilbakemelding på hvilke reaksjoner som gjøres overfor de involverte i
administrasjonen.

 Gir en tilbakemelding på hvilken måte tiltakshaver etc. kompenseres for utgifter til saksarbeid,
tidsbruk, fremdrift etc. som har oppstått grunnet kritikkverdige forhold i administrasjonen?

NB: Vi stiller gjerne opp i et møte for gjennomgang av de forhold vi mener er kritikkverdige. 

Redegjørelse for oppstått kritikkverdig situasjon: 

Vi er forslagsstiller for regulering av Blakstadmarka 26, og har med interesse lest Budstikkas leder 
lørdag 31 januar –‘Krystalklare om byggeplaner’. Rådmannen er sikkert kjent med dette. Vi er glade 
for at Budstikka tok opp denne saken. Dette gir oss en fin anledning til å vise en annen realitet enn 
det som fremstilles.  

Slik vi leser lederen i Budstikka mener man at rådmannens innstilling var krystallklar, og likeså 
politikernes vedtak. Man mener videre at både plan- og bygningsavdelingen og bygningsrådet skal ha 
honnør for sin faste holdning i denne saken. Det er lagt til grunn at Bygningsrådet for sin behandling 
og vurdering må forutsette at Rådmannens saksfremlegg og administrasjonens saksbehandling er så 
objektivt og robust at innholdet kan legges til grunn for et vedtak. 

Vi har sammenlignet Rådmannens saksframlegg med de faktisk forhold og vi mener å kunne 
konkludere med at administrasjonen KRYSTALLKLART ‘har lykkes med å føre Bygningsrådet, 
naboer og Budstikka bak lyset’. 

Administrasjonen har gitt feil informasjon om følgende forhold: 

 avstand til nærmeste bussholdeplass,

  om høyde på eksisterende bebyggelse,

  om antall leiligheter i illustrasjonsplan,

Vedlegg 1 sak 13/15



Administrasjonen har feilaktig påstått: 

  manglende vilje fra forslagsstiller til å tilpasse prosjektet uten å opplyse om at årsaken til
dette har sammenheng med administrasjonens påstand om krav til sterk redusert antall
boenheter,

  manglende bokvalitet,

 lukket og ensformig fasade,

  manglende uteoppholdsarealer,

 avvik fra kommuneplanens føringer,

 hovedatkomst til leilighetene via parkeringskjeller.

Administrasjon har unnlatt å orientere om: 

 at dagens næringsbebyggelse rommet 180 arbeidsplasser og utearealer viste ca 120
parkeringsplasser,

 at asfalterte utearealer transformeres til grønne uteoppholdsarealer, også store deler av
bitumen-taktekking erstattes med grønne uteoppholdsarealer,

 at kommunens bratte gangsti fra Blakstadmarka opp til skolen erstattes av en vinterbrøytet
gang/sykkelvei rundt boligbebyggelse til glede også for nabolaget,

 at felleslekeområde utenfor planområde rustes opp til felles fotballøkke,

 at Illustrasjonene til planforslaget er kun en illustrasjon, som kunne legges til grunn i en
høringsperiode og som ikke er juridisk bindende.

Administrasjonen har ved å ikke gjengi søknadens faktiske innhold men manipulert dette, inntatt en 
subjektiv rolle. Dette er etter vårt syn en helt uakseptabel rolle, som er i strid med demokratiske 
prinsipper og også i strid med kommunens etiske regler § 1, 2 og 3. 

Vi har et meget godt grunnlag for å vurdere administrasjonens arbeid gjennom daglig å følge med i 
kommunens postlister på kommunens nettside, være tilhørere på omtrent samtlige 
Bygningsrådsmøter, og har erfaring fra mellom 40 og 80 egne søknader til Asker kommune hvert år. 
Derfor kan vi konkludere at Planavdelingen fortsatt er organisert uten intern kontroll, 
sidemannskontroll og sjekklister. Dette gir stort rom for subjektiv saksbehandling uten tilstrekkelig 
faglig kvalitet. Administrasjonen forsinker prosesser, vanskeliggjør kommunikasjonen, nekter å 
avholde gjennomgangsmøter og presentasjoner, unnlater å journalføre mailer, bryter 
saksbehandlingsfrister eller plan og bygningslovens regler for framdrift og behandling av plansaker 
etc.   

Dette kan skje uten konsekvenser for saksbehandler Solveig Foss Haugen, leder for planavdelingen 
Katja Buen, fungerende plan- og bygningssjef Marte Helene Lie eller kommuneplansjef Tor Arne 
Midtbø. Her har alle disse etter vår erfaring gjort en elendig jobb og ikke kvalitetssikret 
administrasjonens svært mangelfulle saksfremlegg. Vi erfarer også at planavdelingens ledelse i stor 
grad påvirkes av uklare rammer for hvor kommuneplansjefens ansvarsområde stopper, noe som 
synes å vanskeliggjøre prosess og ansvarlighet.  

Rådmannen må ta tak i dette omgående og gjennomgå alle interne forhold rundt denne saken, 
ingen kan akseptere å finne seg i at det er slik.  

For å øke administrasjonens etterrettelighet- vil vi kreve lyd- eller bildeopptak av offentlige politiske 
møter som Bygningsrådet og PSN-møter, for om mulig å kreve annullering av vedtak som baserer seg 
på åpenbar muntlig eller skriftlig feilinformasjon fra administrasjonen. 



Kopi av mailen sendes kommunerevisjonen og kontrollutvalget v/ROKUS v/ Mona Moengen. Det 
anmodes at kommunerevisjonen og kontrollutvalget ser på all saksbehandling knyttet til utvikling av 
Blakstadmarka fra 2013, både i tilknytning til kommuneplanrullering, og til reguleringssak. 
 
med vennlig hilsen 
  
Sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde 
  
b o x s arkitektstudio as 
  
Alfheim 24, 1384 Asker (Norway) 
Tel    +47 66 78 60 60 
Mobile +47 90 14 87 93 
Fax    +47 66 78 60 61 
E-mail oivind@boxs.no 
www.boxs.no <http://www.boxs.no> 
  
 
 
Fra: Øivind Lunde [mailto:oivind@boxs.no]  

Sendt: 16. februar 2015 18:19 

Til: lars.bjerke@asker.kommune.no; Gunn.Nordby.Johansen@asker.kommune.no 
Kopi: Pieter Paul Furnée; Mona Moengen; Per Ottar Skaaret 

Emne: SV: sak 15/180 i Bygningsrådet 28.01.2015 

 
Til Rådmannen 
Asker kommune 
Att. Lars Bjerke 
 
Påstand om brudd på kommunens etiske retningslinjer ved behandling av søknad sak 15/180 i 
Bygningsrådet 28.01.2015.  
 
I Rådmannens kommentar i Budstikka i dag 16 februar 2015 fastholdes det at saksbehandling er 
utført grundig.  
 
Det er oppsiktsvekkende at Rådmannen, som har hatt mitt leserinnlegg til gjennomlesning før det ble 
trykket, ikke har benyttet anledningen til å gå inn på noen av de punktene jeg nevner, punkter som 
hver for seg er kritikkverdige, og som samlet sett, er av så alvorlig karakter at vi har valgt å gå ut i 
avisen med dette.  
 
Det er ytterligere underlig av Rådmannen å fastholde at saksbehandling er utført grundig når vi 
allerede har mottatt skriftlig tilbakemelding fra saksbehandler hvor hun bekrefter at registrering av 
e-poster «ikke har blitt gjort på en tilfredsstillende, ei heller korrekt måte». Dette synes å bekrefte 
at Rådmannen ikke bare har unnlatt å sette seg inn i våre påstander om feil og mangler, men har 
heller ikke hatt tilstrekkelig dialog med administrasjonens ansatte og de personer som er nevnt i 
denne saken.  
 
Vi kan dermed konstatere at Rådmannens påstand i Budstikka i dag, om at kommunen har en 
profesjonell saksbehandling av denne type saker, allerede er punktert, og det før noen av våre 
påstander om feil og mangler er undersøkt.  
 

mailto:oivind@boxs.no
http://www.boxs.no/
http://www.boxs.no/


Rådmannen må tilføre tilstrekkelig ressurser til en gjennomgang av de om feil og mangler vi påstår. 
Først etter en grundig gjennomgang og dialog med oss kan Rådmannen på nytt vurdere om det er 
mulig å konkludere om denne saken er behandlet med tilstrekkelig profesjonalitet. 

Rådmannen skriver følgende: «Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra publikum, og jeg ønsker at 
kommunen har en videre dialog  med dem denne saken gjelder.»  

Mine spørsmål er derfor: 

 Hvordan skal denne dialogen etableres?

 Hvem i kommunen mener Rådmannen skal delta i dialogen?

  Kommer initiativet fra kommunen eller forventes det at vi tar initiativet?

 Når i så fall kommer et slikt initiativ?

Vi ønsker en tydelig og forpliktende tilbakemelding så raskt som mulig. 

med vennlig hilsen 

Sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde 

b o x s arkitektstudio as 

Alfheim 24, 1384 Asker (Norway) 
Tel    +47 66 78 60 60 
Mobile +47 90 14 87 93 
Fax    +47 66 78 60 61 
E-mail oivind@boxs.no 
www.boxs.no <http://www.boxs.no> 

mailto:oivind@boxs.no
http://www.boxs.no/
http://www.boxs.no/
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Økonomirapportering for revisjonen 2013 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Økonomirapportering for revisjonen 2014.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om tertialvise rapporter fra kommunerevisjonen (sak 13/14). Til 

dette møtet legger revisjonen frem regnskap for 2014, se vedlegg. 

Kommunerevisjonen har et mindreforbruk på 1.107 millioner kroner. Dette kommer i 

hovedsak av at overførte midler fra 2013 ikke er benyttet samt besparelser på lønnsmidler. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



Asker kommunerevisjon 

Postboks 353 

1372 Asker 

E-post 

revisjon@asker.kommune.no  

Nettside 

www.asker.kommune.no 

Telefon direkte 

66 90 98 50 

Telefon sentralbord 

66 90 90 00 

Org.nr. 

988 457 663/944 382 038MVA 

Bankgiro 

5136 05 01209 

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku160315 20.02.2015 

Innspill til sak: Økonomirapportering for revisjonen 2014 

Det vises til vedtak 13/2014 der kontrollutvalget ber Asker kommunerevisjon om å 

presentere tertialvise økonomirapporter for enheten. Til kontrollutvalgets møte i mars, 
rapporteres kommunerevisjonens regnskap for 2014.  

Bakgrunn for saken 
Kommunerevisjonen har for 2014 et mindreforbruk på MNOK 1.107. Dette forklares 

som følger: 

Lønn og sosiale utgifter 

Mindreforbruk på 191.000. 
 En ansatt er i midlertidig 50 % stilling.

 I en kort periode hadde vi lønnsutbetaling for en ekstra stilling (en tilbake fra
permisjon og før en gikk av med pensjon).

 Vikar som kom inn i 2013 ble fast ansatt 1. juni.

Driftsutgifter 

Mindreforbruk på ca 99.000. Mva-kompensasjon er holdt utenfor da merforbruk her 
utliknes ved merinntekt vedr refundert mva. Vi har i 2014 oppgardert arbeidsplassene 
med hev-senk-pulter og mer ergonomisk datautstyr. Det har ikke vært behov for 

eksterne konsulenter, posten er benyttet som saldering. 

Reserverte bevilgninger – overført mindreforbruk forrige år 
Det har ikke vært behov for å bruke overført mindreforbruk kr 769.376 fra 2013. 

Salgsinntekter 
Inntekter fra revisjon av IKSer er omtrent iht budsjett, merinntekt ca 39 000. 

Fra 2015 mister vi enda et revisjonsoppdrag. Grunnet forskjøvet revisjonsår vil dette 
få full effekt først fra 2016. Budsjett 2015 er justert ned ved å dekke bortfall av 
inntekt med redusert utgiftsbudsjett.   

Refusjoner 

Merinntekt ca 26.500 skyldes i hovedsak økt refusjon mva-kompensasjon. Dette 
utlignes ved tilsvarende mer i kostnad.  Budsjettet for 2014 ble justert for 
fødselspermisjonsrefusjon. 

Vedlegg 1 sak 14/15



Kommunerevisors vurdering 
Mindreforbruket for 2014,MNOK 1.107, består i hovedsak av overførte, ikke benyttede 

midler fra 2013. Mindreforbruk oppstått fra årets drift skyldes i hovedsak besparelser 
på lønnsmidler. Både lønnsbudsjettet og budsjett for øvrige driftsutgifter ble 

oppjustert som følge av refusjon ved fødselspermisjon. For driftsutgifter har dette, 
samt at det ikke har vært behov for bruk av konsulenttjenester, gjort at vi har kunnet 

oppgradere arbeidsplassene. Driftsutgiftene gir også et lite mindreforbruk. Budsjettet 
har gitt tilfredsstillende rammevilkår.  

Det legges opp til, fra rådmannen og iht vedtak i kommunestyret, at midreforbruk 
utover 0,75 % overføres nytt år. 

Brita Arvidsen 
Kommunerevisor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Orientering vedrørende revisjonens budsjett 2015. 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Innspill til sak fra kommunerevisjonen: Vedrørende revisjonens budsjett for 2015.

Saksopplysninger 
Kommunerevisor ønsker å orientere kontrollutvalget om to forhold som påvirker revisjonens 

budsjett i 2015 i vedlagte innspill til sak. Det dreier seg om disponering av lønnsmidler i 

forbindelse med en vakanse samt at rådmannen har valgt å avsette 0,7 % av alle 

virksomhetenes budsjettrammer på et sentralt ansvar. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Asker kommunerevisjon 

Postboks 353 

1372 Asker 

E-post 

revisjon@asker.kommune.no  

Nettside 

www.asker.kommune.no 

Telefon direkte 

66 90 98 50 

Telefon sentralbord 

66 90 90 00 

Org.nr. 

988 457 663/944 382 038MVA 

Bankgiro 

5136 05 01209 

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku160315 20.02.2015 

Innspill til sak: Vedrørende revisjonens budsjett for 2015 

Kommunerevisor oversender informasjon om endringer i kommunerevisjonens 
budsjett for 2015 til kontrollutvalget og ber om at sak settes opp på sakskartet. 

Tidligere behandling 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 ble, etter innstillig fra kontrollutvalget, vedtatt i 

kommunestyret 9. desember 2014. Kommunerevisjonens budsjett ble vedtatt som en 
videreføring av regulert budsjett for 2014. Dette innebærer en reell reduksjon da 

kommunerevisjonen mister inntekter fra revisjon av to IKSer i 2015 på ca 100.000 kr. 

Bakgrunn for saken 

Rådmannen har på bakgrunn av den økonomiske usikkerheten i 2015 valgt å avsette 
0,7% av alle virksomhetenes budsjettrammer på et sentralt ansvar. For 

kommunerevisjonen utgjør dette kr 43.600. Kommunerevisjonen har allerede i 2015 
innarbeidet en innsparing på kr 134.000 som følge av inntektsbortfall.  

Rådmannens innsparing tatt fra kommunerevisjonens budsjett er ikke så stor og gitt 
at vi får overført mindreforbruk fra 2014 vil vi fortsatt ha et tilfredsstillende budsjett. I 

og med at budsjett for tilsyn og kontroll vedtas separat og etter innstilling fra 
kontrollutvalget, kan det argumenteres for at en slik budsjettjustering likevel ikke skal 
omfatte kommunerevisjonen.  

Kommunerevisor vil også i denne saken informere om at lønnsmidler vedrørende 

forvaltningsrevisor som slutter i april vil bli omdefinert til bruk av innleid konsulent og 
/ eller vikar. Grunnet pågående prosess der revisjonsordningen vurderes, ønsker ikke 
kommunerevisor på nåværende tidspunkt å ansette i fast stilling.  

Kommunerevisors vurdering 

Kommunerevisjonens budsjett er omfattet av rådmannens generelle innsparing på 
0,7%. På prinsipielt grunnlag vil kommunerevisor be om at innsparing belastet vårt 
ansvar blir reversert.  

Grunnet pågående prosess der revisjonsordningen vurderes, ønsker ikke 

kommunerevisor umiddelbart å erstatte en revisor som slutter i april. Lønnsmidler vil 
bli omdisponert. Dette gir kommunerevisjonen et umiddelbart handlingsrom for 
vurdering av riktig nivå mhp ressurser og oppgaver.  

Brita Arvidsen 
Kommunerevisor 

Vedlegg 1 sak 15/15
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Rapportering fra kommunerevisjonen. 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har andre saker å orientere om, ut over de som står på 

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 10/15 – 22/15.

2. Oversikt over saker til behandling 2015.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker.

4. Skatteinngang pr januar og februar 2015.

5. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen – Skolens ordensreglement.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

Deltagerne på årets kontrollutvalgskonferanse vil gi en kort oppsummering. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Asker 2015 

Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader 

10 3.2 3.2 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen 

Protokoll 410.5.4 

11 3.2 3.2 x Ordfører Særutskrift sak 2 410.5.5 

12 3.2 3.2 x Rådmann Særutskrift sak 6 410.5.5 

13 3.2 3.2 x Revisjonen Særutskrift sak 4 og 5 410.5.5 

14 3.2 3.2 x ordfører Kontrollutvalgets årsrapport 2014 410.1.5 

15 6.2.15 6.2.15 x Rådmannen Skatteinngang januar 2015 410.1.5 

16 11.2.15 11.2.15 x Ø. Lunde Box arkitekter Påstand om brudd på kommunens etiske 
retningslinjer ved behandling av søknad sak 
15/180 i Bygningsrådet 28.01.2015. 

410.5.1 

17 16.2.15 16.2.15 x Ø. Lunde Box arkitekter Påstand om brudd på kommunens etiske 
retningslinjer ved behandling av søknad sak 
15/180 i Bygningsrådet 28.01.2015. 

410.5.1 

18 3.3.15 3.3.15 x Rådmannen Om ledelse og styring 410.5.1 

19 3.3.15 3.3.15 x Kommunerevisor Innspill til sak - Økonomirapportering 410.5.1 

20 3.3.15 3.3.15 x Kommunerevisor Innspill til sak – Vedr. budsjett 2015 410.5.1 

21 9.3.15 9.3.15 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen 

Innkalling 410.5.1 

22 9.3.15 9.3.15 x Rådmannen Skatteinngang januar 2015 410.1.5 

Referert i møtet 16.3.15 
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Oversikt over saker til behandling 2015 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Annen informasjon

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

2. februar  Orientering fra rådmannen om SINUS-prosjektet og revidert sak- 

arkivsystem med spesiell fokus på journalføringen.

 Vurdere alternativer til revisjon – verbalvedtak.

 Tilsyn med brukermidler, sak fra revisjonen.

 Nytt FR prosjekt Skolefritidsordning – prosjektskisse (sak 69/14)

 Årsmelding 2014

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

16. mars  Vurdere alternativer til revisjon.

 Ledelse og styring i Asker kommune – orientering fra Rådmannen.

 Henvendelse til kontrollutvalget fra Lunde i Box Arkitektstudio

 Økonomirapportering fra revisjonen 2014.

 Orientering om revisjonens budsjett 2015

 Rapportering fra kommunerevisjonen

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

27. april  Årsregnskap 2014. Revisjonsberetning.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

18. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.

 Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte

internkontrolltiltak våren 2015 i sak 40/14 - varslingssak.

 Selskapskontroll VEAS, rapport leveres i mai (samarbeidsprosjekt Oslo,

Vedlegg 2 sak 17/15
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Møte Saker 

Bærum og Asker kommunerevisjoner) 

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

15. juni  Kontrollutvalget ber revisjonen følge tilbakemelding på FR på
kommunens eiendeler videre og gi en tilbakemelding til utvalget innen
første halvår 2015. (Sak 78/14).

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan

anbefalingene i FR FDV Eiendom er fulgt opp innen 1.6.2015. Utvalget ønsker

også å få en orientering om flerårige vedlikeholdsplaner – sak 67/14.

 FR Tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn leveres til junimøtet.

 Revisors uavhengighetserklæring.

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

17. august  Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om

hvordan revisjonens anbefalinger når det gjelder avvikene

Fylkesmannen avdekket er fulgt opp innen utgangen av valgperioden.

(Sak 81/14).

 Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret ber

kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende

valgperiode. (KU-sak 2-14).

21. september  FR Skolefritidsordning, rapport leveres i september

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

19. oktober  Velkommen til nytt kontrollutvalg.

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen.

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.
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Møte Saker 

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

16. november  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

14. desember  Kontrollutvalgets årsplan 2016.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

Saker som ikke er 
berammet 

 Rådmannens bruk av internrevisjonsrapporter og kjøp av undersøkelser

og granskninger ved varslingssaker.

 Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli

orientert om endringene når den reviderte avtalen er vedtatt sak 44/14.

 Grensedragningen mellom kontrollutvalgets ansvar for kontroll og tilsyn

og rådmannens internkontroll – sak 72/14.

 Anskaffelse av sekretariatsordning for kontrollutvalget – sak 70/14

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

 Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om utfallet av skjønnsretten – ref

utbygging av Otto Blehrs vei.

 Sluttevaluering Barne- og familieetaten legges fra vår 2015.

2016  Årsrapport 2015



Oppfølging KU-saker Asker 2015 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

2.2.2015  1/2015 Orientering om SINUS-
prosjektet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 2/2015 Orientering om 
verbalvedtak. 

Under henvisning til kommunestyrets vedtak ber 

kontrollutvalget sekretariatet i samråd med 

rådmannen innhente en ekstern vurdering av 

alternative organisasjonsformer for revisjon som 

grunnlag for utvalgets innstilling. Utvalget 

forutsetter at kommunerevisjonen involveres på en 

hensiktsmessig måte. Utvalget legger vekt på at 

arbeidet ikke trekker ut i tid og tar sikte på at saken 

legges frem i kommunestyrets møte i juni. 

Særutskrift sendt 
3.2.15 



 3/2015 Orientering om kommunens 
arbeid med handlingsplan 
mot korrupsjon.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 4/2015 Tilsyn med brukermidler. Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen foreta årlig 

revisjon av rutiner med størst omfang og rotasjon på 

kontroll av rutiner der dette er mest hensiktsmessig. 

Særutskrift sendt 
3.2.15 



 5/2015 Forvaltningsrevisjonsprosje
kt Skolefritidsordningen - 
prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 

rettet mot SFO. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 

kommunen oppfyller politiske målsettinger for 

skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og 

målsetting om brukermedvirkning. 

Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge 

ressursbruken ved SFO. Følgende problemstillinger 

søkes besvart: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen

kravene som ligger nedfelt i kommunens plan for

kvalitet i SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og

medvirkning med skole og foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på

et rimelig nivå?

Særutskrift sendt 
3.2.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 6/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 
2014. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende

forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets

årsrapport for 2014 til orientering.

Særutskrift sendt 
3.2.15 

K-styret 

10.3.15 

Sak 

17/15 



 7/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 8/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

 9/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. Sendt 
kommunerevisjonen 
7.2.14 



ok 



SKATTEINNGANG 2015 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 255 895 264 262 605 273 -6 710 009 245 623 287 4,2% 245 623 4,2%

Feb. 5 415 765 -5 415 765 5 065 542 -100,0% 250 689 2,1%

Mars 398 454 009 -398 454 009 372 687 047 -100,0% 623 376 -59,0%

April 9 035 223 -9 035 223 8 450 939 -100,0% 631 827 -59,5%

Mai 493 390 645 -493 390 645 461 484 382 -100,0% 1 093 311 -76,6%

Juni 31 173 510 -31 173 510 29 157 602 -100,0% 1 122 469 -77,2%

Juli 246 081 631 -246 081 631 230 168 185 -100,0% 1 352 637 -81,1%

Aug. 33 518 883 -33 518 883 31 351 305 -100,0% 1 383 988 -81,5%

Sept. 400 624 206 -400 624 206 374 716 902 -100,0% 1 758 705 -85,4%

Okt. 31 234 150 -31 234 150 29 214 320 -100,0% 1 787 920 -85,7%

Nov. 407 525 842 -407 525 842 381 172 228 -100,0% 2 169 092 -88,2%

Des. 32 017 863 -32 017 863 29 947 353 -100,0% 2 199 039 -88,4%

Sum året 255 895 264 2 351 077 000 -2 095 181 736 2 199 039 094 2 199 039

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 262 605 273 10 271 977 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring -2,6 % -100,0%

Kommentar:

Det er budsjettert med 1.525,3 millioner i skatteinngang i 2008. Dette er 8,2 milloner kroner lavere enn 
skatteinngangen for 2007. 
 
Skatteinngangen i januar og februar er på 190,2 millioner. Dette er en økning på 3% i forhold til samme 
periode i fjor. 

  
 
Skatteinngangen er på 256 mill. kroner hittil i år, og dette er 6,7 mill. kroner (2,6 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 
10 mill. kroner (4,2 pst) hittil i år.  
 

Vedlegg 4 sak 17/15



SKATTEINNGANG 2015 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 255 895 264 262 605 273 -6 710 009 245 623 287 4,2% 245 623 4,2%

Feb. 4 610 032 5 415 765 -805 733 5 065 542 -9,0% 250 689 3,9%

Mars 398 454 009 -398 454 009 372 687 047 -100,0% 623 376 -58,2%

April 9 035 223 -9 035 223 8 450 939 -100,0% 631 827 -58,8%

Mai 493 390 645 -493 390 645 461 484 382 -100,0% 1 093 311 -76,2%

Juni 31 173 510 -31 173 510 29 157 602 -100,0% 1 122 469 -76,8%

Juli 246 081 631 -246 081 631 230 168 185 -100,0% 1 352 637 -80,7%

Aug. 33 518 883 -33 518 883 31 351 305 -100,0% 1 383 988 -81,2%

Sept. 400 624 206 -400 624 206 374 716 902 -100,0% 1 758 705 -85,2%

Okt. 31 234 150 -31 234 150 29 214 320 -100,0% 1 787 920 -85,4%

Nov. 407 525 842 -407 525 842 381 172 228 -100,0% 2 169 092 -88,0%

Des. 32 017 863 -32 017 863 29 947 353 -100,0% 2 199 039 -88,2%

Sum året 260 505 296 2 351 077 000 -2 090 571 704 2 199 039 094 2 199 039

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 268 021 038 9 816 467 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring -2,8 % -100,0%

Kommentar:

Det er budsjettert med 1.525,3 millioner i skatteinngang i 2008. Dette er 8,2 milloner kroner lavere enn 
skatteinngangen for 2007. 
 
Skatteinngangen i januar og februar er på 190,2 millioner. Dette er en økning på 3% i forhold til samme 
periode i fjor. 

  
 
Skatteinngangen er på 260,5 mill. kroner hittil i år, og dette er 7,5 mill. kroner (2,8 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning 
på 9,8 mill. kroner (3,9 pst) hittil i år.  
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1. Tema for tilsynet – skolenes ordensreglement

Formålet med tilsynet 

Tilsyn skal gjøre kommunen og skolene bedre rustet til å etterleve det styringsgrunnlag som 

foreligger. I opplæringssektoren vil det si å bidra til at skoleeier og skolene etterlever 

opplæringsloven med forskrifter. 

Hovedformålet med dette tilsynet er å sikre at utarbeidelsen og innholdet i skolens 

ordensreglement er i samsvar med kravene i opplæringsloven med forskrifter.  

I dette tilsynet har det vært fokus på kommunens forsvarlige system i forbindelse med 

skolens ordensreglement, utarbeidelsen av og innholdet i ordensreglementet. 

2. Gjennomføring av tilsynet

Etter opplæringsloven § 14-1 har Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med at 

kommunene og fylkeskommune oppfyller de pliktene de er pålagt i eller i medhold av 

opplæringsloven kapittel 1-16 (kommunepliktene).  

Tilsynet er gjennomført ved å hente inn og vurdere dokumentasjon, inkludert kommunens 

redegjørelse og utfylte egenvurderingsskjemaer fra kommunen og rektor. Innholdet i 

egenvurderingsskjemaene er knyttet opp til hele kontrollområdet for tilsynet. Svarene skal 

gis som JA eller NEI, ha begrunnelse og henvise til dokumentasjon eller redegjørelse som er 

vedlagt. 

Når egenvurderingsskjemaene heretter omtales i denne tilsynsrapporten, har Fylkesmannen 

benyttet forkortelsen EVS. 

Lesehjelp til tilsynsrapporten 

Hvert av kapitlene 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 har følgende inndeling: 

 Rettslige krav

 Dokumentasjon og vurdering

 Fylkesmannens konklusjon

Under ”Dokumentasjon og vurdering” er de fleste overskrifter formulert som spørsmål. 

Spørsmålene avspeiler de rettslige kravene, og Fylkesmannen konkluderer i hvert av 

spørsmålene med hvorvidt kommunen/skolen oppfyller de rettslige kravene eller ikke. 

Dersom svaret er nei, fremkommer dette som korreksjonspunkt under ”Fylkesmannens 

konklusjon”. I tilsynsrapportens kapittel 4, ”Oppsummering”, er det en oppsummering av 

alle lovbrudd og tilhørende korreksjonspunkt. 
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Gangen i tilsynet 
 

 Varsel om tilsyn med krav om å sende inn redegjørelse og dokumentasjon fra Asker 

kommune og Solvang skole, datert 28.08.2014 

 Dokumentasjon og redegjørelse fra Asker kommune og Solvang skole datert 

01.10.2014. 

 Forhåndsvarsel om pålegg og foreløpig rapport, datert 17.12.2014. 

 Frist for tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport: 26.01.2015. 

 Tilsynsrapport datert 2. mars 2015 

 Frist for Asker kommune til å sende Fylkesmannen redegjørelse/dokumentasjon og 

erklæring om at retting er utført er satt til 1. juni 2015. 

 
Asker kommune har i brev av 21. januar 2015 gitt tilbakemelding om at de tar foreløpig 

tilsynsrapport og forhåndsvarsel om pålegg til etterretning. 
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3. Kontrollområde for tilsynet 
 

3.1 Forsvarlig system i forbindelse med skolenes ordensreglement 

 

Etter opplæringsloven § 13-10 første ledd er det kommunen som skoleeier som har 

ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. I § 13-10 

andre ledd stilles det krav til skoleeier om å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge 

opp at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Dermed skal også 

kravene til skolenes ordensreglement ivaretas gjennom et forsvarlig internkontrollsystem. 

  

3.1.1  Rettslige krav 
 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd:  

 

Kommunen (….) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova 

og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen (…) skal ha eit forsvarleg system for å følgje 

opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet 

gjennomfører med heimel i § 14-4. 

 

 

Systemkravet innebærer et krav til skoleeier om aktiv, planmessig og kontinuerlig styring 

slik at kravene i opplæringsloven med tilhørende forskrifter til enhver tid oppfylles. Dette 

forutsetter regelmessige rutiner for kommunikasjon og samhandling mellom skoleeiers 

administrasjon og underliggende virksomheter. Med rutiner menes angivelse av hva som 

skal gjøres, hvem som skal gjøre det, hvordan det skal gjøres og når det skal skje. Det er 

en forutsetning at systemet/rutinene kan dokumenteres skriftlig, og er implementert i 

organisasjonen. 

 

For å oppfylle kravene til et forsvarlig system må kommunen kunne dokumentere 

at det foreligger rutiner som sikrer:  

 

- at alle i organisasjonen som har oppgaver knyttet til ordensreglementet har 

tilstrekkelig kunnskap om innhold og krav i de bestemmelsene som er relevante for 

dem 

- at det foreligger rutiner som sikrer at kommunen får nødvendig informasjon om det 

som faktisk skjer/om praksis på skolene  

- at det foreligger rutiner for at denne informasjonen blir vurdert i forhold til 

lovkravene 

- at det foreligger rutiner for å sette inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes at 

praksis ikke er i samsvar med lovkravene 

 

Delegering 

Kommunen har anledning til å delegere oppgaver og beslutningsmyndighet til den enkelte 

virksomhetsleder, men ansvaret kan ikke delegeres bort fra kommunenivået. Skoleeier må 

kunne dokumentere at en eventuell delegering er gjort på en formelt riktig og forsvarlig 

måte, og det må være tydelig hvilken myndighet som er delegert. Dersom skoleeier 

delegerer myndighet til å fatte enkeltvedtak, må dette komme tydelig fram i 

delegasjonsreglementet. 
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3.1.2  Dokumentasjon og vurdering 
 

Fylkesmannen har bedt om å få en redegjørelse og dokumentasjon på kommunens skriftlige 

system for å sikre at skolenes ordensreglement og skolenes praksis er i tråd med 

opplæringsloven. 

 

Kommunens redegjørelse 

 

Asker kommune har i sin redegjørelse opplyst at det er etablert et gjennomgående 

kvalitetsstyringssystem i organisasjonen – Asker kommunes felles ledelsessystem. Dette 

systemet innbefatter blant annet avviks- og forbedringssystemet «AskerDialogen» som 

ivaretar kontinuerlige forbedringer. Avvik, forbedringsforslag og positive tiltak meldes inn 

både fra innbyggere og ansatte. I tillegg legges risikoreduserende tiltak inn i systemet, 

samt funn fra tilsyn og revisjoner for oppfølging. Funn følges opp gjennom «Ledelsens 

gjennomgang» både på virksomhetsnivå og på kommunenivå, samt årlige interne og 

eksterne revisjoner.  

 

I Asker kommune har hver virksomhetsleder ansvar for at virksomheten har oversikt over 

og etterlever de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som styrer enhetens 

virksomhet. Bestemte risikoområder vurderes i egne skjemaer og tiltak iverksettes ved en 

viss grad av risiko. Videre gjennomgår skolen sin virksomhet innen 15. februar hvert år, og 

direktør for Oppvekst og utdanning følger opp alle sine virksomhetsledere via egen 

rapportering (lederdialog). Rådmannen følger opp alle tjenesteområdene via ledelsens 

gjennomgang på kommunalt nivå. Systemet for å ivareta overnevnte prosesser er 

dokumentert ved utskrifter fra ledelsessystemet.  

 

Gjeldende forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune ble vedtatt 

13.05.2014 og trådte i kraft 01.08.2014. Utkast til forskrift ble sendt på høring. Etter 

vedtak i kommunestyre ble rektorene bedt om å implementere gjeldende forskrift i sin 

virksomhet. Direktør for Oppvekst og utdanning påla virksomhetsledere å gjennomgå 

forskriftene i forbindelse med skolestart i e-post datert 05.06.2014. For øvrig arrangerer 

direktør for Oppvekst og utdanning regelmessige møter for alle virksomhetsledere/rektorer, 

samt særskilte møter for ungdomsskole-rektorer. I disse møtene tas ulike sider ved 

opplæringsloven opp for blant annet å øke kompetanse og sikre lik praksis. I en vedlagt 

møteinnkalling fra 27.08.2014 fremgår det at forskrift om ordensreglement var et tema. 

 

Når det gjelder delegasjon av oppgaver, har Fylkesmannen via henvisning til lenke på 

kommunens hjemmeside, funnet kommunens delegeringsreglement. I Asker kommunes 

delegeringsreglement del II pkt. 2.1 framkommer det at kommunestyret selv skal treffe 

vedtak i saker som gjelder å vedta ordensreglement for grunnskolen jf. opplæringslovens § 

2-9 og vedta reglement for bortvisning fra undervisninga jf. § 2-10.  

 

 

Fylkesmannens vurdering 

 

Fylkesmannen har fått tilsendt utdrag/deler av kommunens styringssystem. Det som 

Fylkesmannen skal vurdere er om kommunen har rutiner som sikrer at: 

 

- alle i organisasjonen som har oppgaver knyttet til ordensreglementet har tilstrekkelig 

kunnskap om innhold og krav i de bestemmelsene som er relevante for dem 

- kommunen får nødvendig informasjon om det som faktisk skjer/om praksis på 

skolene  

- denne informasjonen blir vurdert i forhold til lovkravene 

- det settes inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes at praksis ikke er i samsvar 

med lovkravene 

 

Fylkesmannen ser at kommunen har et internkontrollsystem. Det er imidlertid vanskelig å 

se hvordan dette konkret er knyttet til det området Fylkemannen har tilsyn på, det vil si 

opplæringsloven §§ 2-9 og 2-10. Vi ser at det har vært gjennomført møte med rektorene 
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den 27.08.2014, hvor ordensreglement for Asker-skolene står på agendaen. Det foreligger 

imidlertid ikke noe referat som forteller hva som ble gjennomgått på møtet. Vi viser også til 

vedtak fra kommunestyret, jf. e-post av 05.06.2014 til alle rektorene i Asker, hvor det 

fremkommer at skolene må vurdere sine egne ordensregler i forhold til den nye forskriften. 

I redegjørelsen er det påpekt at dersom skolene har behov for å justere egne regler i tråd 

med gjeldende forskrift, er de gitt frist til å justere dette innen 01.12.2014. Det foreligger 

imidlertid ingen dokumentasjon på hvordan kommunen skal sikre at de lokale 

ordensreglene faktisk blir justert og oppdatert i tråd med den nye forskriften. 

Fylkesmannen viser for øvrig til vår vurdering av forholdet mellom kommunens og skolenes 

ordensreglement under punkt 3.2.2.  

Fylkesmannen finner heller ingen dokumentasjon på hvordan kommunen sikrer skolens 

praksis når det gjelder bruk av ordensreglementet.  

Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har dokumentert at de har et forsvarlig system 

som sikrer at skolenes ordensreglement og skolenes praksis er i tråd med opplæringsloven, 

jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 

3.1.3  Fylkesmannens konklusjon 

Asker kommune har ikke dokumentert at kommunen har et forsvarlig system for å sikre at 

skolenes ordensreglement og skolenes praksis er i tråd med opplæringsloven, jf. 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 
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3.2 Utarbeidelse av ordensreglementet 

 

3.2.1  Rettslige krav 
 

Opplæringsloven § 2-9 Ordensreglement og liknande 

 

Første ledd: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i 

lov eller annan måte. Reglementet skal innehalde regler om åtferd, reglar om kva tiltak som 

skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når 

slike saker skal behandlast. 

 

Andre ledd: Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i § 38 

første ledd bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.  

 

Tredje ledd: Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.  

 

Fjerde ledd: Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna bortvising, skal elevene ha 

høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

 

 

Kommunen har plikt til å sørge for at det blir fastsatt et ordensreglement for hver skole. Det 

er ikke nødvendig at kommunestyret selv vedtar ordensreglementet. Myndighet til å 

fastsette ordensreglementet kan delegeres på vanlig måte i kommunen. Kommunen kan 

også velge å vedta en forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene. En annen 

mulighet er at kommunen fastsetter felles ordensreglement for alle skolene, og at den 

enkelte skole gis myndighet til å gi utfyllende regler.  

 

Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. En forskrift er et vedtak som 

gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, jf. 

§ 2 første ledd bokstav c. Ved utarbeidelsen av forskriften skal berørte institusjoner og 

organisasjoner gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jf. 

fvl. § 37. For skolen betyr dette at samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd, foreldreråd 

og de ansattes organisasjoner ved skolen må høres. Dersom det er samarbeidsutvalget som 

vedtar forskriften, må de øvrige organene høres.   

 

Forskriften må også oppfylle formkravene i fvl. § 38. Dette betyr at forskriften må inneholde 

en uttrykkelig henvisning til forskriftens hjemmel, og opplyse om hvem som har vedtatt 

forskriften. Forskriften må også betegnes som ”forskrift”.  

 

Forskrift om ordensreglement er unntatt kravet om kunngjøring i Norsk Lovtidend etter fvl. 

§ 38 første ledd bokstav c, men må etter opplæringsloven gjøres kjent for elevene og 

foreldrene. I dette ligger at elever og foresatte må gis anledning til å gjøre seg kjent med 

reglementets innhold, f. eks. ved utdeling til alle elevene og brev med hjem. For å sikre 

etterlevelse av ordensreglementet er det viktig med god informasjon, ikke kun til elever, 

men også til foreldre/foresatte.  

Det er viktig at elever og foreldre/foresatte gjør seg kjent med reglementet. Mange skoler 

krever derfor at elever og foreldre signerer på at de har lest og forstått reglementet. 

Reglementet er imidlertid ingen avtale, og er gjeldende overfor elevene selv om de ikke har 
signert en slik bekreftelse. 

3.2.2  Dokumentasjon og vurdering 
 

Kommunens forskrift om ordensreglement 

Asker kommune har den 13.05.2014 vedtatt forskrift om ordensreglement for grunnskolen i 

Asker kommune. Forskriften er vedtatt gjeldende fra 01.08.2014. I forskriftens § 12 gis den 
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enkelte skole myndighet til å utarbeide utfyllende skole-/klasseregler tilpasset de lokale 

forhold. Videre følger at ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglement overordnet 

den enkelte skoles lokale regler.  

 

Kommunen har opplyst at forslag til forskrift om ordensreglement for Asker kommune ble 

sendt på høring i november 2013, med høringsfrist 15.02.2014. Høringen ble offentliggjort 

på kommunens hjemmeside og via e-post til skolens ledelse med informasjon om å ta opp 

høringen med elever, foresatte og ansatte. Det kom inn høringsuttalelse fra flere skoler som 

viser at høringen ble behandlet i organer som omfatter elever, ansatte og foresatte. 

Kommunen viser i sin redegjørelse til at Solvang skole også sendte inn høringsuttalelse. Av 

kommunens hjemmesider ser Fylkesmannen at flere skoler har sendt inn høringssvar på 

kommunens utkast til forskrift om ordensreglement.  

 

Forskrift om ordensreglement henviser til at den er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 

nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 2-9, § 2-10 og 

§ 2-11. Det fremgår at det er kommunestyret som har vedtatt forskriften og 

ordensreglementet er betegnet som forskrift. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av dette anser Fylkesmannen at kommunen har forskrift om ordensreglement 

som gjelder for alle grunnskolene i kommunen, og at kravene i forvaltningsloven §§ 37 og 

38 er oppfylt. 

 

 

Forskriftens virkeområde 

Det fremkommer av forskriftens § 1 «Virkeområde» at ordensreglementet omfatter den 

kommunale grunnskole, skolefritidsordninga (SFO) og leksehjelp, samt i Asker kommunale 

voksenopplæring. For elever som deltar på SFO og leksehjelp gjelder ordensreglementet 

med de særregler som er fastsatt. For deltagerne i den kommunale voksenopplæring gjelder 

ordensreglementet med de særregler som er fastsatt. 

 

SFO 

Det følger av opplæringslova § 13-7 at SFO skal ha egne vedtekter som setter rammer for 

virksomheten. Utformingen av SFO-tilbudet er overlatt til det lokale selvstyret innenfor 

relativt vide rammer. Mange av reglene for SFO kan være tilsvarende ordensreglementet for 

skolen, men en kan ikke vedta at ordensreglementet gitt med hjemmel i § 2-9 skal gjelde 

for SFO. Dette er også presisert i Utdanningsdirektoratets Rundskriv om ordensreglement, 

jf. Udir-8-2014 pkt. 6.  

 

Fylkesmannen viser også til i Asker kommunes delegeringsreglement, Del II, av 

20.11.2012. Under punkt 2.1 fremkommer det at kommunestyret selv skal vedta/fastsette 

vedtekter for skolefritidsordninga (lokal forskrift) jf. opplæringslova § 13-7.  

 

Voksenopplæring 

Opplæringsloven gir heller ikke hjemmel for å fastsette ordensreglement for 

grunnskoleopplæring etter kapittel 4A Opplæring spesielt organisert for vaksne. Dette er 

også presisert i i rundskriv Udir-8-2014 pkt. 2 . 

 

I kommunens ordensreglement er det fastsatt at kommunens ordensreglement gjelder 

deltakere i den kommunale voksenopplæringen med de særregler som er fastsatt. Etter det 

Fylkesmannen kan se, er det kun i § 8 om sanksjoner det er gitt en særregel, ved at det her 

er vist til at ved bortvisning gjelder opplæringsloven § 4A-9. Dette innebærer da at øvrige 

bestemmelser synes å gjelde for voksenopplæringen.  

 

Kommunen har ansvar for å sikre deltakernes fysiske og psykososiale miljø, jf. forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er derfor ikke i strid med regelverket å ha 

ordensregler som sikrer et forsvarlig fysisk og psykososialt miljø i vid forstand. Ordensregler 

for voksenopplæring må imidlertid tilpasses de særlige forhold som er fastsatt for opplæring 

http://www.asker.kommune.no/
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for voksne i opplæringsloven og forskriften til denne. Ordensreglene for voksne kan 

imidlertid ikke fastsettes som forskrift med hjemmel i opplæringsloven.  

Konklusjon 

På bakgrunn av overnevnte finner Fylkesmannen at kommunens ordensreglement har et 

virkeområde som ikke har hjemmel i opplæringsloven § 2-9. 

Øvrig merknad 

Kommunens ordensreglement inneholder også regler om permisjon, jf. reglementets § 4. 

Fylkesmannen kan se at det er hensiktsmessig å ha med reglene om permisjon i et 

ordensreglement. Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at opplæringsloven § 2-11 om 

permisjon ikke gir hjemmel for å fastsette forskrift slik det fremgår i kommunens 

ordensreglement.  

Er ordensreglementet gjort kjent for elevene, og er ordensreglementet gjort kjent 

for foreldrene?  

Det følger av opplæringsloven § 2-9 andre ledd at ordensreglementet skal gjøres kjent for 

både elevene og foreldrene. 

I henhold til forskrift om ordensreglement § 12 andre ledd plikter skolen å gjøre elever og 

foresatte kjent med forskrift om ordensreglement og lokale ordensreglement. 

Solvang skole har i EVS opplyst at kontaktlærere gjennomgår informasjonsheftet/ 

ordensreglement i klassene ved skolestart. Elevene på 8. trinn får også med seg dette i 

papirs form. Dokumentet ligger på It’s learning (ITL). Det er videre opplyst at alle enheters 

hjemmesider skal tilpasses universell utforming, og det arbeides nå med hvilken form 

informasjonen skal ha der.  

Når det gjelder foreldrene viser Solvang skole til at elevene får med seg informasjonsheftet 

hjem til foresatte. I tillegg henvises det på foreldremøtene til reglementet som ligger på 

ITL/skolens hjemmeside. 

Fylkesmannen finner «Ordens- og oppførselsreglement for Solvang ungdomsskole» på 

skolens hjemmeside, med lenke til Asker kommunes ordensreglement.  

Konklusjon 

På bakgrunn av overnevnte konkluderer Fylkesmannen med at det er sannsynliggjort at 

skolens ordensregler er gjort kjent for både elevene og foreldrene.  

Det er imidlertid ikke dokumentert i tilstrekkelig grad hvordan Asker kommunes forskrift blir 

gjort kjent for elever og foresatte, jf. informasjonsheftet og vår vurdering under neste 

punkt. 

Forholdet mellom kommunens ordensreglement og ordensreglement for Solvang 

skole 

I kommunens forskrift om ordensreglement § 12 første ledd er den enkelte skole gitt 

myndighet til å utarbeide utfyllende skole-/klasseregler tilpasset de lokale forhold.  

Kommunen skriver i sin redegjørelse at etter vedtak i kommunestyret, ble rektorene bedt 

om å implementere gjeldende forskrift i sin virksomhet. Virksomhetsledere ble pålagt å 

gjennomgå forskriftene i forbindelse med skolestart. Dersom skolene har behov for å 

justere egne regler i tråd med gjeldende forskrift er de gitt frist til å justere dette innen 

01.12.2014.  

Fylkesmannen har fått tilsendt Solvang skoles lokale regler, som heter ”Ordensreglement 

for Solvang skole fra 2014”.  Det følger videre at dette er en lokal forskrift som er 
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utarbeidet i samarbeid med Brukerrådet ved Solvang skole våren 2013 og er gjeldende fra 

01.08.2014 

 

I egenvurderingsskjemaet (EVS) viser kommunen til at når det gjelder forholdet mellom 

forskrift av 13.05.2014 og eventuelle lokale regler gjelder følgende hovedprinsipper: 

- Skolen har ikke anledning til å benytte andre sanksjoner enn de som fremgår av 

forskrift 13.05.2014. 

- Skolen kan ikke til ugunst for elevene innskrenke anvendelsen av de 

saksbehandlingsregler som er fastsatt i forvaltningsloven eller forskrift av 

13.05.2014. 

- Forskrift 13.05.2014 er grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel. 

 

Fylkesmannen finner imidlertid ikke at de overnevnte tre hovedprinsippene fremgår av øvrig 

tilsendt dokumentasjon.  

 

I kommunens redegjørelse vises det til at Solvang skoles lokale regler, slik de er nå, er et 

resultat av tidligere ordensreglement, justert ved behov og etter ønsker gjennom 

involvering fra brukergrupper som elevråd, FAU og brukerråd. Solvang skole uttaler at de vil 

invitere de nevnte brukergrupper i løpet av høst 2014 til å vurdere en eventuell redigering 

av lokalt ordensreglement. 

 

På bakgrunn av ordlyden i delegasjon av myndighet i § 12 første ledd og tilsendt kopi av 

saksfremlegg fra kommunestyret (jf. e-post av 15.06.2014), legger Fylkesmannen til grunn 

at skolene kun har fått myndighet til å utarbeide utfyllende regler i forhold til kommunens 

ordensreglement. Vi forstår dette slik at skolene kan utdype og presisere ordensreglementet 

med egne lokale regler, og at disse skal være i samsvar med kommunens ordensreglement. 

Etter Fylkesmannens vurdering innebærer dette at skolene ikke er gitt myndighet til å 

fastsette eget ordensreglement som forskrift.    

 

Det er videre uklart for Fylkesmannen hvordan kommunen har ment at den enkelte skoles 

egne regler skal knyttes til kommunens felles ordensreglement. Når skolene gis myndighet 

til å gi utfyllende regler, må det etter vår vurdering framkomme tydelig hva som er 

kommunens forskrift om ordensregler og hva som er skolens egne regler.  

 

I skolens ordensreglement er det etter det Fylkesmannen kan se noen presiseringer av 

bestemmelser i kommunens ordensreglement og noen lokale regler. Med unntak av 

hjemmel for skolens ordensreglement, er det ikke vist til kommunens ordensreglement. For 

Fylkesmannen blir det derfor uklart hvilken status skolens reglement skal ha i forhold til 

kommunens, og hvordan de to reglementene er tenkt anvendt på skolen.  

 

På bakgrunn av denne uklarheten, og at det foreligger to ordensreglement, har 

Fylkesmannen valgt å vurdere disse separat i den videre rapporten der hvor vi anser at 

dette er nødvendig. 

 

3.2.3  Fylkesmannens konklusjon 
 

Asker kommune har oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder utarbeidelse av 

ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 2-9 første ledd, første punktum og 

bestemmelsens andre ledd, men ordensreglement har et virkeområde som ikke har 

hjemmel i opplæringsloven § 2-9. Asker kommune må i denne forbindelse se til at: 

 

a) ordensreglementet endres slik at det kun omfatter det som har hjemmel i 

opplæringsloven § 2-9. 

b) Solvang skole gjør kommunens ordensreglement kjent for elevene og foreldrene.  

c) klargjøre forholdet mellom kommunens og skolens ordensreglement. 
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3.3 Innholdet i ordensreglementet 

 

3.3.1  Rettslige krav 

 
Opplæringsloven § 2-9 Ordensreglement og liknande 

 

Første ledd: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i 

lov eller annan måte. Reglementet skal innehalde regler om åtferd, reglar om kva tiltak som 

skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når 

slike saker skal behandlast. 

 

 

Ordensreglementet skal inneholde regler om rettighetene og pliktene til elevene så langt de 

ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde regler om atferd, 

regler om hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner, 

refsing) og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles 

(saksbehandlingsregler).  

 

Ordensreglementet skal inneholde regler om elevenes atferd på skolen. Ordensreglementet 

kan også inneholde regler som regulerer atferd utenfor skolen, så lenge det dreier seg om 

forhold som har direkte sammenheng med skolegangen. Dette kan for eksempel være på 

skoleveien, og på turer eller arrangementer i skolens regi. Elevenes fritid og 

skolefritidsordningen kan derimot ikke være en del av ordensreglementets virkeområde.   

 

Opplæringslovens § 2-9 sier ikke noe om hvilken atferd som skal reguleres. Det følger 

imidlertid av forskrift til opplæringsloven § 3-5 at grunnlaget for vurdering av orden og 

atferd/oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens 

ordensreglement. Dette betyr at ordensreglementet må være egnet til å brukes som 

vurderingsgrunnlag i orden og oppførsel. For at reglementet skal være egnet til dette må 

det i reguleringen av orden og oppførsel være mulig for elevene å forstå hva som er 

ønsket/uønsket orden, og hva som er ønsket/uønsket oppførsel.  

 

Innholdet i ordensreglementet bør også relateres til opplæringsloven kapittel 9a. Etter 

opplæringsloven § 9a-1 har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Ordensreglementet er et viktig redskap for å oppfylle 

elevenes rett til et godt psykososialt miljø.  

 

 

Reaksjoner ved brudd på ordensreglementet  

 

§ 2-9 tredje ledd: Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.  

 

 

Det følger av opplæringsloven § 2-9 at fysisk refsing eller annen krenkende behandling ikke 

må benyttes. Utover dette er det ikke angitt hvilke sanksjoner som kan benyttes dersom 

eleven bryter ordensreglementet. Skolen kan ikke benytte andre refsingstiltak enn de som 

er tatt med i ordensreglementet. Tiltak som er begrunnet i undervisnings- eller 

ordensforhold, trenger derimot ikke være en del av ordensreglementet.  

 

En reaksjon på brudd på ordensreglementet er et refsingstiltak når hensikten med tiltaket 

er å straffe eleven. Refsingstiltaket må også stå i rimelig forhold til det aktuelle bruddet på 

reglementet. Det er videre bare de elevene som har gjort seg skyldig i brudd på 

ordensreglementet som kan refses/straffes. Det er derfor ikke tillatt med kollektiv 

avstraffelse, det vil si straff for en hel gruppe for handlinger begått av enkelte elever i 

gruppen.  
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Fremgangsmåten ved behandling av saker om brudd på ordensreglementet/ 

saksbehandlingsregler 

§ 2-9 fjerde ledd: Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna bortvising, skal elevene

ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet om bortvisning, skal eleven få mulighet 

til å uttale seg for den som skal ta avgjørelsen om refsing. Eleven har en rett til å uttale 

seg, og denne retten gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak. Eleven skal også få uttale 

seg direkte til den som skal ta avgjørelsen om refsing.  

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel 

Forskrift til opplæringsloven § 3-5 Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd 

Første ledd: Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer 

i tråd med ordensreglementet til skolen. 

Andre ledd: Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til 

opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom 

anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig 

læremiddel og utstyr.  

Tredje ledd: Grunnlaget for vurdering i åtferd er korleis eleven oppfører seg overfor 

medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om 

eleven viser omsyn og respekt for andre.  

Etter forskrift til opplæringsloven § 3-5 er grunnlaget for vurdering av orden og 

atferd/oppførsel knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens 

ordensreglement. Dette betyr at det ved vurdering i orden og oppførsel ikke er anledning til 

å vurdere ut fra andre vurderingsgrunnlag enn det som fremkommer i ordensreglementet.  

Forskriftens § 3-5 andre og tredje ledd gir rammer for hva som kan trekkes inn i 

vurderingen av henholdsvis orden og oppførsel.  

Det følger av § 3-5 andre ledd at grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven 

stiller forberedt til opplæringen, og hvordan elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Ved 

denne vurderingen er det sammenhengen med opplæringen og gjennomføringen av den 

som er det vesentlige. Denne vurderingen har i liten grad sammenheng med hvordan 

eleven oppfører seg mot andre.   

Det følger av § 3-5 tredje ledd at grunnlaget for vurdering av elevens oppførsel er knyttet til 

hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor 

opplæringen. Det heter videre at dette blant annet innbærer om eleven tar hensyn og viser 

respekt for andre. Vurderingen i oppførsel er ikke bare knyttet til det som skjer i 

opplæringen, men også det som skjer på arenaer tilknyttet skolens virksomhet. 

Skolens ordensreglement må være utformet slik at det er klart for elever hvilke regler som 

omhandler orden, og hvilke som omhandler oppførsel. Det vises i denne sammenheng til 

forskriftens § 3-1 fjerde ledd hvor det heter at det skal være kjent for eleven hva som er 

grunnlaget for vurdering, og hva som blir vektlagt i vurdering i orden og oppførsel.  

Vurdering i orden og oppførsel skal gis i hele opplæringsløpet, jf. forskriftens § 3-15. På 

barnetrinnet skal vurderingen gis uten karakter. På ungdomstrinnet skal det gis vurdering 

både med og uten karakter.   
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3.3.2  Dokumentasjon og vurdering 

Inneholder ordensreglementet regler om hvilke tiltak som kan benyttes mot elever 

som bryter reglementet? 

I følge opplæringslovens § 2-9 første ledd, andre punktum, skal ordensreglementet 

inneholde regler om hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet. 

Kommunens ordensreglement 

Det følger av kommunens forskrift av 13.05.2014 § 8 hvilke sanksjoner og andre tiltak som 

kan benyttes ved brudd på reglementet. Sanksjonene står listet opp i punktene a – o.  

Det er presisert at kollektiv avstraffelse ikke er tillatt og at konsekvenser skal stå i rimelig 

forhold til regelbruddet. I tillegg presiserer § 7 at rusmidler kan beslaglegges, og at de 

overleveres til foresatt med unntak av ulovlige rusmidler som overleveres til politiet. 

Forskriftens § 9 viser til at erstatning kan kreves etter skadeerstatningslovens regler, og § 

10 angir at straffbare forhold skal meldes til politiet.  

Konklusjon 

Etter Fylkesmannens vurdering inneholder kommunens ordensreglement klare regler om 

hvilke tiltak som kan benyttes mot elever som bryter reglementet. Ingen av sanksjonene 

innebærer noen form for fysisk refsing eller annen krenkende behandling av elevene.  

Skolens ordensreglement 

I rektors EVS henvises det til avsnitt om «Regelbrudd» i skolens ordensreglement, og rektor 

skriver at disse i stor grad er sammenfallende med Asker kommunes egne forskrifter. 

Fylkesmannen vil påpeke at et ordensreglement med overskrifter som ikke er knyttet til 

paragrafer eller tall vil være lite hensiktsmessig når det skal brukes i tilknytning til 

skriftliggjøring av brudd på reglene. 

I punktet «Regelbrudd» står det at skolen kan benytte sanksjoner som irettesettelse, 

anmerkning og å bli tatt ut av undervisningen for resten av timen eller deler av dagen. I 

alvorlige tilfeller kan eleven bli utelukket fra fellesarrangementer og ved særlige alvorlige 

tilfeller kan eleven bli bortvist i inntil tre dager.  

I tillegg til dette er det også definert tiltak under overskriftene i reglementet. Dette gjelder 

for eksempel at skadeverk kan bli krevd erstattet, at elever kan bli kastet ut fra bygning 

ved rot og søl og at farlige gjenstander kan beslaglegges. Det er presisert at elevene kan få 

nedsatt ordenskarakter ved ugyldig fravær.  

Etter Fylkesmannens vurdering er ordensreglementet utydelig da tiltakene er spredd under 

flere punkter, samtidig som de har et eget punkt som inneholder konsekvenser ved 

regelbrudd. Fylkesmannen kan heller ikke se at tiltakene i skolens ordensreglement totalt 

sett tilsvarer kommunens forskrift, hvor tiltakene fremkommer klart og tydelig.  

Når det gjelder utestenging fra fellesarrangement mener Fylkesmannen at dette har flere 

paralleller med utestengelse fra skoleturer. Følgende er presisert i Utdanningsdirektoratets 

rundskriv om Ordensreglement, jf. pkt. 9.2. i Udir-8-2014; Det vil ikke være tillatt å ha 

utestengelse fra en skoletur som en sanksjon i ordensreglement. Det vil si at en elev ikke 

kan risikere å gå glipp av aktiviteter som skolen arrangerer på bakgrunn av noe eleven har 

gjort i forkant av og uavhengig av aktiviteten.  

Det kommer ikke tydelig frem i skolens ordensreglement om utelukkelse fra 

fellesarrangement er ment å bruke som en sanksjon for tidligere regelbrudd eller som en 

sanksjon som bare skal kunne benyttes i forbindelse med deltakelse på et 
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fellesarrangement. Dersom utelukkelse fra fellesarrangementer er ment å benyttes som en 

sanksjon i forkant, vil dette være i strid med gjeldende regler. 

 

Fylkesmannen finner ikke at denne sanksjonen kan utledes av kommunens forskrift, og den 

synes også å være i motstrid med kommunens ordensreglement. 

 

Konklusjon 

Skolens ordensreglement har sanksjoner som er i strid med regelverket og er ikke fullt ut i 

samsvar med kommunens ordensreglement. 

 

Inneholder ordensreglementet regler om fremgangsmåten ved behandling av 

saker om brudd på reglementet, herunder elevens rett til å uttale seg? 

 

I følge opplæringsloven § 2-9 første ledd skal ordensreglementet inneholde regler om 

fremgangsmåten ved behandling av saker om brudd på ordensreglementet. Videre er det 

presisert i fjerde ledd at eleven skal få mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal 

ta avgjørelsen om refsing. 

 

Kommunens ordensreglement 

Ordensreglementets § 11 regulerer fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner. Av denne 

bestemmelsen fremkommer elevens rett til å uttale seg før det treffes avgjørelser om bruk 

av sanksjoner. Når det gjelder sanksjoner knyttet til bortvisning for inntil tre dager, 

klassebytte, skolebytte og hjemsendelse fra skoletur, er det nedfelt at man skal følge 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Det er videre opplyst om 

klagerett med videre i forbindelse med enkeltvedtak.  

 

I tillegg har reglementet egne punkter om rusmidler og skade/hærverk, jf. §§ 7 og 9. Her er 

det presisert hvordan disse forholdene skal håndteres. Dette er det redegjort for under 

forrige punkt. 

 

I forskriftens § 8 bokstav j er det regulert bortvisning for resten av skoledagen. Det er 

imidlertid ikke regulert i § 11 at det skal fattes vedtak ved bruk av denne sanksjonen.  

 

Kommunen skriver i EVS at ved bortvisning for resten av dagen, er det lagt opp til at saken 

skal utredes, eleven skal få uttale seg, foreldrene varsles og at bortvisning skal 

dokumenteres i saksbehandlingsløsning. Kommunens begrunnelse for at det ikke er krav 

om enkeltvedtak i disse tilfellene er blant annet en uttalelse i NOU 1995 punkt 30.1.3.4. Her 

er det uttalt følgende: ”Om andre refsingstiltak enn bortvisning for en eller flere dager er 

enkeltvedtak, må således bero på en konkret vurdering, der det også må kunne legges vekt 

på hvor alvorlig avgjørelsen er for den enkelte elev”. Bakgrunnen er en uttalelse fra 

Justisdepartementets lovavdeling som la til grunn at uformell irettesettelse eller utvisning 

for en time ikke kan anses som et enkeltvedtak. Utover dette framkommer det ikke i 

forarbeidene om det skal fattes enkeltvedtak ved bortvisning fra resten av dagen. 

 

I rundskriv Udir-8-2014 punkt 10 er det uttalt at de mest alvorlige sanksjonene for brudd 

på ordensreglementet vil være så bestemmende for elevens rettigheter eller plikter at det 

må fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, noe som krever skriftlighet, begrunnelse 

og klagerett. Bortvisning for resten av dagen gjelder 1.-10. trinn, og er den strengeste 

sanksjonen som kan brukes på barnetrinnet, jf. opplæringsloven § 2-10 første ledd. I 

praksis kan bortvisning for resten av skoledagen innebære bortvisning for nesten en hel 

skoledag. Videre kan en slik sanksjon misbrukes, ved at en elev ofte blir sendt hjem uten at 

dette er formalisert i et vedtak. Fylkesmannen anser derfor at hensynet til elevens 

rettssikkerhet tilsier at når skolen velger å bruke dette som sanksjon, bør skolen fatte 

enkeltvedtak.  

 

Kommunen har kommentert bruk av enkeltvedtak i sin EVS, og skriver at de vil fatte 

enkeltvedtak ved bortvisning for resten av dagen dersom Fylkesmannen mener det er 

riktigst. Etter Fylkesmannens vurdering innebærer overnevnte at når elever bortvises fra 

skolen for resten av dagen, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.  
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Fylkesmannen vil påpeke at skolen skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak 

før vedtak fattes, jf. opplæringslovens § 2-10 andre ledd. Dette fremkommer ikke av 

kommunens ordensreglement. 

Konklusjon  

Etter Fylkesmannens vurdering har kommunens ordensreglement klare og tydelige regler 

om fremgangsmåten ved behandling av saker om brudd på reglementet, herunder at eleven 

har rett til å uttale seg.  

Fylkesmannen mener imidlertid at lovkravet om at det skal vurderes andre hjelpe- eller 

refsingstiltak før det blir fattet vedtak om bortvisning bør fremkomme i reglementet.  Det 

bør også tydeliggjøres at det skal fattes enkeltvedtak ved bortvisning for resten av dagen. 

Skolens ordensreglement 

I skolens ordensreglement er det et punkt som heter ”Regelbrudd” og en overskrift som 

heter ”Saksbehandling ved refsingstiltak”. Sistnevnte inneholder tre hovedpunkter.  

Rektor viser i EVS til avsnitt om «Regelbrudd» og «Saksbehandling ved refsingstiltak» i 

skolens ordensreglement, og skriver at disse i stor grad er sammenfallende med 

kommunens egne forskrifter. 

Det første punktet under ”Saksbehandling ved refsingstiltak” heter ”Opplæringsloven § 3-7 

siste ledd”. Ordlyden er hentet direkte fra lovteksten (oversatt fra nynorsk til bokmål). 

Dette er feil lovhenvisning, da § 3-7 kun gjelder videregående skole. Tilsvarende 

bestemmelse for grunnskolen følger av § 2-9 siste ledd. Bestemmelsene er likelydende, 

bortsett fra at i videregående skole kan man også miste retten til videregående opplæring. 

Bestemmelsen i ordensreglementet ivaretar imidlertid elevenes rett til å uttale seg til den 

som skal ta avgjørelse om refsing.  

Det neste punktet er ”Saksbehandlingen ved refsingstiltak som ikke er enkeltvedtak”. Her er 

det vist til at dette for eksempel kan være ”påtale eller anmerkning fra skolens ansatte”. 

Det er her opplyst at forvaltningsloven kap. 4-6 ikke gjelder ved slike refsingstiltak, men at 

de normalt skal skriftliggjøres.  

Siste punktet er ”Saksbehandlingen ved refsingstiltak som er enkeltvedtak”. Her er det vist 

til at slike refsingstiltak for eksempel er ”vedtak om bortvisning for en eller flere dager eller 

vedtak om å flytte en elev til en annen gruppe (klasse)”. 

Ordensreglementet skal inneholde regler om fremgangsmåten når saker vedrørende brudd 

på ordensreglene skal behandles. Fylkesmannen vurderer det som nødvendig at et 

ordensreglement er utformet slik at det er mulig for elever og foreldre å skille mellom hva 

som er sanksjoner og hva som er fremgangsmåter ved brudd på ordensreglementet. Disse 

to områdene er holdt atskilt i opplæringsloven § 2-9 første ledd. Fylkesmannen vurderer at 

ordensreglementet på tilsvarende måte skal utformes slik at det er synlig for elever og 

foreldre at skolen har regulert både tiltak og fremgangsmåter ved brudd på reglene. 

Fylkesmannen ser at reglementet skiller mellom fremgangsmåten i forhold til om det er 

krav til enkeltvedtak eller ikke. Det som ikke fremkommer i skolens reglement er hva som 

anses som alvorlige regelbrudd som kan gi grunnlag for bortvisning eller bytte av klasse 

eller gruppe. Etter Fylkesmannens vurdering er det vanskelig å se hva skolen anser som 

alvorlig brudd på skolens ordensreglement.  

Fylkesmannen legger til grunn at eleven har rett til å uttale seg før det blir gjort en 

avgjørelse om refsing. Videre at alle refsingstiltak vil bli skriftliggjort. Når det gjelder 

enkeltvedtak, skal man følge reglene i forvaltningsloven.  

Etter Fylkesmannens vurdering innebærer dette at skolens ordensreglement har regler om 

fremgangsmåte ved brudd på reglementet. Fylkesmannen vil imidlertid bemerke at det blir 
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svært uoversiktlig ved at fremgangsmåten ikke er samlet og tydeliggjort i et eget punkt. 

Videre kan henvisningene til forvaltningslovens kapitler fremstå som upresise i et reglement 

hvor målgruppen er foreldre og elever. Det bør derfor heller vises til at det er 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven som skal følges. 

 

Under «Regelbrudd» står det at ved særlig alvorlige regelbrudd kan eleven bortvises i inntil 

tre dager. Elev/foresatt har i disse tilfellene klagerett. En eventuell klage kan imidlertid ikke 

hindre at bortvisning skjer. Skolen har skrevet at en eventuell klage ikke kan hindre at 

bortvisning skjer. Det er noe uklart for Fylkesmannen hva skolen legger i dette, og viser til 

forvaltningsloven § 27 tredje ledd som lyder; Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til 

skade for parten før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres merksam på adgangen til å 

be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42 første ledd. I forbindelse med bortvisning skal 

det opplyses om muligheten til å få utsatt iverksettelse. Under dette punktet fremkommer 

det også at rektor tar avgjørelse om eventuell bortvisning etter å ha samrådd seg med 

elevens lærere, samt at hjemmet alltid skal kontaktes ved alvorlige og/eller gjentatte 

brudd. 

 

Konklusjon 

Fylkesmannen ser at skolens ordensreglement har regler om fremgangsmåte ved 

behandling av saker om brudd på ordensreglementet, herunder elevens rett til å uttale seg. 

Det er imidlertid vanskelig for Fylkesmannen å se at disse reglene er i samsvar med 

kommunens ordensreglement. Videre mener Fylkesmannen at det blir for utydelig hvordan 

de ulike regelbruddene skal håndteres, og at ordensreglementet fremstår som noe ”rotete”. 

 

Er ordensreglementet grunnlaget for vurdering av elevenes orden og oppførsel?  

 

Etter forskrift til opplæringsloven § 3-5 er grunnlaget for vurdering av orden og 

atferd/oppførsel knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens 

ordensreglement. Dette betyr at det ved vurdering i orden og oppførsel ikke er anledning til 

å vurdere ut fra andre vurderingsgrunnlag enn det som fremkommer i ordensreglementet.  

 

Kommunen skriver i sin EVS at det i forskrift 13.05.2014 § 8 bokstav h fremgår at skolen 

ved regelbrudd kan sette ned karakter i orden og/eller oppførsel dersom foresatte på 

forhånd er varslet, jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-5 til 3-7. Fylkesmannen anser at 

dette er en sanksjon, og dermed ikke som en del av grunnlaget for vurderingen. 

 

Kommunens ordensreglement § 3 har regler for orden og oppførsel. Videre fremkommer det 

i § 4 at ugyldig fravær skal vektlegges når ordenskarakteren settes. I § 12 er den enkelte 

skole gitt myndighet til å utarbeide utfyllende skole-/klasseregler tilpasset de lokale forhold.  

 

Skolens ordensreglement har ikke på samme måte tydeliggjorte regler for orden og 

oppførsel. Rektor viser til at reglementet utgjør grunnlaget for vurdering av orden og 

oppførsel.  Reglementet er ikke uttømmende, da samtlige tilfeller av mulig ordens- og 

oppførselsforstyrrelser ikke er listet opp. Reglementet, sammen med notater og vurderinger 

samlet på ITL, brukes i vurderingen. Lærer fører oversikt over brudd på ordensreglementet 

på ITL. Det holdes ordens- og oppførselsmøter to ganger i året, og det føres på disse 

møtene loggbok over hvilke elever som får nedsatt karakter i orden eller oppførsel, samt 

hvilke elever som får disse karakterene kommentert. 

 

Det er viktig at det gis klare rammer for god orden og god oppførsel i ordensreglementet. 

Dette er viktig både av hensyn til daglige enkelthendelser, og fordi grunnlaget for vurdering 

i orden og oppførsel er i hvilken grad eleven følger skolens ordensreglement, jf. forskrift til 

opplæringsloven § 3-5. Det er ikke adgang til å sette ned karakteren i orden eller oppførsel 

dersom forholdet ikke er regulert i ordensreglementet. Dette innebærer at 

ordensreglementet må være uttømmende. Elevene skal være kjent med hva som blir 

vektlagt i vurderingene av orden og oppførsel, jf. § 3-1.  

 



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 

18 

 

På bakgrunn av dette kan ikke skolen legge til grunn andre forhold enn det som faktisk står 

i reglementet ved vurdering av orden og oppførsel, noe Fylkesmannen forstår at gjøres når 

rektor selv skriver at reglementet ikke er uttømmende. 

 

Konklusjon 

Etter det Fylkesmannen kan se, er ikke skolens ordensreglement det eneste grunnlaget for 

vurdering av elevens orden og oppførsel.  

 

Er ordensreglementet egnet som grunnlag for vurdering av henholdsvis orden og 

oppførsel?  

 

Skolens ordensreglement må være utformet slik at det er klart for elever hvilke regler som 

omhandler orden, og hvilke som omhandler oppførsel. 

 

Som tidligere nevnt må ordensreglementet, for å være egnet som vurderingsgrunnlag, være 

utformet slik at det er mulig for elevene å forstå hva som er ønsket/uønsket orden, og hva 

som er ønsket/uønsket oppførsel. I tillegg må det være klart for elevene hvilke regler som 

omhandler orden og hvilke regler som omhandler oppførsel.  

 

Kommunens ordensreglement 

Kommunens ordensreglement § 3 er regler for orden og oppførsel. For punktene k – n i 

denne paragrafen, er det skrevet at dette er oppførsel og opptreden som ikke aksepteres. I 

§ 4 om fravær er det fastsatt at ugyldig fravær vektlegges når ordenskarakteren fastsettes. 

Ut over dette kan ikke Fylkesmannen se at det er skilt mellom orden og oppførsel i 

ordensreglementet, noe kommunen også selv har bekreftet. 

 

Som en konsekvens av at reglementene for øvrig ikke skiller klart mellom orden og 

oppførsel, fremkommer det heller ikke hva som kan føre til nedsatt karakter i henholdsvis 

orden og oppførsel.   

 

Konklusjon 

Ordensreglementet skiller ikke klart mellom orden og oppførsel. Ordensreglementet må 

tydeliggjøre dette skillet for å være egnet som grunnlag for vurdering. 

 

Skolens ordensreglement 

Rektor svarer ja i EVS, med de samme begrensninger nevnt under forrige punkt; det vil si 

at reglementet ikke er uttømmende, da samtlige tilfeller av mulig ordens- og 

oppførselsforstyrrelse ikke er listet opp. Reglementet, sammen med notater og vurderinger 

samlet på ITL, brukes i vurderingen. 

 

Kommunens forskrift § 3 heter ”Regler for orden og oppførsel”. I tillegg er det egne 

bestemmelser for fravær, bruk av hodeplagg, internett og rusmidler. I skolens ordensregler 

er disse punktene nærmere utdypet. Med unntak av at ugyldig fravær kan gi nedsatt 

ordenskarakter, er det ikke noe skille mellom hva som gjelder orden og hva som gjelder 

oppførsel.  

 

Konklusjon 

Etter Fylkesmannens vurdering er det ikke tydelig i skolens ordensreglement hvilke regler 

som gjelder orden og hvilke regler som gjelder oppførsel. Fylkesmannens konklusjon er at 

ordensreglementet ikke er egnet som grunnlag for vurdering av henholdsvis orden og 

oppførsel.  
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3.3.3  Fylkesmannens konklusjon 
 
Asker kommune – Solvang skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

innholdet i ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 2-9 første og fjerde ledd og forskrift til 

opplæringsloven § 3-5 første, andre og tredje ledd.  

 

Asker kommune må i denne forbindelse se til at: 

 

 

a) skolens ordensreglement ikke inneholder sanksjoner som er i strid med 

regelverket. 

b) kommunens ordensreglement tydeliggjør at det skal fattes enkeltvedtak ved 

bortvisning for resten av dagen. 

c) skolens ordensreglement er det eneste grunnlaget for vurdering av elevens 

orden og oppførsel.  

d) kommunens og skolens ordensreglement skiller klart mellom orden og 

oppførsel.  

e) skolens ordensreglement er i samsvar med kommunens ordensreglement, og 

at forholdet mellom skolens egne regler og kommunens forskrift fremkommer 

klart og tydelig.  
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3.4 Bortvisning 

3.4.1  Rettslige krav 

Opplæringsloven § 2-10 Bortvisning 

Første ledd: Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstinna 8-10 som 

alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre 

dagar, og at elevar på årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller 

for resten av dagen.  

Andre ledd: Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. 

Før det blir gjort vedtak skal, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe eller- refsingstiltak. 

Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvisning for resten 

av dagen.  

Tredje ledd: Med mindre kommunen fastset noko anna, kan rektor bestemme at lærarane 

skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvisning frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, 

avgrensa til to klokketimar.  

Bortvisning som reaksjon på brudd på ordensreglementet er særskilt regulert i § 2-10. 

Bortvisning vil si at eleven tas ut av undervisningen for en periode, og dette innebærer ikke 

nødvendigvis at eleven vises bort fra skolen.  

Bortvisning kan bare benyttes når skolens ordensreglement gir adgang til å benytte denne 

reaksjonsformen, § 2-10 er altså ikke en selvstendig hjemmel for bortvisning. Det følger av 

bestemmelsen at det er et vilkår for å benytte bortvisning at bruddet på ordensreglementet 

er alvorlig, eller at eleven har brutt reglementet flere ganger. Det er også et vilkår at skolen 

først har vurdert å bruke andre tiltak eller reaksjoner overfor eleven.  

En bortvisning kan gjelde for enkelttimer, resten av dagen eller én eller flere dager. For 

elever på første til syvende trinn kan bortvisning bare benyttes for enkelttimer eller for 

resten av dagen. Før bortvisning for resten av dagen, skal foresatte til elever på første til 

syvende trinn varsles. For elever på åttende til tiende trinn kan bortvisning benyttes i inntil 

tre dager.  

Det følger av andre ledd at det er rektor som skal ta avgjørelsen om bortvisning, og rektor 

må rådføre seg med lærerne til eleven først. Etter tredje ledd kan rektor bestemme at 

lærerne kan få myndighet til å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervising for en 

opplæringsøkt, avgrenset til to klokketimer. Som omtalt ovenfor følger det av § 2-9 fjerde 

ledd at eleven skal få mulighet til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen om 

bortvisning.  

Bortvisning er den alvorligste reaksjonsformen skolen kan benytte overfor en elev som 

bryter ordensreglementet, og bør derfor bare brukes i unntakstilfeller. Bortvisning 

innebærer at elevens rett til opplæring settes til side for en avgrenset periode, jf. 

opplæringsloven § 2-1.   

Vedtak om bortvisning 

En avgjørelse om bortvisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Det følger av 

forvaltningsloven § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes, og § 25 stiller krav til begrunnelsens 

innhold. Begrunnelsen skal vise til de regler og de faktiske forhold som vedtaket bygger på.  
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Etter forvaltningsloven § 16 skal en part som ikke allerede har uttalt seg i saken, varsles før 

det treffes vedtak. Etter opplæringsloven § 2-9 fjerde ledd har eleven rett til å uttale seg til 

den som skal fatte vedtaket, og forhåndsvarsling til eleven er dermed ivaretatt gjennom 

dette. Skolen må likevel forhåndsvarsle foreldrene om vedtaket dersom foreldrene ikke har 

hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg i saken. Forhåndsvarsel til foreldrene kan 

unnlates dersom varsel er åpenbart unødvendig, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd 

bokstav c. 

Det er også et krav om at enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) skal 

inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 

flg. Foreldrene og eleven har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i 

saken, med mindre det foreligger grunner for at det skal gjøres unntak. 

Etter §§ 28 og 29 kan enkeltvedtak klages på, med en klagefrist på tre uker. I 

underretningen om vedtaket skal det gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans, samt fremgangsmåten ved klage, jf. § 27.  

Dersom et vedtak kan tenkes gjennomført til skade for parten før en eventuell klagesak 

er avgjort, skal det også informeres om adgangen til å be om at gjennomføringen 

utsettes, jf. § 42. Ved bortvisning vil dette være aktuelt, og denne muligheten skal det 

opplyses om i vedtaket, jf. § 27 tredje ledd.  

3.4.2  Dokumentasjon og vurdering 

Bortvisning kan bare benyttes dersom skolens ordensreglement gir adgang til å benytte 

denne reaksjonsformen.  

Det framgår av kommunens ordensreglement § 8 ”Konsekvenser ved regelbrudd – 

Sanksjoner” bokstav i, j og k at elever kan bortvises fra skolen. 

I skolens ordensreglement er dette nedfelt i punktet som heter Regelbrudd. Her følger at 

ved brudd på ordensreglementet kan elever bortvises for resten av timen eller deler av 

dagen.  Videre følger det at ved særlige alvorlig regelbrudd kan eleven bortvises i inntil tre 

dager. 

Fylkesmannen ser at bortvisning er hjemlet i både skolens og kommunens 

ordensreglement, og at omfanget av bortvisningen er i samsvar med lovens krav. 

Er terskelen for bortvisning definert i ordensreglementet? 

Et av lovens vilkår for å kunne bortvise eleven, er at bruddet på ordensreglementet er 

alvorlig eller at elevene har brutt reglementet flere ganger. 

Kommunen viser til at det fremgår av forskrift 13.05.2014 § 8 punkt k at skolen ved alvorlig 

eller gjentatte brudd på reglementet kan vise bort elever på 8.-10. trinn fra skolen for inntil 

3 dager. Bortvisning for kortere tid enn dette er regulert i § 8 i og j. I § 8 første ledd 

fremgår at konsekvensen skal stå i rimelig forhold til regelbruddet. 

Etter Fylkesmannens vurdering vil det ikke være mulig eller hensiktsmessig at alle 

eventuelle forhold som kan falle inn under dette kan listes opp. Ordensreglementet sier 

imidlertid at regelbruddet må være alvorlig eller gjentatte brudd og dette tilfredsstiller 

kravet om at terskelen for bortvisning er definert.  

Fylkesmannen ser at skolens ordensregler viser til at elever i alvorlige tilfeller kan bli 

utelukket fra fellesarrangement og ved særlige alvorlige regelbrudd kan bortvises i inntil tre 

dager. På spørsmål om terskel er definert i ordensreglementet, svarer rektor nei i EVS, og 

viser til at hendelser som vil kvalifisere til bortvisning ofte er av veldig ulik art. Han skriver 
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videre at hvert enkelt tilfelle må behandles for seg, og at det reageres avhengig av 

forseelsens alvorlighetsgrad. Rektor henviser til de anonymiserte enkeltvedtakene som er 

innsendt som dokumentasjon i tilsynet. 

 

Dette betyr at terskelen er ulik i kommunens ordensreglement og skolens ordensreglement. 

Etter Fylkesmannens vurdering er terskelen lavere i kommunens ordensreglement, noe som 

kan skape uklarhet for elevene. Når det gjelder bortvisning fra fellesarrangement, viser vi til 

punkt 3.3.2.  

 

Konklusjon 

Fylkesmannen ser at kommunens og skolens ordensreglement har regulert at bortvisning 

skal brukes ved alvorlige brudd på ordensreglementet, men at det er ulik terskel i 

reglementene.  

 
 

Skolens praksis ved bortvisninger 
 

Er skolens praksis ved bortvisninger i tråd med lovens krav? 

 

Før det fattes vedtak om bortvisning, må rektor først ha rådført seg med elevens lærere og 

skolen skal ha vurdert bruk av andre tiltak eller reaksjoner overfor eleven, jf. 

opplæringsloven § 2-10 andre ledd. Eleven har også rett til å uttale seg muntlig til de som 

skal fatte vedtaket, jf. opplæringsloven § 2-9 fjerde ledd. 

 

I tilsynsvarselet ba Fylkesmannen om å få tilsendt skolens tre siste vedtak om bortvisning, 

eventuelt vedtak om andre refsingstiltak, fattet med hjemmel i ordensreglementet. 

Fylkesmannen har mottatt to vedtak datert 23.11.2011 og 31.01.2012.  

 

Fylkesmannen ser at skolens ordensregler sier at rektor tar avgjørelsen om eventuell 

bortvisning etter å ha samrådd seg med elevens lærere, og legger til grunn at dette er 

gjeldende praksis ved skolen. 

 

Rektor opplyser i EVS at de alltid vurderer alternative sanksjoner. Videre at skolen de siste 

12 årene har hatt få bortvisninger, med et tilfelle 23.11.2011 og et annet 31.01.2012. 

Rektor mener dette er med på å underbygge skolens streben etter å finne alternative 

løsninger og at bortvisning alltid er siste utvei. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering gjelder begge vedtakene om bortvisning alvorlige forhold. 

Siden vedtakene er fra henholdsvis 2011 og 2012, kan ikke disse vurderes opp mot 

gjeldende reglement.  

 

På bakgrunn av overnevnte opplysninger legger Fylkesmannen til grunn at skolens praksis 

er i samsvar med kravet om at alternative sanksjoner alltid skal vurderes før det blir fattet 

vedtak om bortvisning.  

 

Som vi har påpekt tidligere, følger det både av skolens og kommunens ordensreglement at 

eleven har rett til å uttale seg før det treffes avgjørelse om bruk av sanksjoner. 

Fylkesmannen legger til grunn at dette også følges i praksis. 

 

Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at det ikke kommer frem av vedtakene om rektor 

faktisk har samrådd seg med elevens lærere, at andre alternativer er vurdert eller at eleven 

har fått uttalt seg. 

 

Konklusjon 

Fylkesmannen anser at skolens praksis er i samsvar med lovens krav, men dette må også 

tydeliggjøres i selve vedtaket om bortvisning.  
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Følger skolen forvaltningslovens regler om enkeltvedtak? 

 

Rektor viser til de to siste avsnittene i skolens ordensreglement. Han skriver videre at i 

fremtidige vedtak om bortvisninger vil Solvang skole ta med reglene i opplæringsloven  

§ 2-10 og aktuell regel i forskrift av 13.05.2014 som er brutt i saken. 

 

Vedtaket skal vise til de reglene og faktiske forhold som vedtaket bygger på. Dette 

innebærer at det må fremkomme tydelig hvilken bestemmelse i ordensreglementet eleven 

har brutt. Når det gjelder sistnevnte innebærer dette at det må henvises til både 

opplæringslovens § 2-10 og den aktuelle bestemmelsen i ordensreglementet som er brutt. 

Vedtakene viser bare til opplæringsloven § 2-10.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering redegjør vedtakene både for de faktiske forhold og for hvilke 

hensyn som har vært avgjørende for å bruke bortvisning som sanksjon. Vedtakene opplyser 

om klagerett og at klagen skal sendes Fylkesmannen, med en klagefrist på tre uker. 

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal først sendes til skolen, jf. forvaltningsloven 

§ 32. Det bør også presiseres at klagefristen på tre uker er fra det tidspunktet da 

underretning om vedtaket kom frem til parten, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

I et enkeltvedtak skal det også opplyses om retten til å se sakens dokumenter, jf. §§ 18 og 

flg., og muligheten for utsatt iverksettelse av vedtaket, jf. § 42. Disse opplysningene er ikke 

gitt i skolens vedtak.  

 

Konklusjon 

Skolens vedtak om bortvisning oppfyller ikke alle kravene til enkeltvedtak i 

forvaltningsloven. 

 

3.4.3  Fylkesmannens konklusjon 

 
Asker kommune – Solvang skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

bortvisning, jf. opplæringsloven § 2-10. Asker kommune må i denne forbindelse se til at: 

 

a) skolens terskel for bortvisning samsvarer med kommunens terskel.  

b) det fremkommer i vedtak om bortvisning at saksbehandlingsreglene i 

opplæringslovens §§ 2-10 og 2-9 fjerde ledd er fulgt.  

c) vedtak om bortvisning oppfyller alle kravene til enkeltvedtak i forvaltningsloven. 
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4. Oppsummering 
 
I saksframlegg fra kommunen er det uttalt i forbindelse med fastsetting av nytt 

ordensreglement følgende: ”Målet er å gi ledere og ansatte i skolen gode retningslinjer å 

arbeide etter, samtidig som det blir forutsigbart for elevene hvilke atferdsregler som 

gjelder, og hvilke tiltak skolene kan benytte overfor elever som bryter reglene”. Etter 

Fylkesmannens vurdering vil ordensreglementet kunne ivareta dette. Videre er det uttalt at 

det er en forutsetning at den enkelte skole i samarbeid mellom ansatte og brukere, i tillegg 

utarbeider egne lokale ordensregler for sin skole, tilpasset skolens spesielle behov og 

særegenheter.  

 

Fylkesmannen ser at skolene kan ha behov for å utarbeide egne regler. Utfordringen er da 

at skolens ordensregler, som også i dette tilfellet er kalt ordensreglement, blir det aktive 

dokumentet på skolen og at kommunens forskrift reelt sett ikke brukes. Fylkesmannen 

mener at ordensregler på skolen må være helt tydelig relatert til de enkelte bestemmelsene 

i kommunens forskrift, da det er kommunens ordensreglement som er hoveddokumentet.  

 

I følge kommunens reglement om internett § 6, skal skolen ha nettvettregler og fastsette 

konsekvenser ved regelbrudd. Fylkesmannen påpeker i denne forbindelse at konsekvensene 

som fastsettes ved den enkelte skole da må være i tråd med konsekvensene angitt i § 8 i 

kommunens forskrift.  

 

På bakgrunn av det som fremkommer av punktene 3.1 til 3.4 i denne tilsynsrapporten, har 

Fylkesmannen funnet følgende lovbrudd: 
 

 

Forsvarlig system i forbindelse med skolenes ordensreglement –  
§ 13-10 andre ledd 
 

Asker kommune har ikke dokumentert at kommunen har et forsvarlig system for å sikre at 

skolenes ordensreglement og skolenes praksis er i tråd med opplæringsloven, jf. 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 

 

 
Utarbeidelse av ordensreglementet 

 
Asker kommune – Solvang skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

utarbeidelse av ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 2-9. 

 

Asker kommune må i denne forbindelse se til at: 

a) kommunens ordensreglement endres slik at det kun omfatter det som har hjemmel i 

opplæringsloven § 2-9. 

b) Solvang skole gjør kommunens ordensreglement kjent for elevene og foreldrene.  

c) forholdet mellom kommunens og skolens ordensreglement blir klart og tydelig. 

 

 

Innholdet i ordensreglementet 
 

Asker kommune – Solvang skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

innholdet i ordensreglementet, jf. opplæringsloven § 2-9 første og fjerde ledd og forskrift til 

opplæringsloven § 3-5 første, andre og tredje ledd.  

 

Asker kommune må i denne forbindelse se til at: 

 

a) Solvang skoles ordensreglement ikke inneholder sanksjoner som er i strid med 

regelverket. 
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b) kommunens ordensreglement tydeliggjør at det skal fattes enkeltvedtak ved

bortvisning for resten av dagen.

c) skolens ordensreglement er det eneste grunnlaget for vurdering av elevens orden og

oppførsel.

d) kommunens og skolens ordensreglement skiller klart mellom orden og oppførsel.

e) skolens ordensreglement er i samsvar med kommunens ordensreglement, og at

forholdet mellom skolens egne regler og kommunens forskrift fremkommer klart og

tydelig.

Bortvisning 

Asker kommune – Solvang skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

bortvisning, jf. opplæringsloven § 2-10.  

Asker kommune må i denne forbindelse se til at: 

a) Solvang skoles terskel for bortvisning samsvarer med kommunens terskel.

b) det fremkommer i vedtak om bortvisning at saksbehandlingsreglene i

opplæringslovens §§ 2-10 og 2-9 fjerde ledd er fulgt.

c) vedtak om bortvisning oppfyller alle kravene til enkeltvedtak i forvaltningsloven.
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5. Oppfølging av tilsynet

Kommuneloven § 60d fastslår at Fylkesmannen kan gi kommunen pålegg om å rette forhold 

som er i strid med de bestemmelser Fylkesmannen fører tilsyn med. Før pålegg benyttes, 

skal kommunen gis en rimelig frist til å rette de lovstridige forholdene. 

På denne bakgrunn gir Fylkesmannen Asker kommune en frist til 1. juni 2015 for å 

rette de lovbrudd/korreksjonspunktene som fremgår av tilsynsrapportens kapittel 4, jf. kap. 

3.1-3.4. 

Asker kommune skal innen denne fristen gi en skriftlig erklæring om at lovbruddene er 

rettet. Kommunen skal sammen med erklæringen gi en redegjørelse for hvordan kommunen 

har rettet de lovstridige forholdene. 

Oslo 2. mars 2015 

Ann-Karin Bjerke Ingrid Damlien Haraldsen 
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Vedlegg 1  Oversikt over innsendt dokumentasjon 

 
 

 

1. Redegjørelse fra Asker kommune 

2. Utskrifter fra «Felles ledelsessystem»: 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Felles lovverk 

 Resultatenhetens virksomhetsplan 

 Resultatenhetens kompetanseplan 

 Resultatenhetens lovverk 

 Ledelsens gjennomgang 

 Ledelsens gjennomgang i resultatenheten 

3. Vedtak om bortvisning 1 

4. Vedtak om bortvisning 2 

5. Egenvurderingsskjema Solvang skole 

6. Egenvurderingsskjema Asker kommune 

7. Asker kommunes felles ledelsessystem – innholdsfortegnelse 

8. Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune, vedtatt 

13.05.2014, gjeldende fra 01.08.2014. 

9. Innkalling og agenda til møte vedrørende opplæringsloven § 9a 27.08.2014. 

10. Kompetanseplan Solvang skole. 

11. Skjema for risikovurdering Solvang skole 2014 

12. Ledelsens gjennomgang 2014 

13. Lederdialog Solvang skole 2014 

14. E-post til rektorene i Askerskolen om lokal forskrift vedtatt 13.05.2014. 

15. Ordensreglement for Solvang skole fra 2014, gjeldende fra 01.08.2014. 

16. Asker kommunes felles ledelsessystem – Solvang skole – innholdsfortegnelse 

17. Virksomhetsplan for Solvang skole 2014 
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Vedlegg 2 Egenvurderingsskjema 

Egenvurderingsskjema for skoleeier og rektor 

Tilsyn med skolenes ordensreglement  

Hva skal vurderes? Besvares 

av: 

Besvares 

med 

ja/nei 

Skoleeiers/Rektors 

vurdering (begrunnelse 

for svaret) 

Dokumentasjon, hendelser, 

redegjørelse etc. som kan 

bekrefte/underbygge svar 

1. Har kommunen gitt forskrifter

om ordensreglement?

Kommunen 

2. Er forvaltningslovens krav til

forskrifter fulgt? (jf. fvl. §§ 37 og

38)

Kommunen 

3. Er ordensreglementet gjort kjent

for elevene?

Rektor 

4. Er ordensreglementet gjort kjent

for foreldrene?

Rektor 

5. Inneholder ordensreglementet

regler om hvilke tiltak som kan

benyttes mot elever som bryter

reglementet?

Kommunen 

og rektor 

Hva skal vurderes? Besvares 

av: 

Besvares 

med 

ja/nei 

Skoleeiers/Rektors 

vurdering (begrunnelse 

for svaret) 

Dokumentasjon, hendelser, 

redegjørelse etc. som kan 

bekrefte/underbygge svar 

6. Inneholder ordensreglementet
regler om fremgangsmåten ved

behandling av saker om brudd på

reglementet?

Kommunen 
og rektor 

7. Har elevene anledning til å
forklare seg muntlig, til den som

skal ta avgjørelsen, før det blir

tatt avgjørelse om refsing?

Rektor 

8. Er ordensreglementet grunnlaget
for vurdering av elevenes orden

og oppførsel?

Kommunen 
og rektor 

9. Er ordensreglementet egnet som

grunnlag for vurdering av orden?

Kommunen 

og rektor 

10. Er ordensreglementet egnet som

grunnlag for vurdering av
oppførsel?

Kommunen 

og rektor 
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Hva skal vurderes? Besvares 

av: 

Besvares 

med 

ja/nei 

Skoleeiers/Rektors 

vurdering (begrunnelse 

for svaret) 

Dokumentasjon, hendelser, 

redegjørelse etc. som kan 

bekrefte/underbygge svar 

Hvis bortvisning er hjemlet i 

ordensreglementet:  

11. Er terskelen for bortvisning

definert i ordensreglementet?

Kommunen 

og rektor 

12. Gjelder 1.-7. trinn: Er det etter

ordensreglementet bare

anledning til å bortvise for resten

av dagen?

Gjelder 8.-.10 trinn: Er det etter 

ordensreglementet bare 

anledning til å bortvise eleven 

for opp til tre dager? 

Kommunen 

og rektor 

Hvis skolen har foretatt bortvisninger:  

13. Ble alternative tiltak vurdert? Rektor 

14. Rådførte rektor seg med elevens

lærere før bortvisning ble

vedtatt?

Rektor 

15. Følger skolen forvaltningslovens

regler om enkeltvedtak?

Rektor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i kommunestyret og 

hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til kontrollutvalget. Utvalgene er fordelt på 

denne måten:  

 Helse- og omsorg – William Norset følger komiteen.

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen.

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger komiteen.

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell følger komiteen.

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid Nesland følger disse.

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Eventuelt. 16.3.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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