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58/2015 Forvaltningsrevisjon Saksbehandlingsrutiner i 

planseksjonen, plan og bygningsavdelingen. 
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Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

1. Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan og bygningsavdelingen, rapport nr.

4/2015 Asker kommunerevisjon.

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget bestilte i sak 20/2015 en rapport om følgende påpekte forhold: 

 rutiner som sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt journalføring,

 konsekvenser av fristbrudd for kommunen,

 er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom Plan- og bygningssjef og

Kommuneplansjef og

 har kommunen tilfredsstillende kompetanse i Plan- og bygningsetaten.

Bestillingen ble ytterligere drøftet og avgrenset av kontrollutvalget, og på denne bakgrunn har 

Asker kommunerevisjon undersøkt følgende problemstillinger: 

 Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å unngå

faktafeil i saksbehandlingen?

 Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?

 Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?

 Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?

 Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og

kommuneplansjef?

Revisjonen understreker at undersøkelsen er et dypdykk i utvalgte problemstillinger, og at den 

ikke gir et fullstendig bilde av revidert virksomhet. Rapporten har fokus på 

forbedringsområder.  Konkret saksbehandling, planfaglige vurderinger og kvalitetssikringen 

av denne samt brukernes opplevelser av Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune 

vurderes ikke. OPAK har bistått kommunerevisjonen med å undersøke enkelte 

problemstillinger. Det er gjort funn ved alle de undersøkte problemstillingene, kun et utvalg er 

presentert i saksfremlegget. 

Når det gjelder spørsmål om PBA har gode nok rutiner for å unngå faktafeil i 

saksbehandlingen, skriver revisjonen at prosedyre og rutine for behandling av plansaker 

fremstår som overordnet og veiledende. Rutinene gir økt sikkerhet for at det i arealplansaker 

foreligger et riktig beslutningsgrunnlag, men dersom prosessuelle feil oppstår og ikke 

avdekkes, kan det etter revisjonens oppfatning medføre at beslutningsgrunnlaget til 

arealplansaker blir uriktig. 
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Rådmannen sier i sitt høringssvar at han vil sørge for at eksisterende rutiner og prosedyrer 

utvikles til nødvendig detaljeringsgrad. 

Når det gjelder spørsmålet om klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og 

kommuneplansjef skriver revisjonen at det i innledende faser av et planinitiativ er kultur for at 

aktører som kjenner kommunen «godt» kontakter kommuneplansjefen direkte, mens andre 

kontakter planseksjonen. Dette kan reise spørsmål om hvorvidt aktører likebehandles. I 2014 

ble det innført en ny prosess «saksbehandling av arealplaner til politiske organer» som bidrar 

til at planseksjonen i større grad involveres i en tidlig fase. Revisjonen peker på at 

prosess/rutine for henvendelser vedrørende planinitiativ bør gjennomgås jevnlig for å sikre at 

alle relevante momenter er med, og om det kommer opp nye forhold som ikke er omtalt må 

dette tas inn. 

For en fullstendig gjennomgang av funn og vurderinger vises det til den vedlagte rapporten. 

Kommunerevisors anbefalinger er: 

 Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på risikovurderinger for å

sikre forsvarlig saksbehandling.  Rutinene bør henvise til relevante lover og forskrifter

samt ansvarsfordeling og relevante frister.

 Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på vurdering av

offentlighet og klassifisering av dokumenter.

 Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett tilgjengelig for

saksbehandlere.

 Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle disse til

forslagsstillerne.

 Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet.

 Kommunen bør sørge for at det til en hver tid er klarhet i rollefordelingen mellom

kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA.

 Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser vedrørende

planinitiativ.

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og

anbefalinger herunder:

 Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på

risikovurderinger for å sikre forsvarlig saksbehandling.  Rutinene bør

henvise til relevante lover og forskrifter samt ansvarsfordeling og relevante

frister.
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 Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på

vurdering av offentlighet og klassifisering av dokumenter.

 Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett

tilgjengelig for saksbehandlere.

 Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle

disse til forslagsstillerne.

 Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet.

 Kommunen bør sørge for at det til en hver tid er klarhet i rollefordelingen

mellom kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA.

 Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser

vedrørende planinitiativ.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp ultimo 2016.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen. 

Asker kommunerevisjon 

Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonen ”Saksbehandlingsrutiner i 

planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen”. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

Revisjonen er gjennomført av Inger Helene Elstad, Kristin Glestad Øen og Helene 

Knutsen. To av problemstillingene er utredet av et eksternt konsulentfirma, OPAK AS, 

grunnet kort tidsfrist og oppgavens kompleksitet. Bruk av ekstern bistand er avklart med 

kontrollutvalget. 

Vi takker ansatte i kommunen som har bidratt til gjennomføringen av 

forvaltningsrevisjonen, for et konstruktivt og godt samarbeid. 

17. august 2015

Brita Arvidsen  

kommunerevisor 
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Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen. 

Asker kommunerevisjon 1 

Sammendrag 

Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av kommunens plan- og bygningsavdeling (PBA), planseksjonen. 

Formålet var å se på om PBA har rutiner som sikrer at man unngår faktafeil og sikrer 

korrekt journalføring. Kontrollutvalget ønsket videre å se på konsekvenser av fristbrudd 

for kommunen, rollefordeling mellom plan- og bygningssjef og kommuneplansjef, og om 

kommunen har tilfredsstillende kompetanse i plansekjsonen. 

I henhold til kontrollutvalgets bestilling og avgrensing angis følgende problemstillinger: 

 Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å

unngå faktafeil i saksbehandlingen?

 Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?

 Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?

 Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?

 Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og

kommuneplansjef?

Vår undersøkelse er et dypdykk i utvalgte problemstillinger. Den gir ikke et fullstendig 

bilde av revidert virksomhet. Rapporten vår har fokus på forbedringsområder.  

Følgende vurderes ikke: 

 Konkret saksbehandling

 Planfaglige vurderinger og kvalitetssikringen av denne.

 Brukernes opplevelser av Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune.

Nedenfor følger en kort oppsummering av hovedfunn og konklusjoner sortert etter 

problemstilling: 

Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å 
unngå faktafeil i saksbehandlingen?  

Med faktafeil menes her feil i saksbehandlingen som fører til et uriktig 

beslutningsgrunnlag. 

Problemstillingen er i hovedsak utredet av OPAK. Prosedyre og rutine for behandling av 

plansaker fremstår som overordnet og veiledende. Den anses ikke å være 

tilfredsstillende for å sikre enhetlig saksbehandling og for å oppdage mulige faktafeil i 

saksbehandlingen da det mangler styringsparametere. Det henvises ikke til relevante 

lover og forskrifter, ansvarsfordeling eller relevante frister. 

Riktignok gir prosessen «Saksbehandling av arealplaner til politiske organer» og 

tilhørende godkjenningsrutiner i ESA økt sikkerhet for at det i arealplansaker foreligger et 

riktig beslutningsgrunnlag. Vi mener likevel at dersom prosessuelle feil oppstår og ikke 

avdekkes, kan det etter vår oppfatning medføre at beslutningsgrunnlaget til 

arealplansaker blir uriktig. 

Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?  

Dokumentsenteret er ansvarlig for kommunens overordnede rutiner for journalføring og 

opplæring av ansatte som bruker ESA.1 Deres oppfatning er at opplæring innen 

journalføring er av en teknisk karakter og at det er behov mer opplæring enn det som 

tilbys saksbehandlere i dag.  

1 Kommunens elektroniske saks- og arkivsystem. 
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Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen. 

Asker kommunerevisjon 2 

Planseksjonen interne rutiner mangler henvisninger til når dokumenter skal journalføres.  

Det er ulik praksis i planseksjonen på hvordan de journalfører og det har blitt oppdaget 

feil i klassifisering av dokumenter. 

Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?  

Rutiner for tidsfrister kan virke uklare og det fører til at det ikke blir noen konsekvenser 

for fristbrudd. Vi mener det er viktig at kommunen er tydelig på hvilke tidsfrister som 

gjelder i den enkelte sak og formidler dette til forslagstiller. Vi stiller for øvrig spørsmål 

ved kommunens praktisering av gebyrregulativet i private plansaker. 

Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?  

Problemstillingen er i sin helhet utredet av OPAK. Ansatte ved planseksjonen har god, 

bred og relevant formalkompetanse samt erfaring.  

Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA 
og kommuneplansjef?  

Det var tidligere store utfordringer knyttet til rolle- og ansvarsforståelsen mellom 

kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA. I 2014 ble derfor prosessen 

«saksbehandling av arealplaner til politiske organer» utarbeidet. Denne har bidratt til en 

bedre forståelse av roller og ansvar. Vi mener allikevel det kan være behov for ytterligere 

presiseringer av hvordan innspill i plansaker gis. 

I innledende faser av et planinitiativ er det en kultur for at aktører som kjenner 

kommunen «godt» kontakter kommuneplansjefen direkte, mens andre kontakter 

planseksjonen. Dette kan reise spørsmål om aktører likebehandles. Den nye prosessen 

bidrar til at planseksjonen i større grad involveres i en tidlig fase. Det kan likevel virke 

som at henvendelser vedrørende planinitiativ bør presiseres. 

Kommunerevisor anbefaler: 

 Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på risikovurderinger

for å sikre forsvarlig saksbehandling.  Rutinene bør henvise til relevante lover og

forskrifter samt ansvarsfordeling og relevante frister.

 Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på

vurdering av offentlighet og klassifisering av dokumenter.

 Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett tilgjengelig for

saksbehandlere.

 Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle disse til

forslagsstillerne.

 Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet.

 Kommunen bør sørge for at det til en hver tid er klarhet i rollefordelingen mellom

kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA.

 Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser vedrørende

planinitiativ.
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Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen. 

Asker kommunerevisjon 4 

1 Innledning 

Kontrollutvalget behandlet den 16.3 2015 en henvendelse fra Boxs arkitekter vedrørende 

saksbehandlingen knyttet til reguleringsplanforslag for Blakstadmarka 26. Det ble fattet 

vedtak om å innhente rådmannens kommentarer til saken. 

På vegne av Rådmannen gjennomgikk Advokatfirmaet Hjort DA deler av 

saksbehandlingen i den aktuelle saken og avdekket enkelte kritikkverdige forhold 

(Kontrollutvalgets møte 27.04, sak 20/15, vedlegg 2). I den påfølgende behandlingen av 

saken den 27.04.2015 fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å komme tilbake med en rapport om følgende 

påpekte forhold: rutiner som sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt 

journalføring, konsekvenser av fristbrudd for kommunen, er det tilstrekkelig 

klarhet i rollefordelingen mellom Plan- og bygningssjef og kommuneplansjef og 

om kommunen har tilfredsstillende kompetanse i Plan- og bygningsetaten. 

Utvalget ber revisjonen om at rapporten foreligger til septembermøtet. 

Utvalget stiller sine disponible midler til rådighet til dette arbeidet. 

Prosjektet ble ytterligere avklart i kontrollutvalgets møte 18. mai 2015, sak 31/2015. 

1.1 Problemstillinger 

I henhold til kontrollutvalgets bestilling og avgrensing angis følgende problemstillinger: 

 Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å

unngå faktafeil i saksbehandlingen?

 Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?

 Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?

 Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?

 Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og

kommuneplansjef?

1.2 Avgrensing 

Undersøkelsen omhandler private plansaker og er avgrenset til å se på gjeldende rutiner 

og om de er dekkende og hensiktsmessige. Vår undersøkelse vurderer ikke etterlevelse 

og derigjennom ikke testing av rutiner.   

Følgende vurderes ikke: 

 Konkret saksbehandling. I hvilken grad kommunen følger sine egne rutiner eller

kvaliteten i kommunens arbeid med plansaker er ikke vurdert. Kvaliteten på

saksbehandlingen kan være god selv om det er svakheter i skriftlige rutiner.

Påpekte svakheter i rutinene kan derimot medføre en risiko for lavere kvalitet i

saksbehandlingen og at feil ikke oppdages og korrigeres.

 Planfaglige vurderinger og kvalitetssikringen av denne. Kommunen har utarbeidet

egne rutiner for kvalitetssikring av saker til politisk behandling. Disse omtales i en

viss grad i kapittel 3 og kapittel 7.  Vi har ikke undersøkt kommunens planfaglige

vurderinger i konkrete plansaker.

 Brukernes opplevelser av Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune. Vår

undersøkelse har ikke innhentet «næringens» syn på den saksbehandlingen som

utøves i planseksjonen i Asker kommune. Vi viser for øvrig til rapportens punkt

2.5.1. 
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Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen. 

Asker kommunerevisjon 5 

Vår revisjon omhandler forhold knyttet til planseksjonen. Vi gjør oppmerksom på at 

ansvar for enkelte rutiner vil ligge utenfor denne enheten. For eksempel gjelder dette 

for journalføringsrutiner.  

1.3 Vurderingskriterier 

Revisjonskriterier er krav, normer eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

vurderes i forhold til. I dette prosjektet utledes revisjonskriteriene fra blant annet 

følgende kilder: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med

tilhørende forskrifter.

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

 Lov om arkiv (Arkivlova) med tilhørende forskrifter.

 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentlighetslova)

med tilhørende forskrifter.

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

1.4 Metode 

Prosjektet gjennomføres i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 

Problemstillingene er bestemmende for valg av metode for innsamling av data. I henhold 

til RSK 001 bør det benyttes flere metoder for innsamling av data dersom dette er 

tjenlig.  

Problemstillingene er belyst gjennom dokumentanalyse av foreliggende rutiner, 

gjennomgang av saker i ESA og kvalitative intervjuer. Dokumentasjon og undersøkelser 

som ligger til grunn for våre vurderinger er innhentet i perioden mai til og med juni 2015. 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kontaktperson i administrasjonen 8. mai 2015. 

Revisjonen har gjennomført to gruppeintervjuer med ansatte ved planseksjonen. Til 

sammen 8 ansatte deltok på disse gruppeintervjuene. Det ble også gjennomført intervju 

med virksomhetsleder for PBA, kommuneplansjef og dokumentsenteret2.  

Alle intervju som er gjennomført med planseksjonen og med kommuneplansjefen er 

verifisert av de som ble intervjuet. Informasjon som er hentet gjennom andre kilder er 

verifisert gjennom utsendelse av rapport til faktabekreftelse 4. august 2015. Det er gjort 

enkelte endringer i rapporten etter denne gjennomgangen. 

Rapporten har fokus på forbedringsområder. 

1.5 Presentasjon av virksomheten 

PBA yter lovpålagte tjenester innenfor fire fagområder: plan, bygg, geodata og 

oppmåling. Deres oppgave er å påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes. Hvert 

fagområde har underliggende hovedprosesser som kan bestå av individuelle 

arbeidsoppgaver, team eller prosjekter innad i samme fagområde eller på tvers av 

fagområdene.3  

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 1-1 skal loven «fremme bærekraftig 

utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner». Videre 

står det at « Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, 

forskrift og planvedtak.»  

2 Dokumentsenteret har uttalt seg og hele plan- og bygningsavdelingen. 
3 Hentet fra Organisering plan- og bygningsavd. Vedtatt 7.12.10, rev. 07.10.13. 
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Figur 1. Organisering av PBA.4 
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Bokser med doble linjer: Ledergruppen 

Bokser med stiplede linjer: Hovedprosesser 

Rapporten er avgrenset til å ta for seg planseksjonen som består av 11 medarbeidere 

(PBA har totalt 57 medarbeidere). 

I henhold til pbl § 3.3 har kommunal planlegging til formål «å legge til rette for utvikling 

og samordning oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og 

naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, 

regional, statlig og privat virksomhet.» 

Planseksjonens oppgaver omfatter: 5 

 Behandling av detaljregulering (privat planforslag) 

 Utarbeidelse og behandling av områderegulering (egen plan) 

 Utarbeidelse av kommuneplanens areadel/kommunedelplan 

 Konsekvensutredning 

 Utredningsarbeid 

 Yte spesiell spisskompetanse når det gjelder: 

 Samferdsel 

 Kulturminnevern 

1.6 Overordnet om planprosessen i Asker – andres vurderinger 

Vår undersøkelse er et dypdykk i utvalgte problemstillinger. Den gir ikke et fullstendig 

bilde av revidert virksomhet. Rapporten vår har fokus på forbedringsområder.  

For et mer overordnet bilde av prosessene med private planforslag i Asker kommune 

vises for eksempel til rapporten «Kartlegging av planprosesser i Osloregionen6». 

Rapporten er resultatet av spørreundersøkelser som er sendt ut både til kommunens 

planmyndigheter og næringen ved utbyggere, forslagstillere, tiltakshavere, arkitekter 

eller rådgivere. Undersøkelsen tar for seg de ulike fasene i planarbeidet, fra 

oppstartsmøte til endelig godkjenning. Rapporten viser at det samlet gis gode 

                                           
4 Hentet fra Organisering plan- og bygningsavd. Vedtatt 7.12.10, rev. 07.10.13. 
 
5 Hentet fra Organisering plan- og bygningsavd. Vedtatt 7.12.10, rev. 07.10.13.  
6 Asplan Viak 2013 
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vurderinger av planarbeidet i Asker, og kommunen kommer best ut av de 

sammenlignede kommunene.   Nedenfor vises samleresultater fra denne rapporten. 

Tabell 1: Samlet vurdering av hovedtemaene - næringslivets vurdering av den 
enkelte kommune 

Tabellen er klippet ut fra rapporten Kartlegging av planprosesser i Osloregionen utarbeidet av Asplan Viak 
(2013). Det er kommunenes snittkarakter som er vist i tabellen (verdier fra 1-6, der 6 er best). 

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser for brukere av plan- og 

bygningsavdelingen. Resultatene av denne for 2014 viser noe lavere tilfredshet med 

plan- og bygningsavdelingen enn tidligere år. For måleindikatoren «opplevd tilfredshet 

med saksbehandlingen» er resultatet innenfor laveste aksepterte resultat, slik dette er 

definert av rådmannen. Det er imidlertid ingen av respondentene i brukerundersøkelsen 

for 2014 som har vært i kontakt med fagområdet plansak.  
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2 Har planseksjonen i plan og bygningsavdelingen (PBA) 
gode nok rutiner for å unngå faktafeil i 
saksbehandlingen? 

2.1 Vurderingskriterier 

Med faktafeil menes her feil i saksbehandlingen som fører til et uriktig 

beslutningsgrunnlag. 

Det er et forvaltningsrettslig grunnprinsipp at saksbehandlingen skal være forsvarlig. Et 

viktig formål for reglene om forvaltningens saksbehandling (…) er å bidra til at fakta som 

kan være av betydning for å avgjøre en sak, blir klarlagt og riktig bedømt. Etter 

forvaltningslovens (fvl) § 17 skal «forvaltningsorganet påse at saken er så godt opplyst 

som mulig før vedtak treffes».  

Både forvaltningsloven og plan- og bygningsloven inneholder prosessuelle bestemmelser, 

det vil si regler for hvordan forvaltningen skal behandle saker. Slike 

saksbehandlingsregler skal blant annet sikre likhet og forutberegnelighet, og 

befolkningens tillit til forvaltningen. I plan- og bygningsloven skal de prosessuelle 

bestemmelsene blant annet bidra til å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 

alle berørte interesser og myndigheter.7 Kommunen har ansvaret for at plan- og 

bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. Feil i 

saksbehandlingen kan føre til at planvedtak blir ugyldige.8 

Etter kommunelovens (koml) § 23 skal «administrasjonssjefen påse at de saker som 

legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll». 

Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, 

forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å unngå 

uønskede hendelser.9 

Vi legger til grunn at gode interne rutiner som kvalitetssikrer saksbehandling som gjøres i 

planprosesser vil sikre både at riktig beslutningsgrunnlag foreligger og at formelle feil i 

planprosessen unngås. 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Planseksjonen bør ha interne rutiner som kvalitetsikrer saksbehandlingen, slik at: 

o Riktig beslutningsgrunnlag foreligger 

o Formelle feil i planprosessen unngås  

 

2.2 Fakta 

Problemstillingen er i hovedsak utredet av OPAK. OPAKs vurdering bygger på en 

gjennomgang av planseksjonens interne rutiner for den kommunale saksbehandlingen av 

private reguleringsplanforslag, herunder gjennomføring og kvalitetssikring av dette 

arbeidet. Det presiseres at vurderingen ikke inkluderer i hvilken grad kommunen følger 

sine egne rutiner eller sier noe kvaliteten i arbeidet med plansaker generelt. 

OPAK sin utredning bygger på en vurdering av dokumenter som Plan- og 

bygningsavdelingen definerer som sine interne rutiner for planprosessen. I hovedsak 

                                           
7 Plan- og bygningsloven § 1-1, 4. ledd. 
8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2015 Fylkesmannens forventninger  til kommunal planlegging 2015. 
9 Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus (KS), s. 17. 
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bygger vurderingen på dokumentene «Prosedyre og rutine for behandling av plansaker». 

Denne har som mål å sikre at «Plan og bygningsavdelingen forholder seg til plan- og 

bygningslovens prosessuelle krav for behandling av plansaker». Det ble i møte den 

22.06.2015 oppfattet som gjeldende rutine for gjennomføring og kvalitetssikring av 

planprosesser i Asker kommune. 

OPAKs notat er vedlagt i sin helhet i vedlegg 1, hvilke dokumenter som ligger til grunn 

for gjennomgangen framkommer der. Vi gjengir her OPAKs konklusjon i sin helhet: 

Sammendrag og konklusjon 

Asker kommunes prosedyre og rutine for behandling av plansaker fremstår etter OPAKs oppfatning 

med en overordnet og veiledende karakter, og anses på denne bakgrunn å ikke være tilfredsstillende 

egnet for styring av gjennomføringen og/eller kvalitetssikringen av planprosessen. Prosedyrer og 

rutiner vurderes å være akseptable på et overordnet ledelsesnivå, men mangelfulle når det gjelder 

styring og kvalitetssikring på aktivitetsnivå. Resultatet av dette er at det er kompetansen til de ulike 

gjennomføringsansvarlige, kombinert med ressurstildeling og kontinuiteten til de ressursene som er 

tildelt, som danner grunnlaget for det endelige kvalitetsnivået.  

Rutinene tydeliggjør til en viss grad hvem som skal gjøre hva og enkelte ganger hvem som skal 

kvalitetssikre arbeidet, men tydeliggjør ikke hva som skal kvalitetssikres eller kravene til leveransene. 

Rutinene i sin form er i stor grad mer veiledende enn styrende for gjennomføring av prosessen. 

Manglende rutiner for dette gjør at heller ikke avviksbehandlingen kan sies å være tilfredsstillende. 

Dermed vil det ikke være mulig å sikre at tidligere feil ikke gjentas ved senere anledning. 

Det konkluderes med at Asker kommunes planavdeling ikke har gode nok rutiner for å unngå 

faktafeil i saksbehandlingen. Planavdeling har ikke tilfredsstillende rutiner for å sikre enhetlig 

saksbehandling og ikke tilfredsstillende kvalitetssikringsrutiner for deteksjon og lukking av mulige 

faktafeil i saksbehandlingen. 

Det ble i kvalitetssikringsmøte den 7. aug. 2015 påpekt fra plan- og bygningsavdelingen 

at interne rutiner for planprosesser også måtte vurderes med bakgrunn i «Planpakken» 

og funksjonaliteten i saksbehandlingssystemet ESA, samt prosessen «Saksbehandling av 

arealplaner til politisk organer» med tilhørende godkjenningsrutiner. 

«Planpakken» er kommunens informasjon til profesjonelle aktører som ønsker å fremme 

et privat planforslag til kommunen og er tilgjengelig på kommunens internettsider.10 

Planpakken gir en oversikt over prosessen mot vedtak om reguleringsplan. Dette 

innebærer oversikt over fasene i planarbeidet, hvem som har ansvaret for de ulike 

fasene, samt kommentarer og lenker til maler, veiledninger og krav. 

Plan- og bygningsavdelingen benytter utelukkende ESA som saksbehandlingssystem. Det 

er utviklet en egen modul for plansaker, som blant annet angir milepæler for 

saksbehandlingen. Det er forhåndsdefinert 22 milepæler, gjengitt på neste side: 

                                           
10 https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Arealplanlegging/Planpakken/ 
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Ved aktiv bruk av milepælene i ESA vil disse kunne gi en god oversikt over 

saksbehandlingen, og det vil gi en god mulighet for leder til å kvalitetssikre de ulike 

fasene i planprosessen. 

Saksbehandlerne er ikke pålagt å benytte milepælene i ESA. Det er ingen sperrer i 

systemet, noe som medfører at dersom systemet brukes er det «valgfritt»11 hvilke 

milepæler en ønsker å benytte, eventuelt kan en velge å legge til egne milepæler. 

Det er i felles ledelsessystem utarbeidet en prosess «Saksbehandling av arealplaner til 

politisk organer». Her fremkommer at saksbehandler er ansvarlig for at saken leveres til 

virksomhetsleder for kvalitetssikring/godkjenning i henhold til oppsatte tidsfrister og at 

virksomhetsleder for PBA er ansvarlig for å kvalitetssikre saker før de går til 

kommuneplansjefen for godkjenning i forkant av rådmannens ledermøte. For saker som 

skal til politisk behandling er det lagt inn godkjenningsrutiner i ESA, slik at ingen saker 

kan legges fram før de er (elektronisk) godkjent av aktuelle ledd i henhold til gjeldende 

rutine (se for øvrig kapittel 6). 

2.3 Revisjonens vurderinger 

OPAKs rapport indikerer manglende overvåkingskontroller/ledelseskontroller for å sikre 

nødvendig arkivering og kvalitet på dokumentasjon og vurderinger. 

OPAK bygger sin vurdering i stor grad på gjennomgangen av de interne rutinene som i 

møte ble oppfattet å være gjeldende rutine for gjennomføring og kvalitetssikring av 

planprosesser i kommunen. Disse er generelle arbeidsbeskrivelser og synes ikke å bygge 

på en risikovurderingstankegang.  

I interne rutiner bør det henvises til relevante lover og forskrifter som må ivaretas. 

Identifiserte risikoer og nøkkelroller for å sikre prosessen bør komme tydelig fram 

sammen med ansvarsfordeling (roller) og relevante frister. Dokumentasjonskrav og 

                                           
11 Med dette menes at det ikke er presisert at man skal bruke milepælene i rutinene.  
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arkivreferanser bør være tydelig. Det kan være nyttig med overordnede flytdiagram over 

prosesser og delprosesser for å få en rask og god innsikt i prosessen. Tips og råd til 

effektiv gjennomføring kan også inkluderes. 

Det ble i et senere møte påpekt at vurderingen av planseksjonens rutiner for behandling 

av private planforslag også må hensynta «planpakken» og funksjonaliteten i ESA. 

Vi mener planpakken gir en ryddig oversikt over planprosessen, og at den fyller 

hensikten med å gi relevant og nyttig informasjon til profesjonelle aktører som vil 

fremme private planforslag. Derimot kan vi ikke se at planpakken er relevant som del av 

PBAs interne kontrollrutiner. 

Vi mener at dersom milepælene i ESA brukes aktivt kan dette skape god oversiktlighet 

over den enkelte planprosess, og legge til rette for kvalitetssikring av denne. Dette 

forutsetter imidlertid at det pålegges å benytte funksjonaliteten. 

Problemstillingen til dette kapitlet er om PBA har gode nok rutiner for å unngå faktafeil i 

saksbehandlingen, der vi har definert faktafeil som et uriktig beslutningsgrunnlag.  

Vi mener at prosessen «Saksbehandling av arealplaner til politiske organer» og 

tilhørende godkjenningsrutiner i ESA gir en økt sikkerhet for at det i arealplansaker 

foreligger et riktig beslutningsgrunnlag. Samtidig påpeker vi at «rutine og prosedyre for 

behandling av planprosesser» indikerer manglende kvalitetssikring av selve 

planprosessen. Dersom prosessuelle feil oppstår og ikke avdekkes, kan det etter vår 

oppfatning medføre at beslutningsgrunnlaget til arealplansaker blir uriktig. 
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3 Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for 
journalføring? 

3.1 Vurderingskriterier 

Journalføring er systematisk og fortløpende registrering av opplysninger i en journal. Det 

går frem av arkivforskriften § 2-6 at offentlige organer har plikt til å føre en eller flere 

journaler over alle inn- og utgående dokumenter som etter offentleglova (offl) § 4 regnes 

som saksdokument, er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.  

I tillegg til inn- og utgående dokumenter finnes det dokumenter som omtales som 

organinterne dokumenter. Dette er dokumenter som er utarbeidet av enheten selv, og 

disse registreres så langt «organet finn det tenleg». Det er likevel noen organinterne 

dokumenter som alltid skal journalføres.12 

Av arkivforskriften § 3-2 andre ledd fremgår det at organ som benytter e-post, skal ha et 

sentralt e-postmottak for post til organet. E-post til det sentrale postmottaket skal åpnes 

av arkivtjenesten. 

Arkivforskriften sier at innføring i journalen skal skje på en måte som gjør det mulig å 

identifisere dokumentet så langt det kan gjøres uten å røpe opplysninger som er 

undergitt taushetsplikt eller kan unntas fra offentlig innsyn. Det er også listet opp 

bestemte krav til hvilke opplysninger journalen skal inneholde.13 

Registreringsplikten følger også av fvl § 11-d. 

«Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part 

gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal 

de såvidt mulig nedtegnes eller protokolleres. Det samme gjelder iakttakelser 

tjenestemannen gjør ved befaring m.m.» 

Etter arkivforskriften § 2-2 er alle offentlige organer pålagt å utarbeide en arkivplan. 

Arkivplanen skal være ajourført, vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert 

og skal gi en overordnet oversikt som viser veien til de hjelpemidler som finnes for 

korrekt arkivering og journalføring. Videre skal arkivplanen ha en oversikt over hvem 

som har ansvar og fullmakter knyttet til arkivarbeidet.14  

Enhetens journaler er etter offl § 3 åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller 

forskrift. En «offentlig journal» er en journal som skal gi offentligheten en oversikt over 

forvaltningens dokumenter og gi allmennheten muligheten til å identifisere dokumenter 

en eventuelt ønsker å kreve innsyn i.15 Alle dokumenter som er registrert i en journal 

skal tas med på offentlig journal. Dette følger av prinsippet om at hele journalen i 

utgangspunktet er offentlig. Har man registrert organinterne dokumenter, skal disse også 

være med i offentlig journal, selv om de ikke er underlagt noen journalføringsplikt.16 Det 

som er registrert skal være offentlig, med unntak av de opplysninger som er unntatt ved 

lov eller forskrift. 

Vi legger følgende kriterier til grunn: 

 
 Det bør være rutiner som sikrer at alle dokumenter i en plansak blir journalført 

 Rutinebeskrivelsene om journalføring skal være kjent for alle i planseksjonen 

 Det skal sikres at journalførte dokumenter gjøres offentlige, med mindre de er 

unntatt ved lov eller forskrift 

                                           
12 Se forskrift om offentlege arkiv § 2-6. 
13 Se forskrift om offentlege arkiv § 2-7. 
14 Fonnes (2010), s 137. 
15 Fonnes (2010), s 154. 
16 Fonnes (2010), s 169. 
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3.2 Fakta 

Vi gjør oppmerksom på at ansvar for enkelte gjennomgåtte rutiner vil ligge utenfor PBA.  

3.2.1 Det bør være rutiner som sikrer at alle dokumenter i en plansak blir 

journalført 

Asker kommune er ett arkivorgan etter arkivloven (arkl) og Dokumentsenteret utfører 

den sentrale arkivtjenesten i kommunen. Dokumentsenteret har det daglige ansvaret for 

dokumenthåndteringen og er ansvarlig for blant annet å utarbeide rutiner, vedlikeholde 

rutinene og å lære opp ansatte. Det er i utgangspunktet kun Dokumentsenteret som skal 

opprette saker.  

Kommunen har nedfelt rutinen for journalføring i prosess 5.5.1 Postmottak, journalføring 

og arkivering. Ved spørsmål om hva som var kommunens arkivplan henviste 

dokumentsenteret til denne.17  I denne rutinen er det en link til en registreringsoversikt 

per tjenesteområde som lister opp dokumenter som skal arkiveres, og hvor lenge. I 

tillegg finnes ESA Web, v. 8.0.5 «Rutiner for saksbehandlere», samt en kontrollrutine 

som ligger i ESA8 som Dokumentsenteret benytter. Denne viser igjen til sak om 

skriveregler i ESA8. Det finnes så langt vi kan se ingen spesiell rutine over journalføring 

av e-poster.  

Etter at vi var ferdig med vår faktainnhenting ble vi gjort oppmerksom på at Asker 

kommunes arkivplan nå ligger som vedlegg til prosess 5.5.1. Den er datert 24.06.15 og 

er under revidering.  

PBA spesifiserer tidvis i sine egne saksbehandlingsrutiner når dokumentasjon i ESA er 

påkrevet. I planseksjonen er det rutine at en nyansatt vil jobbe tett med en erfaren 

saksbehandler, men dette er ikke nedfelt skriftlig.  

Nye henvendelser til PBA sendes til Dokumentsenteret for registrering i postlistene. 

Henvendelser kan komme fra flere hold. Aktører som ikke kjenner kommunen godt går 

ofte gjennom Servicetorget eller sender dokumentene direkte til PBA, mens andre, gjerne 

større aktører med kjennskap til kommunen, tar kontakt direkte med 

kommuneplansjefen. Uavhengig av hvordan henvendelsen blir sendt inn skal nye 

henvendelser gå gjennom Dokumentsenteret for at det skal opprettes en sak. Én ansatt i 

PBA har administrasjonstilgang og kan også gjøre dette som en «reserveløsning». På 

grunn av manglende ressurser har Dokumentsenteret over lengre tid hatt stor restanse 

på innregistrering. Dette fører til at det tar tid før PBA mottar inngående post.  

Når en sak er opprettet og delegert til en saksbehandler kan saksbehandler registrere 

dokumenter selv. PBA bruker teknisk modul i ESA og ble fra 01.01.15 fullelektronisk i 

likhet med resten av kommunen ved overgang til ESA 8. Avdelingen har i lengre tid 

registrert utgående e-post i ESA, og overgangen til ESA 8 ga saksbehandlere muligheten 

til også å registrere inngående e-post selv. Papirdokumenter kommer aldri direkte til 

PBA, disse blir skannet og registrert på Dokumentsenteret. 

Kravet til journalføring etter arkivforskriften er at alle inn- og utgående dokumenter som 

regnes som saksdokument, er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som 

dokumentasjon skal journalføres.  Dette skal gjøres fortløpende. E-post er den 

kommunikasjonsmetoden PBA benytter mest. Det sendes ofte tilbakemeldinger til 

forslagsstillere i brevs form, men da ofte som vedlegg i en e-post.  Saksbehandlerne 

praktiserer registrering av e-poster ulikt. Noen registrerer inngående e-poster selv mens 

andre sender disse til Dokumentsenteret. Noen registrerer e-post enkeltvis mens andre 

velger å vente til de har en tråd da de mener dette gir en bedre oversikt over 

informasjonen.  

                                           
17 Opprettet 12.01.15, siste endring 23.03.2015 
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Det er litt ulikt hvilken postadresse forslagsstillere og andre parter i en sak bes å bruke. 

Noen saksbehandlere bruker Asker kommunes sentrale postadresse, 

post@asker.kommune.no, mens andre oppgir egen postadresse, spesielt i saker som har 

pågått en stund og hvor det er mye dialog. Ved innsending av formelle innspill og 

saksdokumenter bes forslagsstillere og andre om å sende direkte til kommunens sentrale 

postadresse.  

Ansatte på Dokumentsenteret ga uttrykk for at de foretrakk å registrere alle inngående 

e-poster selv da de per i dag må «rydde opp» i mange registreringer for å ivareta 

standard søkemuligheter.  

PBA journalfører telefonsamtaler dersom det omhandler en konkret sak. Saksbehandler 

følger gjerne opp en telefonsamtale med en e-post for å bekrefte innholdet av samtalen.  

Møtereferater skal journalføres. 

Revisjonen undersøkte 30 plansaker i ESA hvor journalføringen ble gjennomgått.18 I 16 

av sakene var journalføringen mangelfull. I flere tilfeller var det registrert inn-post, uten 

at det var registrert noe svar ut, selv etter relativt lang tid. Det var også flere eksempler 

på at en rekke e-poster var registrert som én e-post. I tillegg var dokumenter klassifisert 

feil. Ansatte i planseksjonen sier at en forklaring på manglende journalposter kan være 

at det er dokumenter som er i arbeid og derfor ikke er registrert som ferdig. 

Virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen har hver 14. dag dialogmøter hvor 

planinitiativ, både områdereguleringer og detaljreguleringer, skal bringes inn. I 

dialogmøtet diskuteres planenes premisser, innhold og prosess. I følge 

kommuneplansjefen blir det ikke ført referat fra disse møtene. Kommuneplansjefen har 

et skjema som han fyller ut og gir til virksomhetsleder PBA, dette blir ikke lagret i ESA. 

Denne rapporten omhandler private planforslag. Kommunen er selv ofte PBA’s klient. 

Kommunens planer blir da å regne som private og kommunen regnes da ikke som ett 

arkivorgan. Kommunikasjon mellom PBA og andre avdelinger i kommunen vil da regnes 

som ekstern. Vi har ikke funnet dette omtalt i rutinene. 

3.2.2 Rutinebeskrivelsene om journalføring skal være kjent for alle i 

planseksjonen 

Prosess «postmottak, journalføring og arkivering» sier at … «I tillegg er hver enkelt 

medarbeider i kommunen ansvarlig for å gjøre seg kjent med og å følge gjeldende 

rutiner for posthåndtering, journalføring og arkivering i samsvar med gjeldende lover, 

forskrifter og interne rutiner i den enhet/avdeling han/hun tilhører».19 

I forbindelse med overgangen til ESA8 og elektronisk saksbehandling har PBA hatt med 

to personer i prosjekt-gruppen og det har blitt plukket ut flere superbrukere på 

avdelingen som har fått teknisk opplæring. Det ble i forbindelse med overgangen også 

gitt mer seksjonsrelatert opplæring av en merkantil i PBA. Alle nyansatte blir informert 

om de prosesser som finnes og på samtlige kurs blir det også informert om rutinene i 

ESA. 

Ansatte i planseksjonen opplever samlet sett å ha tilstrekkelig kunnskap om rutiner for 

journalføring og offentlighet. I de tilfellene hvor de er usikre, får de hjelp av juristene 

som er ansatt i PBA. Som en litt enkel fremstilling sies det at «alt skal journalføres». 

Opplæringen som gis sentralt i kommunen er bare i forhold til hvordan man bruker 

funksjonene i ESA (teknisk opplæring). Dokumentsenteret gir uttrykk for et ønske om 

mer opplæring for alle kommunens saksbehandlere hvor blant annet vurdering av 

journal- og arkivplikt og offentlighet er temaer.  

I følge referater fra planmøter som vi har mottatt av PBA gis det jevnlig informasjon om 

saksbehandling i ESA. 

                                           
18 Dette er pågående plansaker våren 2015. 
19 Prosess 5.5.1 Postmottak, journalføring og arkivering, Felles ledelsessystem. 
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3.2.3 Det skal sikres at journalførte dokumenter gjøres offentlige 

Journalføringskriteriene «gjenstand for saksbehandling» og «verdi som dokumentasjon» 

er sentrale i både offentlighetsloven og arkivloven. Disse to begrepene skal være 

styrende for hva som faktisk blir arkivert og gjort offentlig. Intensjonene etter 

formålsparagrafen i offentlighetsloven er demokratisk deltakelse, rettssikkerhet og tillit til 

forvaltningen. 20  

Asker kommune bruker Jupiter som innsynsløsning. De publiserer postliste, teknisk 

postliste, teknisk saksarkiv og politiske saker, men fører ikke offentlig journal. 

Dokumentsenteret skal sørge for at saksdokumenter gjøres offentlig i teknisk saksarkiv 

snarest mulig. Det gjøres en forhåndsvurdering i forhold til offentlighet når det opprettes 

en sak. Etter at saken er opprettet er det saksbehandlers ansvar å ta den endelige 

vurderingen av dokumentene i forhold til offentlighet. 

Riktig og rask publisering forutsetter at saksbehandlerne ferdigstiller alle sine 

journalposter med korrekt status slik at Dokumentsenteret fanger de opp. Inngående e-

poster som saksbehandlere har registrert selv får en egen status som Dokumentsenteret 

søker opp og kvalitetssikrer før de blir lagt ut i teknisk postliste og teknisk saksarkiv. I 

perioden for vår undersøkelse kunne dette ta litt lengre tid på grunn av underbemanning. 

Teknisk saksarkiv er en elektronisk innsynsportal hvor innbyggerne kan søke på plan- og 

byggesaker. Asker kommune har valgt å legge dokumentene ut på nett i full tekst. Her 

kan man søke på konkrete saker etter saksnummer eller gårds- og bruksnummer. 

Dokumentsenteret er ansvarlig for at teknisk saksarkiv er ajour, men er også her 

avhengig av at saksbehandlere har journalført alle relevante dokumenter i saken. 

Vi sjekket teknisk saksarkiv mot Plansakene nevnt under punkt 3.2.1. for fullstendighet. 

Av 30 saker fant vi 14 avvik. De aller fleste dokumentene som manglet i teknisk 

saksarkiv var saksfremlegg og politiske saker. I følge Dokumentsenteret blir ikke disse 

registrert i teknisk arkiv siden de blir publisert i politiske saker. Dette er politisk vedtatt. 

Andre dokumenter som manglet i teknisk saksarkiv var skrevet av andre avdelinger enn 

PBA. I ESA er de forskjellige tjenesteområdene organisatorisk gruppert. PBA tilhører én 

gruppe mens direktør for «Teknikk og miljø», eksempelvis, tilhører en annen. Hvis et 

dokument i en plansak blir skrevet av en som ikke er i PBA vil ikke dette dokumentet 

komme med i teknisk saksarkiv siden Jupiter plukker ut på gruppetilgang i plan- og 

byggesaker.  

Det var manglende inn- og utposter i enkelte saker. 

3.3 Revisjonens vurderinger 

Det bør være rutiner som sikrer at alle dokumenter i en plansak blir journalført 

De sentrale rutinene for journalføring i kommunen synes å være av en generell karakter, 

revisjonen oppfatter de som mangelfulle og lite oversiktlige. Prosess 5.5.1 er heller ikke 

oppdatert. To av rutinene ligger i ESA som saker. En av disse er «Skriveregler for Asker 

kommune» som er et nyttig verktøy for journalføring og burde henvises til i arkivplanen. 

Vi har ikke identifisert retningslinjer som tar for seg journalføring av e-post annet enn 

rent teknisk. Vi mener dette burde være på plass da mesteparten av all korrespondanse 

foregår per e-post. Det fører til ulik praksis i journalføring blant saksbehandlere. Vår 

undersøkelse viser at ikke alle e-poster blir journalført.  Dokumenter blir også klassifisert 

feil, eksempelvis som internt notat når det skulle vært journalført som eksternt referat.  

Når en rekke e-poster også blir registrert i en tråd som én e-post fremstår sakene som 

ufullstendig og vanskelig å følge. 

20 Offl § 1 
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Planseksjonens egne saksbehandlingsrutiner nevner flere handlinger/dokumenter som 

skal registreres i ESA, men dette er ikke gjennomgående. Selv om det finnes 

overordnede rutiner for journalføring i kommunen er det hensiktsmessig at rutinene er 

nedfelt i den daglige saksbehandlingsrutinen i mer detalj, blant annet med tanke på at 

den daglige rutinen har som mål å veilede nyansatte. 

Dialogmøtene mellom virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen blir nedtegnet i 

et regneark, men ikke journalført. Da det i disse møtene kan gis føringer for det som er 

grunnlaget for senere avgjørelser bør referater fra disse møtene være journalført og 

tilgjengelige for ansatte i planseksjonen, særlig for saksbehandlere som skal ta saken.  

 

Rutinebeskrivelsene om journalføring skal være kjent for alle i planseksjonen 

Formidling av nye rutiner eller endringer i ESA skjer i planmøter. Som vi kan se er dette 

informasjon av stort sett teknisk art og går ikke inn på vurderinger.  

Dokumentsenteret gir uttrykk for at de ønsker at alle avdelinger som journalfører i 

kommunen skal få mer opplæring i det å vurdere journalplikt og offentlighet, og også få 

mer spesifikk opplæring i det å registrere journalposter i forhold til søkekriterier. 

Kompetente ansatte vil til en viss grad kunne dekke opp for manglende formelle rutiner 

og opplæring. Virksomheten blir imidlertid sårbar i forhold til endringer i 

kompetansenivå. Manglende formelle rutiner øker også risiko for uoppdaget feil i 

saksbehandlingen, bevisst eller ubevisst. Dette gjør kommunen sårbar for kritikk fra 

parter som ikke er enige i dens beslutninger.  

Kommunen er ett arkivorgan, e-poster mellom avdelinger, som for eksempel mellom PBA 

og prosjekt og utvikling (PRU) klassifiseres i utgangspunktet som internt. Når kommunen 

selv er PBAs klient regnes den som ekstern og dokumenter skal journalføres deretter. 

Dette kan være uoversiktlig og informasjon om riktig journalføring i de forskjellige 

situasjonene burde derfor ligge i planseksjonens rutiner. Informasjon om kommunens 

egne prosjekter kan være av stor interesse også for private og allmennheten for øvrig. 

 

Det skal sikres at journalførte dokumenter gjøres offentlige   

Revisjonen undersøkte 30 saker i ESA for fullstendig registrering i teknisk saksarkiv i 

forhold til ESA og fant 14 avvik.  Avvikene forklares hovedsakelig ved at saksfremlegg og 

politiske vedtak ikke blir publisert i teknisk saksarkiv. Noen av disse avvikene kan også 

forklares av manglende ressurser ved Dokumentsenteret ved at dokumenter ikke er 

registrert på grunn av stor restanse. De skal jevnlig utføre søk etter eldre saker for å 

sikre at saksbehandler utfører sin del av prosesstyringen.   

En annen grunn til avvik er at dokumenter skrevet av andre enn PBA ikke kommer frem 

på grunn av søkemulighetene i innsynsløsningen Jupiter. Dette mener vi er uheldig da 

sakene virker ufullstendige. Etter vår vurdering bør alle journalføringer, også 

saksfremlegg og politiske saker i en plansak føres i teknisk saksarkiv. Dette vil gjøre 

saksarkivet mer ryddig og man vil kunne se fullstendigheten i saken. Interne dokumenter 

finnes ikke i teknisk saksarkiv. Dette er en selvfølge da PBA har valgt å legge 

dokumentene ut på nettet i fulltekst. Her hadde et offentlig arkiv kunne gitt en bedre 

oversikt over alle dokumenter, også de unntatt offentlighet. En slik journal, som blir 

journalført uten selve saksinnholdet ville gi allmennheten et fullstendig bilde over 

saksgangen. Dette er for øvrig et standpunkt kommunen må ta stilling til sentralt. 
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4 Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i 
reguleringsplansaker? 

4.1 Vurderingskriterier 

Når kommunen mottar et privat reguleringsplanforslag skal kommunen etter pbl § 12-11 

[…] snarest, og senest innen 12 uker eller annen frist som er avtalt med forslagsstiller, 

avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn […]. 21 

Selve fristen er knyttet til avgjørelsen av om forslaget til detaljregulering skal fremmes 

eller ikke. Avgjørelsen skal skilles fra avgjørelsen av om forslaget skal sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn,22 selv om disse avgjørelsene ofte tas i samme møte.23 

Konsekvensene av fristbrudd i saker om privat forslag til detaljregulering er regulert i 

forskrift24 og er knyttet til muligheten kommunen har til å kreve gebyr etter pbl.25 

Dersom kommunen har fastsatt gebyr i medhold av pbl for behandling av private forslag 

til detaljregulering, skal kommunen ved overskridelse av fristen tilbakebetale 

forslagsstiller 10 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrider i inntil 

10 uker.26 

Av gjeldende gebyrregulativ27 for kommunen etter pbl framgår at: alle som får utført 

tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Det framgår videre at gebyr beregnes 

etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad kom inn til kommunen. I plansaker 

skal gebyret faktureres når planforslaget er mottatt.28 Gebyret beregnes etter 

planforslagets grunnareal og bebyggelsens bruksareal, etter fastsatte gebyrsatser. 29 

For at 12-ukers fristen skal begynne å løpe, må det imidlertid foreligge et planforslag 

som tilfredsstiller visse minstekrav til framstilling og innhold. «Sjekklister» for hvilke krav 

kommunen stiller til minstekrav til framstilling og innhold» for sine plansaker, vil være 

grunnlaget for å ta stilling til om planforslaget er tilfredsstillende for kommunal 

behandling.30 Dersom kommunen finner at det innsendte materialet ikke tilfredsstiller 

kravene, stopper fristen å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller 

påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materialet kommunen 

krever har kommet inn.31 

En forutsetning for at fristbrudd får konsekvens som er gitt etter forskrift er at 

kommunen har rutiner for å sikre at tidsfristene etterleves. Videre at kommunen har 

gode rutiner for fakturering og tilbakebetaling av gebyr. 

 

 

                                           
21 Det er også andre tidsfrister knyttet til saksbehandling etter pbl disse behandles ikke i denne rapporten da 
det ikke er regulert sanksjoner ved brudd.  
22 Jmf pbl § 12-9 og 12-10 
23 Veiledende merknader til forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene.. 
24 Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering 
etter § 12-11 i pbl. 
25 Pbl § 33-1 
26 Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering 
etter § 12-11 i pbl, § 2. 
27 Vedtatt i kommunestyret 12.6.2012, sak 60/12 
28 Gebyrregulativ 2012 for Plan- og byggesaker. 
29 Gebyrregulativets punkt 2.3 Arealberegning 
30 Veiledende merknader til forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private 
forslag til detaljregulering 
31 Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering 
etter § 12-11 i pbl. § 1 
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Vi legger følgende kriterier til grunn:  

  Planseksjonen i PBA skal ha rutiner som sikrer at tidsfristene etterleves i henhold 

til lovverket.  

 Det skal gis reduksjon i gebyret i henhold til forskrift ved fristbrudd i 

reguleringsplansaker. 

 

4.2 Fakta 

4.2.1 Planseksjonen i PBA skal ha rutiner som sikrer at tidsfristene etterleves i 

henhold til lovverket.   

På kommunens nettsider opplyses det om at «For at fristen på 12 uker skal begynne å 

løpe, må det foreligge et forslag som tilfredsstiller visse minstekrav til framstilling og 

innhold. Forslag som åpenbart er mangelfulle kan kommunen returnere til forslagsstiller 

for supplering, slik at fristen først begynner å løpe når et fullstendig forslag har kommet 

inn […].32 

I en rapport om Kartlegging av planprosesser i Osloregionen framkommer det imidlertid 

at det er svært ulike oppfatninger om årsaken til at planforslag ikke anses komplett.33 

Asker kommune opplyser på nettsidene hvilke minstekrav de stiller til framstilling og 

innhold for reguleringsplanforslag. PBA har også utarbeidet en sjekkliste for innkomne 

planforslag for å vurdere fullstendigheten av planforslagene.34 

I samtaler med ansatte i planseksjonen har enkelte gitt uttrykk for at sjekklisten ofte 

brukes som en siste detaljert mangelliste. Sjekklisten benyttes ikke når de etter en faglig 

vurdering av innholdet ser at det må gjøres store endringer med forslaget, før det kan 

legges fram for politisk behandling. Vi forstår det dithen at dersom saksbehandler etter 

en faglig vurdering ikke anbefaler å fremme forslaget, vil de heller ikke vurdere om 

planforslaget er komplett. 

I pbl er det gitt en frist på 3 uker for å gi tilbakemelding til forslagsstiller dersom 

planforslaget ikke blir å fremme.35 Av rutinen framgår det at saksbehandler skal 

utarbeide og sende svarbrev med sjekkliste over eventuelle mangler som skal sendes 

forslagsstiller innen 3 uker, med henvisning til overnevnte lovparagraf. 

PBA har utarbeidet en mal for svarbrev for mottatt planforslag.36 I malen opplyses det 

generelt om fremdrift og frist for behandlingstid, jf. pbl § 12-11. Det opplyses at 

tidsfristen er knyttet opp mot behandling av om saken blir å fremme eller ikke. Samtidig 

opplyses det om at kommunen i praksis vil prøve å fatte vedtak om offentlig ettersyn 

innen denne fristen. 

I en rapport om Kartlegging av planprosesser i Osloregionen37 framkommer det at 

«næringen» mener kommunene i for liten grad er tydelige på når tidsfristen løper fra 

eller eventuelt blir stoppet.  

Det fremgår ikke av planseksjonens rutiner eller maler hvordan saksbehandlerne skal 

dokumentere når tidsfristen løper fra eller utløper. Dette er også tilfellet dersom 

saksbehandlerne avtaler en annen frist med forslagsstiller. 

                                           
32 https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Arealplanlegging/Planpakken/Minstekrav/.  
33 Asplan Viak 2013 
34 Sjekkliste til mal P14 
35 Vedtatt ved lov av 19. des. 2014, trådte i kraft 1. januar 2015. 
36 Mal P14 med vedlegg 
37 Asplan Viak 2013 
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I vår gjennomgang av et lite utvalg svarbrev for mottatt planforslag er konkrete 

tidsfrister ikke opplyst. Når annen fremdrift avtales med forslagsstiller opplyser 

planseksjonen om at slik frist dokumenteres skriftlig, for eksempel i et møtereferat eller 

lignende. Vi har ikke gjort nærmere undersøkelser av dette. 

Noen av saksbehandlerne mener at overholdelse av 12-ukers frist som regel er 

uproblematisk. Det finregnes ikke på fristen, og går det noen dager over regnes dette 

som greit. Det hender likevel at saker kan bli utsatt i bygningsrådet, noe som gjør at de 

blir forsinket i forhold til saksbehandlingstid. Da informeres forslagsstiller om dette og 

saksbehandlerne opplever at forslagstillerne viser forståelse i disse sakene. 

4.2.2 Det skal gis reduksjon i gebyret i henhold til forskrift ved fristbrudd i 

reguleringsplansaker. 

Det fremgår ikke av malene for utgående brev som planseksjonen benytter, hvilke 

rettigheter forslagsstiller har dersom fristen oversittes. Dette er heller ikke presisert i 

kommunens gebyrregulativ. Det er imidlertid henvist til forskrift om tidsfrister i 

planpakken.  

Interne rutiner for plansaker har ingen henvisninger til konsekvensene av fristbrudd. Det 

er heller ingen rutiner som viser til at behandlingsgebyret skal reduseres dersom 

tidsfristen overskrides. 

I Asplan Viak sin rapport fra 2013 framgår det at Asker kommune skårer bra på mange 

av spørsmålene i rapporten, men dårligere på spørsmål om kommunen gir informasjon 

om hvilke konsekvenser brudd på tidsfristene har.38 

Det er ingen automatikk i at det blir redusert gebyr i reguleringsplansaker dersom fristen 

oversittes. En av grunnene til dette synes å være at reguleringsplansaker faktureres når 

komplett planforslag er mottatt39, og at en eventuell reduksjon av gebyrer fordrer en 

tilbakebetaling fra kommunen. Det synes derfor å være lagt opp til at forslagsstiller selv 

må kreve reduksjon i gebyret som følge av fristoversittelser. Ingen av saksbehandlerne 

vi har snakket med har opplevd at forslagsstiller har tatt dette opp som et tema. Ingen 

har heller kjennskap til at kommunen noensinne har redusert gebyr som følge av 

fristoversittelser i reguleringsplansaker. 

4.2.3 Praktisering av gebyrregulativet i plansaker 

Konsekvensen av at saksbehandlingstiden oversittes er en reduksjon i gebyret.40 

Kommunens gebyrregulativ41 inneholder en rekke bestemmelser som omfatter gebyrer 

knyttet til kommunens behandling av private planforslag. 

For behandling av planforslag beregnes gebyret etter planforslagets grunnareal og 

bebyggelsens bruksareal. Det framgår av regulativets punkt 1.2 at plansaker faktureres 

når planforslaget er mottatt. 

Videre framgår i punkt 1.3 «Avbrutt arbeid, trukket sak» at planforslag som trekkes når 

saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 prosent, eller 

skjønnsmessig (10-70 prosent) dersom planforslaget trekkes tidligere i prosessen. Det 

fremgår at prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt.  

Det fremgår også i gebyrregulativets punkt 2.6 at «for innsendt planforslag som ikke blir 

å fremme, tilbakebetales 50 prosent av gebyret». For øvrig har regulativet også 

bestemmelser knyttet til gebyrberegning for politisk avklaring av planinitiativ, ny 

behandling av planforslag m.m. 

                                           
38 Asplan Viak 2013, s. 16 
39 I henhold til kommunens gebyrregulativ 
40 Praktiseringen av gebyrregulativet i plansaker er i utgangspunktet på siden av oppdraget i henhold til 
Kontrollutvalgets vedtak i saken. Vi velger likevel å kommentere på enkelte forhold.  
41 Vedtatt av kommunestyret 12.6.2012, sak 60/12.  
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I samtaler med planseksjonen har vi fått forståelsen av at avdelingen ikke fakturerer 

forslagstillere av private planforslag før saken er ferdig forberedt for 

førstegangsbehandling. Det faktureres ikke for planforslag som ikke blir å fremme. I 

samtalene fremgikk det at gebyrregulativet åpner for å beregne gebyr etter medgått tid, 

men at dette ikke har vært praktisert i planseksjonen.  

I kommunens egen saksframstilling i sak om endring av gebyrregulativet for plan- og 

byggesaker42, står det:  

«Timesatsen for plansak er kun knyttet til det arbeidet kommunen har med saken 

fram til 1. gangs behandling. Etterarbeidet kommunen har med en plan innregnes 

ikke i gebyret. Dette fremgår bl.a. av brev fra Miljøverndepartementet, datert 

1.15.98, sak 97/3375. I nevnte brev fremgår følgende:  

Vi vil imidlertid presisere at det kun kan kreves gebyr for arbeidet frem til 

bygningsrådet fatter sitt vedtak om planforslaget skal forkastes eller vedtas. 

Dersom det vedtas, blir det å anse som et kommunalt planforslag som behandles 

på vanlig måte. For planbehandling etter dette tidspunktet kan det ikke kreves 

gebyr.» 

Interne rutiner for planprosessen har få referanser til gebyrregulativets bestemmelser. 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Vi mener at planseksjonen i PBA ikke har rutiner som sikrer god nok dokumentasjon av 

faktiske tidsfrister. Som følge av dette vil det være utfordrende å sikre at tidsfristen 

knyttet til kommunens behandling av mottatte reguleringsplansaker etterleves. 

Formuleringen i rutiner om at tidsfristen begynner å løpe først når planseksjonen har 

vurdert at mottatt planforslag er komplett, er ikke i tråd med forskrift. I henhold til 

forskriftens § 1 skal tidsfristen løpe fra kommunen mottar planforslaget og stoppes når 

kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler forslaget har. Fristen fortsetter 

å løpe når materialet kommunen krever har kommet inn. Vi mener at slik rutinen er 

formulert kan det gi en oppfatning om at mottatte planforslag kan «bli liggende» før 

saksbehandler vurderer fullstendigheten, uten at tidsfristen løper. 

Ingen av saksbehandlerne vi har snakket med har kjennskap til at gebyr for behandling 

av planforslag noensinne er redusert som følge av fristoversittelser. Det stilles krav til at 

private reguleringsplanforslag utarbeides av profesjonelle aktører, og det bør forutsettes 

at aktørene også kjenner til aktuell forskrift og derfor kan kreve at kommunen reduserer 

saksbehandlingsgebyret. 

Vi mener det likevel er viktig at kommunen er tydelig på hvilke faktiske tidsfrister som 

gjelder i den enkelte sak og at kommunen opplyser om konsekvensene av egen 

overskridelse av fristen.  

Vi stiller spørsmål ved planseksjonens praktisering av gebyrregulativet for planforslag 

som ikke fremmes/1. gangs. behandles. Slik vi forstår uttalelsene til ansatte vil ikke 

planseksjonen gebyrlegge arbeidet med planforslag som ikke kommer til 1.gangs 

behandling. Slik vi leser gebyrregulativet mener vi dette ikke kan være hensikten. 

Kommunens arbeid med en sak og prosessen fram til mottatt planforslag og 

etterfølgende gjennomgang av dette, kan være lik uavhengig av om kommunen deretter 

vurderer å fremme eller ikke fremme planforslaget. Det synes ikke å være samsvar 

mellom oppgitt praksis og formuleringene i gebyrregulativets punkt 1.3 om avbrutt 

arbeid/trukket sak, samt regulativets punkt 2.6 om avslag.  

                                           
42 Vedtatt av kommunestyret 12.6.2012, sak 60/12 
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At interne rutiner for planprosesser har få referanser til gebyrregulativets bestemmelser 

mener vi gir en generell risiko for at private planforslag ikke gebyrlegges i henhold til 

vedtatte regulativ.  
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5 Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i 
PBA? 

5.1 Vurderingskriterier 

I henhold til plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for å ha tilgang til nødvendig 

planfaglig kompetanse43 for derigjennom å sikre at planleggingen utføres med god 

kvalitet. 

 

 
 Planseksjonen i PBA skal ha nødvendig planfaglig kompetanse. 

 

5.2 Fakta 

Problemstillingen er i sin helhet utredet av OPAK. I vurderingen inngår PBAs juridiske 

kompetanse, samt formell kompetanse for saksbehandlerne i seksjon for Plan- og 

delesaker. Konklusjonen gjengis nedenfor44: 

Asker kommunes plan- og bygningsavdeling har medarbeidere med god, bred og relevant 
formalkompetanse samt erfaring. Det synes også som om det menneskelige ressursgrunnlaget er 
tilfredsstillende.  

Det konkluderes med at Asker kommunes planavdeling har tilfredsstillende kompetanse. 

OPAK stiller imidlertid spørsmål ved om avdelingens juridiske kompetanse blir benyttet 

tilfredsstillende i forbindelse med kvalitetssikringsarbeid i planprosessen. Det begrunnes 

med at de ikke har dedikerte planoppgaver og/eller juridisk kvalitetssikringsansvar i 

rutinene for planprosessen. 

5.3 Revisjonens vurderinger 

Vi stiller oss bak OPAKs konklusjon. Vi har ikke gjort egne vurderinger av kompetansen i 

planseksjonen.  

                                           
43 PBL § 3-3, 4. ledd. 
44 Vi gjør oppmerksom på at OPAK har avgrenset gjennomgangen og har ikke vurdert om antall ressurser er 
tilfredsstillende. Dette kan framstå uklart i deres konklusjon. 

29



Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen. 

Asker kommunerevisjon 23 

6 Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom 
virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjef? 

6.1 Vurderingskriterier 

Kommunal- og regionaldepartementet tar i rapporten «85 tilrådingar for styrkt 

eigenkontroll i kommunane» til orde for at kommunene bør ha, bruke og vedlikeholde 

dokumenter som gjør rede for roller og ansvar, og at dette dokumenteres.45 Det 

vektlegges at det er mest mulig klart for den enkelte virksomhet og virksomhetsleder, 

enhetsleder og den enkelte ansatte hva som er deres oppgaver og hvilke fullmakter de er 

delegert. Dette bør være skriftliggjort. 

 Ansvarsforholdene mellom virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjef bør

være tydelige

6.2 Fakta 

Organisering. 

Asker kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivåer: Rådmannen og 

virksomhetslederne. Illustrasjonen nedenfor viser organisatorisk tilhørighet for 

virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjef. 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for 

saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.46 

Virksomhetslederne er ansvarlig for sine virksomheter innen rammen av de fullmakter 

som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at virksomhetslederne har nødvendig 

myndighet til å sikre enhetens drift både når det gjelder det faglige, økonomiske, 

personalmessige og organisatoriske forhold. Kommunens virksomheter er inndelt i seks 

tjenesteområder tilsvarende direktørenes ansvarsområder. PBA er organisert under 

tjenesteområdet «Teknikk og miljø». 

45 Tilråding nr. 19, s. 55 i rapporten 
46 HP 2015-2018 s. 13. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som 
er vedtatt av kommunestyret. 
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Kommuneplansjefen er organisert under tjenesteområde «Administrasjon og ledelse». 

«Administrasjon og ledelse» har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til 

forskjell fra de øvrige tjenesteområdene som har et linjeansvar for sine respektive 

virksomheter.  Vanlig er at virksomhetsledere rapporterer i en linje til sin direktør. PBA 

rapporterer både til kommuneplansjef og direktør i linje. 

«Administrasjon og ledelse» omfatter funksjonen «Forvaltning og utvikling» som ivaretar 

arbeid med strategisk utvikling. Enheten skal også ivareta forvaltningsoppgaver som 

gjennomføres på rådmannsnivå. Avdelingen er direkte underlagt rådmannens 

ledergruppe. 

 

Ansvarsområder 

Våren 2014 ble det igangsatt et arbeid med en formell rolleavklaring mellom 

kommuneplansjef- og plan og bygningssjef.  Arbeidet endte ut i prosessbeskrivelsen: 

«5.5.4.1 Saksbehandling av arealplaner til politiske organer». Hensikten med prosessen 

er å: 

 Tilrettelegge for at arealplaner som skal behandles politisk blir fattet på bakgrunn 

av fullstendig og korrekt saksframstilling. 

 Sikre oversikt over hvilke saker som er under behandling og når de kan forventes 

å komme til politisk behandling. 

 Sikre at planfaglige ressurser utnyttes mest hensiktsmessig i kommunen. 

 

Prosessen beskriver blant annet ansvar og myndighet for kommuneplansjefen og for 

virksomhetsleder for PBA: 

Kommuneplansjefens ansvarsområde: 

 Gjennomføring og fremdrift av kommuneplan og kommunedelplaner, jf plan- og 

bygningsloven kapittel 11. 

 Gjennomføring av jevnlige dialogmøter med virksomhetsleder for plan- og 

bygningsavdelingen. Planinitiativ skal bringes inn til dialogmøtet. Beslutning om 

ansvar for områdeplaner skal tas i dialogmøtet. 

 Å involvere virksomhetsleder for plan- og bygningsavdelingen tidlig i rullerende 

planoppgaver/temaplaner og ved behov for planfaglige ressurser. 

 Å godkjenne arealplansaker før ledermøtets behandling på rådmannens vegne. 

 Å sikre at godkjente saker går videre til rådmannens saksmøte. 

 

Ansvarsområde til virksomhetsleder for PBA: 

 Gjennomføring og fremdrift av detaljreguleringer, jf plan- og bygningsloven 

kapittel 12. 

 Gjennomføring av jevnlige dialogmøter med kommuneplansjefen. Planinitiativ skal 

bringes inn til dialogmøtet. Beslutning om ansvar for områdeplaner skal tas i 

dialogmøtet. 

 Å involvere kommuneplansjefen i egne planprosesser. 

 Å utpeke saksbehandler for eget ansvarsområde. 

 Å kvalitetssikre saker før de går til kommuneplansjefen for godkjenning i forkant 

av rådmannens ledermøte. 

 Å følge opp at sakene iverksettes i samsvar med politiske vedtak. 

 Å opprettholde et hensiktsmessig planfaglig miljø og ha personalansvar for dette. 

 Å allokere nødvendig antall medarbeidere til kommuneplansjefen i konkrete 

planoppgaver. Ved slik allokering må helhetlig bruk og utvikling av det planfaglige 

miljøet tillegges spesiell vekt. 

 

I arealplansaker avviker prosessen for saksbehandling til politiske organer i forhold til 

hvordan det gjøres i kommunens øvrige virksomheter, da kommuneplansjefen skal 

godkjenne arealplansaker før ledermøtets behandling. I felles prosess 5.5.4 om 

saksbehandling til politiske organer, følger ansvar for å godkjenne saker før behandling i 

rådmannens saksmøte (ledermøte) linjen og er tillagt direktør og virksomhetsleder. 
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I prosessen for arealplansaker er ansvaret for områdeplaner47 delt mellom 

virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen. Det framgår at kommuneplansjefen 

ønsker direkteansvar for de store/prinsipielle områdeplanene, herunder steds- og 

byutvikling. 

 

Om det er kommuneplansjefen eller virksomhetsleder som skal ha direkteansvaret for 

konkrete områdeplaner avgjøres i «dialogmøtet». Dialogmøtene avholdes hver 14. dag 

og er uformelle møter hvor både små og store, eksisterende og nye eller potensielle 

plansaker blir diskutert. Alle planinitiativ, både områdereguleringer og detaljreguleringer, 

skal bringes inn i dialogmøtet. I dialogmøtet diskuteres planenes premisser, innhold og 

prosess. 

 

Når det gjelder planinitiativ fra private forslagsstillere framgår det at det er en kultur i 

kommunen at større aktører som kjenner kommunen godt gjerne tar kontakt med 

kommuneplansjefen først for å få rammene rundt et planinitiativ.48 Virksomhetsleder 

melder at denne kulturen kan og har medført at kommuneplansjefen har gitt signaler og 

føringer gjennom uformelle møter og telefonsamtaler som ikke er kjent for 

planseksjonen. Prosessen som nå er utarbeidet skal likevel sikre at alle planinitiativ tas 

med i dialogmøtet, uavhengig av hvem som har mottatt initiativet. 

 

Bakgrunnen for prosessen 

Ved ansettelse av ny rådmann i 2010 foretok rådmannen en omorganisering av ledelsen i 

kommunen. Fagansvarlig for plan i PBA som også hadde ansvar for kommuneplanens 

arealdel, ble plassert sentralt i rådhuset, i tjenesteområdet administrasjon og ledelse, 

under direktør for strategi og samfunn. Rollen ble gitt tittelen kommuneplansjef. For å 

sikre helhet og kontinuitet i arealplanarbeidet, ble arealplansakene fortsatt 

kvalitetskontrollert av arealplanfaglig ansvarlig i rådhuset forut for politisk behandling.  

 

Dokument som avklarer rolle- og ansvarsforhold er likevel ikke datert før oktober 2014.  

 

Kommuneplansjefen begrunner organiseringen med nødvendigheten av å samkjøre 

arealplanmiljøet i kommunen og at koordinering gjøres best ved at ansvaret for disse 

sakene ligger på samme sted. Kommuneplansjefen påpeker at det er et relativt lite 

arealfaglig miljø i Asker, og at faglige premisser eller utfordringer er uavhengig av 

plantype.49 Planene skal alle bidra til å styre den samme samfunnsutviklingen, slik denne 

bl.a. er definert i kommuneplanen. 

 

Det var et behov for en formell rolleavklaring mellom virksomhetsleder for PBA og 

kommuneplansjefen som var den direkte foranledningen for utarbeidelsen av prosessen. 

Virksomhetsleder for PBA opplyser at rutinen kom på plass etter at tillitsvalgte i PBA tok 

tak i problemstillingen som ble sett på som vanskelig på grunn av det uavklarte 

ansvarsforholdet. Etter opplysninger gitt av virksomhetsleder førte det uavklarte 

ansvarsforholdet til arbeidsmiljøutfordringer i PBA, der kommuneplansjefens innspill i 

enkelte konkrete saker ble opplevd som manglende tillit til saksbehandlingen, samt at 

saksbehandlerne opplevde å bli tildelt oppgaver av kommuneplansjefen som ikke var 

avklart med virksomhetsleder. 

  

                                           
47 Områderegulering er definert i pbl § 12-2, og brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 
kommunens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av 
arealbruken. 
48 I hht informasjonen gitt på kommunens nettsider skal planinitiativ sendes til kommunens offisielle e-post 
adresse (post@asker.kommune.no) eller PBA direkte. 
49 Enten det er kommunedelplan, områdeplan eller detaljplan. 
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Har rutinen medført en tydeligere rolle- og ansvarsforståelse? 

Både virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen forteller om et godt samarbeid. 

De forteller at arbeidet med rutinen har bedret forståelsen for hverandres rammer og 

roller. 

 

Virksomhetsleder forteller at innføringen av dialogmøtene har vært viktig for å avklare 

føringer i en tidlig fase og unngå at kommunen «snakker med to tunger». Dersom 

kommuneplansjefen arrangerer «uformelle» møter med forslagsstillere opplever 

virksomhetsledere en bedring i forhold til tidligere ved å informere og inkludere PBA i 

disse møtene. Både kommuneplansjefen og virksomhetsleder opplever at disse møtene 

fungerer godt og etter hensikten.  

 

Virksomhetsleder framhever det som positivt at rutinen har avklart at det er hun som har 

ansvaret for å allokere ressurser og medarbeidere til å bistå kommuneplansjefen i 

konkrete planoppgaver. 

 

Fordeler med ansvarsfordelingen 

Både kommuneplansjefen og virksomhetsleder for PBA framhever at ansvarsfordelingen 

utgjør en styrke faglig sett. Arealplanene i kommunen følger felles tjenestevei, det 

arealplanfaglige miljøet jobber sammen og er kjent med de løpende arealplanfaglige 

diskusjoner og prosesser som skjer i kommunen. 

 

Utfordringer med ansvarsfordelingen 

Ansvarsfordelingen medfører at det blir mange ledere å forholde seg til for de ansatte i 

planseksjonen. Kommuneplansjefen uttrykker forståelse for at det kan oppleves 

utfordrende for planseksjonen at det er to rapporteringslinjer. 

Stillingen som seksjonsleder for plan fremheves av virksomhetsleder som utfordrende. 

Som tidligere seksjonsleder opplevde nåværende virksomhetsleder at hun i praksis 

fungerte mer som koordinator enn fagsjef. 

Etter opplysninger fra virksomhetsleder har vi oppfattet at PBA fortsatt opplever en del 

innspill gitt av kommuneplansjefen som manglende tillit til deres faglige vurderinger, 

eksempelvis dersom kommuneplansjefen endrer saker i sluttfasen etter kvalitetssikring i 

PBA. Virksomhetsleder opplyser at måten kommuneplansjefen har grepet inn i detaljer 

på, har gitt utfordringer. Det vises til at kommuneplansjefen har lagt føringer både i 

detaljreguleringer og i byggesaker hvor PRU50 er tiltakshaver, noe som oppleves som en 

inngripen i PBA sitt ansvarsområde.  

 

Kommuneplansjefen opplyser at dersom han gjør endringer mot sluttfasen av en prosess, 

er dette som følge av enten nye innspill, at rådmannen har kommentarer eller at 

kommuneplansjefen kjenner til politiske signaler som ikke er kjent for saksbehandler. 

Kommuneplansjefen påpeker at alle vesentlige justeringer eller faglige korrektiver blir 

avklart med PBA ved virksomhetsleder. Dersom endringer gjøres i saksframstillingen er 

det som oftest under «rådmannens vurderinger» for å gi bredde og supplere denne. 

Kommuneplansjefen uttrykker at endringer han gjør handler om kvalitetssikring og at det 

ikke er snakk om «overprøving». 

 

I praksis er de fleste sakene godt omforent før de kommer til godkjenning hos 

kommuneplansjefen. Kommuneplansjefen fremhever at avklaringer skjer tidligere i 

prosessene gjennom samrådsmøter, dialogmøter og fagmøter rundt den enkelte plan, 

eller gjennom faglige avklaringer på e-post. 

 

                                           
50 Prosjekt og utbygging. Virksomheten har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens 
utbyggingsprosjekter. 

33



Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen. 

 

Asker kommunerevisjon  
 

 27 

 

6.3 Revisjonens vurderinger 

Det er tydelig at det tidligere har vært til dels store utfordringer knyttet til rolle- og 

ansvarsforståelsen mellom kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA/seksjonsleder 

for plan. Vi mener det er kritikkverdig at rådmannen har delegert fullmakter til 

kommuneplansjefen som avviker fra øvrig delegasjonsmyndighet, uten at roller og 

ansvar har blitt formalisert gjennom skriftlige dokumenter.   

Det er da positivt at prosessen51 som nå har blitt utarbeidet har bidratt til en bedre 

forståelse av roller og ansvar. Prosessen har bedret samarbeidet mellom PBA og 

kommuneplansjefen i reguleringsplanprosesser. 

Kommuneplansjefen er gjennom prosess 5.5.4.1. tillagt ansvaret for å godkjenne 

arealplansaker før ledermøtets behandling på rådmannens vegne.  Vi mener for så vidt 

ikke det er problematisk at «godkjenningsrollen» er tillagt kommuneplansjefen framfor 

direktør for «Teknikk og miljø» i arealplansaker. Tvert i mot kan det være en styrke med 

sterk planfaglig kompetanse i dette leddet. 

PBA kan fortsatt oppleve kommuneplansjefens innspill og føringer i konkrete saker som 

manglende tillit til deres faglige vurderinger. Vi mener at dette kan tolkes som at rolle- 

og ansvarsforholdene fortsatt ikke er tilstrekkelig avklart, eventuelt at det er behov for 

bedre prosesser for når og hvordan slike innspill gis.  

Vi mener det kan gi uheldige signaler og reiser spørsmål om aktører likebehandles når 

planinitiativ stilles til enten kommuneplansjefen eller planseksjonen avhengig av hvor 

«godt» aktørene kjenner kommunen. Det er positivt at rutinen som er utarbeidet bidrar 

til at planseksjonen involveres dersom planinitiativ mottas av kommuneplansjefen. Vi 

mener likevel rådmannen bør vurdere om prosess/rutine for henvendelser vedrørende 

planinitiativ bør presiseres.  

Vi anbefaler at rutinen jevnlig evalueres med tanke på hvordan samarbeidet fungerer i 

praksis og vurderer om det er ytterligere forhold som trenger avklaringer/presiseringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
51 prosess 5.5.4.1. 
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7 Konklusjon og anbefalinger 

Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en 

forvaltningsrevisjon om kommunens planseksjon.  

Dette er besvart gjennom følgende problemstillinger: 

 

 Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å 

unngå faktafeil i saksbehandlingen? 

 Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring? 

 Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker? 

 Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA? 

 Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og 

kommuneplansjef? 

 

Vi velger i det videre å fokusere på forbedringsområdene. 

 

Vi mener at «prosedyre og rutine for behandling av plansaker» er overordnet og 

veiledende og er derfor lite egnet til bruk på aktivitetsnivå. Rutinene mangler henvisning 

til relevante lover, forskrifter, ansvarsfordeling samt relevante frister. Det er lagt opp til 

bruk av milepæler i ESA og vi ser at dette kan være et nyttig verktøy. Dette forutsetter 

at det tydelig fremkommer av rutinene at funksjonaliteten skal brukes. 

Riktignok gir prosessen «Saksbehandling av arealplaner til politiske organer» og 

tilhørende godkjenningsrutiner i ESA økt sikkerhet for at det i arealplansaker foreligger et 

riktig beslutningsgrunnlag. Vi mener likevel at dersom prosessuelle feil oppstår og ikke 

avdekkes, kan det etter vår oppfatning medføre at beslutningsgrunnlaget til 

arealplansaker blir uriktig. 

Planseksjonens interne rutiner mangler henvisninger til når dokumenter skal 

journalføres.  Vi ser en ulik praksis i journalføring av e-post og klassifisering av 

journalposter. Dokumentsenterets generelle oppfatning er at opplæring som tilbys 

kommunens ansatte innen journalføring er av teknisk karakter og de mener kommunen 

bør satse på bredere opplæring. Det kan også skyldes at kommunens sentrale rutiner for 

journalføring synes å være av generell karakter og lite oversiktlige.  

 

Rutiner for tidsfrister kan virke uklare og det fører til at det ikke blir noen konsekvenser 

for fristbrudd. Vi mener det er viktig at kommunen er tydelig på hvilke tidsfrister som 

gjelder i den enkelte sak og formidler dette til forslagstiller. Vi stiller for øvrig spørsmål 

ved kommunens praktisering av gebyrregulativet i private plansaker. 

Prosessen «saksbehandling av arealplaner til politiske organer» har bidratt til en bedre 

forståelse av rolle- og ansvarsfordelingen mellom kommuneplansjef og virksomhetsleder 

for PBA. Det synes likevel som at det fortsatt er behov for ytterligere presiseringer i 

forhold til hvordan faglige innspill i plansaker gis.  

 

Aktører som kjenner kommunen «godt» kontakter ofte kommuneplansjefen direkte, 

mens andre med mindre kjennskap til kommunen kontakter planseksjonen. For å sikre 

likebehandling er det viktig at man har retningslinjer for innsendelse av planinitiativ.  
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Kommunerevisor anbefaler: 

 Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på risikovurderinger

for å sikre forsvarlig saksbehandling.  Rutinene bør henvise til relevante lover og

forskrifter samt ansvarsfordeling og relevante frister.

 Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på

vurdering av offentlighet og klassifisering av dokumenter.

 Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett tilgjengelig for

saksbehandlere.

 Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle disse til

forslagsstillerne.

 Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet.

 Kommunen bør sørge for at det til en hver tid er klarhet i rollefordelingen mellom

kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA.

 Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser vedrørende

planinitiativ.
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52 Vedlegg som OPAK referer til vedlegges ikke i denne rapporten. 
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Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 

Rådmannens uttalelse til rapporten er sortert etter kommunerevisors anbefalinger. Vi vil 

nedenfor presisere to forhold knyttet til rådmannens uttalelse.  

Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på 

vurdering av offentlighet og klassifisering av dokumenter. 

Rådmannen viser i sin uttalelse til vår gjennomgang av journalføringen i konkrete saker, 

der vi fant feil i 16 av 30 saker. Rådmannen påpeker at hver sak kan bestå av opptil 

1500 journalposter, og at 16 avvik derfor er et lite antall. 

Vi bemerker at gjennomgangen av journalføring i konkrete saker er gjort for å 

eksemplifisere, heller enn å kvantifisere over mengden feil. 

I gjennomgangen har vi kun tatt utgangspunkt i saker og journalføringer registrert i 

ESA8. I hver sak har vi gått gjennom journalpostene «fra toppen og ned (kronologisk)». 

Ved første registrerte avvik har vi ikke gjennomgått flere journalposter. Vi kan derfor 

ikke utelukke at det kan være flere enn den ene feilen vi har registrert, i hver sak.  

Samlet var det registrert 667 journalposter fordelt på de 30 sakene. Antallet 

journalposter var imidlertid ikke jevnt fordelt, gjennomgående var det registrert langt 

færre journalposter på sakene vi ikke fant avvik. Gitt vår fremgangsmåte er det derfor 

vanskelig å si om 16 avvik er mye eller lite. 

Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser vedrørende 

planinitiativ. 

Rådmannen uttaler i sitt svar at planbehandlingen er prosessuell og at planinitiativ 

drøftes på mange nivåer i organisasjonen før et planforslag formelt fremmes. 

Rådmannen uttaler at dersom planforslag fremmes skal disse sendes dokumentsenteret 

til registrering. 

Vi påpeker at «planinitiativet» også er en fase i planbehandlingen. I henhold til 

«Planpakken» skal planinitiativ sendes til, og behandles i Plan- og bygningsavdelingen. 

Etter planseksjonens interne rutiner skal det i denne fasen avholdes et internt 

samrådsmøte hvor hensikten er å kartlegge de planfaglige rammene for prosjektet, og i 

tillegg tas stilling til prosess m.v. Det skal deretter avholdes et oppstartsmøte med 

forslagsstiller, der hensikten er at forslagsstiller skal få klare kommunale rammer for 

reguleringsplanen. Oppstartsmøte er obligatorisk dersom forslagstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv, jf. Plan- og bygningslovens § 12-8. 

For å sikre åpenhet og forutsigbarhet er det er viktig å dokumentere hvilke forutsetninger 

som legges til grunn for den videre planprosessen. Vi viser her til OPAKs rapport hvor det 

blant annet påpekes at planseksjonens interne rutiner ikke har styringsparametere som 

sikrer at planinitiativ/saksdokumentasjon i denne tidlige fasen blir tilfredsstillende 

registrert og arkivert i ESA, og at det ikke finnes styringsparametere som gir pålegg om 

gjennomføring av det obligatoriske oppstartsmøtet, jf. Plan- og bygningsloven § 12-8. Vi 

mener disse forholdene kan bli ytterligere aktualisert dersom det ikke sikres at alle 

planinitiativ kanaliseres til Plan- og bygningsavdelingen.  

08. september 2015

Brita Arvidsen 

Kommunerevisor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

59/2015 Forvaltningsrevisjon Skolefritidsordningen 21.9.15 

 
Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport Skolefritidsordningen, revisjonsrapport nr. 3/2015, Asker 

kommunerevisjon. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte i sak 5/15 en forvaltningsrevisjon rettet mot SFO. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kommunen oppfyller politiske målsettinger 

for skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og målsetting om brukermedvirkning.  

Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge ressursbruken ved SFO.  

 

Følgende problemstillinger er undersøkt: 

 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? 

 

Blant funnene i forvaltningsrevisjonen kan nevnes at et fåtall av SFOene i som er undersøkt (6 

av 16) hadde fått til et strukturert samarbeid med skolene. Årsaken til dette kan ligge i at 

overlappende arbeidsdager gjør det vanskelig å finne tid som passer å holde møte.   

 

Asker kommune har lavere foreldrebetaling for SFO enn kommunene revisjonen har 

sammenlignet med. Brutto driftsutgifter til SFO pr kommunal bruker er på nivå med 

sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgifter til SFO pr innbygger 6-9 år er vesentlig 

høyere enn sammenlignbare kommuner med unntak av Sarpsborg. Dette kan skyldes at disse 

kommunene har fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 5-7 trinn. 

 

I henhold til kommunestyrevedtak fra 2008 skal ordinær SFO være selvfinansierende. I 2014 

er det et underskudd på 20,6 millioner kroner, noe som viser at SFO totalt sett drives til under 

selvkost. Kommunen har således ikke dokumentert at ordinær SFO er selvfinansierende. 

 

For øvrig vises det til rapporten som er vedlagt saken. 

 

Kommunerevisors anbefalinger er: 

 Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan. 

 Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For eksempel ved å vise 

til Helsetilsynets veileder. 

 Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere kvalitetsplanens ulike sider. 

 Det bør avklares om det er et politisk ønske om å gå bort fra tidligere vedtak om at 

ordinær SFO skal være selvfinansierende. 
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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og 

anbefalinger herunder: 

 Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan. 

 Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For 

eksempel ved å vise til Helsetilsynets veileder. 

 Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere kvalitetsplanens 

ulike sider. 

 Det bør avklares om det er et politisk ønske om å gå bort fra tidligere 

vedtak om at ordinær SFO skal være selvfinansierende. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp høsten 2016. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Skolefritidsordningen 

Asker kommunerevisjon 1 

Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Skolefritidsordningen”. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

Revisjonen er gjennomført av Inger Helene Elstad som prosjektleder, og Helene Knutsen 

som prosjektmedarbeider. 

Vi takker ansatte i kommunen som har bidratt til gjennomføringen av 

forvaltningsrevisjonen, for et konstruktivt og godt samarbeid. 

14. august 2015

Brita Arvidsen  

kommunerevisor 
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Sammendrag  

Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en 

forvaltningsrevisjon om skolefritidsordningen i Asker kommune. Formålet har vært å se 

på om kommunens skolefritidsordninger oppfyller lovkrav og politiske målsettinger, 

herunder kvalitetsmål og målsetting om brukermedvirkning. Dette er besvart gjennom 

følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i

kommunens plan for SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og

foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

Vårt hovedinntrykk er at kommunens skolefritidstilbud er godt og at man er godt i gang 

med arbeidet med plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen. Nedenfor 

følger en kort oppsummering av hovedfunn og konklusjoner sortert etter problemstilling: 

I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i 

kommunens plan for SFO? 

Av totalt 16 skolefritidsordninger har fire ikke utarbeidet en lokal plan for kvalitet som 

gjenspeiler de fire føringene for fokusområdene i kvalitetsplanen.1 Tid til å jobbe med 

kvalitetsplanen er noe mange savner. 

Sosial kompetanse har vært tema for kompetanseutviklingsprogrammet de to siste 

årene. Skolene som jobber med PALS2 har ofte kombinert dette med sosial kompetanse 

på SFO. SFO scorer generelt bra på dette fokusområdet på brukerundersøkelsen. 

Det er fokus på å servere sunn mat ved SFO. Av SFO-lederne vi snakket med hadde en 

utarbeidet mat-plan i samarbeid med helsesøster og to i samarbeid med en 

ernæringsfysiolog. Gjennomsnittet på brukerundersøkelsen er middels bra på 

fokusområdet sunn livsstil og helse. 

Skolefritidsordningene er flinke til å utnytte naturen og være ute i skog og mark. Idretts- 

og friluftsSFO har dekket opp mye under fokusområdet friluftsliv og barn i bevegelse. 

Skolefritidsordningene i kommunen scorer generelt bra på dette fokusområdet.  

Skolefritidsordningene i kommunen scorer dårligst på fokusområdet kultur og kreativitet. 

Fokusområdet kultur oppleves som mest utfordrende. Ressurser og nærhet til 

kulturarenaer setter ofte en stopper for å kunne delta på kulturarrangementer.  

De fleste skiller mellom graden av organisert aktivitet og det kommer tydelig frem i 

planene at det er mer organiserte aktiviteter for 3. og 4. trinn. Viktigheten av den frie 

leken ble påpekt av samtlige SFO-ledere.  

Flertallet av de ansatte i SFO har deltatt på kommunens kompetanseutviklingsprogram 

og mener at dette har vært nyttig. 

I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og 

foreldre? 

Ved skolene som har brukerråd synes SFO å være aktive og deltakende på 

brukerrådsmøter. FAU oppleves av SFO som en god arena hvor foreldre kan ta opp saker 

relatert til SFO.  

1 To har startet arbeidet med å utarbeide en lokal plan. 
2 PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling 
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De fleste skolefritidsordningene bruker It’s Learning aktivt for å oppdatere foresatte om 

SFO hverdagen. Det er noen skolefritidsordninger som opplever det som utfordrende at 

ikke alle foreldre bruker It’s Learning, og at man da må sende ut informasjon i ranselpost 

i tillegg.  

Et fåtall av skolefritidsordningene vi snakket med hadde fått til et strukturert samarbeid 

med ansatte i skolen. Mye av grunnen til dette er at de har overlappende arbeidsdager 

som gjør det vanskelig å finne tid som passer å holde møte.  

Litt over halvparten av de ansatte ved SFO er kjent med ukeplaner i skolen. SFO-lederne 

vi snakket med stiller seg skeptisk til å ta inn for mye undervisning i SFO da dette skal 

være barnets fritid og ikke en forlengelse av skoledagen. 

Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå? 

Foreldrebetalingen er fastsatt i forskrift om kommunal skolefritidsordning i Asker 

kommune § 11. Asker kommune har lavere foreldrebetaling for SFO enn kommunene vi 

har sammenlignet med. Asker kommune er den eneste som ikke gir redusert sats ved lav 

inntekt.  

Brutto driftsutgifter til SFO pr kommunal bruker er på nivå med sammenlignbare 

kommuner. Netto driftsutgifter til SFO pr innbygger 6-9 år er vesentlig høyere enn 

sammenlignbare kommuner med unntak av Sarpsborg. 

Kommunestyret i Asker vedtok i 2008 at ordinær SFO skal være selvfinansierende. I 

2014 vises et underskudd på 20,6 millioner kroner noe som viser at SFO totalt sett drives 

til under selvkost. Kommunen har ikke dokumentert at ordinær SFO er selvfinansierende. 

Kommunerevisor anbefaler: 

 Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan.

 Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For eksempel ved å

vise til Helsetilsynets veileder.

 Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere kvalitetsplanens ulike sider.

 Det bør avklares om det er et politisk ønske om å gå bort fra tidligere vedtak om

at ordinær SFO skal være selvfinansierende.
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1 Innledning 

Kontrollutvalget vedtok den 3. november 2014 å prioritere skolefritidsordningen som 

neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalget ønsket å fokusere på sentrale politiske 

målsettinger, kvalitet og brukermedvirkning. Videre å kartlegge ressursbruken ved SFO. 

Prosjektplan med forslag til endringer ble vedtatt av Kontrollutvalget den 2. februar 

2015. 

1.1 Formål og problemstillinger 

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. 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i

kommunens plan for SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og

foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

1.2 Avgrensing 

Etter opplæringslovens § 13-7 skal skolefritidsordningen omfatte barn i 1.- 4. trinn, og 

barn med spesielle behov i 1. – 7. trinn. Kommunen tilbyr i tillegg en skolefritidsordning 

på ungdomsskoletrinnet for elever med særskilte behov og ordningen «Etter skoletid» for 

samme gruppe elever på videregående skoler. 

Forvaltningsrevisjonen avgrenses til kun å omfatte skolefritidsordningen for barn i 1.-4. 

trinn. Skolefritidsordning for barn med særskilte behov er omtalt i 

forvaltningsrevisjonsrapport 2/2015 «Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne». 

1.3 Vurderingskriterier 

Vurderingskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det området 

som er gjenstand for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for 

aktiviteten. Kriteriene skal utledes på bakgrunn av formål og problemstillinger, og skal gi 

fundament og legitimitet til revisors vurderinger. Vurderingskriterier kan være både 

eksterne og interne krav. Eksterne krav er lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av 

staten. Interne krav og føringer er Asker kommunes politiske vedtak og forutsetninger. 

Vurderingskriteriene er presentert under hver enkelt problemstilling. De er utledet fra 

følgende kilder: 

 Opplæringsloven § 13-7. Skolefritidsordninga

 Forskrift om kommunal skolefritidsordning – Asker kommune (Fastsatt av Asker

kommunestyre 5. mars 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr 61 om

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.)

 Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016

(Vedtatt av kommunestyret 29. jan. 2013)

 Kommuneloven § 1
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1.4 Metode 

Vi har benyttet ulike tilnærminger for å få et datagrunnlag vi mener er tilstrekkelig for å 

kunne konkludere med rimelig sikkerhet. Prosjektet er i sin helhet gjennomført i henhold 

til RSK 001.3 

Vi har benyttet en kombinasjon av intervjudata, dokumentanalyse og kvantitativt 

innhentede opplysninger for å undersøke oppfølging av kommunens plan for SFO og 

hvordan brukermedvirkning ivaretas. Informasjon om den enkelte SFO har også blitt 

hentet ut gjennom It’s Learning. Samt at den enkelte SFO har sendt revisjonen planer 

som ikke ligger tilgjengelig på It’s Learning. Vi har også benyttet oss av kommunens 

brukerundersøkelser innenfor det aktuelle tema. 

Data fra GSI-grunnskolens informasjonssystemer ble benyttet som bakgrunnsmateriale. 

GSI gir informasjon på skolenivå om forhold som antall barn i SFO og ansatte i 

skolefritidsordningen. 

Leder for Idretts-SFO ved Kunnskapssenteret var behjelpelig med informasjon 

vedrørende Idretts-SFO. Økonomi og finans har bidratt med informasjon vedrørende 

budsjettkostnader og selvkost. 

Revisjonen har gjennomført intervju med SFO-ledere. Av de 16 skolefritidsordningene i 

kommunen valgte revisjonen å intervjue 6 stykker. Utvalget ble gjort på bakgrunn av 

resultater på kommunens brukerundersøkelser. Både de med god score på 

brukerundersøkelsen og de som hadde dårlig ble representert. Det ble også valgt ut 

skolefritidsordninger som hadde forbedret seg og som hadde gjort det dårligere enn på 

tidligere brukerundersøkelser. Alle intervju- og møtereferater er verifisert. For øvrig er 

det også innhentet informasjon fra e-post korrespondanse med ulike aktører i 

kommunen. 

Revisjonen har gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant SFO-ansatte i Asker. I 

undersøkelsen spurte vi om de ansatte sine erfaringer og meninger vedrørende 

kvalitetsplanen. Revisjonen utarbeidet selv spørsmålene og fikk hjelp fra 

administrasjonen til å bruke Enalyzer i gjennomføringen av undersøkelsen. 

Undersøkelsen ble sendt ut via e-post.  

Hensikten med undersøkelsen var å få en indikator på oppfatninger blant de ansatte om 

kvalitetsplanen og hvordan den jobbes med.  Vi sendte spørreundersøkelsen til samtlige 

SFO-ansatte. Totalt utgjorde dette 217 personer. Svarprosenten var på 62 % 4.  63,1 % 

av de som svarte på undersøkelsen var fagarbeider eller assistent uten lederfunksjon og 

36,9 % var leder/basekoordinator. Da vi har en akseptabel svarprosent mener vi at 

datagrunnlaget er tilstrekkelig for å trekke de konklusjoner vi gjør med rimelig sikkerhet. 

Ressursbruken er kartlagt ved analyse av regnskapsdata fra Agresso og tilgjengelig 

KOSTRA-statistikk. 

1.5 Presentasjon av området 

Kommunens plikt til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid er hjemlet i 

opplæringsloven § 13-7. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og 

fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Ordningen omfatter barn i 1. til 4. 

trinn, og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

Loven stiller krav om at skolefritidsordningen skal ha vedtekter om eierforhold, 

opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode mm. Ny forskrift om kommunal 

skolefritidsordning – Asker kommune, ble fastsatt av kommunestyret 5. mars 2013. Av 

3 Standard for forvaltningsrevisjon. 
4 65,4% startet undersøkelsen men har ikke fullført alle spørsmålene. 62 % fullført  hele undersøkelsen. 
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forskriftene framgår det at SFO skal i nært samarbeid med foresatte og skolens 

brukerråd legge til rette for å gi elever som omfattes av ordningen et trygt omsorgs- og 

fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Skolens rektor har det overordnede 

ansvaret for SFO og leder av SFO inngår i skolens ledelse. 

Videre framgår at innhold og organisering av tilbudet skal være i samsvar med de til 

enhver tid gjeldende kvalitetsplaner for SFO i Asker kommune. Plan for kvalitet i den 

kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016 ble vedtatt av Kommunestyret i 

januar 2013. 

Planen gir retning for skolens arbeid med innhold i og organisering av de kommunale 

skolefritidsordningene i Asker. Det er et overordnet mål at skoledagen oppleves som 

helhetlig for det enkelte barn og deres foresatte og at det er sammenheng mellom 

undervisning, leksehjelp og fritidstilbudet SFO.  

Av planen framgår at SFO i Asker har en pedagogisk profil for 1.-2. trinn og for 3.-4. 

trinn, som går på grad av organisert lek – fra relativt lite organisert aktivitet på 1.-2. 

trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3.-4. trinn. 

Det er i planen etablert fire fokusområder for SFO: 

 Sosial kompetanse 

 Sunn livsstil og helse 

 Friluftsliv og barn i bevegelse 

 Kultur og kreativitet 

Planen angir deretter mål og føringer for utforming av den enkeltes skoles plan for 

innhold i SFO. 
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2 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene 
som ligger nedfelt i kommunens plan for SFO? 

2.1 Vurderingskriterier 

Det fremgår av § 2 i forskrift om kommunal skolefritidsordning for Asker kommune at 

innhold og organisering av tilbudet til enhver tid skal være i samsvar med de gjeldende 

kvalitetsplaner for SFO i Asker kommune.  

Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune (heretter 

kvalitetsplanen) forutsetter at det utarbeides lokale planer på den enkelte skole, og 

legger føringer for skolenes arbeid med utarbeidelse og implementering av egne planer. I 

kvalitetsplanen framkommer fire fokusområder:  

 Sosial kompetanse 

 Sunn livsstil og helse 

 Friluftsliv og barn i bevegelse 

 Kultur og kreativitet 

Innenfor hvert av fokusområdene er det angitt overordnet mål og føringer for utforming 

av den enkeltes skoles plan for innhold i SFO. 

Det er fremhevet i kvalitetsplanen at SFO er barnas fritid på skolen og at det derfor er 

viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken. Det 

påpekes at det særlig i de to første årene på barnetrinnet skal være rom for å velge fri 

lek framfor organisert lek. Etter kvalitetsplanen skal derfor SFO i Asker ha en pedagogisk 

profil som går på graden av organisert aktivitet – fra relativt lite organisert aktivitet i 1. 

og 2. trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3. og 4. trinn.  

Å høyne SFO-personalets kompetanse er fremhevet som et viktig premiss for å lykkes 

med implementering av kvalitetsplanen. For å holde seg oppdatert på de sentrale 

fokusområdene i kvalitetsplanen skal de ansatte på SFO derfor delta i Asker kommunes 

kompetanseutviklingsprogram innen blant annet relasjon/kommunikasjon, lek og læring 

gjennom leken, gruppeledelse, sunn livsstil og helse, fysisk aktivitet, natur og miljø og 

kultur/kreativitet. 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Det skal være utarbeidet lokale kvalitetsplaner for den enkelte SFO som gjenspeiler 

føringene for de fire fokusområdene i kvalitetsplanen. 

 Graden av organiserte aktiviteter i SFO skal øke fra relativt lite organisert lek på 1. – 

2. trinn og gradvis mer organisert lek på 3. - 4. trinn. 

 Ansatte på SFO skal delta i kommunens kompetanseutviklingsprogram. 

 

2.2 Fakta 

2.2.1 Det skal være utarbeidet SFO planer for den enkelte SFO som gjenspeiler 

føringene for de fire fokusområdene i kvalitetsplanen. 

Våre undersøkelser viser at 12 av 16 skolefritidsordninger i Asker kommune har 

utarbeidet en egen plan for kvalitet. I spørreundersøkelsen til samtlige SFO-ansatte5 

svarte 95,7 % at de var kjent med innholdet i kommunens kvalitetsplan.6 89, 9 % var 

                                           
5 Spørreundersøkelse om Kvalitetsplanen gjennomført av revisjonen i tidsrommet 08.06.15-17.06.15.  
6 4,3 % var ikke kjent med innholdet i kvalitetsplanen. 
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kjent med at det var utarbeidet en egen kvalitetsplan ved deres SFO. 7  Hos fire av 

skolefritidsordningene fant ikke revisjonen konkrete planer som viser til hvordan det 

arbeides med kvalitetsplanen.8 At de ikke har en lokal plan betyr ikke at de ikke jobber 

innenfor fokusområdene i kommunens kvalitetsplan.  Det varierer hvor detaljerte de 

lokale planene er. Noen har utarbeidet årsplaner mens andre har utarbeidet ukentlige 

planer for SFO hvor tema i kvalitetsplanen kommer inn. Noen har også valgt kun å 

fokusere på fokusområdet sosial kompetanse gjennom hele året da dette er tema for 

kommunens kompetanseutviklingsprogram. Andre har valgt å rullere mellom 

fokusområdene på månedlig basis, mens noen har fokus på alle fire fokusområdene 

parallelt.  

En av tilbakemeldingene på spørreundersøkelsen var at: «det kan være vanskelig for 

assistenter og fagarbeidere å ta eierskap i kvalitetsplanen da den er utarbeidet av SFO-

leder uten at fagarbeidere og assistenter har blitt hørt i nevneverdig grad.»9 I 

spørreundersøkelsen var det svært små variasjoner i svarene fra leder/basekoordinator 

og assistent/fagarbeider. Generelt var assistent/fagarbeider mindre enige i påstandene i 

undersøkelsene, men forskjellene var marginale og er ikke store nok til å antyde at 

assistenter/fagarbeidere ikke er inkludert i arbeidet med kvalitetsplanen. 

Det er forskjellig hvordan hver enkelt SFO har valgt å jobbe med kvalitetsplanen. Alle 

SFO-lederne revisjonen har snakket med har avsatt en time i uken til møte med alle 

ansatte i SFO. Noen får tid til å jobbe med kvalitetsplanen i dette tidsrommet mens andre 

har nok med det administrative. To av SFO-lederne hadde organisert egne kvelder eller 

planleggingsdager der det var satt av tid til å arbeide med kvalitetsplanen. På 

spørreundersøkelsen utført av revisjonen svarte 93,5 % at kvalitetsplanen ble tatt opp i 

SFO sin planleggingstid.10 Generelt opplevde SFO-lederne at det var lite tid til å arbeide 

med kvalitetsplanen. SFO-lederne savner å ha tid til å jobbe med temaene i 

kvalitetsplanen sammen med de ansatte. Dette var også noe som gikk igjen i åpne 

svarene i spørreundersøkelse til de ansatte i SFO.  

Koordinator for SFO-lederne nevner at kvalitetsplanen har vært godt mottatt av de 

ansatte ved SFO. Det blir oppfattet som positivt at man har en tydelig forankring i det 

man jobber med. Dette gjenspeiles også i vår spørreundersøkelse.  

Tabell 1: Spørreundersøkelse SFO-ansatte: 

 

                                           
7 10,1 % var ikke kjent med at det var utarbeidet en egen kvalitetsplan der de jobbet. 
8 To av disse skolefritidsordningene jobber med utarbeidelsen av en slik plan og har sendt utkast til revisjonen. 
Disse vil trolig tas i bruk høsten 2015. 
9 Fra åpne svar i spørreundersøkelse om kvalitetsplan gjennomført av revisjonen. 
10 6,5 % svarte at kvalitetsplanen ikke ble tatt opp i SFO sin planleggingstid. 
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Det er varierende hvor godt hver enkelt SFO er i gang med arbeidet med kvalitetsplanen, 

men viljen til å jobbe med dette er der. Med kvalitetsplanen har SFO blitt mer forpliktet 

til å gjøre noe innenfor hvert av fokusområdene. Kvalitetsplanen har synliggjort innholdet 

i SFO-dagen. SFO-lederne opplever at foreldrene ser at SFO ikke bare er «oppbevaring» 

av barna men at de faktisk mottar et godt tilbud.  

Tabell 2: Spørreundersøkelse SFO-ansatte: 

 

Det kan være en utfordring å få plass til aktiviteter som rommer alle fokusområder i en 

relativt kort SFO dag som skal inneholde både et måltid og frilek. Samtlige av SFO-

lederne er bevisst på at SFO skal være barnets fritid og at det skal være rom for fri lek, 

noe som også er understreket i kvalitetsplanen.  

SFO har følgende fokusområder i plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen 

i Asker: 

 

Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning: 

Asker kommunes brukerundersøkelser fra 2013 og 2014 viser at kommunens 

skolefritidsordninger scorer generelt veldig bra på fokusområdet sosial kompetanse. 

Sosial kompetanse har vært tema for kommunens kompetanseutviklingsprogram de to 

siste årene. Ved gjennomgang av materiell fra It’s Learning og mottatt fra den enkelte 

SFO var det kun ved en skole vi ikke fant at fokusområdet sosial kompetanse var 

gjenspeilet i ukeplanene deres. På spørreundersøkelsen svarte 81,6 % at de var helt enig 

i påstanden om at de var kjent med innholdet i fokusområdet sosial kompetanse. 14,7 % 

svarte at de var delvis enig. 11 

Sosial kompetanse skal ligge til grunn for de tre neste fokusområdene SFO skal jobbe 

med. Alle bortsett fra en av skolene vi snakket med har utarbeidet egne regler for 

oppførsel som gjelder både for skole og SFO. 94,8 % av de spurte i spørreundersøkelsen 

svarte at de hadde felles regler for orden og oppførsel for skole og SFO. 12  Det skaper en 

helhetlig hverdag for barna når de samme reglene følger fra skole til SFO. 80,9 % av de 

ansatte ved SFO svarte at de var helt enig i påstanden om at deres SFO har tydelig 

standard for hva som er god kommunikasjon, god oppførsel og hvilken atferd som 

fremmer gode og trygge relasjoner mellom voksne og barn og barn imellom.13 

                                           
11 2,2 % var hverken enig eller uenig og 1,5 % svarte at de var helt uenig. 
12 3,7 % hadde ikke utarbeidet felles regler, mens 1,5 % svarte at de ikke viste om slike regler var utarbeidet. 
13 14,7 % var delvis enig i denne påstanden, mens 2,2 % var verken enig eller uenig og 2,2 % var delvis uenig.  
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Fire av SFO-lederne vi snakket med var PALS-skoler. Fokuset på sosial kompetanse har 

passet inn med skolens PALS14 arbeid. Skolene har i mange tilfeller samkjørt tema i PALS 

som det jobbes med på skolen med sosial kompetanse som det jobbes med på SFO. 

Enkelte har påpekt at arbeidet med sosial kompetanse i situasjoner som for eksempel 

ved matbordet har hjulpet til å gjøre selve spisesituasjonen til en mer positiv opplevelse 

for alle. Mange har også hatt stort fokus på voksenrollen, spesielt det å se foreldre og 

barn når de kommer om morgenen og når de henter på ettermiddagen. De ansattes 

kommunikasjon med foreldrene fremheves som viktig for å gi foreldrene et positivt 

helhetsinntrykk av SFO.  

Skolefritidsordningene vi har snakket med er positive til arbeidet med fokusområdet og 

påpeker at det fremmer barnas samspill og skaper en positiv atmosfære på SFO. 

 

Sunn livsstil og helse: 

I henhold til forskrift om skolefritidsordning i Asker kommune 2013 § 11 skal 

brukerbetalingen inkludere ett enkelt måltid samt frukt/grønnsaker hver dag.15 Fem av 

kommunens skolefritidsordninger hadde ikke publisert mat-planer på It’s Learning. På 

spørsmålet om de informerer de foresatte om hva slags mat som serveres på SFO og hva 

de gjør for å fremme barnas helse var det 66,5 % som sa seg helt enig i påstanden. 23,5 

% sa seg delvis enig i denne påstanden.16 Årsaken til at en så høy andel sier seg delvis 

enig kan være at det er lett å informere om hvilken mat man serverer men at det kan 

være mer utfordrende å informere om hva man gjør for å fremme barnas helse.  

Kun en SFO revisjonen har snakket med har utarbeidet mat-planer i samarbeid med 

helsesøster. Mange hadde ikke fått til et slikt samarbeid da skolehelsetjenesten ikke har 

vært del i utarbeidelsen av kvalitetsplanen, og ikke er helt sikker på sin rolle i arbeidet 

med den. 50, 7 % svarte i spørreundersøkelsen at de har et samarbeid med 

skolehelsetjenesten rundt fokusområdet sunn livsstil og helse. 22,8 % svarte at de ikke 

hadde fått til et slikt samarbeid, mens 26, 5 % svarte at de ikke viste om et slikt 

samarbeid. To skoler hadde utarbeidet mat-planen i samarbeid med ernæringsfysiolog.  

Kvalitetsplanen har ingen konkret definisjon på hva sunn mat er. Flere av 

skolefritidsordningene utrykte at det kan være utfordrende å definere hva som er sunn 

mat. Fire17 skolefritidsordninger henviste til Helsetilsynets veileder for sunn mat på sine 

mat-planer. Svært få hadde en definisjon av hva som regnes som sunn mat på sine mat-

planer. Det har blitt påpekt at selv om man har fokus på å servere sunn mat på SFO må 

det være åpent for å kose seg en gang i blant. Flertallet av skolefritidsordningene 

revisjonen snakket med informerer om at det er mindre «kos» nå enn det var tidligere.  

61,8 % av de spurte i spørreundersøkelsen sa seg helt enig i påstanden om at på deres 

SFO serverer de sunn mat. 28,7 % sa seg delvis enig.18 Ved tre av skolefritidsordningene 

vi har snakket med er det en voksen med spesiell interesse for mat som har 

hovedansvaret for matlagingen på SFO. Det er mange som arrangerer matkurs for barna 

på SFO så barna kan ta del i matlagingen samt lære om sunt kosthold og om kroppen. 

Ved noen av de større skolene kan det være en utfordring å skulle tilberede mat til alle 

barna samtidig da elevtallet setter begrensninger.  

                                           
14 Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS) 
Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og 
positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre 
gjennom positiv handling og deltakelse. Hentet fra atferdssenteret.no 28.05.15 
15 Forskrift om kommunal skolefritidsordning- Asker kommune. 5. mars 2013. § 11 Foreldrebetaling 
(brukerbetaling) 
16 5.1 % var hverken enig eller uenig, 2,9 % var delvis uenig mens 1,5 % var helt uenig. 
17 Av 16. 
18 3,7 % var hverken enig eller uenig i denne påstanden mens 4,4 % var delvis enig og 1,5 % var helt uenig i 
denne påstanden. 
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På brukerundersøkelsen scorer fem skolefritidsordninger dårlig19 på spørsmålet om SFO 

serverer sunn mat og drikke, mens 10 skoler scorer middels bra20. Enkelte av skolene vi 

snakket med stiller seg uforstående til de dårlige resultatene på spørsmål om sunn mat 

på SFO. En av disse skolene har hatt besøk av en ernæringsfysiolog som var til stede på 

foreldremøte og viste til at matserveringen ved skolens SFO var innenfor rammene satt 

som veiledende fra Helsetilsynet. Derfor er det vanskelig å si hva som kan være årsaken 

til de dårlige resultatene. Som tidligere nevnt kan et forventningsgap rundt begrepet 

sunn mat, eller for høye forventninger til hva matserveringen skal inneholde, slå ut 

negativt på brukerundersøkelsen. Det er også viktig at foreldrene forstår at maten som 

serveres på SFO ikke er ment for å erstatte familiens middag men kun ment som et 

mellommåltid. 

Andre skoler har pekt på at man har jobbet med sosial kompetanse i forhold til 

spisesituasjonen noe som har ført til en hyggeligere spisesituasjon og bedre score på 

foreldreundersøkelsen. Andre har også påpekt på at foreldre svarer mer ut ifra et 

helhetsinntrykk når de svarer på en slik undersøkelse.  

 

Friluftsliv og barn i bevegelse:  

Skolefritidsordningene bruker aktivt skolens uteområder, nærområdene rundt skolen og 

er ofte ute på turer i skog og mark. Dette gjenspeiles i kommunens brukerundersøkelse 

og spørreundersøkelse til de ansatte ved SFO. 73, 3 % av de spurte i 

spørreundersøkelsen svarer at de en helt enig i påstanden om at de aktivt bruker 

nærmiljøet slik at barna blir godt kjent i lokalsamfunnet, mens 19, 3 % svarer at de er 

delvis enig i denne påstanden.21 87,4 % av de spurte i spørreundersøkelsen svarer at de 

har tilgang til en leirplass de kan bruke som base for friluftsliv. SFO-lederne vi har 

snakket med er også flinke til å arrangere diverse aktiviteter i gymsal. At det jobbes med 

kompetanseområdet kommer tydelig frem i aktiviteter hos samtlige skolefritidsordninger, 

men det er ikke alltid det vises like tydelig i planene. Fokusområdet har bra score på 

kommunens brukerundersøkelse.  

Idretts- og friluftsSFO for 3. og 4. trinn har dekket opp mye under fokusområdet 

friluftsliv og barn i bevegelse.  

I 2011 startet et 3-årig prosjekt med tittelen Verdens beste SFO/Idretts SFO ved 

Heggedal skole. Rådmannen ønsket å dra nytte av prosjektet i hele kommunen og utvide 

det, slik at alle skolene i Asker får tilbud om Idretts- og Frilufts SFO.22  

Idretts- og friluftsSFO skal være et gratis, velorganisert og variert aktivitetstilbud til barn 

på 3 og 4 trinn. Idretts- og friluftsSFO skal dekke fokusområdene friluftsliv og barn i 

bevegelse og sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning. Idretts- og 

friluftsSFO har som mål at barna skal: 

- Oppleve glede og mestring gjennom et bredt spekter av aktiviteter og friluftsliv i 

sitt eget nærmiljø. 

- Utvikle god sosial kompetanse og vennskap gjennom ulike idretter og friluftsliv 

sammen med voksne og andre barn.  

- Få en positiv utvikling av fysiske ferdigheter inkludert bedre koordinasjon, 

utholdenhet, styrke og bevegelighet.  

- Utvikle lyst til å bruke nærmiljøet som ressurs for aktiviteter utenom skoletid. 23 

                                           
19 Rødt. 
20 Gult. 
21 0,7 % svarer at de hverken er enig eller uenig i denne påstanden. 4,4 % er delvis uenig mens 2,2 % er helt 
uenig i denne påstanden. 
22 Hentet fra prosjektplan for Idretts- og friluftsSFO i Asker kommune 2013-2016 
23 Hentet fra prosjektplan for Idretts- og friluftsSFO i Asker kommune 2013-2016 
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Kurset skal tilbys for barna hele skoleåret og minimum to dager per uke. Alle skoler i 

Asker kommune forplikter seg til å tilby Idretts- og friluftsSFO i minst to år og mottar 

veiledning og kurs i denne perioden. Det vil bli gitt opplæring og veiledning for at de 

ansatte i størst grad skal organisere og gjennomføre aktivitetene selv.24 Den største 

endringen som blir nevnt er at nå er det opp til hver enkelt skole å arrangere aktiviteter. 

Tidligere sendte mange barna til aktiviteter i regi av eksterne aktører. Det var ikke alltid 

like stor oppslutning om betalingsaktivitetene. I dag er man i stor grad på vei bort fra 

betalingsaktiviteter i tråd med kommunens signaler. Skolefritidsordningene vi har 

snakket med er positive til opplegget rundt Idretts- og friluftsSFO og mener at dette har 

fungert godt. Det meldes om et godt utbytte av veiledningen gitt av veileder for Idretts-

SFO.  

Pr i dag25er det 9 skoler som har startet med Idretts- og friluftsSFO. De resterende 7 

skolene starter opp høsten 2015.26 SFO-lederne vi har snakket med som enda ikke har 

startet med Idretts- og friluftsSFO har kjørt sitt eget opplegg i påvente av å få dette 

organisert av kommunen.  

Idretts og frilufts SFO har i hovedsak blitt oppfattet som et positivt løft av 

skolefritidsordningen. Kvalitetsplanen legger større ansvar på skolefritidsordningen som 

fører til at man føler seg mer forpliktet til å gjennomføre aktiviteter som er planlagt. 

Enkelte har kommentert at Idretts- og friluftsSFO i visse tilfeller går på bekostning av 

aktiviteter for de lavere trinnene. En skole viste til at i noen tilfeller har tur for 2. trinn 

blitt nedprioritert.  

 

Kultur og kreativitet: 

Det er innenfor fokusområdet kultur og kreativitet de fleste skolefritidsordningene scorer 

dårligst på brukerundersøkelsen. Spesielt på spørsmålet om SFO legger til rette for gode 

kulturopplevelser er det 11 skolefritidsordninger som scorer dårlig27 mens fire som scorer 

middels bra28. SFO-lederne vi snakket med opplyste at dette fokusområdet har blitt 

lavere prioritert. Det kommer godt frem i planene at det jobbes med kreativitet, mens 

kultur gjenspeiles i mindre grad i planene. I spørreundersøkelsen svarte 79 % at de er 

helt enig eller delvis enig i påstanden om at de legger til rette for varierte kunst og 

kulturopplevelser.  9 % er hverken enig eller uenig, mens 12 % er uenig eller delvis 

uenig i denne påstanden.  

Skolefritidsordningene vi har snakket med påpeker at mange aktiviteter falt innunder 

dette fokusområdet også før implementeringen av kvalitetsplanen. Aktiviteter som 

nevnes er kurs med barna hvor de kan perle, sy, male etc. Kultur oppleves mer 

utfordrende. Det er vanskelig for noen å utnytte kulturarenaer i kommunen da de ikke 

har umiddelbar nærhet til disse. Kostnader til transport og inngang gjør at 

skolefritidsordningene vurderer det som for dyrt å gjennomføre. Kun to SFO-ledere vi har 

snakket med nevner at de har samarbeidet med lokale aktører og har fått dekket 

inngangsbilletter til kulturaktiviteter. SFO-lederne vi har snakket med mener at 

kommunen kunne blitt flinkere til å støtte slike aktiviteter. Tidligere har SFO hatt et 

tilbud der kulturskolen holdt kurs. Dette ble dekket av «kulturskoletimen», som var 

statlig finansiert i ett år. Denne ordningen er i dag fjernet. Det ble påpekt at disse 

kursene var en god måte for SFO å få kulturelt påfyll.  

 

 

 

                                           
24 Prosjektplan for idretts- og fritids SFO i Asker kommune 2013-2016 
25 06.05.15 
26 Mail fra veileder Idretts- og friluftsSFO (kunnskapssenteret) 06.05.15 
27 Rødt. 
28 Gult. 
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Tabell 3: Spørreundersøkelse SFO-ansatte: 

 

Noen SFO-ledere forteller at de har blitt bevisst på hvilke ord de bruker på planer de 

sender ut til foresatte. De har byttet ut ord som sløyd og forming med kreativitet. De 

bruker også ordet kultur mer aktivt i planene så foreldre skal forstå at for eksempel 

dramagruppe faller innunder fokusområdet kultur. Det er ikke alltid gitt at foreldre kobler 

sammenhengen mellom aktiviteter og ordene i kvalitetsplanen. Det er heller ikke gitt at 

foreldre forstår hva som ligger i ordet kultur i den forstand det er ment i kvalitetsplanen. 

SFO-lederne påpeker at det må formidles til de foresatte hva som omfattes av begrepet 

kultur. 

2.2.2 Graden av organiserte aktiviteter i SFO skal øke fra relativt lite organisert 

lek på 1. og 2. trinn og gradvis mer organisert lek på 3. og 4. trinn.  

Hos de fleste skolefritidsordningene ser man et tydelig skille på graden av aktivitet. Dette 

understøttes av spørreundersøkelsen til SFO-ansatte: 

Tabell 4: Spørreundersøkelse SFO-ansatte: 

 

Hos noen gjenspeiles det i ukeplaner hvor 1. og 2. trinn har mer fri lek enn 3. og 4. trinn. 

Hos andre kommer ikke dette like tydelig frem på planer, men via aktivitetsoversikter. 
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Variasjoner i graden av organisert aktivitet kan forekomme ut fra hvilke forutsetninger 

skolen har. Et eksempel på dette er at kommunens minste skole Solberg har funnet det 

hensiktsmessig å slå sammen trinnene ved behov. De har valgt å åpne opp slik at de 

lavere klassetrinnene også kan delta på aktiviteter dersom det er få påmeldte fra de 

øverste klassetrinnene. Ved de større skolene har de mange nok elever til å kunne 

arrangere egne aktiviteter fordelt på klassetrinn.  

To av SFO-lederne vi snakket med starter skoleåret med aktiviteter for alle trinnene 

mens andre har funnet det hensiktsmessig å holde litt igjen i forhold til 1. trinnet. 

Idretts- og friluftsSFO for 3. og 4. trinn er med på å gjøre graden av organisert aktivitet 

mer synlig. Mange skolefritidsordninger åpner for at 3. og 4. trinn kan være med i 

prosessen med å planlegge hvilke aktiviteter de skal ha fremover.  

Forskningen viser at barn trenger masse lek for å utvikle sosiale ferdigheter og for å 

kunne utvikle seg mentalt og motorisk. Gjennom lek utvikler de sentrale ferdigheter som 

omfattes av begrepet sosial kompetanse.29Flertallet av skolene åpner for at det til en 

hver tid skal være mulig å velge fri lek fremfor en voksenstyrt aktivitet. Viktigheten av 

den frie leken er noe som ble påpekt av samtlige SFO-ledere vi snakket med.  

2.2.3 Ansatte på SFO skal delta i kommunens kompetanseutviklingsprogram.  

Kompetanseutviklingsprogrammene tar for seg relasjon/kommunikasjon, lek og læring 

gjennom leken, gruppeledelse, sunn livsstil og helse, fysisk aktivitet, natur og miljø, 

kultur/kreativitet. I Asker kommune er det utarbeidet et kompetanseprogram over 4 år. 

De to første skoleårene har (2013/2014 og 2014/2015) det vært fokus på «sosial 

kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning». I forbindelse med 

kompetanseutviklingsprogrammet har det vært arrangert kurs i 3 timer for alle ansatte i 

SFO. Det har også vært arrangert to lærende nettverk hvert halvår med SFO-ledere, 

skolens administrasjon og basekoordinatorer. Alle nettverk har inneholdt faglig påfyll og 

erfaringsutveksling om prosessen med implementering av plan for kvalitet. 30 

Det har generelt vært stor deltakelse på kursene. 80,6 % av de spurte i 

spørreundersøkelsen hadde deltatt på kompetanseutviklingsprogrammet. 79,6 % av 

disse var helt enig i påstanden om at kompetanseutviklingsprogrammet var nyttig. 17,6 

% var delvis enig, 1,9 % var hverken enig eller uenig og 0,9 % var helt uenig i denne 

påstanden. Mange har ikke hatt nok tid internt til å bearbeide informasjonen gitt på 

kompetanseutviklingsprogrammet i ettertid. Tid til dette er noe som savnes. 

Tema for kompetanseutviklingsprogrammet 2015/2016 vil være sunn livsstil og helse og 

friluftsliv og barn i bevegelse. Skoleåret 2016/2017 vil ha tema kultur og kreativitet. Da 

vil det bli avholdt tre nettverk i året hvor temaene vil bli fulgt opp og de tidligere 

temaene vil bli holdt ved like. Asker kommune har i regi av HR/personal 

avd./lærlingekontoret hatt et tilbud til ufaglærte i kommunen til å ta fagbrev med 

teoriundervisning fordelt på to semestre i året. Tilbudet har gått til barnehager og 

skolefritidsordningen, og det er tredje året dette blir gjennomført. 31 

2.3 Revisjonens vurderinger 

Problemstillingen i dette kapittelet er i hvilken grad skolefritidsordningen oppfyller 

kravene som ligger nedfelt i kommunens plan for SFO? Dette er besvart gjennom 

følgende kriterier:  

 Det skal være utarbeidet SFO planer for den enkelte SFO som gjenspeiler 

føringene for de fire fokusområdene i kvalitetsplanen. 

                                           
29 Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016 
30 Hentet fra mail fra rådgiver på kunnskapssenteret 21.05.15 
31 Mail fra opplæringskonsulent Arbeid, fritid og avlastning 20.05.15. 
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 Graden av organiserte aktiviteter i SFO skal øke fra relativt lite organisert lek på 

1. – 2. trinn og gradvis mer organisert lek på 3. - 4. trinn. 

 Ansatte på SFO skal delta i kommunens kompetanseutviklingsprogram.  

Det generelle inntrykket er at de fleste skolefritidsordningene er godt i gang med 

arbeidet med kvalitetsplanen og de fire fokusområdene. Hvor langt den enkelte SFO har 

kommet i dette arbeidet varierer. Men viljen til å jobbe med kvalitetsplanen er der. 4 

skolefritidsordninger har ikke utarbeidet en lokal plan. Men vi ser at fokusområdene 

gjenspeiles i ukeplaner o.l. der det ikke er utarbeidet en egen kvalitetsplan.  

Sosial kompetanse er de fleste godt i gang med. Dette fokusområdet har vært tema for 

kommunens kompetanseutviklingsprogram de to siste årene.  

Det er fokus på servere sunn mat i SFO i Asker kommune. Samtidig er det ingen enhetlig 

definisjon på hva sunn mat er. Asker kommune bør definere hva som menes med sunn 

mat. Dette hindrer at det blir store variasjoner i tolkningen av sunn mat og gir SFO noe 

håndfast å vise til. 

Friluftsliv og barn i bevegelse er alle godt i gang med. Idretts-SFO dekker opp mye under 

dette fokusområdet.  

Kultur og kreativitet er det jobbet minst med. Det er også på dette fokusområdet de 

fleste skolene scorer dårligst på brukerundersøkelsen. 

Kvalitetsplanen oppleves som et positivt løft for de ansatte ved SFO. Det er mer 

forpliktende å gjennomføre aktiviteter innenfor det enkelte fokusområdet, og det er i 

større grad opp til de ansatte å aktivisere barna. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at 

tid til å jobbe med kvalitetsplanen er noe som savnes. SFO-ansatte bør også bli flinkere 

til å kommunisere til foreldrene hva det jobbes med på SFO. SFO bør aktivt bruke ordene 

i kvalitetsplanen i denne kommunikasjonen. 

De fleste skiller mellom graden av organisert aktivitet. Det kommer tydelig frem i 

planene at det er mer organiserte aktiviteter for 3. og 4. trinn, men noen skoler har 

funnet det mest hensiktsmessig å slå sammen trinnene ved behov. Viktigheten av den 

frie leken ble påpekt av samtlige SFO-ledere.  

Det har vært god deltakelse på kommunens kompetanseutviklingsprogram. SFO-ansatte 

mener at kompetanseutviklingsprogrammet har vært svært nyttig, men man savner tid 

til å jobbe med informasjonen fra disse samlingene i ettertid.   
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3 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og 
medvirkning med skole og foreldre? 

3.1 Vurderingskriterier 

Opplæringsloven har bestemmelser om brukermedvirkning32 som gir foreldreutvalg rett 

til å bli underrettet om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. 

I henhold til kvalitetsplanen skal skolens brukerråd og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

tas med på råd når det gjelder sentrale områder innenfor SFO sin virksomhet. SFO-

tilbudet skal være forutsigbart og kjent for elever og foresatte. Klassekontaktene som 

velges for undervisning/skole fungerer også som klassekontakter for SFO.33 Informasjon 

om SFO skal finnes på skolens nettside/It’s Learning. 

I plan for SFO framkommer det at skoleledelsen har ansvar for å legge til rette for et 

planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i grunnskoleopplæringen og SFO. 

For å sikre en sammenheng mellom undervisningen og SFO er det viktig med gjensidig 

utveksling av planer/aktiviteter det arbeides med.34 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

 Samarbeidet med skolens brukerråd og FAU på sentrale områder innenfor SFO skal

være dokumentert.

 Informasjon om SFO skal være tilgjengelig på skolens nettside/It’s Learning.

 Skolene skal ha sikret et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i

grunnskoleopplæringen og SFO.

3.1.1 Samarbeidet med skolens brukerråd og FAU på sentrale områder innenfor 

SFO skal være dokumentert. 

På hver grunnskole er det et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er 

medlemmer.35 Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU. Foreldrerådet og FAU skal 

fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del 

i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Det skal også arbeides for å skape godt samhold 

mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape 

kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.36 

Brukerrådene er etablert som erstatning for samarbeidsutvalg.37 Brukerrådene har 

samme mandat som samarbeidsutvalg, men en annen sammensetning. Brukerrådene har 

større representasjon av foreldre ved skolen. I skoler med barnetrinn består brukerrådet 

av rektor, fem representanter fra foreldre (brukere av skolens tjenester), to 

representanter for de ansatte, hvorav minst én fra undervisningspersonalet.38 

Samtlige skoler i Asker kommune har FAU og brukerråd, med unntak av Solberg skole 

som har fått fritak fra ordningen med brukerråd grunnet at de er en liten skole.39 Ved 

skolene som har brukerråd synes SFO å være aktive og deltakende på brukerrådsmøter. 

32 Opplæringslova kapittel 11, og § 9a-6 og § 9a-10 
33 Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016 
34 Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016 
35 Dette er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. 
36 Hentet fra: https:www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Foreldre--og-elevmedvirkning/ 
37 Dette innebærer at Askerskolen har dispensasjon fra opplæringsloven § 11-1. Dispensasjonen er innvilget av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus på permanent basis. 
38Hentet fra: https:www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Foreldre--og-elevmedvirkning/ 
39 Ved Solberg skole ivaretas brukerråds-funksjonen i FAU der rektor deltar. 
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Ved 6 skoler var SFO jevnlig et tema i brukerrådsmøter. Ved gjennomgang av 

brukerrådsreferater fant vi at ved 5 skoler var SFO sporadisk tatt opp på 

brukerrådsmøter mens ved 5 skoler var det sjeldent eller aldri tema.40 Status for arbeidet 

med kvalitetsplan, SFO sitt arbeid, bemanningssituasjon, aktiviteter og planleggingsdag 

synes å være hyppige tema i brukerrådsmøter. De fleste av SFO-lederne vi har snakket 

med kunne informere om at SFO ikke var en fast sak på agendaen til FAU møter, men at 

det alltid er åpent for foresatte å ta opp relevante problemstillinger i forhold til SFO. En 

skole har «SFO-leder informerer» som et fast punkt på agendaen der det settes av 10 

minutter. Etter gjennomgang av FAU referater ser vi at 5 skoler tar jevnlig opp SFO 

saker, mens 7 har sporadisk oppe saker angående SFO, mens hos fire skoler fant vil få 

eller ingen saker vedrørende SFO. Det opplyses videre om at mindre konflikter eller 

problemer ofte løses på lavere nivå og blir derfor aldri et tema på FAU møter. Det 

varierer også hvordan man organiserer samarbeidet mellom SFO og FAU. Oftest er det 

rektor som deltar på FAU møter på vegne av SFO mens noen har sin egen representant. 

Hos flertallet av skolefritidsordningene revisjonen har snakket med var 

brukerundersøkelsen og hvordan SFO hadde scoret noe som hvert år ble tatt opp i FAU 

og brukerrådsmøtene.  

I tillegg til FAU og brukerrådsmøter er SFO også tema på foreldremøter for de aktuelle 

klassetrinnene.  

3.1.2 Informasjon om SFO skal være tilgjengelig på skolens nettside/It’s 

Learning.  

Revisjonen har fått tilgang til It’s Learning. Vi ser at mange bruker It’s Learning aktivt for 

å oppdatere foresatte om aktiviteter, planer og frister. Kun ved 3 skoler var det svært lite 

eller ingen informasjon ute på It’s Learning. Flere SFO-ledere informerte om at foreldre 

ikke alltid er like flinke til å bruke It’s Learning aktivt, noe som har ført til at de ofte må 

sende ut ukeplaner og informasjon hjem i ranselpost. Det er også noen som har 

utfordringer med foreldre som ikke har tilgang til pc hjemme. 

Vi har gått igjennom skolenes nettsider og ser at noen har mye informasjon liggende ute 

om SFO, mens andre har svært lite. Kontaktinformasjon ligger tilgjengelig på nettsidene 

for alle skolefritidsordningene. 

Noen skoler benytter seg av Facebook for å komme i kontakt med foresatte men da 

under strenge retningslinjer for hva som skal publiseres og hvem som kan publisere. En 

av SFO-lederne vi snakket med opplevde dette som en god måte å nå mange av 

foreldrene på, og også besteforeldre og øvrig familie. 

3.1.3 Skolene skal ha sikret et planmessig og strukturert samarbeid mellom 

ansatte i grunnskoleopplæringen og SFO. 

Et fåtall av skolefritidsordningene vi har snakket med har fått til et strukturert samarbeid 

mellom skole og SFO. For mange er dette samarbeidet utfordrende da de ikke har klart å 

finne et bestemt møtetidspunkt som passer for både lærere og SFO-ansatte. Når de 

ansatte på skolen er ferdig med dagen sin starter SFO dagen og når SFO personalet har 

fri har lærerne undervisning. Derfor blir det vanskelig for SFO personalet å komme inn på 

skolens møter og omvendt.  

Det er mange skoler som samarbeider med SFO om PALS. Ikke så mange av 

skolefritidsordningene revisjonen har snakket med har fått til et godt samarbeid i forhold 

til å videreføre tema som man jobber med i skolen utover PALS. Det er ofte vanskelig for 

de ansatte å holde seg oppdatert på hva som foregår i skolen da de har lite eller ingen 

møtetid med lærere. Timeplaner ligger tilgjengelig enten på It’s Learning eller på 

lærerværelset, men i hvilken grad man får involvert de ansatte på SFO i hva barna 

                                           
40 Dette kan være fordi skolen ikke har opprettet brukerråd, men det kan også ha vært et tema men at det ikke 
kommer tydelig frem i referatene. 
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jobber med på skolen er vanskelig å si. Flere assistenter har også stilling i skolen og er 

derfor mer oppdatert på hva som foregår i skolen enn de som kun er på SFO. I 

spørreundersøkelsen til de ansatte ved SFO svarte 57,5 % at de var kjent med 

undervisningsplanene for aktuelle klassetrinn, mens 42,5 % ikke var kjent med 

undervisningsplanene. Oppfatningen til SFO-lederne er at de er skeptiske til å ta for mye 

av skolens undervisning inn i SFO da tiden på SFO skal være fritid og ikke en forlengelse 

av skoledagen. Mange skolefritidsordninger har læringsbaserte aktiviteter, men de er 

ikke alltid samkjørt med aktiviteter i skolen.  

Tabell 5: Spørreundersøkelse SFO-ansatte: 

De fleste av SFO-lederne kan opplyse om at til tross for lite tid til å samarbeide med 

skolen i form av ukentlige møter tar man seg alltid tid til å samarbeide om enkeltelever 

dersom dette er nødvendig.  

3.2 Revisjonens vurderinger: 

Problemstillingen til dette kapittelet er i hvilken grad kravene om samarbeid og 

medvirkning med skole og foreldre ivaretas? Dette er besvart gjennom følgende kriterier: 

 Samarbeidet med skolens brukerråd og FAU på sentrale områder innenfor SFO

skal være dokumentert.

 Informasjon om SFO skal være tilgjengelig på skolens nettside/It’s Learning.

 Skolene skal ha sikret et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i

grunnskoleopplæringen og SFO.

FAU og skolens brukerråd oppleves av SFO-ledere som viktige arenaer der foresatte kan 

ta opp saker de selv ønsker, inkludert saker om SFO selv om dette sjeldent skjedde. Det 

varierer hvordan den enkelte skole har valgt å organisere samarbeidet mellom FAU og 

SFO. 

Mange av skolefritidsordningene revisjonen har snakket med sender fortsatt ut 

timeplaner og feriepåmeldinger i ranselpost da ikke foreldre er flinke nok til å bruke It’s 

Learning aktivt.  

Det er vanskelig å få til et planmessig samarbeid med lærere da SFO dagen starter når 

lærernes dag er ferdig. Dette gjør det vanskelig å finne møtetid som passer for begge 

parter. Kun et fåtall har fått til et strukturert samarbeid. Skolens arbeid med PALS er noe 

en rekke av skolefritidsordningene har valgt å videreføre til SFO. Det er mange SFO-

ledere som stiller seg skeptiske til å ta inn for mye av temaene fra skolen da SFO ikke 

skal være en forlengelse av skoledagen men barnas fritid. At samarbeid og møter ikke lar 
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seg gjøre kan oppfattes som at man ikke prioriterer dette samarbeidet og at man ønsker 

å ha et skille mellom skole og SFO.  
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4 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et 
rimelig nivå? 

4.1 Vurderingskriterier 

Det følger av kommuneloven § 1 at kommunen skal bestrebe seg på å ha en rasjonell og 

effektiv forvaltning. Dette innebærer blant annet at kommunes utgifter skal holdes på et 

så lavt nivå som mulig, og at utgifter som kommunen pådrar seg skal fremme de 

vedtatte målene for virksomheten på billigst mulig måte. 

Kostnader til skolefritidsordningene rapporteres til KOSTRA.41 Gjennom å sammenligne 

kostnadene i forskjellige kommuner kan man få et inntrykk av om skolefritidsordningen i 

kommunen drives på en rasjonell og billigst mulig måte ut fra de vedtatte målene for 

virksomheten. 

Etter opplæringsloven § 13-7, 5. ledd kan kommunen kreve at utgiftene til SFO dekkes 

av egenbetaling fra foreldrene. Forhold om foreldrebetaling skal være nedfelt i 

vedtektene om skolefritidsordningen.42 I Asker er det vedtatt at ordinær SFO43 skal være 

selvfinansierende.44 Brukerbetalingen fastsettes hvert år av kommunestyret.45 

For problemstillingen legger vi følgende kriterier til grunn: 

 
 Utgifter til skolefritidsordningen bør være på nivå med sammenlignbare kommuner. 

 Kommunen skal kunne dokumentere at ordinær SFO er selvfinansierende. 

  

4.2 Fakta 

4.2.1 Utgifter til skolefritidsordningen bør være på nivå med sammenlignbare 

kommuner. 

Foreldrebetaling for plass i SFO er fastsatt i forskrift om kommunal skolefritidsordning i 

Asker kommune § 11. Det ble vedtatt i kommunestyret den 28.10.0846 lik betalingssats 

for alle barn i SFO fra første til fjerde trinn. Asker kommune tilbyr ikke 

søskenmoderasjon på SFO.47 Det er vedtatt at foreldrebetalingen skal gjelde for 190 

dager i året og være i samsvar med skolerute gjeldende år.48 Satsen fastsettes hvert år 

av kommunestyret i forbindelse med den årlige HP- behandlingen.49 Satsene vil variere 

ut ifra hvor mange dager barnet er på SFO. SFO tilbudet i Asker kommune gjelder 3, 4 

eller 5 dager pr uke. 50 Betaling skjer hver måned.  Brukerbetalingen inkluderer ett 

måltid, samt frukt og grønt hver dag.51 

 

                                           
41 Kommune-Stat-Rapportering 
42 Opplæringslova § 13-7, 3. ledd pkt. e) 
43 SFO ved kommunens spesialpedagogiske avdelinger er unntatt, samt at det innvilges betalingsfritak for barn 
med særskilte behov som får tilbud på 5-7 trinnet, og i særskilte tilfeller etter søknad. 
44 Kommunestyret møte 28.10.2008, sak 77/08. 
45 Forskrift om skolefritidsordning for Asker kommune § 11 
46 Utvalgssak 77/08. 28.10.08. 
47 Asker kommune.no / skole og utdanning/ Skolefritidsordningen.  
48 For barn med særskilte behov ved 5-7 trinn som får SFO tilbud innvilges det betalingsfritak. 
49 Forskrift om kommunal skolefritidsordning § 11 
50 Det fastsettes egne satser for dagplasser. 
51 Forskrift om SFO § 11. Asker kommune. 
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Nedenfor viser vi satsene for brukerbetaling i Asker sammenlignet med utvalgte andre 

kommuner. 

Tabell 6: Satser for brukerbetaling i SFO for utvalgte kommuner52 

 

*Tabellen viser sats for foreldrebetaling våren 2015 for full plass uten eventuelle moderasjoner 
** I henhold til vedtektene gis det fritak for foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 5-7. trinn, og i 
særskilte tilfeller etter søknad. Brukere av SFO ved kommunens spesialavdelinger er også innvilget 
betalingsfritak. 
*** Inkluderer ett måltid i uka, og ellers frukt og grønt. 

Tabellen viser at Asker har lavere foreldrebetaling for SFO enn kommunene vi har 

sammenlignet med. Asker kommune er derimot den eneste av sammenlignede 

kommuner som ikke gir redusert sats ved lav inntekt. Brukere av SFO ved kommunens 

spesialavdelinger er innvilget betalingsfritak fra og med 5. trinn. 

Satsene på foreldrebetaling for 2015 er i HP 2015-2018 satt til 2388 kr pr mnd. for 5 

dager i uken. 1914 kr mnd. for 4 dager i uken og 1434 kr mnd. for 3 dager i uken.  

Dagbarn betaler 155 kr dagen.  I skolens feriedager er betalingen på 237 kr pr dag. 

Pr i dag53er det 2 650 barn som har plass på SFO i Asker kommune.54 1673 av disse har 

100 % plass.55 Det er en stor reduksjon i antall barn med plass på SFO på 3 og 4 trinn. 

Under halvparten av barna som har SFO plass i 3 og 4 trinn har 100 % plass. 56 

Tabell 7: Andel elever i SFO i Asker kommune. 57 

 

 
                                           
52 Opplysningene er hentet fra de respektive kommunenes internettsider den 28. mai 2015. 
53 12.06.15 
54 Kilde GSI. 
55 Kilde GSI. 
56 Kilde GSI. 
57 Kilde GSI. 

Kommune Asker Bærum Skedsmo Oppegård Sarpsborg

Foreldrebetaling* kr 2 388 kr 2 830 kr 3 103 kr 2 650 kr 2 470

Redusert sats ved lav inntekt x x x x

Friplasser x** x**

Søskenmoderasjon x

Måltider inkludert x x*** x x
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Nedenfor viser vi kostnader for skolefritidsordningen i Asker sammenlignet med andre 

kommuner: 

Tabell 8: Driftsutgifter SFO i utvalgte kommuner58 

Kommune: Asker Bærum Skedsmo Oppegård Sarpsborg 

Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO* 26231 22241 29933 25976 27398 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud** 5157 536 1518 560 4472 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 78,4 85,2 67,8 83,8 55,4 
Andel elever i kommunal SFO med 100 % 
plass 63 70,5 73,4 81,2 70 

* per kommunal bruker

**per innbygger 6-9 år 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordningen per kommunal bruker viser 

kostnadene til kommunens egen tjenesteproduksjon. Disse kostnadene er på nivå med 

sammenlignbare kommuner.  

Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen pr innbygger 6-9 år viser driftsutgifter etter at 

tilskudd fra staten og eventuelt andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter 

pr innbygger 6-9 år viser at Asker har betydelig høyere netto driftsutgifter enn 

sammenlignbare kommuner. Dette kan til en viss grad tilskrives lavere foreldrebetaling 

enn sammenlignbare kommuner. Sarpsborg er eneste kommune revisjonen har 

sammenlignet med som har tilsvarende høy netto driftsutgifter. Sarpsborg er den eneste 

av kommunene som også har fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 

5-7 trinn og i særskilte tilfeller etter søknad. Brukere ved kommunens spesialavdelinger 

er også innvilget betalingsfritak. 

4.2.2 Kommunen skal kunne dokumentere at ordinær SFO er selvfinansierende. 

At ordinær SFO skal være selvfinansierende ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2008. 

Vedtaket er referert i HP 2010-2013, men vi har ikke sett det referert i senere 

rapportering fra administrasjonen. 

I kommunens årsberetning og regnskap for 201459 står det om SFO: 

«I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost i 

foreldrebetalingen for SFO. Det skal dokumenteres at foreldrebetalingen ikke 

overstiger kommunens kostnader tilknyttet produksjonen av tjenesten. 

Selvkostregnskapet for 2014 viser at Asker kommune handler i tråd med eget 

vedtak samt selvkostveileder.» 

Noten viser at skolefritidsordningen drives til «under selvkost».60 I 2014 vises et 

underskudd på 20,6 millioner dersom tjenesten fullt ut skal være selvfinansiert. 

Våre undersøkelser viser at selvkostberegningen ikke skiller mellom «ordinær SFO», og 

finansiering av SFO i spesialavdelingene, herunder skolefritidsordningen ved Vollen 

ungdomsskole, eller av brukere av på 5-7 trinn. Vi har ikke gjort beregninger av hva 

dette utgjør beløpsmessig. Dersom brukerbetaling skulle dekket inn underskuddet nevnt 

58 Tall hentet fra KOSTRA 23.04.15. 
59 Note 17, s.56 
60 I forbindelse med utført regnskapsrevisjon for 2014 har vi påpekt mangler ved selvkostberegningen knyttet 
til indirekte kostnader og enkelte feil ved oppgitte tall for lønn og sosiale utgifter. For øvrig bemerker vi at 
selvkostberegningen inkluderer mva-komp som en utgift, men ikke som refusjon. Dette synes ikke riktig og 
utgjør ca. 850 000 kroner.  
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over, ville denne imidlertid blitt satt for høyt jf. vedtakets ordlyd om at ordinær SFO skal 

være selvfinansierende. 

I henhold til Forskrift om kommunal skolefritidsordning – Asker kommune, fastsettes 

satsene for brukerbetaling hvert år av kommunestyret. Det er ikke dokumentert at 

vedtatt brukerbetaling bygger på en selvkostkalkyle. 

I HP 2013-2016 ble det vedtatt å bevilge 1 million hvert år for å styrke tilbudet til SFO.61 

Det framgår ikke av vedtaket om styrkingen er ment dekket av foreldrebetaling eller 

ikke. I HP 2014-2017 ble det vedtatt en styrking av SFO for barn med spesielle behov på 

1,4 millioner kroner. 62 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Problemstillingen til dette kapittelet er om ressursbruken til skolefritidsordningen ligger 

på et rimelig nivå? Dette er besvart gjennom følgende kriterier: 

 Utgifter til skolefritidsordningen bør være på nivå med sammenlignbare

kommuner.

 Kommunen skal kunne dokumentere at ordinær SFO er selvfinansierende.

Foreldrebetaling for plass i skoler er fastsatt i forskrift om kommunal skolefritidsordning i 

Asker kommune § 11. Asker har lavere foreldrebetaling for SFO enn kommunene vi har 

sammenlignet med. Asker kommune er derimot den eneste som av sammenlignede 

kommuner som ikke gir redusert sats ved lav inntekt. 

Utgiftene til SFO i Asker er på nivå med sammenlignbare kommuner.  Asker har derimot 

betydelig høyere netto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner. Sarpsborg er 

eneste kommune revisjonen har sammenlignet med som har tilsvarende høy netto 

driftsutgifter. Sarpsborg er den eneste av kommunene revisjonen har sammenlignet med 

som også har fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 5-7 trinn og i 

særskilte tilfeller etter søknad. Brukere ved kommunens spesialavdelinger er også 

innvilget betalingsfritak. 

Kommunen har ikke dokumentert at ordinær SFO er selvfinansierende. Vi mener 

kommunen bør sørge for at selvkostberegningene gjøres på en måte som sikrer at 

ordlyden i vedtaket oppfylles og at selvkostberegningen gjenspeiles i satsene for 

brukerbetalingen. Det bør avklares om politisk vedtatte bevilgninger til 

skolefritidsordningen i etterkant av vedtaket fra 2008 er ment dekket opp av 

brukerbetaling eller ikke. I praksis betyr dette å avklare om det er et politisk ønske om å 

gå bort fra tidligere vedtak om at ordinær SFO skal være selvfinansierende. 

61 HP 2013-2016, s 16. 
62 HP 2014-2017 s 106 
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5 Konklusjon og anbefalinger 

Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en 

forvaltningsrevisjon om skolefritidsordningen i Asker kommune. Formålet har vært å se 

på om kommunens skolefritidsordninger oppfyller lovkrav og politiske målsettinger, 

herunder kvalitetsmål og målsetting om brukermedvirkning. Dette er besvart gjennom 

følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i

kommunens plan for SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og

foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

Vårt hovedinntrykk er at kommunens skolefritidstilbud er godt og at SFO i Asker er godt i 

gang med arbeidet med kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen oppleves som et positivt løft for 

de ansatte i SFO og det gjør dem mer forpliktet til å gjennomføre aktiviteter innenfor 

hvert enkelt fokusområde. Vi velger i det videre å fokusere på forbedringsområder 

innenfor skolefritidsordningstilbudet: 

Det kan være utfordrende å definere sunn mat. For å hindre et forventningsgap bør 

Asker kommune definere hva som ligger i begrepet sunn mat.  

Tid til å jobbe med kvalitetsplanen er noe som savnes. 

Kommunen bør bli flinkere til å kommunisere til foreldrene hva det jobbes med på SFO. 

Ordene i kvalitetsplanen bør aktivt brukes i denne kommunikasjonen. 

Kommunens kompetanseutviklingsprogram har vært nyttig for de ansatte ved SFO, men 

de savner tid til å jobbe med informasjonen fra disse samlingene i ettertid.   

Det er vanskelig å få til et planmessig samarbeid med lærere da SFO dagen starter når 

lærernes dag er ferdig. Dette gjør det vanskelig å finne møtetid som passer for begge 

parter.  

Korrigerte brutto driftsutgiftene til SFO pr kommunal bruker viser at Asker ligger på nivå 

med sammenlignbare kommuner, mens netto driftsutgifter pr innbygger 6-9 år ligger 

betydelig høyere.  

Kommunen har ikke dokumentert at ordinær SFO er selvfinansierende. Vi mener 

kommunen bør sørge for at selvkostberegningene gjøres på en måte som sikrer at 

ordlyden i vedtaket oppfylles og at selvkostberegningen gjenspeiles i satsene for 

brukerbetalingen. Vi mener det videre bør avklares om det er et politisk ønske om å gå 

bort fra tidligere vedtak om selvfinansiering.  

Kommunerevisor anbefaler: 

 Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan.

 Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For eksempel ved å

vise til Helsetilsynets veileder.

 Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere kvalitetsplanens ulike sider.

 Det bør avklares om det er et politisk ønske om å gå bort fra tidligere vedtak om

at ordinær SFO skal være selvfinansierende.
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Vedlegg 1: Plan for kvalitet i den kommunale 
skolefritidsordningen i Asker 2013-2016 

Skolefritidsordningen i lovverket 
Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven §13-7 hvor kommunen er pålagt å: 

«ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med 

særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og 

fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 

Skolefritidsordninga  skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode 

utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.» 

Om plan for kvalitet i SFO 

Plan for kvalitet i Skolefritidsordningen i Asker skal gi retning for skolenes arbeid 

med innhold i og organisering av de kommunale Skolefritidsordningene i Asker. 

Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer på den enkelte skole og legger føringer for 

skolenes arbeid med utarbeidelse og implementering av egne planer. 

Det er et overordnet mål at skoledagen oppleves som helhetlig for det enkelte barn og deres 

foresatte og at det er sammenheng mellom undervisning, leksehjelp og fritidstilbudet SFO. 

SFO-tilbudet skal være forutsigbart og kjent for elever og foresatte. 

Skolens rektor har det overordnede ansvaret for SFO og leder av SFO inngår i skolens ledelse. 

Skoleledelsen har ansvar for å legge til rette for et planmessig og strukturert samarbeid 

mellom ansatte i grunnskoleopplæringen og SFO. Skolens brukerråd og FAU tas med på råd 

når det gjelder sentrale områder innenfor SFOs virksomhet. 

Klassekontaktene som velges for undervisning/skole fungerer også som klassekontakter for 

SFO og disse skal være SFOs kontaktpersoner for trinnet. 

Pedagogiske rammer for SFO i Asker kommune 

Skolefritidsordningen i Asker (SFO) skal være et fritidstilbud for alle elever på 1.-4. 

trinn og elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. I SFO skal elevene oppleve omsorg og 

trygghet og de skal bli sett, stilt krav til og oppleve mestring og glede ved å lykkes. SFO 

skal støtte opp under undervisningen og fremme den enkeltes utvikling både sosialt og 

faglig. 

SFO er barnas fritid på skolen og det er viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie 

lek og den organiserte leken. Særlig de to første årene på barnetrinnet er det av betydning at 

barna får rom for å velge fri lek fremfor organisert lek. Derfor har SFO i Asker en pedagogisk 

profil for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn, som går på grad av organisert lek – fra relativt lite 

organisert aktivitet på 1.-2. trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3.-4. trinn. Felles for 

SFO 1.-4.trinn og 5.-7. trinn er at leken og aktivitetene i så stor grad som mulig skal ta 
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utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger og tilrettelegges i henhold til dette. For 1.-

trinnsbarna skal skolen ha rutiner, organisering og aktiviteter som fremmer en god overgang 

fra barnehage til skole. 

På 1.-2. trinn har SFO særlig fokus på gode rutiner, trygge rammer, vennskap, gode 

relasjoner og den frie leken. 

På 3.-4. trinn har SFO særlig fokus på at barna i større grad skal medvirke i valg av 

organisert lek og aktivitet, at de skal utvikle selvstendighet og kunne ta gode valg. 

På 5.-7. trinn er det et individuelt tilpasset tilbud. 

Forskning viser at barn trenger masse lek for å utvikle sosiale ferdigheter og for å kunne 

utvikle seg mentalt og motorisk. Gjennom lek utvikler de sentrale ferdigheter som omfattes av 

begrepet sosial kompetanse: empati, evne til vennskap, relasjoner, samarbeid, selvkontroll, 

selvhevdelse, selvfølelse, problemløsning og humor. Gjennom lek kan de også praktisere 

grunnleggende ferdigheter som eksempelvis lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter og 

kunne uttrykke seg muntlig. I leken trenger barna god og trygg veiledning av voksne. 

SFO i Asker samarbeider aktivt med Asker kulturskole (jf. Strategidokument 2012-2015 

Kulturskole for alle), lokale lag og organisasjoner i nærmiljøet, som kan bidra til å styrke 

kvaliteten og variasjonen i SFO-tilbudet. 

Fokusområder for SFO 

Askers SFO har følgende fokusområder som skal prege hele virksomheten: 

1. Sosial kompetanse, gode relasjoner,omsorg og medvirkning 

2. Sunn livsstil og helse 

3. Friluftsliv og barn i bevegelse 

4. Kultur og kreativitet 

Mål og føringer for innhold og pedagogisk tilrettelegging innenfor de fem fokusområdene: 

1. Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning 

Mål: 

Barn i SFO skal oppleve mye og god sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og 

lekeformer. Barna skal oppleve gode relasjoner preget av gjensidig respekt til tross for 

ulikheter. De skal videre lære seg å lytte til andre, uttrykke egne meninger og kunne erfare 

egne valg. Alle barn, uavhengig av etnisk og kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, skal 

oppleve å bli inkludert og godt integrert i SFO. 

SFO skal oppleves som et trygt og forutsigbart sted å være og med omsorgsfulle og 

tilgjengelige voksne. Alle barn lærer seg å følge de reglene som er for skolen og viser omsorg 

for medelever, voksne og skolens lokaler og utstyr. 
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Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO: 

 SFO har tydelige standarder for hva som er god kommunikasjon, god oppførsel og for hvilken atferd som 

fremmer gode og trygge relasjoner mellom voksne og barn og barn imellom. 

 SFO legger til rette for allsidig og fri lek samt organisert lek og aktiviteter. 

 SFO har tyngden på fri lek de to første årene og gradvis mer organisert lek og aktiviteter på 3.-4. trinn. 

 SFO-personalet veileder barna ved behov og lytter til barnas ønsker i tilretteleggingen. 

 SFO-personalet legger til rette for, engasjerer seg og følger opp leken. 

2. Sunn livsstil og helse 

Mål: 

Barn i SFO skal oppleve et personale som legger til rette for sunn mat og sunne vaner i tråd 

med Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO: 

 SFO serverer sunn mat og drikke. 

 SFO har aktiviteter som gir barna kunnskap om kropp, helse og om betydningen av fysisk aktivitet, slik at 

de kan foreta gode valg for en sunn livsstil. 

 SFO informerer foresatte om hva slags mat som serveres og hva SFO gjør for å fremme barnas helse. 

 SFO samarbeider med skolehelsetjenesten i dette arbeidet. 

3. Friluftsliv og barn i bevegelse 

Mål: 

Barn i SFO skal få positive opplevelser i naturen gjennom friluftsliv og ved å være i 

bevegelse. Det er et mål at barna gjennom friluftsliv og fysisk aktivitet skal oppleve utvikling 

av egne ferdigheter og mestringsfølelse. Barna skal få større forståelse for natur og miljø. 

Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO: 

 SFO skal aktivt bruke sitt eget nærmiljø, slik at barna blir godt kjent i lokalsamfunnet og naturen i 

nærområdet. 

 Friluftsliv har fokus på samarbeid, samhold og miljøvern. 

 SFO har et utested/leirplass som base for friluftsliv. 

 SFO legger til rette for barnas fysiske aktivitet i varierte grupper både mht. til gruppens størrelse, kjønn og 

barnas interesser.  

 Organiseringen av friluftsliv og fysisk aktivitet må være godt planlagt og fungere slik at den fremmer mye 

fysisk aktivitet. 

4. Kultur og kreativitet 

Mål:  

Barn i SFO får oppleve varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine 
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kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Det er et mål at barna gjennom 

kulturaktiviteter skal oppleve utvikling av egne ferdigheter og dermed mestring. 

Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO: 

 SFO legger til rette for varierte kunst- og kulturaktiviteter. 

 SFO presenterer ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte. 

 SFO utnytter kulturarenaer i nærområdet og samarbeider evt. med andre aktører for å fremme barnas 

kjennskap til og interesse for ulike kunst- og kulturuttrykk. 

De ansatte på SFO 

De ansatte i SFO skal være gode veiledere for barnas lek og samspill. De skal være tydelige, 

vise respekt, være engasjerte, omsorgsfulle og konsekvente voksne som følger skolens 

standarder for atferd og deltar aktivt i arbeidet med å realisere denne planens fokusområder. 

De ansatte skal være gode rollemodeller og gi barna og hverandre konstruktive 

tilbakemeldinger og de skal se, lytte og ta barn på alvor. SFO skal være preget av glede, 

humor og vennlighet. 

For å sikre en sammenheng mellom undervisningen og SFO er det viktig med gjensidig 

utveksling av planer/aktiviteter det arbeides med. 

De voksne på SFO deltar i Asker kommunes kompetanseutviklingsprogram innen blant annet 

relasjon/kommunikasjon, lek og læring gjennom leken, gruppeledelse, sunn livsstil og helse, 

fysisk aktivitet, natur og miljø og kultur/kreativitet, slik at de holder seg oppdatert på de 

sentrale fokusområdene i Plan for kvalitet i SFO. 

Helhetlig skoledag 

Det er viktig med god informasjonsflyt mellom undervisningspersonalet og SFO-personalet. 

Det skal være sambruk i materiell og lokaler, der det er naturlig. Det er felles regler for orden 

og atferd for hele skolens virksomhet, inkl. SFO. SFO skal følge opp aktuelle temaer som det 

arbeides med i undervisningen når det er hensiktsmessig og innarbeide disse i sine planer for 

SFO. SFO skal støtte opp under det arbeidet som gjøres i undervisningen og fremme den 

enkelte elevs utvikling. Gjennom SFOs pedagogikk basert på lek og utvikling kan temaer som 

er aktuelle i undervisningen også gjenspeile temaene for aktivitetene i SFO. Videre kan 

grunnleggende skriveopplæring eller regneopplæring være en del av leken og de praktiske 

aktivitetene i SFO. Matematiske begreper og utregninger kan eksempelvis være tema ved 

matlaging, ved fysisk aktivitet, ved bygging av trehytter, leirbygging osv. 

Undervisningspersonalet og SFO-personalet må samarbeide om oppfølging og tilrettelegging 

for barn med særskilte behov. Det er naturlig at representant fra SFO deltar i 

samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter eller lignende vedr enkeltelever, slik at tiltak kan 

iverksettes på best mulig måte. 

Både personale i undervisningen, SFO og leksehjelpen samarbeider om informasjonen til 

hjemmene og elevene, slik at SFO fremstår som en del av skolens totale tilbud. 
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Rektor bør i så stor grad som mulig se på rekruttering av assistenter til SFO og undervisning 

under ett og ansette dem både i undervisningsdelen og SFO-delen av skolens virksomhet. 

Dette vil kunne gjøre tilbudet mer helhetlig og foresatte og elever vil kunne oppleve mer 

kontinuitet og stabilitet. 

Samhandling SFO og hjemmet 

Undervisningspersonalet og SFO-personalet samordner de overordnete planene og rektor 

sørger for at det er tiltak i virksomhetsplanen for både SFO og undervisningen. SFO 

informerer foresatte om aktuelle aktiviteter på It’s learning. All informasjon om SFO finnes 

på skolens nettside/It’s learning. Alle skoler har SFO som tema på foreldremøter og 

forventningsavklaring er sentralt i disse møtene. 

For at det skal være mulig med organisert lek og aktiviteter i SFO er det viktig at foresatte og 

elever, i de tilfellene det er mulig, respekterer aktivitetens varighet. 
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelse om plan om kvalitet i den 
kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune 2013-
2016 
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Rådmannens uttalelse 
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Sak nr. Sak Møtedato 

60/2015 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester – 

konkurransekriterier mv. 
21.9.15 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
Kravspesifikasjon benyttet i kunngjøring av revisjonstjenester for  

1. Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme kommuner. 

2. Frogn og Vestby kommuner. 

3. Oppegård kommune. 

4. Time kommune.  

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret fattet følgende vedtak 8.9.15: 

1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med 

regnskapsåret 2016.  

2. Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/sekretariatet med bistand fra 

rådmannen. 

3. Kontrollutvalget tar stilling til om utlysningen av konkurransen om revisjon skal være 

felles for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon eller om en separat ordning 

velges. Kontrollutvalget bestemmer konkurransekriteriene for utlysningen.  

4. Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.  

 
Som det fremgår av vedtaket har kontrollutvalget innstillingsrett når det gjelder valg av 

revisor. Når det gjelder konkurranseutsetting av revisjonstjenester er det ikke anledning til å 

legge opp til en saksforberedelse som innebærer at et annet kommunalt organ forbereder 

plenumsbehandlingen for kommunestyret, jf. Rundskriv H-19/05 fra KMD. Dette innebærer 

at det er kontrollutvalgets sekretariat som i praksis forestår saksforberedelsene, og trekker på 

bistand fra rådmannen i dette arbeidet. 

 

Asker kommunerevisjon vil revidere 2015 regnskapet, legge frem revisors beretning og 

normalt avslutte dette arbeidet juni 2016. Valg av ny revisor for regnskapsåret 2016 og 

fremover bør skje så raskt som mulig. Det er imidlertid flere milepæler i denne prosessen som 

er tidkrevende. Kontrollutvalget skal beslutte konkurransekriteriene og hvorvidt konkurransen 

skal være felles for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon eller om en skal velge å kjøre 

separate kunngjøringer. Kunngjøringen er over terskelverdi, og må ligge ute i minimum 45 

dager. Deretter skal kontrollutvalget innstille i saken og kommunestyre foreta endelig valg av 

revisor. Dette vil tidligst kunne skje i januar 2016. 

 

Dette er en komplisert sak for et nytt kontrollutvalg å ta stilling til, og det er en fordel om det 

sittende utvalget kan komme langt i drøftingene av kriterier for utlysningen og om det skal 

være separate kunngjøringer for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Et utgangspunkt 
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for diskusjonen i utvalget er vedlagte kravspesifikasjoner som nylig er benyttet av ulike 

kommuner som har konkurranseutsatt revisjonstjenester.  

 

Det er et mål at oppdraget skal være så godt beskrevet at det i liten grad oppstår behov for å 

kjøpe tilleggstjenester. En beskrivelse av Asker kommunerevisjons leveranser er gjengitt i 

rapporten «Asker kommunerevisjon» fra advokatfirmaet Hjort DA, 02.06.2015 (avsnitt 4.4), 

og i kommunerevisors kommentarer til rapporten. Begge dokumenter er vedlegg til sak 35/15 

Vurdering av alternative organisasjonsformer for revisjon.  

 

Enkelte kontrollutvalgssekretariater har konkurranseutsatt revisjonstjenester i flere perioder, 

og har etter hvert erfaring med hva som bør tas med i kravspesifikasjonen. Asker 

kommunerevisjon kan også bistå kontrollutvalget i denne prosessen. Av vedlagte 

kravspesifikasjoner ser vi at følgende bør inngå:  

 Beskrivelse av kvalitet og innhold på regnskapsrevisjon og attestasjoner.  

 Beskrivelse av kvalitet og oppgaver innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 Opplæring. 

 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget. 

 Rettledning og bistand. 

Utover dette vil sekretariatet særlig trekke frem at Time kommune krever at tilbyder skal 

forplikte seg til å medvirke til at kommunens totale kostnader minimaliseres. De stiller også 

krav til at tilbyder skal stille med faste team på regnskapsrevisjon og attestasjoner, 

forvaltningsrevisjon og på selskapskontroll. Videre stilles det krav til revisjonsteamets 

formalkompetanse, og at tilbudte ressurser skal ha erfaring fra revisjon i kommunal sektor. I 

Time er det også stilt konkrete krav til utforming av rapporter fra tilbyder. 

 

Når det gjelder vekting av tildelingskriterier ser det grovt sett ut til at kommunene har valgt å 

legge 70 % på pris og 30 % på oppgaveløsning/metode/vesentlighetsgrense.  

 

Kontrollutvalget skal ta stilling til om konkurransen skal være felles for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon eller om det skal foretas separate kunngjøringer. Sekretariatet legger til 

grunn at eierskapskontroll er inkludert i forvaltningsrevisjon. Bergen kommune har splittet 

anskaffelsene (ref. Hjortrapporten), men dette er ikke vanlig. Vi vil peke på at det kan være 

nyttig for forvaltningsrevisor å ha tilgang på regnskapskompetanse, og det kan være funn ved 

undersøkelser som kan komme til gjensidig nytte. Dette trekker i retning av at man kunngjør 

tjenestene samlet. 

 

Avdelingsleder for Anskaffelser, Tommy Hestem vil være tilstede i møtet. 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON Tønsberg,  Nøtterøy og Tjøme 

1.0 Formål 
Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens 

regnskap innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk og revisjonsnormer. 

Kontrakten skal også sikre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. I følge 

kommunelovens § 78 skal revisjon av kommunal og fylkeskommunal 

virksomhet skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsoppgaver 

er regulert i egen forskrift om revisjon (PDF – versjon m/departementets 

merknader) fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet (15.06.04).  

2.0 Regnskapsrevisjon  
Revisor skal utføre revisjon av regnskapene til Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 

kommuner. 

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 

kompensasjonsordninger, tilskuddsordninger og refusjonskrav som blant 

annet; 

· Grunnlag knyttet til merverdiavgiftkompensasjon gjøres løpende

gjennom hele året, med seks separate innsendelser via Altinn.

· Kontrolloppstilling lønn, følgeskrivet til lønns- og trekkoppgavene (A-

følgeskrivet).

· Anleggsregnskap knyttet til spillemiddelfinansiering

· Byggeregnskap/prosjektregnskap ved regnskapsavslutning før

behandling i kommunestyret

· Rapportering for statlig tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester

· Refusjonskrav for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

· Regnskap for boligsosialt arbeid

· Regnskap for forebyggende arbeid mot fattigdom

· Tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom

· Høgskolen i Vestfold – praksisundervisning i grunnskolen og

videregående skole

· Spesialundervisning og PP-tjenesten
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· Etter-/videreutdanning i rusproblematikk 

· Hasj avvenningskurs 

· Tilskudd til feltsykepleie og oppfølging av unge 

· Tilskudd til prøveløslatelse fra helsedirektoratet  

· Drift av helsetjenesten i Sem og Berg fengsel 

· Tilskudd til forsterkning av fosterhjem 

· Vektmestring – et livsendringsprogram for store skolebarn 

· Styrking av skolehelsetjenesten 

· Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 

· Tilskudd til private barnehager. 

· Støtte til barnebibliotek i barnehjem   

· "Tønsberg-ung" og motivasjonskurs for ungdom 

· Tilskudd til "aktiv på dagtid" 

· Bekreftelser overfor Husbanken 

· Bekreftelser overfor NAV og andre offentlige myndigheter 

 

Listen er ikke uttømmende. 

I tillegg attestasjon av regnskapstall i forbindelse med kommunale tilskudd og 

refusjonskrav overfor offentlige myndigheter og institusjoner som måtte bli 

etablert i kontraktsperioden.  

Det skal oppgis en årlig fastpris for regnskapsrevisjonen, jf. vedlagte 
prisskjema. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner relatert til 
refusjonskrav og rapportering overfor offentlige myndigheter kan endres som 
følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc. 
Feil og mangler funnet før endelig attestering gir ikke grunnlag for 
tilleggsfakturering.  
 
I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 

finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og "forskrift om kommuners 

og fylkeskommuners finansforvaltning". Det skal utføres en vurdering minst en 
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gang i valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men 

før reglementet vedtas i kommunestyret.  

 
Revisjonsarbeid angående vertskommunesamarbeid og som følge av 
eventuelt sammenslutning av kommunene, innberegnes i fastprisen. 
  
Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med 
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner og gjøre avtale om frister for 
attestasjonsoppgavene. Overskridelse av tidsfrister fastsatt av statlige 
myndigheter kan føre til bortfall av tilskuddsmidler. Kommunen forbeholder seg 
rett til å gjøre gjeldende erstatningsansvar, dersom fristoversittelse skyldes 
revisor.  
 

3.0 Forvaltningsrevisjon 
I revisjonsforskriften §6 skal kommunens virksomhet være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i kapitel 3. 

Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for 

revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap, eller et 

kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. Der en interkommunal 

revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak / selskap er valgt, skal 

revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for 

hvert oppdrag (oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor). 

Forvaltningsrevisjonens innhold, Jfr. revisjonsforskriften §7, innebærer å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger, herunder om: 

• Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer 

med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

• Forvaltningsressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til 

målene som er satt på området 

• Regelverket etterleves 

• Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 

• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonene til de politiske 

organer samsvarer med offentlige utredningskrav 

• Ressurser i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets 

eller fylkestingets forutsetninger og / eller om resultatene for 

virksomheten er nådd. 
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Gjennomføringen og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje iht. god 

kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, 

og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det forutsettes 

intern kvalitetssikring av prosjekter/rapporter. 

Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Administrasjonssjefen eller kommune- / 

fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som 

fremgår av rapporten og normalt ha en frist på 10 virkedager. 

Administrasjonssjefen eller kommune- / fylkesrådets kommentar skal fremgå 

av rapporten. Der et kommunalt / fylkeskommunalt foretak er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, skal styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for 

sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten.  

Etter forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 skal 

kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon. Nåværende planperiode utløper 2015, jfr. § 22 i nevnte 

forskrift.    

Nåværende nivå på forvaltningsrevisjonen er kontraktsfestet med ca. 2000 

timer samlet for Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner for en toårsperiode. 

Det vil si ca. 550 timer til Tønsberg kommune, ca. 340 timer til Nøtterøy 

kommune og ca.110 timer til Tjøme kommune pr år. 

 
4.0 Rapportering og kommunikasjon 
 
Revisor skal årlig utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele 

revisjonsåret for kommunene som er stilet til kontrollutvalget.  Rapportene skal 

beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er utført. Det 

gjelder interimsrevisjon, enhetskontroller og forvaltningsrevisjon. I 

revisjonsrapporten for hele året skal det avlegges en uttalelse med vurderinger 

av kommunens økonomiske situasjon og utvikling. Revisjonsrapporten for hele 

året leveres samtidig som revisjonsberetningen avgis. 

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

5.0 Møter 
Etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv har 
oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder møteplikt i 
kommunestyrets møter når saker i tilknytting til revisors oppdrag skal 
behandles. I Tønsberg er det pr år anslagsvis 5 slike møter, i Nøtterøy 4 og på 
Tjøme 3 slike møter. 
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Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner mv § 19 har 
revisor møterett på kontrollutvalgsmøter. Revisor forutsettes å benytte 
møteretten. 

• Tønsberg har fra 6 til 8 møter pr. år.  
• Nøtterøy har fra 4 til 6 møter pr. år.  
• Tjøme har fra 4 til 5 møter pr. år.  

 
Tilbudet må legge til grunn at kontrollutvalgene fastsetter møtetidspunkt. 
 
Videre må tilbudet legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom 

revisor og kontrollutvalgenes sekretær, m.v. Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme har 

felles sekretariat i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS). 

Prisen for deltakelse i kontrollutvalgsmøtene skal inngå i fastprisen for 

regnskapsrevisjon.  

Det må tas høyde for at antallet møter kan avvike med inntil 25 %. Dersom 

samlet antall møter samlet overstiger 25 pr. år, gir dette leverandøren rett til å 

fakturere medgått tid etter samme satser som forvaltningsrevisjonsoppgavene. 

Fastprisen skal dekke reise- og oppholdsutgifter. For møter som overstiger 25 

pr år, kan reise og oppholdsutgifter faktureres etter statens satser.  

 
6.0 Opplæring 

Revisor skal holde et introduksjonskurs for kontrollutvalgets medlemmer og for 
medarbeiderne i kommuneadministrasjonen. Temaer skal avtales, og kurset er 
naturlig ved igangsettelse av en ny kontrakt. Omfanget skal regnes til 4 timer 
pr. kommune. Dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 
7.0 Rettledning og bistand   
Revisor skal gi uttalelser og besvare spørsmål fra kommunene, jfr. 

Kommuneloven §78  samt tilhørende forskrift, god kommunal revisjonsskikk 

m.v. 

Eventuelle bestillinger av rådgivningsoppdrag utover dette, avklares med den 

enkelte kommune. 

 
8.0 Arbeidsspråk   
Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 
9.0 Prissamarbeid 
Det forutsettes at tilbyderne ikke bedriver prissamarbeide, eller på annen måte 
bryter norsk lovgivning og konkurranseforutsetningene.    
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Revisjonstjenester for Vestby kommune og Frogn kommune Vedlegg A 

Vedlegg A – Kravspesifikasjon 

 

 

1.0  Generelt 

Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap, 

og tilhørende regnskaper, innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk og 

revisjonsnormer.   

Tjenesten skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 

bransjestandarder for øvrig. 

 

Revisor må utføre sine oppgaver og innhente dokumentasjon i størst mulig grad uten 

å belaste administrasjonen i kommunene 

2.0 Regnskapsrevisjon og attestasjoner m.v. 

 

2.1 Regnskapsrevisjon 

 

Revisor skal utføre revisjon av regnskapene til Vestby kommune og Frogn kommune 

og tilhørende regnskaper.  I Vestby føres eget regnskap for Vestby havnekasse, jf. 

særlovgivningens krav.  

2.2. Kontroll- og attestasjonsoppgaver m.v.  

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 

kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav.  Dette arbeidet skal inngå i 

fastprisen for regnskapsrevisjon. 

Feil og mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering.  

I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 

finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og «forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning». Det skal utføres en vurdering minst en gang i 

valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men før 

reglementet vedtas i kommunestyret.  

 

Det vil variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som til enhver tid 

er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner 

relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige myndigheter kan endres 

som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc.  

 For tiden gjelder dette følgende oppdrag:  

2. 2. 1  Frogn  

 Bekreftelse av korrekt grunnlag knyttet til merverdiavgiftskompensasjon. Dette 

gjøres løpende gjennom hele året, med 6 separate innsendelser via Altinn. 

 Kontroll av spillemiddelregnskaper 
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 Revisjonsuttalelse – Frisklivssentral 

 Revisjonsuttalelse vedrørende refusjonskrav for utgifter til barnevern.  

 Revisjonsuttalelse – Drøbaksvenn 

 Revisjonsuttalelse – Den kulturelle skolesekken 

 Revisjonsuttalelse – Den kulturelle spaserstokken 

 Revisjonsuttalelse knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende 

helse- og omsorgstjenester i kommunene.  

 Revisjonsuttalelse – Rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale 

helse- og omsorgstjenester.  

 Revisjonsuttalelse – Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og 

omsorg ved livets slutt.  

 Revisjonsuttalelse – Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på 

rusfeltet. 

 Revisjonsuttalelse – Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 

arbeid med barn og unge. 

 Revisjonsuttalelse – Tilskudd til sommerkonsertene og Ad Astra 

 Revisjonsuttalelse på kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i 

kommunene.  

 Attestasjon - Tildelte stimuleringsmidler – tiltak og implementering av 

rusmiddelpolitisk plan i Frogn kommune 

 Attestasjon  - Engangstilskudd NAV. 

2.2.2  Vestby  

 

 Bekreftelse på rapportering for statlig tilskudd knyttet til ressurskrevende 

tjenester 

 Anleggsregnskap knyttet til spillemiddelfinansiering 

 Bekreftelse vedr. regnskap for boligsosialt arbeid 

 Bekreftelse overfor NAV 

 Bekreftelse vedr. regnskap for den kulturelle skolesekkenRevisjonsuttalelse – 

Den kulturelle spaserstokken 

 Bekreftelse overfor Husbanken 

 Bekreftelse på korrekt grunnlag knyttet til merverdiavgiftkompensasjon gjøres 

løpende gjennom hele året, med seks separate innsendelser via Altinn. 

 Attestasjon pasientregnskap (Årlig beretning pluss en ved hvert dødsfall) 

 Bekrefte rapport om antallet personer i Vestby med psykisk utviklingshemming 

 

 Attestasjoner BUF-etat vedr. refusjon mindreårige asylsøkere. 
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2.2.3  Frister for attestasjonsoppgaver. 

 

Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med Vestby 

kommune og Frogn kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. 

Overskridelse av tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av 

tilskuddsmidler. Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende 

erstatningsansvar, dersom fristoversittelse skyldes revisor. 

 

2.3  Pristilbud 

Vi ber om et tilbud om fast pris pr. år for disse tjenestene. D Det skal oppgis en årlig 

og samlet  fastpris for regnskapsrevisjon jf. Pkt 2.1 og  attestasjonsoppgaver m.v., jf. 

pkt 2.2. Denne føres inn i vedlegg D.  

 

 

3.0  Opplæring 

 

Revisor skal for hver av de to kommunene legge fram forslag om, og holde kurs for 

kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. 

Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. 

regnskapsår. 

Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

4.0 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 

 

Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 

kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide 

en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunene som stiles til 

kontrollutvalgene.  Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og 

hvordan de er utført.  

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

5.0 Møter 

 

Revisor skal delta på møter med økonomiavdelingen for informasjon om, og drøftelse 

av aktuelle problemstillinger. Møtene finner sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. 

gang.  

Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalgene i Frogn og Vestby 

avholder årlig ca 8 møter hver på kveldstid. 
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Tilbudet må også legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom revisor 

og kontrollutvalgenes sekretariat. 

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

6.0  Revisjon av andre virksomheter  

 Organisasjoner, legater og selskap, jf. oversikten nedenfor som er ment som en 

eksempeloversikt,  velger selv sin revisor, men vi ønsker et tilbud på timepris som 

eventuelt kan benyttes av disse virksomhetene. Tilbudet føres inn i vedlegg D.  

 

Disse prisene inngår imidlertid ikke i evaluering av priskriteriet, og de aktuelle 

rettssubjekter står fritt til å benytte seg av dette tilbudet. 

 

Eksempeloversikt: 

Vestby: 

Den norske kirke  v/Vestby kirkelige fellesråd.  Virksomheten hadde i 2013 brutto 

driftsutgifter på ca 8 mill. kr. og 596 hovedboksbilag.  

Søndre Follo Renseanlegg IKS hadde i 2013 brutto driftsutgifter på kr 10,6 mill. 

kroner og ca 1500 hovedboksbilag.  

Anna og Hans Pettersen og Karen Sundby’s minnefond  

Foged Alfred Nærups legat 

 

Frogn: 

 

Den norske kirke  v/Frogn kirkelige fellesråd.  Virksomheten hadde i 2013 brutto 

driftsutgifter på 7,3 mill. kr. og 460 fakturaposteringer i hovedbok. 

Søndre Follo Brannvesen  hadde i 2013 brutto driftsutgifter på kr 42,9 mill. kroner. 

Antallet posterte fakturaer var 1008. 

Aagot Marit og Alf Kristiansens  legat 

Adolf Gulliksens legat Frogn 

Adolf Gulliksens legat Oslo 

    Menighetsrådet 

 

7.0  Rettledning og bistand 
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Revisor skal svare på enkle spørsmål fra kommunen. Spørsmål som vil kreve et 

timeforbruk på 30 minutter eller mer pr. spørsmål, skal faktureres etter gjeldende 

timepriser.  Timepris skal  oppgis, jf vedlegg D.  

 

8.0 Arbeidsspråk 

Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 

9.0  Kontor    

Ved besøk fra revisor, skal kommunen stille egnede kontorplasser til disposisjon 

Arbeidsplassene vil blant annet være utstyrt med PC med tilgang til kommunenes 

aktuelle datasystem. Tilsvarende vil revisor bli gitt online-mulighet til kommunenes 

aktuelle datasystemer..  

10.0  Reisekostnader 

 

Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen.  

 

11. 0 Prissamarbeid 

Det forutsettes at tilbyderne ikke bedriver prissamarbeid, eller på annen måte bryter 

norsk lovgivning og konkurranseforutsetningene.  

 

12.0   Kontrakt   

Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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1 

 

Vedlegg A – Kravspesifikasjon 

 

 

1.0  Generelt 

Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap, 

og tilhørende regnskaper. Kommunen fører regnskap etter Kommuneloven med 

tilhørende regnskapsforskrifter og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 

Kontrakten skal også sikre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. 

Tjenesten skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 

bransjestandarder for øvrig. 

 

Revisor må utføre sine oppgaver og innhente dokumentasjon i størst mulig grad uten 

å belaste administrasjonen i kommunene 

2.0 Regnskapsrevisjon og attestasjoner m.v. 

2.1 Regnskapsrevisjon 

 

Revisor skal utføre revisjon av regnskapene til Oppegård kommune og tilhørende 

regnskaper.  Oppdraget inkluderer avgivelse av revisjonsberetning for kommunens 

årsregnskap for 2015. 

2.2. Kontroll- og attestasjonsoppgaver m.v.  

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 

kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav.  Dette arbeidet skal inngå i 

fastprisen for regnskapsrevisjon. 

Feil og mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering.  

I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 

finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og «forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning». Det skal utføres en vurdering minst en gang i 

valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men før 

reglementet vedtas i kommunestyret. Økonomireglementet skal også justeres minst 

en gang i hver valgperiode. Kommunen ønsker at revisor kvalitetssikrer kommunens 

utkast til justert økonomireglement før den fremlegges kommunestyret. 

 

Det vil variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som til enhver tid 

er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner 

relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige myndigheter kan endres 

som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc.  

 For tiden gjelder dette følgende oppdrag:  

• Revisjonen skal utføre kontroll av grunnlaget for kompensasjon av 

merverdiavgift og attestere kompensasjonsoppgaven hver termin (6 terminer) i 

henhold til kompensasjonsforskriften § 4.  
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• Revisjonsuttalelse knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende 

helse- og omsorgstjenester i kommunene.  

• Revisjonsuttalelse – Refusjonskostnader for enslige mindreårige flyktninger, 

halvårlig 

• Revisjonsuttalelse/godkjenning av spillemiddelregnskaper 

• Revisjonsuttalelse – Utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i 

Frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser 

• Revisjonsuttalelse – Den kulturelle skolesekken 

• Revisjonsuttalelse – Den kulturelle spaserstokken 

• Revisjonsuttalelse – Rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale 

helse- og omsorgstjenester.  

• Revisjonsuttalelse – Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og 

omsorg ved livets slutt.  

• Revisjonsuttalelse – Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på 

rusfeltet. 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 

arbeid med barn og unge. 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten – 

forebyggende helsetjenester 

• Revisjonsuttalelse – Modeller for hverdagsrehabilitering 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd- Handlingsplan for uønskede svangerskap og 

abort 

• Revisjonsuttalelse – Treningstilbud barn/ungdom i samarbeid med idrettslag 

• Revisjonsuttalelse – Prosjekt «Foreldreveiledning» 

• Revisjonsuttalelse – Kompetanseløftet 2015 

• Revisjonsuttalelse – Midler fra kreftforeningen   

• Revisjonsuttalelse på kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i 

kommunene 

• Revisjonsuttalelse - Tilskudd barnefattigdom 

• Revisjonsuttalelse – Tilskudd rustiltak 

• Revidering av beboerregnskap i kommunens sykehjem 
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2.2.3  Frister for attestasjonsoppgaver. 

 

Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med 

Oppegård  kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. 

Overskridelse av tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av 

tilskuddsmidler. Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende 

erstatningsansvar, dersom fristoversittelse skyldes revisor. 

 

Prisen for regnskapsrevisjon og attestasjoner inngår  i fastprisen for 

regnskapsrevisjon. 

3.0 Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonen skal følge de retningslinjer som følger av Kommuneloven og 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v av 15. juni 2004 og 

anvende NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Iht Revisjonsforskriften 

§6 skal kommunens virksomhet være gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar 

med bestemmelsene i kapittel 3. Der en interkommunal revisjonsenhet, et 

revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, skal revisjonsenheten eller 

selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 

(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor). 

Forvaltningsrevisjonens innhold, jf. revisjonsforskriften § 7, innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om: 

• Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

• Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 

er satt på området.  

• Regelverket etterleves 

• Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 

• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer 

med offentlige utredningskrav. 

• Ressurser i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og / eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

Kontrollutvalget vedtar årlig temaer for forvaltningsrevisjon med tilhørende mål og 

problemstillinger, jf. Kommunestyrets vedtatte Handlingsplan for forvaltningsrevisjon. 

Bestillingen fra kontrollutvalget sendes oppdragsansvarlig revisor som deretter 

utarbeider en prosjektplan, der blant annet valg av metoder og gjennomføring, 

tidsramme, samt revisjonskriterier skal fremgå. Prosjektplanen legges fram for 

kontrollutvalget.   
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Gjennomføringen og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje iht god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal 

etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det forutsettes intern 

kvalitetssikring av prosjekter/rapporter.  

Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Rapportene skal legges frem for kontrollutvalget 

og kommunestyret. Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg om de forhold som 

fremgår av rapporten og normalt ha en frist på 15 virkedager. Rådmannens 

kommentar skal tas inn i rapporten. Der et kommunalt foretak er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, skal styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn 

på de forhold som fremgår av rapporten (foretak ikke aktuelt for Oppegård?).  

Oppegård  kommune  har i de siste årene budsjettert med ca tre forvaltnings- 

revisjoner pr. år.  

Vi ber om timepris på forvaltningsrevisjon, jf. tildelingskriteriene. 

 

4.0  Opplæring 

 

Revisor skal legge fram forslag for kontrollutvalget om, og holde kurs for 

kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. 

Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. 

regnskapsår. 

Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

5.0 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 

 

Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 

kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide 

en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunene som stiles til 

kontrollutvalgene.  Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og 

hvordan de er utført.  

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

6.0 Møter 

Revisor skal delta på møter med seksjonene for regnskap og organisasjon og 

tjenester for informasjon om, og drøftelse av aktuelle problemstillinger. Møtene finner 

sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. gang.  

Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalget holder årlig ca 8 

møter på kveldstid. 

Tilbudet må også legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom revisor 

og kontrollutvalgenes sekretariat. 
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Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

 

7.0  Rettledning og bistand 

Leverandøren skal løpende besvare enkle spørsmål fra oppdragsgiver som er 

relatert til oppdraget uten ekstra kostnad.  Omfanget av dette anslås til ca 1-2 g/mnd.  

Dersom enkelte spørsmål krever  mer utfyllende svar og krever mer ressurser fra 

leverandøren, kan dette faktureres ekstra.  I slike tilfeller skal det  være en dialog 

mellom leverandør og oppdragsgiver om tidsbruk og eventuell kostnad. 

8.0 Arbeidsspråk 

Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 

9.0  Kontor    

Ved besøk fra revisor, skal kommunen stille egnede kontorplasser til disposisjon 

Arbeidsplassene vil blant annet være utstyrt med PC med tilgang til kommunens 

aktuelle datasystem. Tilsvarende vil revisor bli gitt online-mulighet til kommunens 

aktuelle datasystemer..  

10.0  Reisekostnader 

 

Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen.  

 

11. 0 Prissamarbeid 

Det forutsettes at tilbyderne ikke bedriver prissamarbeid, eller på annen måte bryter 

norsk lovgivning og konkurranseforutsetningene.  

 

12.0   Kontrakt   

Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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1. Generell beskriving 

1.1 Oppdragsgivar 

Time kommune. For ytterlegare informasjon om oppdragsgjevar: www.time.kommune.no.  
 
Kontrollutvalgsekretariatet ivaretek kontakten med tilbydarane på vegne av oppdragsgjevar: 
 
Kontaktpersonar  Tlf. E-post Postadresse 
Wencke Sissel Olsen  51 33 65 92 

 
988 06 776 

wencke.sissel.olsen.rks 
@sandnes.kommune.no  

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat, pb  583, 4305 
SANDNES  

Per Kåre Vatland 51 33 65 91 
 
414 46 180 

per.kare.vatland.rks@ 
sandnes.kommune.no 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat, pb  583, 4305 
SANDNES 

1.2 Konkurransen gjeld 

Oppdragsgjevar ønskjer å inngå avtale med ein leverandør som har kunnskap og kapasitet 
til å dekkja kommunes behov for rekneskaps- og forvaltningsrevisjonstenester for Time 
kommune, Time kyrkjelege fellesråd og stiftelsar som kommunen fører rekneskap for.  
 
Oppdraget er nærare omskrive i kravspesifikasjonen pkt. 4. 

1.3 Kontraktsverdi  

Estimert verdi på avtalen er ca. 570.000,- kroner årleg. Total kontraktsverdi er ca. 2,85 
millionar kroner.  
 
Desse beløpa beror på estimat og skal ikkje medføra nokon forplikting for oppdragsgjevar 
eller rettar for tilbydar. Det vert tatt atterhald om endringar i volum som følgje av endra 
økonomiske rammevilkår. 

1.4 Avtaleperiode 

Avtale om kjøp av revisjonstenester med fire – 4 – års varighet frå 01.05.2015 til 
31.03.2019. Oppdragsgjevar har opsjon på å forlenga kontrakten med 1 år på same vilkår. 
Nytting av opsjon skal skje ved skriftlig melding frå oppdragsgjevar seinast 3 månader før 
avtalen går ut.  

1.5 Innhald  

Tilbodet skal innehalda alle dei opplysningar som denne tilbodsinvitasjonen stiller krav om, 
og følgja same inndeling/nummerering som konkurransegrunnlaget. Ufullstendige tilbod kan 
bli forkasta. 
 
Konkurransen er regulert av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 med tilhøyrande 
forskrift. Informasjon om regelverket er å finna på Nærings- og handelsdepartementets 
internettsider: http://www.regjeringen.no/ 
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1.6 Oppbygging av konkurransegrunnlaget 

Konkurransegrunnlaget består av dette dokument med tilhøyrande bilag. 

1.7 Kontrakt 

Kontrakt inngår i konkurransegrunnlaget under kapittel 5 Kontraktsvilkår. Bindande avtale 
er slutta når avtaledokumenta er signert av begge partar. Kontrakten har følgjande bilag: 

• Konkurransegrunnlag med bilag  
• Leverandørens tilbod 
• Ev. endringar og tilføyingar etter avtaleinngåing 
• Ev. møtereferat 

2. Konkurransereglar 

2.1 Reglar for konkurransen 

Anskaffinga vert gjennomført i høve til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402. 

2.2 Anskaffingsprosedyre  

Anskaffinga skal gå føre seg gjennom ein open tilbodskonkurranse etter forskriftas del I og 
del III. (over EØS-terskelverdi).  
 
Open tilbodskonkurranse gir alle interesserte leverandørar høve til å levera tilbod. Det er 
inga pre kvalifisering, og leverandøren må levera etterspurt dokumentasjon på at dei er 
kvalifisert samstundes som dei leverer inn tilbod.  
 
I denne konkurransen er det ikkje høve til å forhandla. Det er derfor ikkje høve til å endra 
tilboda eller forsøka å endra tilboda gjennom forhandlingar, inkludert endring av pris, 
leveringstid eller andre føresetnader som har betyding for konkurransetilhøvet. Leverandøren 
må derfor gi sitt beste tilbod innan tilbodsfristen går ut. 

2.3 Foreløpig framdriftsplan  

Beskriving Dato 

Kunngjering på Doffin/TED 17.11.2014  

Frist for å stilla spørsmål til konkurransegrunnlaget 22.12.2014 

Innleveringsfrist 08.01.2015 kl. 12:00 

Tilbodsåpning 08.01.2015 kl. 13:00 

Evaluering Veke 2/4 (rettleiande) 

Val av leverandør og utsending av tildelingsbrev Veke 7 (rettleiande) 

Karensperiode/klagefrist leverandørar 10 dagar frå tildelingsbrevets dato 
(sendt på e-post) 

Kontraktsignering Veke 9 (rettleiande) 25.01.2015 
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2.4 Utlysing 

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN og TED. Se www.doffin.no og www.ted.europa.eu 

2.5 Innleveringsfrist  

Innleveringsfrist er sett til 08.01.2015 kl. 12.00.  

2.6 Innleveringsstad 

Tilbodet skal leverst/sendast i lukka sending til: 
Namn: Rogaland kontrollutvalgssekretariat v/Per Kåre Vatland 
Leveringsadresse: Sandnes Rådhus, 4305 Sandnes 
Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes 
Sendinga skal vera merka ”Tilbod på revisjonstenester”.  
Tilbod sendt elektronisk eller på telefaks vert ikkje akseptert 
Tilbodet skal vera oppdragsgjevar i hende på innleveringsstaden før utløpet av tilbodsfristen. 
For seint innkomne tilbod vil bli avvist. Dette gjeld også om forseinkinga skuldast tredjepart 
(posten, bodfirma, etc.). 

2.7 Besvarelse 

Eit føretak (rettssubjekt) kan kun levera eit tilbod. Tilbodet skal vera skriftleg og signert av 
ein person med naudsynt fullmakt. Tilbodet ønskes innbunde i ringperm. I tillegg skal 
elektronisk kopi av tilbodet i elektronisk format leggast ved på minnepinne. 
 
Konkurransegrunnlaget skal ikkje redigerast i, bortsett frå dei punkta der det er sett av plass 
for tilbydaren å svara. Kun original eller kopi av originaldokumentet skal nyttast og 
returnerast. Tilbodet skal systematiserast og presenterast i tråd med systematikken i 
konkurransegrunnlaget.  
 
Tilbodet skal innehalda alle dei opplysningar som denne tilbodsinnbydinga stiller krav om, 
og følgje same inndeling/nummerering som konkurransegrunnlaget. Ufullstendige tilbod kan 
bli forkasta (avvist?). 
 
Alle tenester og produkt skal prisast. Tilbod vert utarbeidd for tilbydarens eigen kostnad og 
vil ikkje bli returnert. 

2.8 Alternative tilbod 

Alternative tilbod vert ikkje akseptert. 

2.9 Kvalifikasjonskrav 

Krav som vert stilt for at tilbydaren skal kunna delta i konkurransen er oppgitt i kapittel 3. 

2.10 Tildelingskriteria 

Kriteria som det vil bli lagt vekt på ved tildeling av kontrakt er oppgitt i kapittel 4. 
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2.11 Språk 

Norsk skal nyttast i tilbodet med tilhøyrande dokument, samt i all kommunikasjon.  

2.12 Tilleggsopplysningar 

Dersom tilbydaren finn at konkurransegrunnlaget ikkje gir tilstrekkeleg rettleiing, kan han 
skriftleg be om tilleggsopplysningar hos oppgitt kontaktperson oppgitt i pkt. 1.1  før fristen 
oppgitt i pkt. 2.3. Dersom det vert oppdaga feil i konkurransegrunnlaget, ber vi om at også 
dette formidlast skriftlig til kontaktperson.  
 
Svar på skriftlege henvendingar vil bli distribuert til alle som har mottatt konkurranse-
grunnlaget. Dersom det vert oppdaga feil i konkurransegrunnlaget, ber vi om at også dette 
vert formidla skriftleg til kontaktpersonen i pkt. 1.1.  

2.13 Atterhald 

Oppdragsgjevar tek atterhald om følgjande: 
• å avvisa tilbydarar som ikkje leverer et komplett tilbod og oppfyller de krav som er 

skissert i dette konkurransegrunnlaget og i forskrift om offentlige anskaffelser. 
• å avlysa konkurransen og forkasta samlege tilbod dersom det ligg føre saklig grunn 

til det. 
• å henta inn eigne tilbod på forvaltningsrevisjon/selskapskontroll (ikkje nytta 

avtalen),ved spesielle tilhøve, der oppdragsgjevar vurderer at dette er formålstenleg.  
 

Tilbydarens eventuelle atterhald skal gis opp i høve til kapittel 6 ”Tilbydarens atterhald”. 

2.14 Vedståelse 

Tilbydar må stå ved sitt tilbod i nitti – 90 – kalenderdagar rekna frå innleveringsfristens 
utløp. 

2.15 Tilbakekalling eller endring 

Innleverte tilbod kan tilbakekallast eller endrast inntil tilbodsfristens utløp. Tilbakekall av 
tilbod skal skje skriftleg. Endring av tilbod er å betrakta som eit nytt tilbod, og skal utformast 
i samsvar med punkt 2.7.  
 
Time kommune har rett til å foreta rettingar, suppleringar og endringar av konkurranse-
grunnlaget som ikkje er vesentlege. Ei kvar supplering, endring eller retting vil umiddelbart 
bli sendt til alle tilbydarar som har mottatt konkurransegrunnlaget. Dersom rettingar, 
suppleringar eller endringar kommer så seint at det er vanskeleg for tilbydarane å ta omsyn 
til det i tilbodet, vil kommunen fastsetja ei høveleg  forlenging av tilbodsfristen.  

2.16 Opning 

Det vil ikkje finna stad offentlig opning av innkomne tilbod. Tilboda vert opna hos Rogaland 
Kontrollutvalgssekretariat av minst 2 representantar frå oppdragsgjevar.  
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2.17 Avvising pga. tilhøve ved tilbodet  

Oppdragsgjevar pliktar å avvisa tilbod dersom tilhøve som følgjer av FOA § 20-13 1.ledd 
bokstav a-f ligg føre. 
 
Oppdragsgjevar kan avvisa tilbod dersom tilhøve som følgjer av FOA § 20-13 2.ledd bokstav 
a-d ligg føre. 

2.18 Behandling av tilbod 

Rettidige tilbod vil bli vurdert og evaluert av ei gruppe med representantar frå Rogaland 
Kontrollutvalgssekretariat og Time kommune. Først vil det bli vurdert om tilbydar oppfyller 
kvalifikasjonskrava. Deretter vert det det enkelte tilbod vurdert på basis av dei gitte 
tildelingskriteria.  
 
I høve til kommuneloven § 77 og kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalet innstilla til 
kommunestyret om val av ny revisor. Valet vil sannsynligvis skje i kommunestyret sitt møte 
5. mai 2014.  
 
Alle tilbydarar vil få ei grunngitt fråsegn om kva for tilbod som er valt. Det vil bli gitt ein 
karensfrist på 10 kalenderdagar. Karensperioden gjer det mulig for aktuelle tilbyderar å 
stansa prosessen innan kontrakten vert inngått. Når karensfristen er over har oppdragsgjevar 
til hensikt å inngå kontrakt, med mindre det er kome motsegn som er til hinder for at dette 
skjer.  

2.19 Forhold til offentleglova 

Frå 01.01.2009 er offentleglova endra slik at tilbod og protokollar nå er offentlege når val av 
leverandør er gjort. Dette gjeld med mindre innhaldet i desse ikkje kommer inn under 
lovpålagd  teieplikt. Tilbydar må derfor sjølv melda frå dersom det er delar av deira tilbod 
som skal haldast unna offentlegheit på grunn av teieplikt/forretningsløyndomar.  

 Ja Nei Merknad ev. vedlegg nr: 
Inneheld tilbodet opplysningar som tilbydar 
meiner er underlagd teieplikt? 
Om ja, må tilbydar spesifisera kva for delar av 
tilbodet dette gjeld, grunngjeving og i tillegg 
levera ein sladda versjon.  
 

 
 

 

  
 
 
 

 

 

3. Kvalifikasjonskrav  
Definisjon: Absolutte minstekrav for at tilbydaren skal kunna delta i konkurransen. 
Oppdragsgjevar plikter å avvisa tilbydarar som ikkje oppfyller desse obligatoriske 
dokumentasjons- og kvalifikasjonskrava.  
 
Etterspurt dokumentasjon må leggjast ved tilbodet. 
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3.1 Skatteattestar 

Alle norske tilbydarar skal leggja ved skatteattest for skatt og meirverdiavgift som viser at 
tilbydaren er à jour med innbetaling av skattar og avgifter.  

Krav Dokumentasjonskrav 
Leverandøren skal 
ha ordna tilhøve 
mht. 
skatteinnbetaling og 
meirverdiavgiftsinn
betaling. 
 
 
  

• Skatteattest 
• Meirverdiavgiftsattest 

Attestane skal ikkje vera eldre enn 6 mund. Forskriftas §8-7 
Ein attest for skatt og ein attest for betalt avgift skal sendast ut anten av 
det lokale skattekontoret eller skatteoppkrevjarkontoret der 
leverandøren har sitt hovudkontor. 
 
1. Utanlandske leverandørar skal leggja fram attestar frå tilsvarande 

myndigheiter som dei norske.   
 
Skatteattest, vedlegg nr. ______________ 
 
Meirverdiavgift, vedlegg nr. ___________ 

3.2 Firmaattest 

Krav  Dokumentasjonskrav  
Leverandøren skal 
vera eit lovlig 
etablert føretak 
 
 

Norske selskap: Firmaattest  
Utanlandske selskap: tilsvarande attestar som er føreskrivne i 
lovgivinga i det landet der leverandøren er etablert. 
 
Vedlegg nr. ___________________ 
  

3.3 HMS-eigenerklæring 

Krav Dokumentasjonskrav 
Tilbydaren skal leggja ved ei 
eigenerklæring om at tilbydaren oppfyller 
lovbestemte krav i Norge innan helse, 
miljø og sikkerheit (HMS). Vedlegg 2, 
skjema for ”HMS - eigenerklæring” kan 
nyttast.   

 
• HMS – eigenerklæring,  

vedlegg nr.________ 

3.4  Leverandørens økonomiske og finansielle stilling 

Krav  Dokumentasjonskrav  
Leverandør skal ha ordna økonomiske 
tilhøve, økonomisk evne til å gjennomføra 
kontrakten og må minimum oppnå ein 
vurdering som kredittverdig. 

• Kredittrating ikkje eldre enn 6 mund. 
 
Vedlegg nr. _____________ 
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3.5 Leverandørens Tekniske og faglige kvalifikasjonar  

Krav           Dokumentasjonskrav  
Tilbydar skal ha erfaring med 
levering av regnskapsrevisjon 
til minst 3 kommunar  

Som dokumentasjon skal leverandør leggja ved ei liste over 
dei 3 viktigaste og relevante oppdraga til kommunar dei 
siste tre år. Lista må innehalda opplysningar om oppdraget, 
verdi, tidspunkt og mottakar (namn på kunde). inkl. namn 
og e-postadresse til kontaktperson hos minst tre av desse. 
Referansar vil kunne bli kontakta ved behov for å avklara 
oppdragets relevans, det er likevel slik at det er leverandør 
sitt ansvar å dokumentera oppdragets relevans. 
Vedlegg nr. _____________ 
 
 

Tilbydar skal ha erfaring med 
levering av 
forvaltningsrevisjon til minst 
3 kommunar  

Som dokumentasjon skal leverandør leggja ved ei liste over 
dei viktigaste og relevante forvaltningsrevisjonsoppdraga 
til kommunar dei siste tre åra. Lista må innehalda 
opplysningar om type oppdrag, tidspunkt mottakar (namn 
på kunde). inkl. namn og e-postadresse til kontaktperson 
hos minst to av desse.  
 
Vedlegg nr. _____________ 
 

 

4. Kravspesifikasjon og tildelingskriteria  

4.1 Kravspesifikasjon 

 Krav til tenesta: 4.1.1
Revisjon skal utførast i samsvar med krava i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 
kommunar og fylkeskommunar kap. 12, med tilhøyrande forskrifter. 
 
Rekneskapsrevisjon skal utførast i høve til kommunelovas § 78-79, forskrift om revisjon i 
kommunar og fylkeskommunar og god kommunal revisjonsskikk. Det vert føresett at revisor  
legg fram revisjonsmelding og eventuell annan rapportering, slik at desse kan leggast fram i 
rett tid for kontrollutvalet.  
 
Attestasjonar skal utførast i tråd med regelverk på området og god kommunal revisjons-
skikk. Attestasjonsoppgåver vert bestilt av kommunens økonomiavdeling. Det vert føresett at 
attestasjonsoppgåver vert levert innafor fristar som er sett. 
 
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal gjennomførast i tråd med kommunelovens 
§§ 78-80, forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar og god kommunal 
revisjonskikk. Kvar enkelt revisjon/ kontroll skal utførast i tråd med bestilling frå 
kontrollutvalet og rapporterast til kontrollutvalet og kommunestyret i eigen rapport for kvar 
revisjon/kontroll. Revisor pliktar å orientera kontrollutvalet undervegs, og eventuelle 
endringar i høve til bestilling må godkjennast av kontrollutvalet.  
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Ved bestilling av forvaltningsrevisjon vil kontrollutvalet skriftlig gjera greie for føremål og 
problemstillingar dei ønskjer undersøkt. Tilbydar skal kostnadsfritt utarbeida 
prosjektmandat/ -plan med tids- og kostnadsoverslag, samt leveringstidspunkt. Rapportar skal 
leverast seinast 14 dagar før oppgitt møte i kontrollutvalet der rapporten skal behandlast. 
Tilbydar plikter å gi informasjon undervegs om framdrift og straks ta opp med 
kontrollutvalet dersom føresetnader vert endra undervegs. Det skal leverast revisjonsrapport 
per oppdrag.  
 
Revisjon skal når dette er føremålstenleg  skje hjå oppdragsgjevar. Kommunen stiller eigna 
lokalar til disposisjon.  
 
Revisor skal møte i kontrollutvalet når utvalet ønskjer det og elles når saker frå revisor skal 
behandlast. (Inntil 6 gonger årlig.)  
 
Revisor skal møta i kommunestyret inntil 4 gonger per år,  når dette er naudsynt i høve til 
lov/forskrift (behandling av årsrekneskap og rapportar frå forvaltningsrevisjon/selskaps-
kontrollar).  
 
Tidsforbruk skal avklarast i det enkelte prosjektet og det må takast omsyn til saks-
behandlinga i høve til oppdragsgjevar. 
 
Tilbyderan skal i avtaleperioden forplikta seg til å medverka til å minimalisera kommunens 
totale kostnader, slik at relasjonen mellom oppdragsgjevar og leverandør blir så effektiv som 
mulig. Oppdragsgjevar ønskjer eit fleksibelt samarbeid med muligheiter til at vi saman med 
leverandør kan finna gode løysingar undervegs. 
 
Alle medarbeidarar som vert tilbydd skal ha gode skriftlege og munnlege norskkunnskapar. 
 

 Oppgåveløysing 1:  Revisjonsteam Rekneskapsrevisjon/attestasjonar:  4.1.2
Oppdragsgjevar føreset at tilbydar har fast team på rekneskapsrevisjon og attestasjonar  
 
Oppdragsgjevar føreset at teamet vert leia av  ein oppdragsansvarleg med hovudansvar for 
oppdraget.  Vedkommande skal vere fast i kontraktsperioden, og vere minimum 
statsautorisert revisor. Vedkommande må ha erfaring frå revisjon i kommunal sektor. 
 
Oppdragsgjevar føreset vidare at  revisjonsteamet vert leia av ein fast kontaktperson.  
Vedkommande skal vere fast i kontraksperioden og må vere statsautorisert eller registert 
revisor.  Vedkommande må ha er erfaring frå revisjon i kommunal sektor.  
 
Teamet som skal utføra rekneskapsrevisjon  skal vere utdanna revisor, ha bachelor i økonomi 
eller annen relevant kompetanse. Tilbudd team  må ha erfaring frå revisjon i kommunal 
sektor og god kjennskap kommunale rekneskapsføreskrifter og andre kommunale 
rekneskapsreglar. Teamet må også ha kompetanse på god kommunal revisjonsskikk. 
 

 Oppgåveløysing 2:  Revisjonsteam Forvaltningsrevisjon/selskapskontrollar:  4.1.3
Oppdragsgjevar føreset at tilbydar har fast team på forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontrollar. 
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Oppdragsgjevar føreset at teamet vert leia av  ein fast kontaktperson  Vedkomande bør ha 
utdanning på mastergradnivå. Vedkomande må ha brei erfaring frå forvaltnings-revisjon i 
kommunal sektor.  
 
Teamet som skal utføra  forvaltningsrevisjon må vere breitt samansett, og ha brei erfaring frå 
kommunal forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, slik at det kan løysa oppgåver knytt til 
dei ulike sektora i kommunen.  Det vert føresett utdanning på mastergrad/bachelor nivå, og 
erfaring frå forvaltningsrevisjon i kommunal sektor. 
 

 Oppgåveløysing 3:  Revisjonsrapportar (knytt til forvaltningsrevisjonar, 4.1.4
selskapskontrollar og eventuelle undersøkingar)  
Oppdragsgjevar vil stilla følgjande krav til utforming av revisjonsrapportar (knytt til 
forvaltningsrevisjonar, selskapskontrollar og eventuelle undersøkingar):  

• Rapporten skal innleiingsvis ha eit samandrag som gjer greie for kva som er gjort, 
funn og forslag til tiltak, samt rådmannens kommentar til rapporten. Samandraget bør 
ikkje vere meir enn 4 sider  

• Rapporten må vere skriven slik at den er enkel å lesa for politikarane.  
• Hovudelementa i bestillinga (føremål og problemstillingar) må gå fram av rapporten 

slik at lesar skal kunna sjå om bestillinga er svart på 
• Rapporten må utarbeidast slik at den i tråd med dokumentasjonskrava i RSK-001.  

 
 
Tilbydar skal svara på spørsmål knytt til oppgåveløysing i kap. 5.3 

4.2 Tildelingskriteria 

Definisjon: Kriteria som det vert lagt vekt på ved tildeling av kontrakt.  
Oppdragsgjevar vil velja det økonomisk mest fordelaktige tilbod basert på kriteria gitt 
nedanfor: 

Kriteria Vekt Dokumentasjon/evaluering av: 
Pris  70 % • Prisskjema pkt. 5.2 fylles ut   
Oppgåveløysing 

  
30 % • Svar på spørsmål i pkt. 5.3 der desse vert 

undervekta med: 
• 5.3.2 –  30 % 
• 5.3.3 –  30 % 
• 5.3.4 –  40 % 

 
Evaluering av tilboda  
Tilboda vil bli vurdert i høve til tildelingskriteria ovanfor. 
Den tilbydar som tilbyr dei mest gunstige vilkåra vil oppnå toppscore 10 poeng og tilsvarande 
vektingsprosenten for dei respektive kriteria. Øvrige tilbydarar vil bli vekta relativt i høve til 
beste tilbydar i kvar av kriteria. 
Evaluering av pris: Lågaste pris i samleskjema pkt. 5.2 får 10 poeng. Dei andre tilboda får 
poeng tilsvarande denne etter følgjande formel:10-(aktuell pris-lågast pris) x 100/aktuell pris 
x 10/100.  
 
Den tilbydar som totalt sett oppnår høgst poengsum i tabellen nemnt ovanfor, vert sett på som 
den økonomisk mest fordelaktige tilbydar og vil bli tildelt kontrakt. 
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5. Pris og oppgåveløysing 

5.1 Føring for pris og pristilbod 

Prisane skal inkludera alle krav fr. Kravspesifikasjon. 
 
Prisar skal vere eksklusive meirverdiavgift, og vere inkludert alle leverandørens øvrige 
kostnadar (administrasjon, gebyr, reiseutgifter og liknande). 
 
Det skal gis fastpristilbod på rekneskapsrevisjon som skal inkludera attestasjonar, inkludert 
attestasjon av krav om momskompensasjon. Prisen skal og inkludera oppmøte i kontroll-
utvalet og kommunestyret  fr kravspesifikasjon. 
 
Det skal gis fastpris på revisjon av Time kyrkjelege fellesråd, inkl. sokn og 3 barnehagar 
 
Pris for  av  stiftelsen Lyefjell avl.heim og stiftelsen Huset skal skje etter gjeldande regelverk 
og vere basert på timeforbruk.  
 
Timepris forvaltningsrevisjon  skal vere inklusiv reiseutgifter og reisetid til oppdragsgivars 
lokalar.  

5.2 Prisskjema  

Alle priser MÅ fyllast ut. 
 Kr Estimert tal Sum 

Årleg fastpris for 
rekneskapsrevisjon og 
attestasjonar for Time kommune 

 
  

Årleg fastpris for rekneskaps- 
revisjon av Time  kyrkjelege 
fellesråd med sokn og bhg. 

  
 

Timepris for rekneskapsrevisjon 
av stiftelsar   Estimert tal 

timar 12 
 

Timepris forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll  Ca 330 timer 

årlig 
 

Sum totalt     

 
Oppgitt  volum er eit estimat for evaluering av pris og følgjeleg ikkje bindande for 
oppdragsgjevar. 
 
Ev kommentar frå tilbydar: 
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5.3 Oppgåveløysing (30%) 

Tilbydar må oppfylla minimumskrava som er stilt i kravspesifikasjonen under kap. 4.1. 
Svara på punkta nedafor skal gi ei beskriving av korleis desse krava vil bli overhaldne og om 
tilbydar kan tilby meiroppfylling ut over minimumskrava.  
 
Tilbydar er innforstått med at tilbutt personell skal kunne stillast til rådighet på aktuelle tids-
punkt til prisane oppgitt i pkt. 5.2. og at avtalte tidsfristar for kvart oppdrag skal overhaldast. 
Det bes oppgitt dersom nokon av dei oppførte personar ikkje kan nyttast i visse periodar. 
Dersom oppgitte personar slutter, må desse erstattast med personar med minst like god 
bakgrunn. 
 
Gitte opplysningar i tabellane nedafor, inkl vedlegg (resymeskjema vedlegg 4 på maks 2 
sider per tilbutt person), vil bli vurdert og evaluert.  
 
Det vert lagt vekt på tilbodne personars samla kompetanse, erfaring, kunnskap, 
tverrfaglegheit og djupn.  
 
For revisjonsteamet som vert tilbutt på rekneskapsrevisjon/attestasjonar vert det lagt vekt 
på at teamet har faglig kompetanse innan revisjon og har god erfaring med revisjon i 
offentleg sektor. Teamet blir vurdert samla.  
 
For revisjonsteamet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, blir det i vurderinga lagt 
vekt på at teamet som vert tilbydd har stor faglig bredde, samt god erfaring med 
forvaltningsrevisjon i kommunal sektor. Vurderinga blir gjort samla for heile teamet. 
Når det gjeld teamet for forvaltningsrevisjon må det gis opplysning om dei teammedlemma 
som tilbydar reknar med å bruka, samt eventuell ressurspersonar som tilbydar reknar med 
kan vere aktuelle.  
 
Oppdragsgjevar ber om å få tilsendt  tre (3)  forvaltningsrevisjonsrapportar som tilbydar 
har gjennomført siste 3 år. Dersom rapportar som vert lagt ved inneheld opplysningar 
unnateke offentlegheit vert det føresett at slike opplysningar er sladda. Rapportane vil bli 
vurdert i høve til dei krav som er sett om at rapportane skal vere lette å lesa, skal ha 
samandrag, skal gi svar på bestillinga og skal vere i tråd med RSK-001 
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 Tilbydar skal oppgi følgjande opplysningar for revisjonsteam som skal utføra 5.3.1
rekneskapsrevisjon/attestasjonar (30%): Skjema vedlegg 3 skal nyttast til utfyllande 
informasjon  

Utdanning og erfaring til oppdragsansvarlege 

 

 Utdanning og erfaring til kontaktperson som leier revisjonsteamet  

 

Utdanning og erfaring med rekneskapsrevisjonsteam  

 

 Tilbydar skal oppgi følgjande opplysningar for revisjonsteam som skal utføra 5.3.2
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll (30%): Skjema vedlegg 3 skal nyttast til 
utfyllande informasjon  

Utdanning og erfaring ansvarlig kontantperson 

 

Utdanning og erfaring for team 

 

  

Namn  Utdanning Erfaring frå kommunale 
og /offentlege oppdrag 

Vedl. Nr.  

    

Namn  Utdanning Erfaring frå kommunale 
og /offentlege oppdrag 

Vedl. Nr. 

    

Namn  Utdanning Erfaring frå kommunale 
og /offentlege oppdrag 
innan rekneskapsrevisjon 

Vedl. Nr. 

    
    
    
    

Namn  Utdanning Erfaring frå kommunale 
og /offentlege oppdrag 

Vedl. Nr. 

    

Namn  Utdanning Erfaring frå kommunale 
og /offentlege oppdrag 

Vedl. Nr. 
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 Det skal vedleggas 3 stk. forvaltningsrevisjonsrapportar/selskapskontrollar frå 5.3.3
tidlegare utførte oppdrag for offentleg sektor. (40 %) 
 

 

6. Kontraktsvilkår 

6.1  Samarbeidsplikt 

Partane skal samarbeida og visa gjensidig lojalitet under gjennomføringa av oppdraget. Dei 
skal i tide underretta kvarandre om tilhøve som kan få betyding for oppdraget.  

6.2 Dokumentrang 

Dersom avtaledokumenta inneheld bestemmingar  som strid mot kvarandre, skal dokumenta 
gjelda i denne rekkefølgje:  
 

- Konkurransegrunnlaget/kontrakt med vedlegg 
- Tilbodet frå leverandør 
- Møtereferat  

 
Dersom det er avvik mellom punkta i konkurransegrunnlaget og tilbodet, gjeld dei avvikande 
bestemmingane bare i den grad dei er gjentatt skriftleg eller vist til i dei spesielle kontrakts-
vilkåra som partane evt. avtaler. 

6.3 Endringar, tillegg m.v. 

Endringar, tillegg m.v. til denne avtalen skal vere skriftleg, og skal seinast ligga føre  
underteikna av begge partar på tidspunktet for første levering av tenesta under denne avtalen. 
Desse endringane, tillegga m.v. skal også spesifisera kva for omfang dei skal ha, m.a. om dei 
skal gjelda heile eller deler av leveransen under denne avtalen. 
 
Dette hindrar likevel ikkje at partane skriftleg vedtar endringar på eit seinare tidspunkt som 
følgje av oppståtte tilhøve dei ikkje var klar over på tidspunktet for inngåing av avtalen. 
Dersom endringar som følgje av seinare oppståtte tilhøve fører til prisjusteringar, skal desse 
justeringane også skriftleg avtalast mellom partane. Det same gjeld for endringar i omfang 
som følgje av endra økonomiske rammevilkår og kommunal aktivitet. 

6.4 Prisjustering 

Dersom ikkje anna er avtalt skal prisane vere faste og inklusive alle kostnader.  
 
Prisen skal vere fast første avtaleår. Avtalen sine satsar kan deretter regulerast årleg med 
basis i  80 % av auken av konsumprisindeksen (alle tilsette” www.ssb.no/lonnansatt/ ) det 

Oppdragsgjevar/år Oppdragets tittel Vedleggnummer 
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føregåande året. Satsane skal verta fastsett og varslast skriftleg av leverandør minst en mnd 
før endringa trer i kraft. Endring av pris skal meldast kontrollutvalet.  
 
Dersom spesialpris eller prisendring gir gunstigare pris enn avtalen, gjeld lågaste pris. 
Eventuell prisnedgang i perioden skal straks koma kommunen til gode. 
 
Vesentlige endringar i skatter og andre offentlige avgifter som er relevante for avtaletenesta 
som sådan kan gi grunnlag for ei tilsvarande prisjustering iht. denne avtalen. Dersom tilbydar 
vil visa til slike prisjusteringar, skal dette skje med minst tre – 3 – månaders skriftleg varsel, 
og endringane skal dokumenterast og godkjennas av oppdragsgjevar. 
t 
Dersom tilbydars prisstigning er utover naturleg samanliknbare konkurrentars prisstigning 
eller offentlege statistikkar, gir dette grunnlag for forhandlingar. 

6.5 Fakturerings- og betalingsvilkår 

Betalingsvilkår er fri leveringsmånad + 30 dagar etter at korrekt faktura er mottatt. Det skal 
ikkje reknast nokre form for gebyr eller tillegg. Eventuell morarente skal reknast iht. 
forsinkelsesrentelova. 
 
Faktura skal vere oversikteleg slik at det er lett å kontrollera at kommunen har fått avtalte 
prisar. Det skal sendast ein faktura pr kostnadsstad pr kommune. Mangelfull faktura vil utan 
forvarsel bli returnert til leverandør for retting. Leverandør skal senda kreditnota på faktura 
som er sendt til retting, og ny korrekt faktura sendast med ny betalingsfrist på 30 dagar. 
 
Oppdragsgjevar har tatt i bruk elektronisk fakturasystem. Tilbydar må på førespurnad kunne 
senda fakturaane i elektronisk format (EHF). Oppdragsgjevar bruker Visma Unique sitt 
system for fakturabehandling.  
 
Betaling ses å vere gjort når oppdragsgjevar har levert betalingsoppfordring/-oppmoding til 
bank/post. 
 
Faktura skal sendast til: 
 Adresse Postnr og stad 
Time kommune Økonomiavdelinga, pb 38 4349 BRYNE 

6.6 Mislighald 

 Kva som vert sett på som mislighald 6.6.1
Det ligg føre mislighald frå REVISOR si side dersom tenesta ikkje er i samsvar med dei 
funksjonar, krav og fristar som er avtalt. Det ligg og føre mislighald dersom REVISOR ikkje 
oppfyller øvrige pliktar etter avtalen. 
 
Det ligg likevel ikkje føre mislighald dersom situasjonen skuldast Time kommune sine 
tilhøve eller force majeure.  
 
Time kommune si godkjenning av forslag eller prosjektmateriale fritek ikkje REVISOR for 
ansvar for eigne medarbeidarars feil.  
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 Time kommunes reklamasjonsfrist 6.6.2
Time kommune må innan rimelig tid visa til feil som kommunen blir kjent med under 
REVISORs utføring av tenestene. Etter at revisjonen er avslutte, kan Time kommune bare 
visa til feil som reklamerast innan rimelig tid etter at ein har oppdaga eller burde ha oppdaga 
feilen.  
 
Reklamasjonsfristane gjeld ikkje dersom feilen skuldast forsett eller grov aktløyse. 

 REVISORS varslingsplikt  6.6.3
Dersom REVISORs tenester ikkje kan leverast som avtalt, skal REVISOR så raskt som 
mogleg gi Kontrollutvalet / Time kommune skriftleg varsel om dette. Varslet skal gi årsak til 
problemet og så vidt mogleg gi beskjed om når tenesta kan leverast. Tilsvarande gjeld 
dersom det må ventast ytterligare forseinkingar etter at første varsel er gitt.  

 Avhjelp  6.6.4
REVISOR skal starta opp og gjennomføra arbeidet med å avhjelpe mislighaldet utan ugrunna 
opphald, ved utbetring, omlevering eller tilleggslevering utan ekstra kostnad for Time 
kommune. 
 

6.7 Sanksjonar ved mislighald  

 Retting  6.7.1
Time kommune kan krevja at REVISOR rettar sine medarbeidarars feil for eigen rekning og 
risiko, dersom dette kan skje utan å volda REVISOR urimelig kostnad og ulempe. REVISOR 
kan krevja å få gjera slik retting når Time kommune ikkje har særleg grunn til å motsetja seg 
dette. 

 Atterhald av ytingar 6.7.2
Ved REVISORs mislighald kan Time kommune halde betaling tilbake, men ikkje openbart 
meir enn det som er naudsynt for å sikra Time kommune sine krav som følgjer av 
mislighaldet. REVISOR kan ikkje halde tilbake tenester som følgje av Time kommunes 
mislighald med mindre mislighaldet er vesentleg. 

 Prisavslag 6.7.3
Dersom feil gjort av REVISORs medarbeidarar fører til at ein del av tenesta ikkje er utført, 
og feilen ikkje blir retta i tråd med punkt 6.7.1, kan Time kommune krevja eit høveleg avslag 
i prisen. 
 
Dersom det trass gjentekne forsøk ikkje har lukkast REVISOR å avhjelpe ein mangel, kan 
Time kommune krevja forholdsmessig avslag i kontraktsummen. Prisavslag er kompensasjon 
for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning. 

 Heving 6.7.4
Ein part har rett til å heva kontrakten dersom den andre parten vesentleg misligheld sine 
kontraktsforpliktingar, eller det er klart at slikt mislighald vil inntreffa. Før heving skjer, skal 
det gis ein rimelig frist til å retta tilhøvet. 
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Ved heving har REVISOR krav på honorar for den delen av oppdraget som er utført i tråd 
med kontrakten. Grunnlagsmateriale og eit kvart resultat av arbeidet som er utført i høve til 
kontrakten og som er betalt, har Time kommunen rett til å få utlevert.  
 
Den part som hever kan krevja erstatning for tap han vert påført som følgje av mislighaldet.  

6.8 SÆRSKILT ERSTATNINGSPLIKT 

REVISOR svarer fullt ut for alle former for tap som Time kommune vert påførd som følgje 
av overskriding av fristar for utføring av tenestene, med mindre overskridinga skuldast 
forhold hos Time kommune.  
 
Der REVISOR ser, eller burde ha sett, at Time kommune sitt forhold truer fristoppfyllinga, 
har han meldeplikt til Time kommune utan ugrunna opphald.  
 
Om Time kommune ikkje kan oppfylla frist for å ferdigstilla rekneskap, må kommunen 
informera REVISOR om dette i god tid.  Om denne informasjonsplikta vert etterlevd, kan 
ikkje Time kommune gjerast økonomisk ansvarleg overfor REVISOR for forseinkinga. 
 

6.9 Løns- og arbeidsvilkår 

Leverandøren og eventuelle underleverandørar pliktar å ha lønns- og arbeidsvilkår for de 
tilsette som direkte medverkar til å oppfylle kontrakten, som ikkje er dårlegare enn det som 
fylgjer av gjeldande landsomfattande tariffavtale, eller det som elles er normalt for 
vedkommande stad og yrke. Dette gjeld òg arbeid som skal gjerast i utlandet. 
 
Leverandøren står overfor oppdragsgjever ansvarleg for at ovannemnde krav òg vert 
etterlevd hos eventuelle underleverandørar som direkte medverkar til å oppfylle kontrakten. 
 
Leverandøren skal på førespurnad frå oppdragsgjever dokumentera lønns- og arbeidsvilkåra 
til eigne tilsette og tilsette hos eventuelle underleverandørar som medverkar til å oppfylla 
kontrakten. 
 
Om leverandøren ikkje innan 10 vyrkedagar legg fram dokumentasjon på løns- og 
arbeidsvilkår eller lar vere å etterleva klausulens krav til løns- og arbeidsvilkår har 
oppdragsgjevar rett til å krevje dagsmulkt/halde tilbake delar av kontraktsummen tilsvarande 
kr 300 pr. dag inntil det er dokumentert at forholda er brakt i orden. 
 
Om brot på klausulen er å sjå på som vesentleg mislighald, gjer dette oppdragsgjevar rett til å 
heva kontrakten. 

6.10 Opplysningsplikt  

Leverandøren er ansvarleg for å setje seg inn i og halde den opplysningsplikta som etter 
likningslova paragraf 6-10 er pålagd oppdragsgjevaren, leverandøren sjølv og leverandøren 
sine eventuelle underleverandørar.  
 
Leverandøren skal òg opplysa likningsmyndigheitene om denne avtalen og gjennom ei slik 
orientering særskilt gjera likningsmyndigheitene merksame på at det er leverandøren som 
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gjennom denne («herværende») avtalen er ansvarleg for å halde den opplysningsplikta som 
etter likningslova § 6-10 er pålagd oppdragsgjevaren. 
 
Leverandøren skal halda oppdragsgjevaren skadeslaus for eit kvart krav frå liknings-
myndigheitene eller andre som følgje av manglande overhald av opplysningsplikta eller 
innbetaling av skatt eller avgift. 
 
Manglande overhald av opplysningsplikta gjer oppdragsgjevar rett til å halda tilbake heile 
eller delar av vederlaget til leverandøren. Manglande overhald av opplysningsplikta er å sjå 
på som vesentleg misleghald og gjer oppdragsgjevar rett til å heva kontrakten. 

6.11 Kvalitet, reklamasjonar 

Leverandør skal tilby tenester av tilfredsstillande kvalitet som er i samsvar med lovar, 
føreskrifter, retningsliner og bransjestandardar for tenesteområdet. Vidare skal tenesta vere 
etter den standard og kvalitet som omtala i konkurransegrunnlaget og i tilbodet frå 
leverandør. Det vert rekna som ein mangel om den avtalte tenesta ikkje held den kvalitet 
eller standard som er avtalt. 
 
Om det er manglar ved leveransen av tingesten, kan oppdragsgjevar etter eige skjøn vurdere 
kva verkemidlar dei vil nytte for å avhjelpa mangelen («mangelsbeføyelser»). Ikkje 
aksepterte leveransar skal omgåande verta retta for leverandøren si eigen rekning. 
 
Leverandør pliktar seg til å halde oppdragsgjevaren orientert om aktuell utvikling innan 
denne bransjen.  

6.12 Utskifting av medarbeidarar/nøkkelpersonell 

Utskifting av medarbeidarar, som i høve til kontrakten skal utføra oppdraget, kan ikkje finne 
stad utan skriftleg samtykke på førehand frå kontrollutvalet og Time kommune.  

6.13 REVISORS uavhengigheit 

REVISOR skal vere uavhengig og ikkje vere i interessekonflikt når oppdraget vert 
gjennomført. Han skal utan ugrunna opphald varsle Time kommune dersom ein slik situasjon 
oppstår. Om REVISOR ikkje på ny vert uavhengig utan ugrunna opphald, vert det å sjå på 
som vesentleg mislighald.  
 
Oppdragsansvarleg revisor skal kvart år gje ei uavhengigheitserklæring til kontrollutvalet i 
medhald av føreskrift om revisjon i kommunar § 15. 

6.14 Tilhøve til tredjemann 

Det er ikkje høve til å overføra rettar eller plikter etter denne avtala til tredjemann utan 
skriftleg samtykkje frå oppdragsgjevar  

6.15 Teieplikt 

Leverandør og leverandøren sitt personale skal følgje dei same reglar som gjeld for oppdrags-
gjevaren sitt personale i høve til sikring av konfidensiell informasjon som det vert vist til i  
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kommunelova § 78 nr 7. Det vert forventa ein høg etisk standard på det personell som vert 
nytta til å gjennomføra oppdrag for oppdragsgjevar.  

6.16 Tvistar 

Dersom det oppstår tvistar mellom partane om tolkingar eller rettsverknader av avtalane, skal 
tvisten søkast løyst ved forhandlingar. Fører ikkje slike forhandlingar fram kan alle av 
partane bringa saka inn for dei ordinære domstolane. Verneting er Jæren tingrett. 

6.17 Evalueringsmøte 

Det vil bli halde evalueringsmøte når dette er nødvendig med vald leverandør, erfaringar 
med leverandøren i avtaleperioden vert vektlagt når ein skal vurdera bruk av opsjon og 
kontraktar i framtida. 

6.18 Akseptering av kontraktsføresegnene 

 Ja Nei Kommentar: 
Kan kontrakts føresegnene aksepterast?  

 
  

 

7. Tilbydaren sine atterhald 
Om tilbydaren tek atterhald mot delar av konkurransegrunnlaget eller det går fram av 
samanhengen elles, må atterhalda omtalast eintydig, presist og det må setjast pris på kva 
atterhaldet inneber, slik at det ikkje medfører tvil om korleis tilbodet skal vurderast i høve til 
dei andre tilboda. Det  vert føresett at oppdragsgjevar kan vurdere atterhalda utan å ta 
kontakt med tilbydaren. Om tilbydaren tek atterhald til våre krav, vil dette verte vurdert og 
lagt vekt på når tilboda skal evaluerast. 
 
Ev. atterhald kan skrivast inn i kommentarfeltet i tabellen under, eller leggast med som eit 
eige vedlegg. Det må gå klart fram kva punkt i konkurransegrunnlaget det ev. vert teke 
atterhald på. Tittel på ev. vedlegg skal  vere Tilbydaren sine atterhald 
 
 Ja Nei Vedlegg nr eller kommentar: 

 
Tek tilbydar atterhald mot delar av 
konkurransegrunnlaget eller det som 
går fram sav samanhengen elles? 
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8. Firmaopplysningar 
 
FIRMAOPPLYSNINGAR 
Leverandør:  
 

 

Postadresse:  
 

Kontaktperson :  
 

Telefonnummer :  
 

E-postadresse: 
 

 

Føretaksnummer:  
 

 
...................., den ........................... 
 
 
................................................................................................... 
Leverandørens underskrift ved innlevering av tilbodet 
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9. Vedlegg  

Vedl.1 Politisk og administrativ organisering 
 

 

Administrativ organisering 

 

Politisk hovudstruktur 
Time kommune 2015 - 2018 

Kommunestyre 
27 

Lokal utvikling 
9 

Levekår 
9 

Kontrollutval 
5 

Formannskap 
9 

Ordførar 
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Vedl. 2 Sentrale nøkkeltal i konkurransen 
 
Diverse nøkkeltal Time kommune 2014 2013 2012 
Tal på innbyggjarar  pr.01.01. 17 897 17 437 16 769 
Tal på tilsette (årsverk) 1 128 1 094 1 033 
Sjukefråvær i %  7,2 7,4 

Tal på inngåande fakturaer  23 400  
Tal på utgåande fakturaer  36 800  
Tal andre rekneskapsbilag  12 000  
Utskrivne Løns og trekkoppgåver   2 770 2 681 
 

Sentrale politiske organ 
  – tal på møter og saker 

2013 
møter saker (ca) 

Kommunestyret   6 73 
Formannskapet   14 96 
Levekår 7 53 
Lokal utviking 8 99 
Kontrollutvalet 6 46  
 

Økonomiske tal  (i 1000 kr): B 2014 R 2013 B 2012 
Netto driftsrammer 833 523 806 084 752 169 
 Fordelt på avdelingar:    
 - stabstenester 58 904 55 028 51 795 
 - tenesteområde oppvekst 392 869 379 637 357 993 
 - tenesteområde omsorg  228 989 222 734 200 203 
 - tenesteområde samfunn 152 761 148 665 142 178 

Brutto driftsresultat  -3 447 -21 720 
Netto driftsresultat 12 500 26 689 4 359 

Brutto investeringar 290 200 111 531 70 466 

Sum eigendelar  2 838 451  
Arbeidskapital  81 646  

Lånegjeld  1 950 937  
 * av dette er pensjonsforplikting  1 107 203  
 * av dette er utlånt til etableringslån/startlån  81 799  
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Økonomiske tal  (i 1000 kr): B 2014 R 2013 B 2012 
Renteutgifter  24 669 25 251 25 029 
Avdrag 34 337 46 142 41 774 
 
 

Diverse nøkkeltal Time kyrkjeleg fellesråd 
inkl. 3 sokn og 3 barnehagar 

2013 

Brutto omsetning 26 198 

Tal på tilsette (årsverk) 41 

Tal på inngåande fakturaer 1250 
Tal på utgåande fakturaer 350 
Tal andre rekneskapsbilag 420 
Utskrivne Løns- og trekkoppgåver  92 
 
 
For ytterlegare informasjon vedrørande rekneskapet, kan ein få tilsendt kommunens 
årsrekneskap ved å ta kontakt med Time kommune.   
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Vedl. 3 Eigenerklæring om helse, miljø og sikkerheit  
Denne stadfestinga gjeld:  
 
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Postnr./-sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Land*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Det vert med dette stadfesta at denne verksemda arbeider systematisk for å oppfylla krava i 
helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga og med det tilfredsstillar krava i føreskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemda (Internkontrollføreskrifta) 
fastsett ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhald av lov av 4. februar 1977 nr. 4 
om arbeidarvern og arbeidsmiljø m.m.  
 
Det vert stadfesta at verksemda er lovleg organisert i medhald av gjeldande skatte- og 
arbeidsmiljøregelverk når det gjeld tilsette sine faglege og sosiale rettigheiter.  
 
Det vert akseptert at oppdragsgjevar etter oppmoding vil verte gjeve rett til å gå gjennom og 
å få verifisert verksemda sitt system for ta vare på helse, miljø og sikkerhet.  
 
Dagleg leiar    Dato: 
(sign.)  
 
Det vert med dette stadfesta at det er sett i verk systematiske tiltak for å oppfylla 
ovannemnde krav i helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga.  
 
Representant for dei tilsette    Dato:  
(sign.) 
 
*) For utanlandske oppdragstakarar gjeld føljande: Det vert med dette stadfesta at det ved 
utarbeiding av tilbodet er teke omsyn til helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga som fylgjer 
av føreskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder 
(Internkontrollføreskrifta), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhald av lov av 4 
februar 1977 nr. 4 om arbeidarvern og arbeidsmiljø mv. 
 
Det vert akseptert at oppdragsgjevaren etter oppmoding vil bli gitt rett til å gå gjennom og 
verifisere verksemda sitt system for ta vare på helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid. 
 
Forpliktande underskrift  
 
 
Daglig leder      Dato:  
 
(sign.) 
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Vedl 4 Opplysningar om medlem i revisjonsteam (maks 2 sider) 
Det skal fyllast ut eit skjema for all som er med i revisjonsteamet som er aktuelle å bruke på 
oppdraget. Men det skal berre være ein person pr. skjema. Tilbydar skal nytte same skjema for alle, 
både for dei som er med på rekneskapsrevisjon/attestasjonar og dei som er med på 
forvaltningsrevisjon/-selskapskontroll. 

Personalopplysningar 
Namn: Telefon:1 E-post:2 
   

Utdanning 
Type utdanning: År: Kommentarar: 
   
   
   

Praksis 
Arbeidsgjevar År Type praksis: 
   
   
   

Erfaring frå kommunalsektor3 
Kommune/kommunal verksemd År Type erfaring: 
   
   
   

Andre opplysningar/kommentarar  
 
 
 

1  Treng berre å fylla ut for kontaktpersonar (oppdragsansvarleg/teamleiar rekneskapsrevisjon og teamleiar 
forvaltningsrevisjon).  

2  Treng berre å fylla ut for kontaktpersonar (som fotnote 1). 
3  For rekneskapsrevisorar er me her ute etter tal på kommunar/kommunale verksemder som vedkomande har 

vore med å revidere 
 For forvaltningsrevisorar er me ute etter forvaltningsrevisjonar/selskapskontrollar som vedkomande har vore 

med på 
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Sak nr. Sak Møtedato 

61/2015 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. 21.9.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

1. Forslag til prosess for overordnet analyse forvaltningsrevisjon med tilhørende

eksempel på risikovurdering.

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget ba kommunerevisjonen i forrige møte legge frem et forslag til prosess og 

innretning for arbeidet med overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2016 – 2020. Et forslag til prosess for arbeidet og et eksempel på hvordan det konkret kan 

gjøres ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen jobbe videre med overordnet analyse. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Kommunerevisjonen 

Notat 

Til: Kontrollutvalget 

Fra: Kommunerevisor 

Dato: 11.09.15 

Emne: Forslag til prosess for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 

Innledning 

I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal Kontrollutvalget minst én gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 

utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
1
 Planen skal baseres på en

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 

med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og 

virksomheter.
2

Kontrollutvalget vedtok i møte den 24.08.15 at kommunerevisjonen skulle «legge frem et 

forslag til prosess og innretning for arbeidet med overordnet analyse for plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020 til neste møte». 

Kontrollutvalget ga i møtet innspill til kommunerevisjonens arbeid med overordnet 

analyse. Vi noterte at Kontrollutvalget ønsker en grundig prosess der utvalget i større grad 

involveres i arbeidet med overordnet analyse enn hva som har vært praksis tidligere. Dette 

vil sikre en god forankring av analysen og samtidig kunne fungere som en del av 

opplæringen til det nye kontrollutvalget. 

Det ble videre gitt forslag til konkrete informasjonskilder som kunne benyttes i arbeidet, 

herunder Kostra-databasen og Kommunebarometeret, samt rapporter fra kommunens 

internrevisjoner. Det var ønskelig med innspill/intervju fra sentrale politikere og ansatte i 

administrasjonen, herunder ordfører og rådmann. 

Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for 

kontrollutvalget å undersøke og gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget 

de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. Utover dette er det ingen konkrete krav til 

hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres. Det er heller ikke satt krav til hvem 

som kan gjennomføre den overordnede analysen, men den som gjennomfører arbeidet må 

tilfredsstille grunnleggende krav til habilitet, uavhengighet og objektivitet. 

1
 Forskrift om Kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner, §10. 

2
 Forskrift om Kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner, §10. 
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Kommunerevisjonen 

Dette notatet er kommunerevisors forslag til arbeidsprosess for overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon. Forslaget tar hensyn til innspillene som ble gitt av Kontrollutvalget 

nevnt over. 

Generelt om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 

Den overordnede analysen skal bygge på en analyse av kommunens virksomhet ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger. Risiko er faren for at det kan forekomme avvik fra for 

eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risikovurderingen er sammensatt av to elementer: 

 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer

Fordi hensikten med den overordnede analysen er å identifisere aktuelle områder for 

forvaltningsrevisjon kan det være hensiktsmessig å vurdere risiko i forhold til: 

 Regeletterlevelse

 Økonomi

 Produktivitet

 Måloppnåelse

Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere skjønnsmessig 

hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens målsettinger.
3

Vesentlighet kan vurderes fra ulike perspektiver, for eksempel fra et: 

 Økonomisk perspektiv

 Politisk perspektiv

 Brukerperspektiv

 Medarbeiderperspektiv

 Samfunns- og miljøperspektiv

Disse vurderingene/prioriteringene danner så grunnlaget for å utarbeide en plan for 

forvaltningsrevisjon.
4

Det er viktig å bestemme den overordnede analysens detaljeringsgrad. I 

Kontrollutvalgsboka argumenteres det for at risiko må vurderes innenfor alle kommunens 

tjenesteområder.
5
 Utfordringen er imidlertid å sikre at analysen er tilstrekkelig overordnet

slik at den gir et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten, samtidig som den 

går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt bilde av den kommunale virksomheten. 

Det er et sentralt moment at analysen gir et helhetlig risikobilde av hele kommunens 

virksomhet og at den bidrar til å se ulike risikofaktorer på tvers av sektorer og områder.
6

3
 Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, s. 13. 

4
 Kontrollutvalgsboka s. 79 

5
 Kontrollutvalgsboka s. 76. 

6
 Veileder til overordnet analyse s. 10. 
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Kommunerevisjonen 

Kommunerevisjonens forslag til prosess for arbeidet med overordnet analyse 

Kommunerevisjonen foreslår at arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 

gjennomføres som en prosess der det legges opp til diskusjoner i Kontrollutvalget av både 

mulige risikoområder og vesentlighet. Hensikten med en slik prosess er både å kunne dra 

nytte av erfaringer som medlemmene har fått gjennom sitt politiske virke og sørge for at 

den overordnede analysen blir godt forankret i Kontrollutvalget. Etter endt prosess skal den 

overordnede analysen fungere som et beslutningsgrunnlag for å kunne prioritere mellom 

ulike områder som bør bli gjenstand for forvaltningsrevisjon.  

Analysens detaljeringsgrad 

Kommunens virksomhet er i dag inndelt i 6 tjenesteområder: 

 Administrasjon og ledelse

 Eiendom

 Teknikk og miljø

 Kultur, frivillighet og fritid

 Helse og omsorg

 Oppvekst

Hvert tjenesteområde har ansvar for flere oppgaver og kan bestå av flere virksomheter.  I 

tjenesteområdet Administrasjon og ledelse inngår rådmannens administrasjons- og 

ledelsesfunksjoner og tjenesteområdet har et overordnet fagansvar for hele virksomheten. 

På bakgrunn av dette mener vi risikokartleggingen bør ta utgangspunkt i de 6 

tjenesteområdene. 

For å sikre tilstrekkelig dybde mener vi risiko innenfor hvert av tjenesteområdene bør 

kartlegges med tanke på for eksempel følgende dimensjoner: 

 Regeletterlevelse

 Økonomi

 Produktivitet

 Måloppnåelse

Kartlegging av risiko 

Kontrollutvalgsboka skiller mellom tre hovedkilder for informasjon som kan benyttes for å 

kartlegge og identifisere risiko knyttet til kommunens tjenesteområder: 

1. Skriftlig og muntlig informasjon fra kommunen

2. Informasjon fra eksterne offentlige kilder

3. Kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap om virksomheten

På bakgrunn av dette, samt Kontrollutvalgets ønske om sterkere involvering og konkrete 

innspill til informasjonskilder som bør benyttes, foreslår vi følgende prosess for 

kartlegging av risiko: 

1. Informasjonsinnsamling

 Kommunerevisjonen innhenter informasjon om de seks tjenesteområdene ut fra

nøkkeltall, målsettinger og lovkrav, samt revisjoner/tilsyn som er gjennomført på

området.
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Kommunerevisjonen 

 Kommunerevisjonen innhenter risikovurderinger fra sentrale personer i

administrasjonen (direktører og virksomhetsledere) og politikere (eksempelvis

gruppeledere eller komitéledere). Vi ser det som mest effektivt at denne

informasjonen hentes inn ved hjelp av (elektroniske) spørreskjemaer.

 Kontrollutvalget inviterer ordfører til møte for at ordfører kan gi sine innspill til

risikoområder/overordnet analyse

 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møte for at rådmannen kan presentere sin

internkontroll/eventuelt gi andre innspill til overordnet analyse

 Kommunerevisjonen utarbeidet et dokument over innsamlet informasjon.

2. Kontrollutvalgets egne risikovurderinger

 Kommunerevisjonen legger opp til at Kontrollutvalget etter sine diskusjoner

oppsummerer risikovurderingene i et skjema der tjenesteområdene vurderes på en

skala fra 1-3 ut fra sannsynlighet og konsekvens for manglende måloppnåelse,

regeletterlevelse, produktivitet og økonomi på områdene.

 På bakgrunn av innsamlet informasjon og kontrollutvalgets risikovurderinger

utarbeider kommunerevisjonen et helhetlig dokument som viser identifiserte

risikoområder og hvordan de rangeres (høy-middels-lav risiko).

Vesentlighetsvurderinger 

For å kunne prioritere mellom område i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, 

må kontrollutvalget vurdere skjønnsmessig hvilke områder som er mest vesentlige. Disse 

prioriteringene danner så grunnlaget for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon.
7

Som nevnt tidligere kan vesentlighet vurderes ut fra ulike perspektiver, eksempelvis: 

 Økonomisk perspektiv

 Politisk perspektiv

 Brukerperspektiv

 Medarbeiderperspektiv

 Samfunns- og miljøperspektiv

Vi foreslår følgende prosess for Kontrollutvalgets vurdering av vesentlighet: 

 Kontrollutvalget drøfter og «stemmer over» vesentlighet ut fra ulike perspektiver,

basert på risikokartlegging. Vurderinger som blir gjort i møtet vil danne

grunnlaget for en prioritering av områder for forvaltningsrevisjon og KUs

utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

 Kommunerevisjonen ferdigstiller overordnet analyse ut fra risikokartleggingen og

vesentlighetsvurderingene som er gjort.

7
 Kontrollutvalgsboka s. 79 
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Framdrift: 

Arbeidet med overordnet analyse for 2015 kan gjøres med følgende framdrift: 

Sak Tidsplan 

Kommunerevisjonen gir en overordnet presentasjon av 

forvaltningsrevisjon, plan for forvaltningsrevisjon og 

overordnet analyse til nytt Kontrollutvalg.  

Avklaring mht prosess for overordnet analyse 

Kommunerevisjonen påbegynner arbeidet med innhenting av 

informasjon om tjenesteområdene (nøkkeltall, målsettinger, 

lovkrav, tidligere revisjoner med mer). Innhenter sentrale 

politikeres og administrasjonens vurderinger av risikoområder 

(spørreskjema) Resultatet av undersøkelsen kan legges frem for 

KU når det er ferdigstilt.  

November 

Ordfører inviteres til møtet i KU for å gi sine 

innspill/vurderinger til overordnet analyse.  

Rådmannen inviteres til møtet for å snakke om risikoområder 

og sin internkontroll. 

Det foreslås at dette gjøres i separate møter. 

Desember 

Kontrollutvalget drøfter mulige risikoområder innenfor 

kommunens tjeneste-/ansvarsområde, basert på 

kommunerevisjonens dokument og eventuell presentasjon av 

denne, medlemmenes kompetanse og egne erfaringer.  

Risiko på ulike områder vurderes ut fra 

konsekvens/sannsynlighet i eget skjema. 

Januar 

Kommunerevisjonen bearbeider informasjonen som 

framkommer gjennom risikovurderinger og utarbeider et 

enhetlig dokument over risikoområder 

Kontrollutvalget diskuterer vesentlighet for risikoområdene.  

Det blir lagt opp til å vurdere vesentlighet ut fra ulike 

perspektiver. Vurderinger som blir gjort i møtet vil danne 

grunnlaget for en prioritering av områder for 

forvaltningsrevisjon. 

Februar 

Kommunerevisjonen ferdigstiller overordnet analyse Mars 

Kontrollutvalget utarbeider Plan for forvaltningsrevisjon Mars 

Framdriften kan justeres i henhold til Kontrollutvalgets ønsker. 

Avslutning 

Vi mener at slik vi har lagt opp prosessen, vil dette gi en grundig kartlegging av 

risikoområder, der forskjellige og relevante informasjonskilder benyttes. Prosessen vil 

sørge for at analysen blir godt forankret i Kontrollutvalget. Samtidig vil en slik prosess 
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kunne være tidkrevende. Prosessen og framdriften bør vurderes opp mot tids- og 

ressursbruk for utarbeidelse av overordnet analyse.  

Viktig avklaring 

Det er krav om at Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon minst én 

gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert. Imidlertid kan det være fordelaktig med kortere planperioder. Gitt blant annet 

vedtak om bytte av revisjonsordning bør Kontrollutvalget ta stilling til om plan for 

forvaltningsrevisjon skal utarbeides for en kortere periode. Det bør også tas stilling til om 

det er kommunerevisjonen som skal bistå i arbeidet med å utarbeide den overordnede 

analysen. 

Vedlagt følger eksempel som viser hvordan overordnet analyse for et tjenesteområde kan 

presenteres. Informasjonen gitt er ikke utfyllende og er ment som en illustrasjon. 
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Eksempel på prosess overordnet analyseforvaltningsrevisjon for 

tjenesteområdet kultur, frivillighet og fritid. 

Revisjonen vil presentere hvert enkelt tjenesteområde samt de virksomheter 

tjenesteområde omfatter. I forkant av presentasjonen for kontrollutvalget vil revisjonen 

innhente risikovurdering fra aktuelle politikere og ansatte i administrasjonen. Trolig vil 

dette bli gjort gjennom elektroniske spørreskjema. Resultatet vil bli sammenstilt og 

presentert for kontrollutvalget i forkant av deres risikovurdering.  

Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmann til møte for at de kan gi sine innspill til 

risikoområder/overordnet analyse. Dette vil også skje i forkant av kontrollutvalgets 

risikovurdering. 

1. Presentasjon av tjenesteområde. Eksempel: kultur, frivillighet og

fritid

Tjenesteområdet omfatter virksomhetene bibliotek, kulturskole, kulturhus og idrett og 

friluft. I tillegg omfatter tjenesteområdet viktige virksomheter som utøves av andre i 

nært samarbeid med kommunen, slik som kulturminnevern, stiftelsen Akershus 

fylkesmuseum, Asker kirkelige fellesråd og øvrige trossamfunn. Området frivillighet og 

folkehelse ligger også til dette tjenesteområdet.  

1.1. Lovkrav: 
Området kan omfattes av lovkrav innen for eksempel Plan og bygningsloven, 

Kommunehelsetjenesteloven, Lov om folkebibliotek, Kulturlova, Opplæringsloven § 13-6 

Musikk- og kulturskoletilbod. 

1.2. Økonomi/produktivitet: 
Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 142,8 

millioner kroner i 2015. 

Driftsbudsjett: 

1

1
 Tabell hentet fra HP 2015-2018 
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Totalt tildeles om lag 15 millioner kroner i årlige driftstilskudd til ulike lag og foreninger. Totalt 203 
trossamfunn og livssynsorganisasjoner mottar tilskudd.  

Investeringsbudsjett: 

Vi vil også vurdere om aktuelle tall fra investeringsbudsjett/regnskap skal presenteres. 

KOSTRA-tall: 

2

3

1.3. Måloppnåelse: 
Norsk kulturindeks rangerer Asker kommune som nr. 43 av samtlige kommuner i Norge.  
Kommunebarometeret har rangert Asker kommune som nr. 133 innenfor kultur (idrett er også i 
innebefattet i denne kategorien).  

Kultur 

Kulturplanen (2016-2026) ble vedtatt i september 2015. Kulturplanen inneholder 20 mål 

og over 100 tiltak. Seks temaer for kulturarbeid i Asker prioriteres: 

 Arena for kulturutøvelse

 Barn og unge

 Frivillighet og folkehelse

 Inkludering og mangfold

2
 Tabell hentet fra HP 2015-2018 

3
 Tabell hentet fra HP 2015-2018 
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 Kommunal organisering

 Profesjonelt kunst- og kulturarbeid

Strategisk plan for biblioteket ble behandlet i kommunestyret 10. mars 2015. Det ble 

vedtatt at biblioteket utvikles etter følgende langsiktige strategi: 

 Asker bibliotek videreutvikles til å bli et av landets beste og mest besøkte

bibliotek.

 Hovedbiblioteket i Asker sentrum utvikles i henhold til bibliotekloven i takt med

samfunnsutviklingen og brukernes behov ved at nye oppgaver tillegges

biblioteket.

 Bibliotektilbudet i Heggedal samlokaliseres med andre virksomheter i det nye
innbyggertorget.

Arbeidet med strategisk plan for visuell kunst fortsetter i 2015. 

Natur og idrett 

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2015 angir mål og tiltak 

innenfor tre satsingsområder: 

 Uorganisert aktivitet

 Aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelle og eldre

 Anleggsutvikling

Kommunen har stort fokus på kapasitet, dekningsgrad og grunnlag for en rettferdig 

fordeling av treningstid i ishaller. Det er utarbeidet reglement for tildeling av treningstid 

til idrett i Asker kommune (Askermodellen). Modellen ble revidert i 2014.  

Kommunen ønsker å stimulere til ytterligere bruk av kommunens natur og 

friluftsområder. I den forbindelse er det viktig med god informasjon til innbyggerne, og 

godt vedlikehold samt tilrettelegging av turstier og nærmiljøanlegg. 

Prosjektet «IdrettsGlede for alle» skal over i en driftsfase fra 2015, og tilskuddet på 

200 000 kr inkluderer Asker Idrettsråds administrasjon av tiltaket.  

Anleggsutvikling innenfor Idrett og friluftsliv er prioritert. 

Frivillighet 

Kommunen vil gjennomføre kurs i rekrutering og søking om tilskuddsmidler. 

Frivillighetsmeldingen 2013 ble vedtatt i januar 2014 med visjonen «det skal være lett å 

være frivillig i Asker».  Gjennom denne meldingen ønsker Asker kommune å legge til 

rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter 

og foreningsliv. Frivillighetsmeldingen angir en rekke mål for den enkelte, 

organisasjoner, kommunen og for samfunnet 

1.4. Hva har kontrollutvalget fokusert på: 
I Asker er det ikke gjennomført forvaltningsrevisjoner innenfor tjenesteområdet de siste 

4 årene. NKRFs forvaltningsrevisjonsregister viser at det siden 2012 er gjennomført 15 

forvaltningsrevisjoner på området i andre kommuner. Fokuset her har i hovedsak vært 

økonomiske forvaltning og styring særlig av tilskudd innen kultur og idrett, men også 

bruk av idrettshaller og anskaffelser på området. 
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2. Risikovurdering

Videre skal kontrollutvalget gjøre en risikovurdering av Idrett og fritidstilbudet i Asker 

kommune. Med risiko mener vi i denne sammenhengen faren for at det kan forekomme 

avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt 

for virksomheten. Formålet er å avdekke mangler og svakheter som fører til avvik 

innenfor kommunens virksomhetsområder.  

Risikovurdering er sammensatt av to elementer: 

- Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer 

- Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 

Vurdering av risiko (om den er høy/lav) vil avhenge av hvordan man vurderer 

konsekvens, og sannsynlighet for at en gitt situasjon inntreffer.  

Høy sannsynlighet og stor konsekvens vil bety høy risiko. Lav sannsynlighet og lav 

konsekvens vil bety lav risiko.4 Analysen må også ta hensyn til eventuelle tiltak ledelsen 

har satt i verk for å minske risikofaktorene.  

Etter revisjonens presentasjon av tjenesteområdene, samt kontrollutvalgets samtaler 

med ordfører og rådmann, skal kontrollutvalget gjøre en risikovurdering innenfor hvert 

tjenesteområde. Dette vil bli gjort i form av avkryssing i tabell. (Se vedlegg 1 for full 

tabell for tjenesteområdet kultur, frivillighet og fritid.) 

Tabell for risikovurdering på tjenesteområde: 

Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Sum 

4
 Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse. NKRF 2010. side 24. 
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3. Grunnlag for vesentlighet 
 

KU vil få presentasjon av funn i forhold til sannsynlighet og konsekvens og vil få skjema 

for utfylling hvor man skal rangere de ulike områdene ut ifra hvor vesentlig man mener 

det er. Dette blir en subjektiv vurdering. Kontrollutvalgets rangering av 

tjenesteområdene vil så bearbeides og områdene vil bli rangert ut ifra KU sin vurdering 

av vesentlighet.  

Med vesentlighet mener vi i denne sammenhengen en samlet vurdering av 

alvorlighetsgraden i den trussel som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til 

kommunens måloppnåelse.  

Vesentlighet vil si det som har størst negativ betydning, og kan vurderes ut ifra ulike 

perspektiver: 

- Økonomisk perspektiv 

- Politisk perspektiv 

- Brukerens perspektiv 

- Medarbeiderens perspektiv 

- Samfunns- og miljøperspektiv 

Resultatet av risikoanalysen vil bli presentert i et diagram sammenstilt med de andre 

tjenesteområdene. 

 

 

Dersom et område har høy sannsynlighet og høy konsekvens burde det vurderes som 

vesentlig, og det bør vurderes å gjøre en forvaltningsrevisjon på område. Det kan også 

være aktuelt å se på det enkelte tjenesteområdet for å se om det er et spesielt område 

som skiller seg ut som kunne vært aktuelt for en eventuell forvaltningsrevisjon. Som for 

eksempel idrett og friluft i eksempelet vårt.  

1

2

3

1 2 3

Risikovurdering alle tjenesteområder 

Oppvekst 

Admin. og ledelse 

Teknikk og miljø 

Helse og omsorg 

Eiendom 

Kultur, frivillighet og fritid 
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Derfor vil det også bli laget grafer for hvert enkelt tjenesteområde. 

 

 

Grafen for kultur, frivillighet og fritid vil vise områder innenfor hvert enkelt 

tjenesteområder som det kan være aktuelt å se nærmere på. Idrett og friluft er et 

område som er vurdert som å ha høy sannsynlighet for at risikofaktor inntreffer og stor 

konsekvens dersom den inntreffer. Derfor vurderes det som et område med høy risiko og 

kan være et område kontrollutvalget kan vurdere for forvaltningsrevisjon. Bibliotek, 

trossamfunn og livssynsorganisasjoner samt samarbeid med frivillige og andre har lav 

risiko og er derfor ikke så aktuelt i forhold til en forvaltningsrevisjon. 

Videre kan det være interessant for kontrollutvalget å se på resultatet av avkryssingen i 

forhold til risiko på de forskjellige områdene.  

 

Eksempel på avkryssing: Idrett og friluft 

  Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet 3 3 2 2 2,5 

Konsekvens 2 3 2 3 2,5 

Sum 2,5 3 2 2,5   

 

Denne tabellen kan være aktuell for kontrollutvalget dersom de bestemmer seg for at  Idrett og 
friluft er et område som kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.   

Ut fra tabellen vil kontrollutvalget da kunne se hvilke dimensjoner innenfor tjenesteområdet det er 
knyttet høyest sannsynlighet for at risikofaktorer inntreffer og høyest vurdert konsekvens. Dette ville 
da mulig innfallsvinkel/problemstilling for en forvaltningsrevisjon. Samme tabell vil også finnes for de 
andre områdene.  
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Vedlegg 1. Eksempel på utkrysningsskjema for tjenesteområdet 

kultur, frivillighet og fritid: 

Bibliotek 

 
  Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet      

Konsekvens      

Sum       

Kulturskole 
 

  Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet      

Konsekvens      

Sum       

Kulturhus 
 

  Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet      

Konsekvens      

Sum       

Idrett og friluft 
 

  Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet      

Konsekvens      

Sum       

Samarbeid med frivillige og andre 

 
  Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet      

Konsekvens      

Sum       

 

Trossamfunn og livssynsorganisasjoner 

 
  Lovkrav Økonomi Produktivitet Måloppnåelse Sum 

Sannsynlighet      

Konsekvens      

Sum       
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62/2015 Økonomirapportering for revisjonen 2. tertial. 21.9.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Økonomirapportering for revisjonen 2. tertial 2015.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om tertialvise økonomirapporter fra kommunerevisjonen, ref. 

vedtak i sak 13/14. Til dette møtet legger revisjonen frem regnskap for 2. tertial 2015, se 

vedlegg 1 til saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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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 ku210915 10.09.2015 

Innspill til sak: Økonomirapportering for revisjonen 2. tertial 2015 

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

tertialvise økonomirapporter for enheten. Til kontrollutvalgets møte i september, rapporteres 

kommunerevisjonens regnskap for 2. tertial 2015.  

Kommunerevisors vurdering 

Nedenfor presenteres en oversikt over regnskap per 31. august sammenliknet med periodisert 

budsjett. Totalt regulert budsjett for 2015 presenteres også. Budsjettet er fordelt over året ut 

fra forventning om når kostnad/inntekt inntreffer. 

Kommunestyrets vedtak (sak 21/15 Månedsrapport økonomi - desember 2014) om overføring 

av mer-/mindreforbruk fra 2014 er lagt inn i budsjettet i juni med kr 1,1 mill. Det er foretatt 

noen fordelinger /justeringer av budsjett iht faktisk og forventet bruk.  

For 2. tertial har kommunerevisjonen et samlet mindreforbruk på kr 1.195.566 i forhold til 

periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønnsmidler, ikke benyttet 

overført mindreforbruk fra 2014 samt mindreforbruk på enkelte utgiftsposter. Videre er det 

ikke budsjettert med refusjonsinntekter.  

Posten konsulenttjenester består av hhv kjøp av vikar forvaltningsrevisjon og kjøp av ekstern 

ressurs i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt innen plan og bygg. Sistnevnte i 

henhold til kontrollutvalgets vedtak i møte 27.04.15 (sak20/15) der kontrollutvalget stilte sine 

disponible midler til rådighet. Kostnaden ble totalt kr 139.950 og er i sin helhet belastet 

revisjonens budsjett.  

Grunnet kommunerevisjonens situasjon i påvente av avklaring rundt organisering har 

kommunerevisor valgt å benytte innleid vikar istedenfor ansettelse i vakant stilling. Nå etter at 

beslutning om konkurranseutsetting er fattet vil nødvendig disponible midler bli brukt til 

ivaretagelse av revisjonsoppdraget og også ivaretagelse av ansatte i kommunerevisjonen. Det 

er derfor vanskelig nå å gi en prognose for ventet resultat. Dog er det ikke planlagt 

merforbruk.  

Brita Arvidsen 

kommunerevisor 
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Konto Konto tekst Regnskap  

2. tertial

Budsjett

 2. tertial

Avvik i kr Regulert 

budsjett 2015

10100 Fastlønn -Drift 2 386 156,44 2 760 121,71 373 965,27 4 400 000,00

10400 Overtid - Drift 6 608,91 28 276,56 21 667,65 45 000,00

10409 Anordning art 040 - Drift -944,59 0,00 944,59 0

10900 Pensjonsinnskudd - Drift 431 767,70 513 123,60 81 355,90 770 000,00

10990 Arbeidsgiveravgift - Drift 395 684,66 464 475,75 68 791,09 740 000,00

10999 Anordning art 099 - Drift -133,19 0,00 133,19 0

Lønn og sosiale utgifter 3 219 139,93 3 765 997,62 546 857,69 5 955 000,00

11000 Kontormateriell - Drift 3 687,71 4 331,60 643,89 6 500,00

11003 Aviser, tidsskrifter og faglitteratur - Drift 13 538,00 14 004,80 466,80 14 000,00

11150 Matvarer - Drift 8 782,85 8 188,72 -594,13 12 288,00

11151 Bevertning - Drift 8 157,00 6 664,73 -1 492,27 10 000,00

11290 Annet forbruksmateriell - Drift 10 758,80 13 328,00 2 569,20 20 000,00

11501 Kurs - ekstern arrangør - Drift 41 975,00 68 830,00 26 855,00 130 000,00

11600 Opplysningspl. utg. og godgj. i.f.m. Reiser - Drif 2 718,28 3 331,20 612,92 5 000,00

11699 Anordninig art 165 - Drift -1 073,08 0,00 1 073,08 0,00

11700 Transport og ikke oppg.pl. reiseutgifter - Drift 4 167,47 6 664,80 2 497,33 10 000,00

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. - Drift 87 062,32 80 087,36 -6 974,96 102 400,00

12000 Inventar og utstyr - Drift 7 300,00 6 664,00 -636,00 10 000,00

12005 Kontormaskiner - Drift 2 128,00 3 000,00 872,00 3000,00

12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift 0,00 6 664,00 6 664,00 10 000,00

12210 Leie av kontormaskiner - Drift 8 249,93 9 993,60 1 743,67 15 000,00

12700 Konsulenttjenester - Drift 338 231,34 392 209,30 53 977,96 488 412,00

12900 Internkjøp u/kontrakt - Drift 2 450,00 2 998,80 548,80 4 500,00

Kjøp av varer/tjenester 538 133,62 626 960,90 88 827,29 841 100,00

14290 Mva - generell kompensasjonsordning - Drift 102 121,66 89 984,00 -12 137,66 135 000,00

Overføringsutgifter 102 121,66 89 984,00 -12 137,66 135 000,00

14900 Reserverte bevilgninger/avsetninger - Drift 0,00 455 269,65 455 269,65 683 323,00

Reserverte bevilgninger 0,00 455 269,65 455 269,65 683 323,00

Utgift 3 859 395,21 4 938 212,17 1 078 816,97 7 614 423,00

16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester - Drift -198 300,00 -175 002,86 23 297,14 -175 000,00

Salgsinntekter -198 300,00 -175 002,86 23 297,14 -175 000,00

17100 Sykelønnsrefusjoner - Drift -14 204,00 0,00 14 204,00 0

17101 Fødselspermisjonrefusjon - Drift -66 125,00 -3,20 66 121,80 0

17290 Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet - Drift -102 121,66 -89 984,00 12 137,66 -135 000,00

17700 Refusjon fra andre (private) - Drift -4 990,60 -4 002,00 988,60 -4 000,00

Refusjoner -187 441,26 -93 989,20 93 452,06 -139 000,00

Inntekt -385 741,26 -268 992,06 116 749,20 -314 000,00 

Netto 3 473 653,95 4 669 220,11 1 195 566,17 7 300 423,00
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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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51Sak nr. Sak Møtedato 

64/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21.9.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 76 – 85/2015

2. Oversikt over saker til behandling 2015.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

vedleggene.  

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Postliste for kontrollutvalget i Asker 2015 

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

76 25.8.15 25.8.15 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen 

Protokoll 410.5.4 

77 25.8.15 25.8.15 x Ordfører Særutskrift sak 49 410.5.5 

78 25.8.15 25.8.15 x Revisor Særutskrift sak 53 410.5.5 

79 25.8.15 25.8.15 x Boxs arkitektstudio Særutskrift sak 51 410.5.5 

80 25.8.15 25.8.15 x Varsla Bygg AS Særutskrift sak 52 410.5.5 

81 8.9.15 8.9.15 x Revisor Forvaltningsrevisjonsrapport SFO 410.5.1 

82 8.9.15 8.9.15 X Revisor Forvaltningsrevisjonsrapport 
saksbehandlingsrutiner i planseksjonen 

410.5.1 

83 11.9.15 11.9.15 X Revisor Økonomirapport 2. tertial 410.5.1 

84 11.9.15 11.9.15 Revisor Prosess overordnet analyse med vedlegg 410.5.1 

85 14.9.15 14.9.15 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen 

Innkalling 410.5.1 

Referert i møtet 21.9.15 
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Oppdatert 14.9.15 

1 

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  Henvendelse fra Box: Kontrollutvalget ber om rådmannens

kommentarer til de påstander som er satt frem om administrasjonens

behandling av saken til neste møte. Ref 13/15.

 Årsregnskap 2014. Revisjonsberetning.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.
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                                                                 Oppdatert 14.9.15 
 
 

2 
 

Møte Saker 

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.  

 Rapportering fra kommunerevisjonen.  

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Referater orienteringer og diskusjoner. 

9. juni kl. 08.00  Vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon 

  15. juni  

 

 Henvendelse til utvalget fra I. T. Vevatne om Dregsrudsaken og habilitet. 

 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. 

 Kontrollutvalget ber revisjonen følge tilbakemelding på FR på kommunens 

eiendeler videre og gi en tilbakemelding til utvalget innen første halvår 2015. 

(Sak 78/14).  

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

 Selskapskontroll VEAS, rapport (samarbeidsprosjekt Oslo, Bærum og Asker 

kommunerevisjoner)  

 Revisors uavhengighetserklæring.  

 Konkurransegrunnlag for anskaffelse av sekretariat til kontrollutvalget.  

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial.  

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

24. august  

(flyttet fra 17.8) 

 

 Oppfølging av Sak 81/14: Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan revisjonens anbefalinger når det gjelder 

avvikene Fylkesmannen avdekket er fulgt opp innen utgangen av 

valgperioden og rapportere til kommunestyre ref k-styrebehandlingen. 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i 

inneværende valgperiode. (KU-sak 2-14). Og rapportere tilbake til 

kommunestyret her også selv om det ikke kom i vedtaket. 

 Brev fra Boxs av 30.6.15 angående undersøkelse i Plan og bygg. 

 Henvendelse fra Varsla Bygg se epost 3.7. 

 Drøfting av overordnet analyse for neste periode. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 
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                                                                 Oppdatert 14.9.15 
 
 

3 
 

Møte Saker 

 Referater orienteringer og diskusjoner. 

21. september 

Randi Bølseth møter for Astrid 

Nesland 

 

 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester - konkurransekriterier 

 FR Skolefritidsordning, rapport leveres i september 

 FR/undersøkelse - plan og bygg ref sak 20/15. 

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Referater orienteringer og diskusjoner. 

19. oktober  
 

 Velkommen til nytt kontrollutvalg. Opplæring. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.  

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen. 

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014. Flyttes til 

novembermøtet 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

16. november  

 

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen. 

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014. Flyttet fra 
novembermøtet 

 Overordnet analyse – første utkast ? 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.  

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.  

14. desember  

 

 Rådmannen – Orientering med vekt på utfordringer og internt 

revisjonsarbeid. 

 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.  
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                                                                 Oppdatert 14.9.15 
 
 

4 
 

Møte Saker 

 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. 

 revisor bes gi utvalget en tilbakemelding om den videre oppfølging av 

nummerert brev nr. 7 i administrasjonen i løpet av året.   

2016  Årsrapport 2015 

 Kontrollutvalget ber revisjonen følge rådmannens oppfølging av 

FR på kommunens eiendeler videre, og gi en tilbakemelding til 

utvalget første halvår 2016 – sak 38/15. 

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene i FR rapport om tjenester til barn med 

nedsatt funksjonsevne er fulgt opp medio 2016 – sak 40/15. 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015 

Sist redigert 14.09.2015 1 

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 



180

Vedlegg 3 til sak 64/15



Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 14.09.2015 2 

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. 
 

     

16.3.15  11/2015 Vurdere alternativer for 
revisjon. 

Redegjørelsen fra advokatfirmaet Hjort ble tatt til 

orientering. Hjorts vurdering vil bli presentert i et 

ekstramøte 1. juni. 

     

  12/2015 Orientering om ledelse og 
styring i Asker kommune. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  13/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter. 

Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer til de 

påstander som er satt frem om administrasjonens 

behandling av saken til neste møte. 

Særutskrift sendt  
17.3.15 

    

  14/2015 Økonomirapportering 2014 
fra revisjonen. 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til 

orientering. 

     

  15/2015 Orientering vedrørende 
revisjonens budsjett 2015. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Revisor bes om 

å orientere utvalget om reversering av innsparingen. 

     

  16/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      

  17/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

  18/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  19/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

27.4.15  20/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter.  

Kontrollutvalget ber revisjonen om å komme tilbake med 

en rapport om følgende påpekte forhold: rutiner som 

sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt 

journalføring, konsekvenser av fristbrudd for kommunen, 

Særutskrift sendt 
28.4.15 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 14.09.2015 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom Plan- 

og bygningssjef og Kommuneplansjef og om kommunen 

har tilfredsstillende kompetanse i Plan- og 

bygningsetaten. Utvalget ber revisjonen om at rapporten 

foreligger til septembermøtet.  

 

Utvalget stiller sine disponible midler til rådighet til dette 

arbeidet. 
  21/2015 Årsregnskap og 

årsberetning 2014. 
Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 

årsregnskap og årsberetning 2014 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes 

kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Særutskrift sendt 
28.4.15 

    

  22/2015 Nummerert brev nr. 7 for 
regnskapsåret 2014. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisor gi 

utvalget en tilbakemelding om den videre behandling i 

administrasjonen i løpet av året.   

Særutskrift sendt 
28.4.15 

    

  23/2015 Vurdere alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon – orientering om 
fremdrift. 

Ekstramøtet 1. juni ble utsatt til 9. juni kl. 08.00      

  24/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      

  25/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

  26/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

  27/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

18.5.15  28/2015 Vurdere alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon – orientering fra 
Hjort. 

Kontrollutvalget ber om å få rådmannens vurdering 

senest fredag 5. juni Det samme gjelder revisjonens notat. 

Hjort inviteres til å være tilstede ved åpningen av møtet 

9. juni for å svare på eventuelle spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

     

  29/2015 Oppfølging av varslingssak. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. Saken 

anses med dette som lukket. 

     

  30/2015 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2016. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 14.09.2015 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2016. 

 
 

Poster 
Budsjett 

2016 

Kontrollutvalge
t 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

410 000.-. 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

150 000.- 

 Sum 560 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  6 250 000.- 

Totalt   7 000 000.- 

   

Forslag til budsjett for kommunerevisjonen 

forutsetter at kommende lønnsoppgjør 

kompenseres med sentrale midler og at mer-

/mindreforbruk overføres. 
 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 

kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker 

kommune 2016. 
 

  31/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  32/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

  33/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  34/2015 Eventuelt. Fra behandlingen: Leder tok opp at kontrollutvalget vil 

bestille overordnet analyse som kan ligge klar til det nye 

kontrollutvalget starter opp. 

Ingen vedtak. 

     

9.6.15  35/2015 Vurdering av alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon. 

Saken legges frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede 

Særutskrift sendt 
9.6.15 

    

183



Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 14.09.2015 5 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

interkommunalt samarbeid om revisjon innen 

årets utløp.  

2. Dersom dette ikke fører frem, kommer 

kontrollutvalget tilbake til kommunestyret 

med en ny sak. 

 

Vedtatt mot en stemme (Brunsell). 
  36/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

15.6.15 37/2015 Tilbakemelding fra 
rådmannen om oppfølging 
av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapport 
FDV Eiendom 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen 

om hvordan anbefalingene er fulgt opp til 

orientering. Saken anses med dette som lukket. 
 

     

 38/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
Kommunenes Eiendeler. 

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om 

oppfølging av forvaltningsrevisjon på 

kommunens eiendeler til etterretning. 

2. Utvalget vil uttrykke bekymring for manglende 

implementering av pålegg fra kommunestyrets 

vedtak 10.6.14. 

3. Kontrollutvalget ber revisjonen følge saken 

videre, og gi en tilbakemelding til utvalget første 

halvår 2016 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 39/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget – habilitet i 
Drengsrudsaken. 

Saken blir ikke å behandle. 
 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 40/2015 Forvaltningsrevisjonsrappor
t - Tjenester til barn med 
nedsatt funksjonsevne. 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til 

orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til 

orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om 

å følge opp revisjonsrapportens funn og 

anbefalinger.  

c. Kontrollutvalget innhenter 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

184



Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 14.09.2015 6 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp medio 

2016. 
 41/2015 Eierskapskontroll VEAS 1. Kontrollutvalget tar rapporten om 

eierskapskontroll i VEAS til orientering. 

2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

 Kommunestyret tar rapporten om 

selskapskontroll i VEAS til orientering.  

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 42/2015 Konkurransegrunnlag for 
anskaffelse av sekretariat til 
kontrollutvalget. 

Rådmannen endrer konkurransegrunnlaget i samsvar 

med innspillene gitt av kontrollutvalget. 

     

 43/2015 Revisors 
uavhengighetserklæring 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet i forhold til Asker kommune for 

revisjonsåret 2015/2016 tas til etterretning. 

     

 44/2015 Økonomirapportering fra 
revisjonen 1. tertial 2015. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.      

 45/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      

 46/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering.      

 47/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      

 48/2015 Eventuelt Møtet 17. august flyttes til 24. august.      

24.8.15 49/2015 Oppfølging av tilsynssak og 
kommunerevisjonens 
undersøkelse 
Samhandlingsrutiner ved 
overgangsfaser 
korttidsopphold og hjem. 

1. Kontrollutvalget har merket seg at avvikene nå er 

lukket. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 Kommunestyret har merket seg at avvikene 

som ble avdekket av Fylkesmannen er lukket, 

og tar saken til orientering. 

 

     

 50/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
rusomsorg og ettervern. 

Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i 

rapporten om rusomsorg og ettervern har gitt effekt for 

brukerne. Saken anses med dette som lukket. 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 14.09.2015 7 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 51/2015 Henvendelse angående 
undersøkelse Plan- og 
Bygg 2015. 

Kontrollutvalget avventer endelig rapport som legges 

frem i neste møte. 

 

     

 52/2015 Henvendelse fra Varsla 
Bygg. 

Kontrollutvalget finner ikke grunnlaget i henvendelsen 

godt nok til å kunne behandle saken. 

     

 53/2015 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen legge frem et 

forslag til prosess og innretning for arbeidet med 

overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2016 – 2020 til neste møte. 

     

 54/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 

     

 55/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

 

     

 56/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

     

 57/2015 Eventuelt Ingen vedtak. 
 

     

       ok 
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Sak nr. Sak Møtedato 

65/2015 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 21.9.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ble på forrige møte enige om at utvalget skal følge med på aktuelle saker 

som drøftes i kommunestyret og hovedutvalgene, og bringe informasjon om dette til 

kontrollutvalget. Utvalgene ble 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 orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

66/2015 Eventuelt. 21.9.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Tom Brunsell har varslet at han vil ta opp følgende sak: 

Bør KU ha en realitetsdrøftelse av spørsmålet om ordføreren kan har brutt kommunens regler 

om plikten til å levere reiseregning etter utenlandsreise på kommunenes kostnad, jfr. avis 

artikkel i Budstikka. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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