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Arkivsak-dok. 17/00043-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN OG 
OMVISNING PÅ FORNEBU BRANNSTASJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har lagt opp til å besøke ulike kommunale virksomheter og 
tjenesteproduksjon organisert i selskaper. Dette som et ledd i å bli kjent med den 
kommunale forvaltningen, og for at virksomhetene skal bli kjent med kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget drøftet aktuelle virksomhetsbesøk i møtet 27.2.17, og ba sekretær 
legge til rette for at utvalget kan besøke Kulturhuset, Isi og brannvesenet i 2017. 
Besøket hos brannvesenet ble lagt til desembermøtet. 
 
Kontrollutvalget vil få en orientering om ABBV og omvisning på Fornebu 
brannstasjon. 
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Arkivsak-dok. 17/00005-15 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

PROTOKOLL 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.2017. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Bærum kontrollutvalg 
 

Dato: 23.10.2017 kl. 17:00 
Sted: Ordførersalen, Bærum kommune 
Arkivsak: 17/00004 

 
Tilstede: Per Arne Nyberg, leder (Ap) 

Carl Wilhelm Tyrén, nestleder (Frp) 
Hilde Solberg Øydne (H) 
Kaare Granheim (KrF) 
Hulda Tronstad (V) 

Møtende 
varamedlemmer: 

 
Forfall: 

 
Andre: Fra Bærum kommunerevisjon møtte Revisjonssjef Per-Martin 

Svendsen, fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Morten 
Mjølsnes og forvaltningsrevisor Kristin Løseth. 

 
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus IKS 

 

SAKSKART Side 

Saker til behandling 

 

62/17 
17/00005- 
13 

 

Protokoll 
 

3 

 

63/17 
17/00061- 
10 

 

Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018 
 

4 

64/17 17/00090-2 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 5 

 

65/17 
17/00024- 
20 

 

Brukerundersøkelse revisjonen 2017 
 

6 

 

66/17 
17/00011- 
14 

 

Referater 
 

7 

 

67/17 
17/00012- 
14 

 

Eventuelt 
 

8 

 

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 



69/17 Protokoll

2 

Møtet ble hevet kl. 17.30. 
 

 

 

 

Bærum, 25.9.2017 
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Saker til behandling 
 

 

 
 

62/17 Protokoll 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.10.2017 62/17 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.9.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 

 

 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.9.2017 godkjennes slik den foreligger. 
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63/17 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018 
 

 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.10.2017 63/17 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide konkrete forslag til 
forvaltningsrevisjoner i samsvar med innspillene som kom frem på møtet. 

2. Kontrollutvalget ønsker en samlet oversikt over forslagene på utvalgets 
desembermøte. 

 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet saken. Følgende tema ble foreslått for forvaltningsrevisjoner i 
2018: Barnevern, mobbing (står allerede på listen), byggesaker, oppfølging av 
elever, sammenligning av kriterier for anskaffelser 

 
Revisjonen lager en oversikt over de nye temaene til neste møte. 

 
Kontrollutvalget vil legge Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017 til grunn for 
arbeidet med forvaltningsrevisjoner i 2018. 

 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 

 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide konkrete forslag til 
forvaltningsrevisjoner i samsvar med innspillene som kom frem på møtet. 

2. Kontrollutvalget ønsker en samlet oversikt over forslagene på utvalgets 
desembermøte. 
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64/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 
 

 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.10.2017 64/17 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1.  Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Bærum 
kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 
budsjett for kontroll og tilsyn for 2018: 

 2017 2018 

Revisjonen 6 364 753 6 684 100 

Sekretariatet 772 875 543 500 

Totalt 7 137 628 7 227 600 
 

Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet 
for Bærum kommune 2018. 

 
 
Møtebehandling 

 

 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Bærum kommune 
vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll 
og tilsyn for 2018: 

 2017 2018 

Revisjonen 6 364 753 6 684 100 

Sekretariatet 772 875 543 500 

Totalt 7 137 628 7 227 600 
 

Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet 
for Bærum kommune 2018. 
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65/17 Brukerundersøkelse revisjonen 2017 
 

 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.10.2017 65/17 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonssjefen redegjorde for saken. Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget er fornøyd med resultatet av undersøkelsen. 

 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
Kontrollutvalget er fornøyd med resultatet av undersøkelsen. 
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66/17 Referater 
 

 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.10.2017 66/17 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 

 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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67/17 Eventuelt 
 

 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.10.2017 67/17 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

Ingen saker meldt inn. 
 
 
Møtebehandling 

 

 

Votering 
 

 

Vedtak 

Ingen vedtak 



70/17 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-12 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 : Valg av forvaltningsrevisjoner 2018

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00061-12 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

VALG AV FORVALTNINGSREVISJONER 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjoner for 2018: 

- 
- 

2. Disse forvaltningsrevisjonene kommer i tillegg til de som ble vedtatt tidligere 
og som ikke er ferdigstilt. 

3. Kontrollutvalget ønsker forslag til frister for forvaltningsrevisjonene på neste 
møte. 

 
Vedlegg:  

1. Notat om valg av forvaltningsrevisjoner 2018, Bærum kommunerevisjon 
20.11.2017 

2. Liste over prosjektforslag 
3. Avkrysningsskjema 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget hadde idedugnad om forvaltningsrevisjoner for 2018 i forrige møte, 
sak 63/18, og kom med forslag til forvaltningsrevisjoner innen anskaffelser innen 
tekniske tjenester, barnevern, byggesak, oppfølging av lever i skolen og mobbing. 
 
. Utvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide konkrete forslag til 
forvaltningsrevisjoner i samsvar med innspillene som kom frem på møtet. 

2. Kontrollutvalget ønsker en samlet oversikt over forslagene på utvalgets 
desembermøte. 

 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte liste over prosjektforslagene samt et notat om 
saken fra revisjonen. 
 
Revisjonen har konkretisert utvalgets forslag til revisjoner slik: 
 
Anskaffelser: Er det fornuftig vekting av anbud?  
Aktuelle problemstillinger: 

 Hvor mye vekter Bærum kommunen pris i forhold til andre tildelingskriterier  
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 Hvordan er praksisen sammenlignet med andre kommuner? 

 Vektlegges pris for høyt i forhold til andre hensyn?  

 Vektlegges klimakloke innkjøp? 
 
Estimert ressursbruk 400 timer. Middels vesentlighet. 
 
Barnevern: Organisering og ressursbruk ved bruk av MST-CAN. 
Aktuelle problemstillinger: 

 Hvordan er ressursbruk og organisering av prosjektet? 

 Hvordan sikrer kommunen at tiltaket evalueres i samsvar med regelverket? 

 Hvordan sikrer kommunen barnets/den unges rett til medvirkning i 
valueringen? 

 
Estimert ressursbruk 400 timer. Lav vesentlighet, bør gjennomføres senere. 
 
Byggesak: Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 
Aktuelle problemstillinger: 

 Hvordan har utviklingen i dispensasjonssøknader vært?  

 Hva søkes det om dispensasjon fra? 

 Er det objektiv behandling søknader om dispensasjon og unntak? 

 Er det likebehandling av søknadene om dispensasjon? 
 
Estimert ressursbruk 400 timer. Middels vesentlighet. 
 
Mobbing: Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 
Aktuelle problemstillinger: 

 Er det rutinene for håndtering av mobbing i tråd med regelverket?  

 Er praksis i tråd med rutinene? 

 Har tiltakene ført til å redusere andelen som mobbes? 

 Håndterer noen skoler mobbing bedre enn andre?  

 

Estimert ressursbruk 400 timer. Høy vesentlighet. 
 
Oppfølging av lever i skolen: Blir rett til spesialundervisning og tilpasset undervisning 
ivaretatt? 
 
Aktuelle problemstillinger: 

 Blir spesialundervisning innvilget og gjennomført etter regelverket?  

 Får elever som lærer raskt og mer enn gjennomsnittet tilpasset undervisning? 

 Hvordan er ressursbruk, kvalitet og etterlevelse etter opplæringsloven mht. 

spesialundervisning?  

 
Estimert ressursbruk 450 timer. Middels vesentlighet. 
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Revisjonen har foreslått å avsette 2 265 timer til forvaltningsrevisjon i 2018. 
Kontrollutvalget har tidligere vedtatt disse prosjektene for 2018 som legger beslag på 
850 timer til sammen i 2018 (og 1400 timer totalt): 
 

Forvaltningsrevisjoner Timer tot Leveres 

Stopper kommunen arbeidskriminalitet  350 April 2018 

Blir tilpasset undervisning gjennomført?   450 Mai 2018 

Praktisering av foreløpige svar og offentlighet  600 Mai 2018 

 
Det innebærer at det er 1 415 timer til disposisjon for nye prosjekter neste år.  
 
Det legges opp til at utvalget prioriterer prosjektene i møtet. Vedlagte 
avkrysningsskjema benyttes til dette. 
 



70/17 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-12 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 : Notat om Valg av forvaltningsrevisjoner 2018

BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
20.11.2017   17/26511 17/242887 
Saksansvarlig: Morten Mjølsnes 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget vil ha følgende forvaltningsrevisjoner: 

- 

- 

2. Disse forvaltningsrevisjonene kommer i tillegg til de som ble vedtatt tidligere og som ikke er 
ferdigstilt. 

3. Kontrollutvalget ønsker forslag til frister for forvaltningsrevisjonene på neste møte. 

 

SAKEN I KORTE TREKK.  
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget hadde 23.10.17 i sak 063/17 en idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018, og 
ba revisjonen utarbeide konkrete forslag til forvaltningsrevisjoner i samsvar med innspillene som 
kom frem på møtet. Utvalget ønsket en samlet oversikt over forslagene på desembermøtet. 
 

Formål og bakgrunn 

Formålet med saken er at kontrollutvalget velger ut de forvaltningsrevisjoner det ønsker 
gjennomført i 2018. 
 

Redegjørelse 

Vedlagt saken er en liste med forslag til forvaltningsrevisjoner 2018. 
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I listen har revisjonen lagt inn aktuelle fakta og aktuelle lovkrav og politiske vedtak. Vi har også 
anslått timebehov og vesentlighet. Timebehovet er basert på hvor krevende vi antar 
undersøkelsen vil være. Kontrollutvalget kan endre timeanslagene. Høyere timeanslag gir 
grundigere undersøkelse og lavere gir mindre grundig.  

De forslagene revisjonen antar har høy vesentlighet, er gitt tre røde kuler og de med lav er gitt en 
grønn kule. Kontrollutvalget kan vurdere dette annerledes. 

På forrige møte kom utvalgets medlemmer med fem nye tema til forvaltningsrevisjoner. Disse er 
lagt inn som prosjektforslag i begynnelsen av listen. De øvrige forslagene er de samme som ble 
behandlet i junimøte, minus de som ble vedtatt den gang. 
 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Vedlagt saken er et avkryssingsskjema. 

Fremgangsmåte for prioritering av forvaltningsrevisjonene: 

· Hvert medlem fyller ut vedlagt avkrysningsskjema før møtet. 

· Prioriter 5 forslag. 

· Gi det viktigste forslaget 1 for førsteprioritet, det nest viktigste 2, osv. 

· Revisjonen samler inn skjemaene på møtet, regner prioriteten om i poeng og summerer 
opp. 

Utvalget får så en oversikt på storskjermen der forslagene som har fått flest poeng kommer 
øverst. Denne oversikten kan være utgangspunkt for utvalgets diskusjon og valg av 
forvaltningsrevisjoner. 
 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Revisjonen har i virksomhetsplanen foreslått at det avsettes 2 265 timer til forvaltningsrevisjon i 
2018. De allerede vedtatte forvaltningsrevisjonene vil kreve ca.850 av dette. Det er da 1 415 timer 
til disposisjon.  
 
Kontrollutvalget kan bytte ut vedtatte prosjekter med nye om det ønsker det. 
 

Beslutningspunkter 

Utvalget bør ta standpunkt til hvilke forvaltningsrevisjoner det mener er viktigst å gjennomføre 
neste år. 
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1. Er det fornuftig vekting av anbud?
400 timer

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om Bærum kommune har en fornuftig vekting av
tildelingskriteriene når den ber om tilbud på kritiske funksjoner som bl.a. vann, avløp, brannvesen og
avfall.

Det har vært mye oppmerksomhet på kommunens leverandør av ren ovasjonstjenester som gikk
konkurs, og de utfordringene dette medførte.

Formålet med Kommuneloven er bl.a. å legge forholdene til rette for en rasjonell og effektiv
forvaltni ng av de kommunale fellesinteresser.1

Anskaffelsesloven skal bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit
til at offentlige innkjøp skjer på en samfunnstjenlig måte.2 Forskrift om offentlige anskaffelser sier at
kommunen skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert
rekkefølge i anskaffelsesdokumentene.3 Slike kriterier kan for eksempel være pris, kvalitet,
livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon.4 Kommunen kan stille krav til
leverandørenes kvalifikasj oner, inkludert krav til økonomisk og finansiell kapasitet og tekniske og
faglige kvalifikasjoner.5

Vedtatt Anskaffel sesstrategi opplyser at Bærum kommune kjøper varer og tjenester for ca. 2,3
milliarder kroner årlig.6 Avtalene som inngås er viktige både for kommunen, brukerne og
leverandørene. Hovedmålet er: Bærum kommunes behov for varer og tjenester skal dekkes på e n
formålseffektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte i henhold til lover og regler . 7 Bærekraftige
anskaffelser skal sikre at kommunen etterspør klimakloke løsninger som svarer til ambisjonene i
kommunens miljø - og klimaplan.

Kriterium
Anskaffelsene skal dekkes på en formålseffektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvor mye vekter Bærum kommunen pris i forhold til andre tildelingskriterier
- Hvordan er praksisen sammenlignet med andre kommuner?
- Vektlegges pris for høyt i forhold til andre hensyn?
- Vektlegges klimakloke innkjøp?

1 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 22.
2 LOV - 2016 - 06 - 17 - 73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 1 Formål .
3 FOR - 2016 - 08 - 12 - 974 Forskrift om offentlige anskaffels er § 8 - 11. Tildelingskriterier pkt 1.
4 Anskaffelsesforskriften § 8 - 11. Tildelingskriterier pkt 2.
5 Anskaffelsesforskriften § 8 - 7. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon pkt 1.
6 Kommunestyre 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave , vedlegget
side 3.
7 Sak 080/16 vedlegget side 4.
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2. Organisering og ressursbruk ved bruk av MST - CAN
400 timer

Dette tiltaket er nyoppstartet og revisjonen mener derfor det kan vært fornuftig å vente med en
forvaltning srevisjon her.

Norge ved Bærum kommune er det femte landet i verden som er valgt til å prøve ut Multisystemic
Therapy for Child Abuse and Neglec t ( MST - CAN). Barnevern, a vdeling tiltak, gjennomfører i
samarbeid med Adferdssenteret et forprosjekt for å se n ærmere på om barneverntjenesten kan ha
nytte av å implementere metoden som tiltak. Tilbudet gis til vanskeligstilte familier og er rettet mot
familier med barn og unge fra 7 til 18 år. Metoden skal blant annet forebygge omsorgssvikt og hindre
institusjonsp lassering. Metoden skal evalueres etter tre års prosjektarbeid.

Årsrapporten 2016 omtaler MST CAN som er et nytt familietiltak som skal hjelpe familier med høy
problembelastning, og fremheves som et av flere viktige resultater og innsatser i barnevernet i 2016.8

Handlingsprogrammet 2017 - 2020 beskriver metoden som en tidsavgrenset evidensbasert
behandlingsmetode for familier med barn og ungdom hvor det forekommer fysisk mishandling
og/eller grov omsorgssvikt. Formålet med tiltaket er færre omsorgsovertakelser og akuttplasseringer.
Erfaringer med MST CAN i London og Cambridge i England viser at 2/3 av de som får tiltaket, unngår
institusjonsplasseringer. Tiltaket finansieres innenfor rammen og skal på sikt gi re duserte kostnader i
form av færre institusjonsplasseringer.9

Handlingsprogrammet 2018 - 2021 viser at enhetskostnad p er barn som har vedtak om tiltak i
hjemmet, har økt siden 2015. Økningen var ventet og skyldes innføringen av familietiltaket MST - CAN.

I handlingsplanen vises det videretil at M ST - CAN har gitt gode resultater og foreslås styrket i
handlingsprogramperioden . 10

Barnevernloven , Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av
andr e grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.11

Formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge
oppvekstvilkår.12 Et viktig prinsipp i barneverntjenesten er «minste inngreps prinsipp». Prinsippet
innebærer blant annet at omsorgsovertagelse ikke kan vedtas «dersom det kan skapes
tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak…»13 Barnevernloven stiller krav om at
barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når det treffes vedtak om hjelpetiltak.
I forarbeidene understreker departementet viktigheten av å unngå at barn i lang tid mottar
hjelpe tiltak som ikke fungerer etter sitt formål.14

8 Årsrapporten 2016 side 29
9 Handlingsprogram 2017 - 2020, side 47
10 Handlingsprogram 2018 - 2021 , side 51 og 52
11 LOV - 2015 - 09 - 04 - 85 (Barnevernloven)§ 4 - 5
12 Barnevernloven § 1 - 1
13 Barnevernloven § 4 - 12
14 jf. Ot.prp. nr. 69 (2008 - 2009).
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Kommuneloven skal bidra til å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, 
og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.15 Etter kommuneloven 
skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 
instrukser. 16 

Kriterier 

 Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning. 

 Administrasjonen skal drives i samsvar med lover og forskrifter. 

 Kommunen skal sikre at hjelpetiltaket evalueres regelmessig 

Aktuelle problemstillinger: 

- Hvordan er ressursbruk og organisering av prosjektet? 

- Hvordan sikrer kommunen at tiltaket evalueres i samsvar med regelverket ? 

- Hvordan sikrer kommunen barnets/den unges rett til medvirkning i evalueringen? 

 

 

  

                                                           
15 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=Kommuneloven 
16 Kommuneloven § 22. 
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3. Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig?
400 timer

Hvordan forvaltes planutvalgets delegering av myndighet til rådmannen i dispensasjonssaker? Er det
objektiv og likeverdig behandling av dispensasjonssøknadene?

Kommuneloven sier at rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 17

Lov om planlegging og byggesaksbehandling sier at kommunestyret selv har ledelsen av den
kommunale planleggingen og skal sørge for at plan - og bygningslovgivningen følges i kommunen.18

Myndigheten til å vedta mindre endringer i både i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan kan
delegeres.19 Loven inneholder en rekk e bestemmelser om dispensasjoner. Kommunen kan gi varig
eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser.20 Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger
kommunen.21 Søknad om tillatelse til tiltak som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser,
skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.22

Handlingsprogram 2018 - 2021 opplyser at det er fokus på redusert saksbehandlingstid for
dispensasjonssøknader.23 I sak i Hovedutvalget står det at behandlingspraksis skal forenkles gjennom
bruk av «mindre planendring» der dette er mul ig.24 Saksbehandlingstid i byggesak skal ikke gå på
bekostning av ønsket kvalitet i stedsutviklingen.25 Det står også at arbeidet med
ulovlighetsoppfølging skal styrkes med en nyansettelse. Det er utformet interne rutinebeskrivelser
for behandling av disp ensasjoner.26

I Drammen kommune etterforsker politiet to ansatte ved byggesaksbehandlere som bl.a. skal ha
innvilget dispensasjoner m ot betaling.

Kriterium
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser.

Aktuelle problemstillinger:

- Hvordan har utviklingen i dispensasjonssøknader vært?

- Hva søkes det om dispensasjon fra?
- Er det objektiv behandling søknader om dispensasjon og unntak?

- Er det likebehandling av søknadene om dispensasjon?

17 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 22.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
18 § 3 - 3. Kommune ns planoppgaver og planleggingsmyndighet.
19 § 11 - 17. Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel og § 12 - 14. Endring og oppheving av
reguleringsplan.
20 § 19 - 2. Dispensasjonsvedtaket.
21 § 19 - 4. Dispensasjonsmyndigheten.
22 § 21 - 7. Tidsfrister med særskil te virkninger.
23 Handlingsprogram 2017 - 2020, side 82.
24 Hovedutvalg miljø, idrett og kultur 06.04.17 sak 28/17 Virksomhetsanalyse for teknisk sektor miljø, idrett og
kultur , vedlegget side 21.
25 Sak 28/17 vedlegget side 23 og 47.
26 Kvalitetshåndbok for Pl an - og bygningstjenesten , Bærum kommune 28.09.16., kap 5.2.4 Saksbehandling.
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4. Hvordan håndterer grunnskolen mobbing?
400 timer

I følge Kostra har Bærum 17 128 elever i grunnskolen i 2016.27 Disse er fordelt på 28 barneskoler, 13
ungdomsskoler, to privatskoler og 4 spesialskoler.

Kommuneloven si er at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommuneloven sier også at rådmannen skal sørge for
at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordned e instrukser.28

I opplæringslova står det at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring.29 Skolen skal ha nulltoleranse mot kre nking som mobbing, vald, diskriminering og
trakassering . Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det
er mulig. Ved mistank e om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal
skolen snarest undersøke saken.

Kommunestyret vedtok i 2009: Prosjekt ”0 - toleranse for mobbing i skolen” som Bondevik regjeringen
la frem revitaliseres . Kommunestyret vil ha rap port om tiltakene i løpet av våren 2011 . 30 31

Kommunestyret behandlet i 2014 sak om antimobbeprogrammer i Bærumsskolen .32

Handlingsprogram 2016 - 2019 og Handlingsprogram 2017 - 2020 hadde fyldig omtale av arbeidet mot
mobbing. I Handlingsprogram 2016 - 2019 er et arbeidsmål: Vi skal arbeide slik at elever skal oppleve
et trygt og læringsfremmende miljø på s kolen.33 Andel elever som mobbes var i 2014 på ca 4,2 %.
Dette skulle ned til under 3,5 % i 2016. Sektoren ville ha spesielt fokus på bl.a.: Aktivt
antimobbearbeid og inkluderende oppvekstmiljø .34 Handlingsprogram 2017 - 2020 opplyser at andel
elever som mobbes i 2015 var på 3,7 % og at målet for 2017 er 3,5 % og i 2020 2,5 %.35 Forslag til
Handlingsprogram 2018 - 2021 har ingen omtale av mobbing i grunnskolen.

Kommunen laget juni 2017 Trygt skolemiljø som bl.a. omhandler mobbing.36 Plan en redegjør for
hvordan mobbing kan forebygges og inneholder bl.a. rutine for håndtering av krenkelser og mobbing,
sjekkliste, observasjonsskjema, skjema for tiltaksplan m.m.

Kriterier
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing.

Alle ansatte ved skolen skal følge med og gripe inn mot mobbing dersom det er mulig.

Skolen skal undersøke ved mistanke.

Aktuelle problemstillinger:
- Er det rutinene for håndtering av mobbing i tråd med regelverket?

27 Statistisk sentralbyrå, D. Grunnskoleopplæring - grunnlagsdata, Reviderte tall per 15.06.2017.
28 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 22.
29 LOV - 1998 - 07 - 17 - 61 Lov om grunnskolen og den vidaregå ande opplæringa (opplæringslova) . § 9 A.
30 Kommunestyret 02.12.09 sak 092/09 Handlingsprogram 2010 - 2013 behandling av rådmannens grunnlagsdokument.
31 Revisjonen kan ikke se at slik rapport ble fremlagt.
32 Kommunestyret 04.06.14 sak 056/14 Antimobbeprogrammer i Bærumsskolen .
33 Kommunestyret 16.12.15 sak 106/15 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 41.
34 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 33.
35 Kommunestyret 07.12.16 sak 119 /16 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017 - 2020 28. september 2016 . side 32
36 Trygt skolemiljø , Bærum kommune juni 2017, bl.a. side 17 og 22.
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- Er praksis i tråd med rutinene? 

- Har tiltakene ført til å redusere andelen som mobbes? 

- Håndterer noen skoler mobbing bedre enn andre?  
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5. Blir rett til spesialundervisning og tilpasset undervisning ivaretatt?
450 timer

Bærum har 11 000 elever i grunnskolen. Andelen elever som får spesialundervisning er på 7,0
prosent.37 Gjennomsnittet av ASSS kommunene er på 7,5 prosent. Elever som får spesialundervisning
får i snitt 124 timer hver i Bærum. Gjennomsnittet i ASSS er 128 timer. Handlingsprogrammet har
som mål a t andel elever med vedtak om spesialundervisning skal reduseres fra 7,1 % i 2014 til 6,2 i
2016.38 Forskning sier at det er normalt at en andel på 3 – 5 prosent av elevene vil ha behov for
spesialundervisning.39

Opplæringslova sier at når en elev ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, har eleven rett til spesialundervisning.40 Dette gjelder elever som har behov for
særskilte tiltak for unngå større problemer på sikt. Det er en rekke krav til spesialundervisningen i
kapittel 5 i loven. Det er gitt bestemmelser om bl.a. sakkyndig vurdering, saksbehandling og
organisering. Elever som har forutse tning for å lære raskere og mer enn gjennomsnittet skal sikres
gjennom elevtilpasset undervisning, jf. opplæringslova § 1 - 3.

Handlingsprogram 2016 - 2019 omtaler en sak for Sektorutvalget barn og unge som belyste hvordan
en del av elevene med spesialundervisning kan få opplæringen innenfor klassefellesskapet.41 PP -
tjenesten skal effektivisere sine tjenester ved tidlig innsat s og styring av ressurser der behovene er
størst.42 KOSTRA tall viser at det er skolene i Bærum vest som har størst andel elever med vedtak om
spesialundervisning og særskilt norskopplæring.43 Dette gjelder både barne - og ungdomsskoler. Mer
systemrettet arbe id med veiledning og oppfølging av PP - tjenesten bidrar også til å nå målsettingen
om redusert behovet for spesialundervisning.

Kommuneloven skal bidra til å legge forholdene t il rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre,
og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.44 Etter kommuneloven
skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede
inst rukser.45

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.
Administrasjonen skal drives i samsvar med lover og forskrifter.

Aktuelle problem stillinger:
- Blir spesialundervisning innvilget og gjennomført etter regelverket?
- Får elever som lærer raskt og mer enn gjennomsnittet tilpasset undervisning?

37 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 36.
38 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 41 og 57.
39 Handlingsp rogram 2016 - 2019 , side 38 og 57.
40 LOV - 1998 - 07 - 17 - 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2 - 16..
41 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 33.
42 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 63.
43 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 40.
44 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 -
107?q=Kommuneloven
45 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 22.



70/17 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-12 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 : Liste prosjektforslag   2018

 

 
 

- Hvordan er ressursbruk, kvalitet og etterlevelse etter opplæringsloven mht. 

spesialundervisning?  
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6. Er det fornuftig vekting av anbud?
400 timer

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om Bærum kommune har en fornuftig vekting av
tildelingskriteriene når den ber om tilbud på kritiske funksjoner som bl.a. vann, avløp, brannvesen og
avfall.

Det har vært mye oppmerksomhet på kommunens leverandør av renovasjonstjenester som gikk
konkurs, og de utfordringene dette medførte.

Formålet med Kommuneloven er bl.a. å legg e forholdene til rette for en rasjonell og effektiv
forvaltning av de kommunale fellesinteresser.46

Anskaffelsesloven skal bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik a t allmennheten har tillit
til at offentlige innkjøp skjer på en samfunnstjenlig måte.47 Forskrift om offentlige anskaffelser sier at
kommune n skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert
rekkefølge i anskaffelsesdokumentene.48 Slike kriterier kan for eksempel være pris, kvalitet,
livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon.49 Kommunen kan stille krav til
leverandørenes kvalifikasjoner, inkludert krav til økonomisk og finansiell kapasitet og tekniske og
faglige kvalifikasjoner.50

Vedtatt Anskaffelsesstrategi opplyser at Bærum kommune kjøper varer og tjenester for ca. 2,3
milliarder kroner årlig.51 Avtalene som inngås er viktige både for kommunen, brukerne og
leverandørene. Hovedmålet er: Bærum kommunes behov for varer og tjenester skal dekkes på en
formålseffektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte i henhold til lover og regler . 52 Bærekraftige
anskaffelser skal sikre at kommunen etterspør klimakloke løsninger som svarer til ambisjonene i
kom munens miljø - og klimaplan.

Kriterium
Anskaffelsene skal dekkes på en formålseffektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvor mye vekter Bærum kommunen pris i forhold til andre tildelingskriterier
- Hvordan er praksisen sammenlignet med andre kommuner?
- Vektlegges pris for høyt i forhold til andre hensyn?
- Vektlegges klimakloke innkjøp?

46 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 22.
47 LOV - 2016 - 06 - 17 - 73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 1 Formål .
48 FOR - 2016 - 08 - 12 - 974 Forskrift om offentlige anskaffelser § 8 - 11. Tildelingskriterier pkt 1.
49 Anskaffelsesforskriften § 8 - 11. Tildelingskriterier pkt 2.
50 Anskaffelsesforskriften § 8 - 7. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon pkt 1.
51 Kommunestyre 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave , vedlegget
side 3.
52 Sak 080/16 vedlegget side 4.
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Forslag til forvaltningsrevisjoner 2017

11

7. Har de ansatte ytringsfrihet?
350 timer

Grunnloven § 100 sier at i ngen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt opplysninger og
budskap.53 Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn
skal ivaretas . .54

Formålet med Offentleg lova er å legge til rette for at offentl i g v i rks omhet er å pen og gjennomsiktig,
for slik å styrke informasjons - og ytringsfri heten, den demokratiske deltakelsen , rettstrygg heten for
den enkelte, tilliten til det offentl i ge og kontrollen fr a allmenheten . 55

En undersøkelse av Sivilombudsmannen sier at de e tiske retningslinje ne for statstjenesten , går for
langt i å begrense o ffentlig ansattes ytringsfrihet .56 A rbeidsgiver stå r fritt til å styre hvem som uttaler
seg og hva som blir sagt på virksomhetens vegne . O m en ansatt oppfattes å ha ytret seg på egne eller
arbeidsgiverens vegne, vil derfor kunne være avgjørende for om ytringen er be skyttet av
ytringsfriheten.

K ommunal - og moderniseringsminister en har sendt et brev til alle landets ordførere og
fylkesordførere, og oppfordret dem til å vurdere tiltak for å styrke ytringsfriheten for sine ansatte .57

Regjeringen har på høring nytt forslag til regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Her foreslå s at
lovgivning som klargjør rekkevidden av ansattes ytringsfrihet.

Bærum kommunes etiske sta ndard sier bl.a. under punktet åpenhet og dialog, at ansatte skal sikre
offentlighetens krav på innsyn og opptrer profesjonelt i kontakt med media. Ansatte opptrer ikke
som representanter for kommunen når de deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner. Under
punktet profesjonalitet , står det bl.a. at ansatte ikke skal misbruke tilgang til informasjon og være
lojale i oppfølgingen av administrative og politiske avgjørelser.

Kommuneloven sier at rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser.58

Kriterium
R ådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser .

Aktuelle problemstillinger:
- Går kommunens etiske retningslinje r for langt i å begrense de ansattes ytringsfrihet ?
- Har de ansatte et avklart forhold til sin ytringsfrihet ?

53 LOV - 1814 - 05 - 17 Kongeriket Norges Grunnlov § 100 .
54 St .meld. nr. 26 (2003 – 2004) Om endring av Grunnloven § 100 . På side 110 gi r Justisdepartemente t uttrykk for
at det som utgangspunkt bare bør være ytringer som påviselig skader eller påviselig kan skade arbeidsgiverens
interesser på en unødvendig måte som må anses som illojale
55 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
56 https://www.sivilombudsmannen.no/ytringsfrihet - for - offentlig - tilsatte/undersokelse - av - eget - tiltak - offentlig -
ansattes - ytringsfrihet - article4165 - 452.html
57 Pressemelding 13.04.16 fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet .
58 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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Forslag til forvaltningsrevisjoner 2017
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8. Er det e ffektivisering spotensial i administrasjonen?
50 0 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av
kommunestyrets vedtak.

Kommunestyret vedtok under behandlingen av Handlingsprogram 2016 - 2019 :59

Det fremgår av Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016 – 19 at Bærum har en betydelig
høyere administrasjonskostnad per innbygger enn andre sammenlignbare storkommuner.
Rådmannen bes derfor tilpasse organisasjonen over tid slik at dette forholdet utjevnes.

Handlingsprogram 2016 - 2019 viser at Bærum har høye netto driftsutgifter til administrasjon og
styring per innbygger,60 sammenligner med snittet for ASSS kommunene.61 KOSTRA tallene viser at
Bærum har markant høyere administrasjons ut gifter enn de andre ASSS kommunene .62

Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at kommunen har betydelige omstillingsbehov og inneholder en
rekke tiltak for å styrke driftsresultatet.63 De administrative tjenestene skal gjennomgås grundig64 og
alle de store sektorene er ført opp med administrative budsjettreduksjoner. Administrasjon inkl. IT
og Eiendom hadde en budsjettramme på 484,6 mill. og de nne skal reduseres med 8,5 mill. i 2016.65

Rådmannen igangsatte våren 2015 p rosjekt et stab & støtte , som bl.a. skal samordne administrative
fellestjenestene på tvers av organisasjonen og redusere ko stnader totalt. Prosjektet skal etter planen
gjennomføres i løpet av 2016/2017.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.66

Kriteri um
Rådmannen skal redusere administrasjonskostnad til nivået for sammenlignbare kommuner.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvorfor er administrasjonskostnadene så mye høyere?
- Iverksetter rådmannen effektive tiltak for å gjennomføre vedtaket?

59 K ommunestyret 16.12.15 sak 106/15 Handlingsprogram 2016 - 2019 .
60 Handlingsprogram 2016 - 2019 si de 131 og 132.
61 D e 10 største kommunene i landet .
62 https://www.ssb.no/offentlig - sektor/kostra .
63 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 7.
64 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 10 .
65 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 15 og 139.
66 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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9. Hvordan er h verdagen til de minste barna i barnehagene?
350 timer

Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og 3 865 ba rn i private barnehager i Bærum . Kommunen
har 37 kommunale og 75 private barnehager. Barnehagedekningen i Bærum har for barn 1 – 2 år
steget med 1,3 % til 81,3 % fra 2013 til 2014.67 D ekningsgraden for barn 3 – 5 år er 96 % . Ny kunnskap
om barns utvikling viser at et emosj onelt trygt og utviklingsfremmende oppvekstmiljø er enda
viktigere for senere fungering enn man tidligere har hatt kunnskap om.68 Spesielt gjelder dette for de
minste barna, og for barn med særskilte utfordringer.

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er den laveste av ASS S kommunene.69 Flere
barnehager mangler fortsatt barnehagelærere.70 Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at nye
barnehager skal etableres som store enheter, for best mulig utnyttelse av areal o g lederressurser.71

Rådmannen vil endre bemanningsnormen for de yngste barna, til 4 voksne per 14. barn under 3 år.72

Det er nå to opptak i året slik at gjennomsnittsalderen går ned.

Lov om ba rnehager (barnehageloven) sier at barnehagene i samarbeid med hjemmet skal ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling .73

Barnehageloven § 2 og Rammeplan for barnehagen gir bestemmelser og retningslinjer om
barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift om pedagogisk bemanning , sier d et skal være minimum
én pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7 - 9 barn når
barna er under tre år.74Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at
miljøet i barnehagene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger
sykdom og s kade. Forskriften stiller flere konkrete krav til barnas fysiske og psykososiale miljø.

Kommunens Barnehagemelding 20 15 - 2025 inneholder en rekke mål og strategier knyttet til barnas
miljø.75

Kommuneloven sier at r ådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskr ifter og overordnede instrukser.76

Kriterium
R ådmannen skal påse at skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser .

Aktuelle problemstillinger:
- Blir de m inste barna, 1 åringene og de som knapt har fylt et år, forsvarlig ivaretatt?
- Hvordan håndterer barnehagen en økende andel av de aller minste?

67 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 46.
68 Barnehagemeldingen 2015 - 2025 side 13 .
69 De 10 største kommunene i landet.
70 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 47 .
71 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48 .
72 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
73 LOV - 2005 - 06 - 17 - 64 Lov om barnehager (barnehageloven) , § 1 .
74 FOR - 2005 - 12 - 16 - 1507 Forskrift om pedagogisk bemanning, § 1 .
75 Kommunestyret 29.04.15 i sak 034/15 Barnehagemelding 2015 – 2025 . Se blant annet s 33 - 34
76 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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10. Valuta for pengene i barnehagene ?
400 timer

Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og 3 865 ba rn i private barnehager i Bærum . Kommunen
har 37 kommunale og 75 private barnehager. Ny kunnskap om barns utvikling viser at et emosjonelt
trygt og utviklingsfremmende oppvekstmiljø er enda viktigere for senere fungering enn man tidligere
har hatt kunnskap om.77

Lov om barnehager (barnehageloven) sier at Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for
all sidig utvikling.78 D et er lovbestemt rett til barnehageplass.79

Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at Bærums barnehager har god kvalitet, men har fortsatt for få
barnehagelærere. Flere barnehager mangler fortsatt barnehagelærere.80 Andelen ansatte med
barnehagelærerutdanning er den laveste av ASS S kommunene. Kommunale barnehager i Bærum har
den høyeste voksentettheten blant ASSS - kommunene, mens private barnehager har en noe lavere
voksentetthet enn snittet. Handlingsprogrammet sier at d et må være en ambisjon for en kommune å
sikre at alle barnehager i kommunen skal ha et likeverdig tilbud med høy kvalitet.81

Brukerundersøkelse r i barnehagene i Bærum tyder på at de fleste foreldre er godt fornøyd med
barnehagetilbudet og med samarbeidet de har med barnehagene.82 Utgiftene per oppholdstime i
kommunale barnehager ligger rett over snittet for ASSS - kommunene.83 Høy voksentetthet og lav
andel fagutdannede er indikatorer som påvirker kostnadene i hver sin retning.84 Bærum er blant de
kommunene som har lavest utgifter til barn som får ekstra ressurser i barnehagene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.85

K ommuneloven sier også at rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med
lover, forskrifter og overordnede instrukser.86

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal påse at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser .

Aktuelle problemstillinger:
- Får brukerne det tilbudet de betaler for ?
- Iverksettes tiltak som kan s ikre at alle barnehager i kommunen får et likeverdig tilbud med

høy kvalit et ?

77 Barnehagemeldingen 2015 - 2025 side 13 .
78 LOV - 2005 - 06 - 17 - 64 Lov om barnehager (barnehageloven) , § 1 .
79 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 46 .
80 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 47 .
81 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 47 .
82 Kommunestyret 29.04.15 i sak 034/15 Barnehagemelding 2015 – 2025 , side 21 .
83 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 46 .
84 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 47 .
85 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
86 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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11. Er vedtaket om redusert bemanning i nye barnehager fulgt opp?
200 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av tiltakene i
Handlingsprogram 2016 - 2019 .

I Handlingsprogram 2016 - 2019 foreslår rådmannen å endre bemanningsnormen for de yngste barna,
til 4 voksne per 14. barn un der 3 år.87 Det sier også a t antall barn per årsverk i kommunale
barnehager skal økes fra 5,8 i 2014 til 6 i 2016.88 Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og
fordelt på 37 barnehager. Handlingsprogram met sier også at h ovedelementene i innsparingene
hand ler i stor grad om å gjøre strukturelle endringer i tjenestene.89 Blant annet vil større bygg innen
skoler og barnehager kunne gi lavere driftskostnader på sikt. Økt kapasitet stiller krav til en mer
kostnadseffektiv drift. 90 Kommunale barnehager i Bærum ha r den høyeste vokse ntettheten blant
ASSS - kommunene . Høy voksentetthet i kommunale barnehager henger blant annet sammen med
bemanningskrav i henhold til lov og forskrift. Små barnehagebygg medfører relativt høy
bemanningsfaktor, til både ledelse og grunnbem anning.91

I Barnehagemelding 2015 - 2025 er det første av fem overordnede grep : Etablering av store
barnehager . 92 Handlingsprogrammet sier at n y e barnehager skal etableres som store enheter, for
best mulig utnyttelse av areal og lederressurser .93

Rådmannen foreslår å endre bemanningsnormen for de yngste barna, til 4 voksne per 14. barn under
3 år.94 Dette vil medføre mindre voksentetthet, men en større pedagogtettet.95 Ny norm for
grunnbemanning foreslås innført gradvis ved bygging av nye større bygg som er tilrettelagt for
alternative sammensetninger av barnegrupper . Tiltaket kan gjennomføres forutsatt at det ikke
innføres en nasjonal norm for bemanning i barnehager.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.96

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak bl ir iverksatt.

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstillinger:
- Er det iverksatt tiltak for å reduser e bemanning en i nye barnehager ?
- Er det iverksatt tiltak i allerede eksisterende kommunale barnehager ?

87 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
88 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 49 .
89 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 10.
90 Handlingsprogram 2016 - 2 019 , side 46.
91 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 46.
92 Kommunestyret 29.04.15 i sak 034/15 Barnehagemelding 2015 – 2025 .
93 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48 .
94 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
95 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
96 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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12. Riktig u tbygging av barnehager ?
400 timer

Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og 3 865 ba rn i private barnehager i Bærum . Kommunen
har 37 kommunale og 75 private barnehager. Handlingsprogrammet sier h ovedstadsområdet står
overfor en kraftig befolkningsvekst de neste 20 årene og at Bærum ønsker å ta sin del av veksten.97

Barnehagebehovsplanen viser at det må etableres i overkant av 1 000 nye barnehageplasser frem til
2022.98 Det legges opp til utbygging av nye store barnehager, og at disse skal fordeles forholdsvis likt
mellom kommunen selv og private aktører. De store barnehagene vil delvis erstatte små barnehager.
Bærums barnehagedekning ligger på gjennomsnittet for ASSS - kommunene og har vært relativt stabil
de siste årene.99

Handlingsprogram met sier at i arbeidet med å etablere nye barnehager er det viktig at det i område -
og reguleringsplaner for boliger sikres arealer til barnehageformål.100 Også i opptaksområder med
god dekning på kort sikt bør det sikres arealer for å dekke fremtidige behov. Fornebu er et spesielt
krevende område for barnehageplanlegging.

Mindre etterspørsel etter barnehageplasser med påfølgende ledig kapasitet i noen områder , gjør at
r ådmannen forsl år å avvikle ordinære barnehageplasser i noen område r . 101

Eventuell underkapasitet i deler av kommunen er ikke omtalt i handlingsprogrammet, s å langt
revisjonen kan se .

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.102

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forv altning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvor god sammenheng er det mellom befolkningsvekst og planlegging for fremtidige tilbud?
- Er barnehagene plassert der barna bor?

97 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 8 .
98 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 28.
99 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 46.
100 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48.
101 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48.
102 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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13. Er det god h åndtering av fravær på skolene?
350 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av tiltakene i
Handlingsprogram 2016 - 2019 .

I Bærum er det 11 000 elever i barneskolen og 5 000 i de 13 ungdomsskolen. Disse er fordelt på 28
barneskoler, 13 ungdomsskoler, to privatskoler og 4 spesialskoler.

Handlingsprogram 2016 - 2019 sie r at s ykefraværet i skolen i 2014 var 0,2 prosent høyere enn snittet i
ASSS, og har økt noe i forhold til 2013.103 I forbindelse med oppfølging av handlingsplanen mot
ekstremisme Sammen for barn og unge , vil det bli lagt spesielt vekt på å redusere andelen elever i
ungdomsskolen med høyt periodevis fravær / fravær over ti prosent.104 Stort fravær i skole fører i
mange tilfeller til lav selvfølelse og dårlig selvbilde og bidrar til store faglige hull og isolering. Alvorlig
skolefravær i ungdomsskolen fører ofte til frafall i videregående skole. Sammen for barn og unge har
flere strateg ier og tiltak innen press, stress og forebygging av psykiske helseproblemer blant barn og
unge. Tiltakene er fordelt på alle områder innen barn og unge.

Helsetjenester barn og unge vil som følge av utfordringene, ha en intern gjennomgang av
eksisterende f orebygg ende tiltak og lavterskeltilbud .

Ett viktig hovedgrep for tjenester til barn og unge er tidlig innsats. For å møte utfordringene med
utenforskap, marginalisering og stress/press tidlig, må arbeidet starte før ungdomsskoletrinnet.
Erfaring viser at problemene ofte starter før ungdomsskolealder. For barn i aldersgruppen 5. – 7. trinn
har ikke kommunen gode styringsdata per i dag. Et annet viktig hovedgrep er å iverksette tiltak med
bakgrunn i det man vet fra forskning virker. K onkrete utfordringer for a ldersgruppen vil kartlegges i
handlingsprogramperioden, blant annet gjennom en spørreundersøkelse. Arbeid med å se nærmere
på fravær og oppfølgingsrutiner for barn på 5. – 7. trinn vil imidlertid starte opp umiddelbart.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.105

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstillinger:
- Er det stor forskjell i fraværet mellom skolene?
- H vorfor h ar noen skoler mindre fravær e nn andre?
- Er det gode nok rutiner for å overføre gode løsninger fra gode skoler?
- Er det iverksatt effektive tiltak for å redusere fraværet ?

103 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 36 .
104 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 58.
105 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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14. Er ressursbruken på Haug skole optimal?
2 50 timer

Haug skole og ressurssenter har elever med vansker på ulike områder, multihandikappede, autisme
og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker. Haug skole og ressurssenter er b åde en
spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder og et ressurssenter for spesialpedagogikk
i barnehager og skoler. Haug skole er i dag bemannet og organisert for 120 elever, hvorav 112
elevplasser er forbeholdt bærumselever.106

I Handlingsprogram 2016 - 2019 er det ført opp som innsparingstiltak å t ilpasse antall plasser på Haug
skole . Budsjettrammen er 7 4 mill . og det er vedtatt en innsparing på 2 mill . i 2016 og 5 mill. i 2017.107

Handlingsprogrammet opplyser at d et selges stadig færre plasser til nabokommuner.108 Det har også
vært en nedgang i antall søkere fra Bærum. Dette skyldes trolig nye k riterie r for inntak til skolen.
Historisk har det ikke vært tydelige opptakskriterier. Fra skoleåret 2013 – 2014 ble det fastslått at
inntaksgrunnlag til skolen var diagnosen psykisk utviklingshemmet. Dette har medført en lavere
søkning til skoletilbudet. På bakgru nn av dette har Bærum kommune behov for færre elevplasser ved
Haug skole.

I 2015 koste t hver elevplass 660 000 kroner. Ved å redusere rammen med 5,3 millioner, som tilsvarer
8 elever, vil skolen være bemannet for 104 bærumselever, som var elevtallet per ok tober 2014.

Opplæringslova sier at når e n elev ikke har eller kan få tilfredsstill e nde utbytte av det ordinære
opplæringstilb u det, har eleven rett til spesialundervisning.109 Det er en rekke krav til
spesialundervisningen i kapittel 5 i loven.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt f olkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.110

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kriterier
Rådmanne n skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.

Aktuelle problemstillinger:
- Er ressursbruken på Haug skole optimal?
- Hva er årsaken til at det selges stadig færre plasser til nabokommuner?

106 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 42.
107 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 32 o g 45.
108 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 42.
109 LOV - 1998 - 07 - 17 - 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2 - 16. .
110 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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15. Er m aten på sykehjemmene god?
3 0 0 timer

Helse - og omsorgstjenesteloven gjelder for helse - og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av
kommunen.111 L oven har som formål bl.a. å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig
tjenestetilbud og sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og
verdighet .112

Kommuneloven sier at rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 113

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.

Aktuelle problemstillinger:
- Er maten på sykehjemmene v elsmakende?
- Kastes det for mye mat på sykehjemmene?
- Får politikerne den samme maten som brukerne?

111 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven) §
1 - 2 .
112 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 § 1 - 1.
113 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107, § 2 2 .
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16. Tilgjengelighet for funksjonshemmede?
40 0 timer

Kommunestyret har i en rekke vedtak understreket viktigheten av tilgjengelighet for
funksjonshemmede og universell utforming.114 Kommunestyret har i tillegg behandlet to egne saker
om universell utforming.

I 2007 behandlet k ommunestyret den første og vedtok å slutte seg til forslag til generelle
retningslinjer og virkemidler og at ressurser til UU - tiltak vurderes i de årlige handlingsprogram . 115

I 2009 behandlet k ommunestyret en sak om k onkretisering av universell utforming i kommune n.116

Her ble det vedtatt fle re konkrete krav bl.a. til andel leiligheter med universell utforming i nye
byggeprosjekter, fast omtale i handlingsprogrammene og at v eileder en for Universell utforming
legges til grunn for behan dling av alle overordnete planer . I tillegg skulle det utred es å stille krav om
at HC - parkeringsplasser i flerleilighetsbygg og tiltak som kan stimulere til omforming av eldre
boligprosjekter med UU standard og nedsatt saksbehandlingsgebyr for UU tiltak.

Veilederen inneholder konkrete normer for en lang rekke forhold, bl.a. belysning, garasjeanlegg,
trapper osv.

I Handlingsprogram 2016 - 2019 er universell utforming ført opp i investeringsoversikten med et
budsjett på 4 millioner.117

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utred et, og at vedtak blir iverksatt . 118

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt .
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstilling :
- Er kommunestyret s v edt ak om tilgjengelighet for funksjonshemmede fulgt opp med tiltak ?
- Er tiltak ene/ normene i kommunens veileder fulgt opp med tiltak?
- Er kommunens krav i samsvar med statens krav?
- Trenger kommunen egne regler?
- Hva er effekten av tiltakene?

114 Bl.a.Kommunestyret 27.04.05 sak 026/05 Fornebu, del av område 4.3 og 4.4, felt h – reguleringsplan ,

k ommunestyret 01.03.06 sak 003/06 Reguleringsplan for Trudvangveien 15, Jar ii barnehage , k ommunestyret
21.06.06032/06 Fornebu - reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på område 1.2 og 1.3, endret trasé for
automatban e og justert veitrasé Fornebu nord , k ommunestyret 30.08.06 sak 043/06 Reguleringsplan for nytt
dobbeltspor LysakerSandvika , k ommunestyret 30.01.08 003/08 Reguleringsplan for Griniveien - undergang ved
Hosletoppen. Reguleringsbestemmelsene, kommunestyret 28 .05.08 sak 024/08 Reguleringsplan for Fornebu,
område 8.8 og 8.9 , kommunestyret 18.06.08 043/08 Reguleringsplan for Bærum idrettspark - Rud - Hauger, gbr.
80/1 m.fl. og k ommunestyret 23.09.09 062/09 Reguleringsplan for Jarveien 1 - Jarhuset .
115 Kommunestyret 28.02.07 sak 013/07 Universell utforming i Bærum kommune.
116 Kommunestyret 23.09.09 sak 064/09 Konkretisering av universell utforming i Bærum kommune .
117 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 168 .
118 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23 pkt 2 .
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven



70/17 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-12 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 : Liste prosjektforslag   2018

Forslag til forvaltningsrevisjoner 2017

21

17. En dør inn?
350 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av
kommunestyrets vedtak.

Handlings program 2016 - 2019 oppgir som tiltak på tvers av programområder/sektorer, at rådmannen
vil arbeide for at brukere enklere kan finne frem i kommunens tjenestetilbud selv, slik at det er
brukernes behov, ikke kommunes organisering som er veiviser til rett tje nestetilbud og
tjenestenivå.119

Handlingsprogram met si er at forenkling («én dør inn») er et sentralt satsingsområde.120 Både innen
barn og unge, pleie og omsorg og s osialtjeneste og bolig fokuserer handlingsprogrammet på Én dør
inn . 121 Pleie og omsorg vil se på samordning og tilgjengelighet i egen tjeneste og i samarbeidet med
andre sektorer , for å gjøre det enklere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet.122 Det skal
være brukernes behov, ikke kommunes organisering som er veiviser til rett tjenestetilbu d og
tjenestenivå. Rådmannen foreslår en rekke effektiviserings - og omstillingstiltak som til sammen gir
mer samordnede og helhetlige tjenester – «én dør inn».123

Det er et stort behov for samordning og samarbeid mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten,
st atlige velferdstjenester og andre aktører. Det er behov for å skape en tydeligere organisering slik at
brukerne opplever ”én dør inn”.124

Nåværende tjenestetilbud ble i 2014 omorganisert i en mer hensiktsmessig og tydelig struktur, men
har fremdeles fragment erte trekk. Tjenester med sammenfallende innsatsområder er ikke i
tilstrekkelig grad koordinerte og mange tjenester overlapper hverandre.125 I fase to av
omorganiseringen vil «én dør inn» og bedre samordning av tilbudene være hovedmålene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser .126

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt .
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.

Aktuelle problemstilling :
- Gjennomfører rådmannen effektive tiltak for å sikre en dør inn?

119 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 67 .
120 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 68 .
121 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 54, 70 og 89.
122 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 70 .
123 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 79 .
124 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 83.
125 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 84.
126 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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18. Gjøres pålagte tilsyn?
3 0 0 timer

Lov om planlegging og byggesaksbehandling sier at k ommunen har plikt til å føre tilsyn med at
tiltaket i byggesaker gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser og at ansvarlig
foretak er kvalifisert.127 Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.
Kommunen skal også føre tilsyn m ed allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på
ulovligheter.

K ommunen kan utover dette avgjør i hvilke saker og på hvilke områder det skal føre s tilsyn.128

Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang som kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen
kan føre tilsyn inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport.

Forskriften sier at d et skal føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar
med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan - og bygningsloven .129 F oretaket skal kunne
dokumentere at det bruke r tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner for å løse de oppgavene det påtar
seg130 og at det oppfyller krav til utdanning og praksis .131

Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten.132

Kommunen skulle i 2013 til 2015 prioriterte om k rav til universell utforming og energibruk va r
oppfylt.133 I perioden 2016 til 2017 skal kommunen, prioriterte om krav til kvalifikasjoner og
produktdokument a sjon av byggevarer er oppfylt.

Kommuneloven sier at r ådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.134 Rådmannen skal også sørge for at administrasjonen
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll. 135

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser

Aktuelle problemstilling :
- Gj ennomfører kommunen pålagt tilsyn ?
- Er tilsynene utført i det omfang som er nødvendig?

127 LOV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 25 - 1.
128 LOV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 25 - 2.
129 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 - 1 .
130 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 0 - 2.
131 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 1 - 1 .
132 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 5 - 1 .
133 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 15 - 3 .
134 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23 .
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
135 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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19. Har kommunen gebyrtap pga. for lang saksbehandlingstid?
20 0 timer

I følge Lov om planlegging og byggesaksbehandling skal byggesaksbehandlingen sikre at tiltak blir i
samsvar med lov, forskrift og planvedtak.136 Søknadspliktige t iltak kan ikke utføres uten at søknad på
forhånd er sendt kommunen og d en deretter har gitt tillatelse.

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene , skal avgjøres av
kommunene innen 12 uker etter a t fullstendig søknad foreligger . Ved overskridelse av fristen skal
kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser.137 Andre tillatelser til
andre tiltak regnes som gitt, dersom kommunen ikke har svart innen frist.

I følge kommunens handlingsprogram er kommunens g ebyr for oppføring av enebolig og privat
reguleringsplan, det høyeste blant ASSS kommunene.138 Gebyret skal baseres på selvkost.139

Antall behandlede byggesaker er stabilt de siste årene .140 Det sopplyses at b yggesaksbehandling har
et press på seg, og at det er avgjørende å opprettholde den positive utvikling i saksbehandlingstiden.
Det er fokus på redusert saksbeha ndlingstid for søknader med 12 ukers lovpålagt frist. D et er satt
opp som et mål at behandlingstid for søknader med 12 uker lovpålagt frist s kal behandles på 10 uker
eller mindre.141

Handlingsprogram 2017 - 2020 opplyser at det er fokus på redusert saksbehandlingstid for søknader
med tolv ukers lovpålagt frist. 142

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et bl.a. en rasjonell og
effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.143

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i sa msvar med lover, forskrifter og overordnede
instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 144

Kriterier
Rådmannen skal påse at administrasjonen drives rasjonelt og effektiv t .
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter .

Aktuelle problemstilling :
- Hvor store gebyrtap har kommunen pg a. for lang saksbehandlingstid ?
- Hvordan har utviklingen i saksbehandlingstiden vært?
- Er tiltakene som er igangsatt for å få ned saksbehandlingstiden effektive?

136 LOV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 1 - 1.
137 LOV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 21 - 7.
138 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 106 .
139 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 21.
140 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 107.
141 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 108 .
142 Handlingsprogram 2017 - 2020, side 82.
143 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
144 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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20. Er målene i s ykkelstrategien oppnådd?
40 0 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av den vedtatte
Sykkelstrategien .

I 1995 vedtok hovedutvalget for tekniske tjenester en plan for hovedsykkelveinettet for Bærum.145

Formannskapet vedtok i 2011 Sykkelstrategi for Bærum 2011 .146 Vedtaket inneholder en rekke
konkrete tiltak , bl.a. skulle det utarbeide s en handlingsplan for de enkelte strategiene, og lages en
handlingsplan for u tbyggingen av sykkelveinettet, med kostnadsanslag på hver delstrekning.

Sykkelstrategien viser manglende utbygging av flere av de prioriterte lenkene i planen fra 1995 .
Strategien forsl år et nytt sykkelveinett med prioritering av manglende lenker. Kommunen har bare
a nsvar for noen av disse lenkene ( Statens vegvesen og fylkeskommunen har ansvar for de øvrige ) .
Hovedmålsettingen i strategien er å gjøre det attraktivt å sykle for alle i Bærum, slik at flest mulig
motiveres til å velge sykkel som transportmiddel. Strategi en har 5 konkrete delmål som skal oppnås
innen 2015 eller 2020. Det er videre angitt 14 mindre konkrete strategier for å oppnå delmålene.

Sektorutvalg for miljø klima og kommunalteknikk fikk i juni 2015 et internt notat som gir en kort
oversikt over status på en del av tiltakene.147

Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at det er ønskelig at t rafikkveksten tas ved kollektivtrafikk, gange
og sykkel148 og det vises til hovedmålet i g jeldende sykkelstr ategi.149 Det arbeides med å lage et
handlingsprogram for sykkel som skal fremmes for behandling våren 2016. Det opplyses at u tvidelse
av gang - og sykkelveinettet utfordrende, spesielt der prosjektene er avhengige av grunnerverv.
Handlingsprogrammet opplyser bl.a. at gang - og sykkelvei langs Bærumsveien er ferdigstilt og at d et
er ansatt en medarbeider med særlig ansvar for sykkel og oppfølging av kommunens sykkelstrategi .
Sykkelstrategi er ført opp i investeringsoversikten i handlingsprogrammet med 1 ,5 millioner hvert av
årene 2015 til 2019.150

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak b lir iverksatt.151

Kriterium
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt .

Aktuelle problemstilling :
- Er vedtakene i f ormannskapet i 2011 , fulgt opp?
- Er de 5 konkrete delmålene fulgt opp med tiltak som gjør det sannsynlig at de nås innen

fristen i 2020?
- Er de 14 tiltakene fulgt opp med tiltak ?

145 Hovedutvalget for tekniske tjenester 13.06.95 sak 271/95 .
146 Formannskapet 22.06.11 sak 107/11 Sykkelstrategi for Bærum 2011 .
147 Sektorutvalg for miljø klima og kommunalteknikk 04.06.15 internt notat datert 15.05.15 Arkivsak
15/133098.
148 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 94 og 116.
149 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 116.
150 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 174 .
151 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23 .
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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21. Praktiserer selskapene offentlighetsloven ?
40 0 timer

Formålet med offentlighetsl oven er å legge til rette for at offentl i g v i rks omhet er å pen og
gjennomsiktig, for slik å styrk e informasjons - og ytringsfriheten , den demokratiske deltaking en ,
retts ikkerhet for den en kelte, tilliten til det offentli ge og kontrollen fr a a l l men heten .152

Loven gjelder bl.a. for selvstendige rettssub jekter der stat, fylkeskommune eller kommune direkte
eller indirekte:153

- har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet i rettssubjektet, og

- har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverst e organet i
rettssubjektet.

For k ommunens selskaper gjelder altså de samme reglene for offentlighet som for kommunen.
Selskapene skal bl.a. føre journal etter regle ne i arkivlov en med forskrifter.154 Det er gitt nærmere
bestemmelser i egen forskrift.155

Selska pene har vedtekter vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene. Selska pet ledes av et råd og
et styre oppnevnt av eierkommunene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å leg ge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.156

Kriterier
Kommunens selskaper skal følge offentlighetsloven.

Aktuelle problemstillinger:
- Følger selskapene offentlighetsloven ?
- Følger selskapene reglene for journalføring?

152 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 Lov om rett til innsyn i dokument i off entleg verksemd (offentleglova) , § 1.
153 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 § 2.
154 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 § 10.
155 FOR - 2008 - 10 - 17 - 1119 Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)
156 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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22. Brukes Arba effektivt?
35 0 timer

Bærum kommune eier 72 % av Arba inkludering AS . S elskape t har vedtekter fastsatt av
kommunestyret og s elskapsstrategien er utarbeidet av selskape t s styre.

Arba opplyser at det skal være ledende på arbeidsinkludering – et møtepunkt mellom næringslivet og
arbeids - og velferdsforvaltningen. Vårt samfunnsoppdrag er arbeidsinkludering i vid forstand: Vi
hjelper perso ner utenfor arbeidslivet til å få og beholde jobb. Vi skaper tilrettelagte arbeidsplasser
med mulighet til individuell utvikling.

H else - og omsorgstjenesteloven gjelder for helse - og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av
kommunen.157 L oven har som formål bl.a. å tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lid else og
nedsatt funksjonsevne, fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, og bidra til at
ressursene utnyttes best mulig . 158

Kommunens Eierskapsmelding 2016 – 2020 som skal vedtas av kommunestyre t, skal bidra til en
helhetlig og god politisk styring og k ontroll av både selskapene og hvordan de samvirke med
kommuneorganisasjonen . Ansvaret for eierstyringen er politisk og er i utgangspunktet ikke en del av
rådmannens daglige arbeidsområde. Samtidig er selskapene en del av den totale
kommuneorganisasjonen, s om rådmannen har et administrativt overordnet ansvar for, herunder i
forhold til økonomi og hvordan selskapene samvirker med organisasjonen for øvrig.

Den ene kontaktflaten mot kommunen er den praktiske knyttet til kommunens ordinære
tjenesteproduksjon. De tte styres i hovedtrekk gjennom kontrakter. Rådmannen har også ansvaret for
å ivareta kommunens direkte «tjenestedialog» med selskapene, der selskapenes oppgave primært er
å levere tjenester på vegne av kommunen. Dvs. i rollen som bestiller av tjenestene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunal e fellesinteresser.159

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvordan ben ytter kommunen sitt eierskap i utviklingsvirksomheten Arba?
- Utnytte r kommunen de mulighetene bedriften gir ?
- Hva er grunnen til at kommunen skal eie?
- Benytter kommunen denne bedriften godt nok?

157 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 § 1 - 2 .
158 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven) §
1 - 1.
159 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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23. Drives brannvarslingen i tråd med regelverket?
3 0 0 timer

Bærum eier 67,7 % av Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) . S elskape t har vedtekter fastsatt av
komm unestyret og s elskapsstrategien er utarbeidet av selskape t s styre. ABBV ivareta r kommunens
oppgaver knyttet til å sikre brannberedskap og forebygge branner og andre ulykker.160 Brannvesenet
tilbyr også brann - og innbruddsalarm og dette fremkommer tydelig på hjemmesiden .

U tgifter til brann - og ulykkesberedskap per innbygger i Bærum er over snittet i ASSS.161 Veksten i
overføringene til ABBV har vært større enn gjennomsnittlig pris - og lønnsvekst for kommunen.
Overføringen til ABBV er i dag på 76 mill.162 Rådmannen har bedt styret og representantskapet
vurdere hvordan ressursbruken kan endres mot gjennomsnittet.

Kommuneloven sier i formålsparagrafen at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et
funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale
fellesinteresser.163 Rådmannen skal også sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskr ifter og overordnede instrukser . 164

Konkurranselovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av
samfunnets ressurser.165 Konkurransetilsynet skal bl.a. påpeke konkurranseregulerende virkninger av
offentlige tiltak.166

EØS - loven sier at f ormålet med EØS - avtale er å fremme en styrking av handel og økonomiske
forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår .167 Foretak som skal utføre tjenester
av almen økonomisk betydning, skal være undergitt reglene i avtale n , fremfor alt
konkurransereglene.168

En forskrift om tannhelsetjenesten skal bidra til å unngå kryssubsidiering av fylkeskommunal
tannhelsetjenester i konkurra nse med private tjenesteytere. En f orskrift for statlig basisfinansiering
av forskningsinstitutter , poengterer at basisfinansieringen ikke må benyttes til å kryss - subsidiere
instituttets tilbud av varer og tjenester i et marked i konkurranse med andre aktører.

Kriterier
Forvaltning av de kommunale fellesinteresser skal være rasjonell og effektiv .
Admi nistrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.

Aktuelle problemstilling :
- E r betalingstjenesten brannvarsling adskilt fra den ordinære driften?
- Subsidierer kommunen alarmtjenesten?

160 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 112 .
161 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 112.
162 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 114.
163 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
164 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
165 LOV - 2004 - 03 - 05 - 12 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger
(konkurranseloven ).
166 LOV - 2004 - 03 - 05 - 12 , § 9.
167 LOV - 1992 - 11 - 27 - 109 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v . (EØS - loven). Art 1.1.
168 Art 59. 2.
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Prioritering                Velg 1 til 5, der 1 er viktigst

Timer

1. Er det fornuftig vekting av anbud? 400

2. Organisering og ressursbruk ved bruk av MST-CAN 400

3.
Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og 

likeverdig?
400

4. Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 400

5.
Blir rett til spesialundervisning og tilpasset 

undervisning ivaretatt?
450

6. Er det fornuftig vekting av anbud? 400

7. Har de ansatte ytringsfrihet? 350

8. Er det effektiviseringspotensial i administrasjonen? 500

9.
Hvordan er hverdagen til de minste barna i 

barnehagene?
350

10. Valuta for pengene i barnehagene? 400

11.
Er vedtaket om redusert bemanning i nye barnehager 

fulgt opp?
200

12. Riktig utbygging av barnehager? 400

13. Er det god håndtering av fravær på skolene? 350

14. Er ressursbruken på Haug skole optimal? 250

15. Er maten på sykehjemmene god? 300

16. Tilgjengelighet for funksjonshemmede? 400
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17. En dør inn? 350

18. Gjøres pålagte tilsyn? 300

19.
Har kommunen gebyrtap pga. for lang 

saksbehandlingstid?
200

20. Er målene i sykkelstrategien oppnådd? 400

21. Praktiserer selskapene offentlighetsloven? 400

22. Brukes Arba effektivt? 350

23. Drives brannvarslingen i tråd med regelverket? 300
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rkivsak-dok. 17/00002-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge til rette for følgende virksomhetsbesøk: 

  
2. Kontrollutvalget ber revisor orientere om overordnet revisjonsstrategi. 
3. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer 

som fremkom i møtet.  
4. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Årsplan 2018 for kontrollutvalget i Bærum. 
2. Saker til behandling 2018 

 
Saksframstilling: 
Forslag til årsplan for 2018 er vedlagt saken. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. 
Planen inneholder også en oversikt over de områder som er prioritert og hvilke 
kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 
 
Årsplanen er et viktig styringsdokument for kontrollutvalget. I tillegg utarbeides det 
en detaljert oversikt over saker som er satt opp til behandling i det enkelte møte, se 
vedlegg 2. Denne oversikten legges frem under referatsakene i hvert møte, og er et 
planleggingsdokument for kontrollutvalget. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget kommer med sine innspill til forslag til årsplan 
for 2018 i møtet. Sekretariatet vil i denne forbindelse be utvalget om å planlegge 
virksomhetsbesøk.  
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å 
ivareta sitt påseansvar bør kontrollutvalget vurdere å be revisor gi en orientering om 
overordnet revisjonsstrategi, status og risikoområder for regnskapsåret 2018. 
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vil bli oversendt kommunestyret. 
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Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 

årsplan. Planen angir hovedmålene for 

kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 

strategi for hvordan utvalget ønsker å 

ivareta oppgavene sine. Planen 

inneholder også en oversikt over de 

områder som er prioritert og hvilke 

kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 

fokus. 

Årsplan 2018 
Kontrollutvalget i Bærum 

kommune 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter 

betydelige ressurser på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den 

kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og 

kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal 

bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at 

kommunen når de mål som er satt. 

 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og 

tilsyn med forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
Kontrollutvalget legger 

vekt på at kontrollen skal ha et læringsperspektiv, og skal bidra til å forbedre 

kommunens tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. I samspillet mellom 

kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling 

sentralt.  

 

For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av 
bistand og tjenester fra sekretariat, administrasjon og revisjon. Det er viktig å 
legge til rette for god og åpen dialog som skaper en gjensidig forståelse og klar 
ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet, 
administrasjonen og revisjonen. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med 

den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og 

kommunale selskap. Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at 

kommunens regnskap blir betryggende revidert. Kontrollutvalget har ikke 

myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 

 

I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal 

behandles i møtene fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et 

viktig plandokument for kontrollutvalget. Her kan også rådmannen og revisor 

foruten publikum følge med på når sakene er planlagt behandlet.  

Kontrollutvalget i Bærum 
Kontrollutvalget i Bærum består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 
for perioden 2015 - 2019:  
 

Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg  AP Dagny Kristine 

Anestad, Roar 

Snedkerud, Tine 

Lillemoen Asklund 

Carl Wilhelm Johannes Tyrén  Frp Ellen Sigrid Hollerud Bradley, 

Jon-Roar Selenlius, Klara 

Marie Komperud Dyresen Hilde Solberg Øydne  H Jan Olsen, Merete Skaug 
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Hulda Tronstad  V Bernt Stilluf Karlsen, 

Inger Catrine Bangum, 

Turid Bergene Bahlman Kaare Granheim KrF Kari Husøy 

 

Møteplan 2018 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommune-loven § 31. 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2018: 

Mandag 22. januar 

Mandag 26. februar 
Mandag 16. april 

Mandag 28. mai 
Mandag 18. juni 
Mandag 27. august 

Mandag 24. september 
Mandag 22. oktober 

Mandag 26. november 
 
Møtene starter kl. 17:00 og holdes på rådhuset i Bærum.  

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2018 

Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 

Kontrollutvalget har besluttet å be rådmannen om en orientering om oppfølging 
av forvaltningsrevisjonsrapportene Oppleves hjemmehjelpen som godt 
organisert? og Brukerstyrt personlig assistent i junimøtet 2018. Utvalget vil ta 

fortløpende stilling til i hvilke orienteringer som kan være aktuelt for å supplere 
det generelle tilsynet med forvaltningen.  

 
Utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor kommunen har vært 

omtalt i media vil bli fulgt opp. Kontrollutvalget følger også opp alle 
kommunestyresaker som er initiert av kontrollutvalget.  
 

Virksomhetsbesøk 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i 
virksomhetene skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike 
kommunale virksomheter og tjenesteproduksjon organisert i selskaper. Erfaring 

viser at slike besøk gir et godt innblikk i den aktuelle virksomheten. 
Kontrollutvalget ønsker å foreta besøk til følgende virksomheter: 

 Vår 2018:  
 Høst 2018:  

 

Følge opp tilsyn fra andre tilsynsinstanser 

Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 

Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Ved behov vil slike tilsyn bli fulgt 
opp i kontrollutvalget.  
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Henvendelser til kontrollutvalget 

Kontrollutvalget behandler henvendelser som utvalget mottar, og antall 

henvendelser er økende. Utvalget må i hvert enkelt tilfelle vurdere om saken 

faller inn under kontrollutvalgets mandat og om utvalget vil ta saken til 

behandling. Det står utvalget fritt å avvise saker som ikke kommer fra 

kommunestyret.  

Kontrollutvalget har delegert til leder og sekretær å ta beslutninger ved 

henvendelser om byggesaker. Slike saker legges frem som referatsak i utvalget. 

Undersøkelser 

Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i 
all hovedsak dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  

 

Uttalelse til årsregnskapet  

Kontrollutvalget har plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en 
betryggende måte.  

 

I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget avgi en uttalelse 
om årsregnskapet. Uttalelsen skal avgis til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet før formannskapet behandler regnskapet.  
 

Kontrollutvalget har også et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens 

merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om 
revisjon § 4, 2. ledd. Kontrollutvalget følger også opp andre revisjonsmerknader. 

 

Forvaltningsrevisjoner 

Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av forvaltnings-

revisjon for perioden 2016 - 2018. Planen er vedtatt av kommunestyret 

(17.02.16, sak 017/16). 

 

For 2018 har kontrollutvalget foreløpig bestilt følgende forvaltningsrevisjoner 
 Stopper kommunen arbeidskriminalitet? Behandles i aprilmøtet. 

 Blir tilpasset undervisning gjennomført? Behandles i maimøtet.  
 Praktisering av foreløpige svar og offentlighet. Behandles i maimøtet. 

 
Kontrollutvalget vil bestille ytterligere to prosjekter. 
 

Selskapskontroller 

Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 

for perioden 2016-2019. Planen ble behandlet i kommunestyret 16.03.16, sak 

028/16.  

 

Det er ikke planlagt eierskaps- eller selskapskontroll i 2018. 

 

Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 

Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør 
foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 

Kontrollutvalget vil derfor behandle denne saken i oktobermøtet 2018. 
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I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens 
virksomhet og sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge 

budsjettsaken til kommunestyret.   
 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 

Kontrollutvalgsforskriften § 4.  
 
For å ivareta sitt påse ansvar (tilsynsansvar) har kontrollutvalget behov for 

informasjon om revisors arbeid. Revisor rapporterer fortløpende på 
forvaltningsrevisjon. Når det gjelder regnskapsrevisjon, vil det være nyttig for 

kontrollutvalget å få en orientering om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsåret 2018 i oktobermøtet. Her vil revisor kunne gi informasjon om 
status i arbeidet med årsoppgjørsrevisjonen, samt informere om risikoområder. 

 
Ved behandlingen av årsregnskapet vil revisor rapportere i henhold til 

revisjonsstrategien (aprilmøtet), og oppsummere arbeidet med revisjonen av 
regnskapet for foregående år. 
 

I tillegg vil revisor avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet fra 

oppdragsansvarlig revisorer. 
 

Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Utvalget rapporterer 

fortløpende til kommunestyret når det er viktig at kommunestyret blir holdt 
orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles i det første møtet i 2018, og 

oversendes deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal 

gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter.  

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2019 behandles i siste møte i 2018, og sendes 

deretter kommunestyret til orientering.  

 

 

Øvrige oppgaver og aktiviteter  

Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sin kompetanse. Det 

er i budsjettet lagt opp til at utvalgets medlemmer har mulighet til å delta på 

konferanser. NKRFs kontrollutvalgskonferanse som arrangeres i februar er en 

aktuell mulighet, en annen er FKTs fagkonferanse i mai og NKRFs 

årskonferanse i juni. 

 

Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil legge frem kontrollutvalgets saker i 

kommunestyret.  
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Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om 

kontroll og tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – 

www.rokus.no  

 

 

 

Bærum 4.12.2017 

 

 

Per Arne Nyberg 

Kontrollutvalgsleder  

 

                                                          Mona Moengen 

                                                          Romerike kontrollutvalgsekretariat  
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Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2018 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

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

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

22. januar 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Etterlevelsesrevisjon av IKT-anskaffelser. Rapporten leveres til 

januarmøtet 2018. Sak 44/17. 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2018 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Evaluering av formelt samarbeid med Rogaland revisjon om 

forvaltningsrevisjon (ref sak 055/16) 

 Referater 

 Eventuelt 

26. februar 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17 – februar 

 Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2017 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2017 

 Referater 

 Eventuelt 

16. april 
 

 Orientering om revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev 
Bærum kommunes årsregnskap 2017 ved Bærum kommunerevisjon 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2017 

 Forvaltningsrevisjon arbeidskriminalitet      

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Eventuelt  

28. mai 

 

 Forvaltningsrevisjon: Blir tilpasset undervisning gjennomført  

 Forvaltningsrevisjon: Foreløpig svar og offentlighet 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.04.1 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.4.18 

 Referater 

  18. juni  

 

 Be rådmannen om en orientering om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Oppleves hjemmehjelpen som godt 

organisert? I juni 2018 (sak 51/17). 

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om å rapportere på oppfølgingen av 

rapporten Brukerstyrt personlig assistent i junimøtet 2018 (sak 52/17). 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

Utvalget er særlig opptatt av å få høre om opplæring av brukere i 

arbeidslederkompetanse i tillegg til rapportering på anbefalingene. 

 Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner  

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønsker å få belyst.  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

27. august  

 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Eventuelt.  

24. september 

 

 Rapport om intern kvalitetskontroll  

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2018 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.18 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.18 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

22. oktober  

 

 Overordnet revisjonsstrategi 2017 

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018  

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2019 

26. november  Kontrollutvalgets årsplan 2019 

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2019  

 Virksomhetsplan 2019 – revisjonen  

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2017 (KU-forskrift § 8) 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2018. 

 Sak 042/15 Riktig utførte innkjøp? Følges opp i 2018 eller 2019.  

2019   

 

Utvalget benytter møterom xx i 2018. 
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Arkivsak-dok. 17/00024-24 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV REVISJONSMERKNADER FOR 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Notat fra revisjonssjefen om oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 
2. Rådmannens svar på brev fra revisjonen, 26.6.2017 

 
Saksframstilling: 
Kommunerevisjonen la frem Oppsummering etter utført revisjon av Bærum 
kommunes regnskap for 2016 i møtet 3.4.2017 (sak 20/17), som redegjør for 
vesentlige funn og vurderinger etter gjennomført revisjon av kommunes regnskap for 
2016. I vedlagte brev av 26.6.17 har rådmannen redegjort for hvordan funnene er 
fulgt opp. Revisor vurderer det slik at alle merknader er tilfredsstillende besvart i 
vedlagte notat.  
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
08.11.2017   17/16332 17/235323 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Anne Njøten Grøtterud 
  

 

 

Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 

 
Revisjonssjefens forslag til vedtak: 

Revisjonens redegjørelse tas til orientering. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 

Tidligere behandling 

I kontrollutvalgets møte 03.04.2017, sak 20/17, fremla revisjonen en orienteringssak vedrørende 
oppsummering av vesentlige funn og vurderinger etter gjennomført revisjon av kommunes 
regnskap for 2016.  Funnene er besvart av direktør for økonomi og virksomhetsstyring i brev av 
26.06.2017. 

Formål og bakgrunn 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 8 skal kontrollutvalget følge opp de merknadene revisjonen har 
hatt til årsregnskapet og gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er 
blitt fulgt opp. 

Redegjørelse 

ARBEIDSGIVERAVGIFT AV SYKELØNNSREFUSJONER 

Arbeidsgiveravgift av sykelønnsrefusjon er ikke ført på egen art og medfører brudd på 
bruttoprinsippet.  

Svar fra direktør for økonomi og virksomhetsstyring viser til iverksatte tiltak. Revisjonen anser 
saken fulgt opp. 

MANGLENDE AJOURHOLD AV SYKELØNNSREFUSJON 

Manglende ajourhold av refusjon sykelønn medfører risiko for tap og usikkerhet med hensyn til 
substansen av aktuelle balansekontoer. 
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Direktør for økonomi og virksomhetsstyring opplyser at administrasjonen etterstreber bedre 
transaksjonsintegrasjon mellom lønn- og regnskapssystemet og at det vil bli gjort en 
sannsynlighetsvurdering av balansesaldoene. 

Revisjonen anser saken fulgt opp. 

JUSTERING AV KOMPENSERT MERVERDIAVGIFT 

Justering av kompensert merverdiavgift skal gjennomføres dersom forutsetningen til retten for 
kompensasjon ikke lenger er til stede. Bruken av bygg, anlegg eller annen fast eiendom skal derfor 
dokumenters i justeringsperioden på 10 år. Vi har kommentert forholdet også tidligere år, men 
kommunen har ikke implementert et slikt dokumentasjonssystem. 

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring har informert revisjonen at systemet Justèr ble 
anskaffet i 2015, men at det er utfordringer med å hente ut aktuelle anleggsmidler fra 
anleggsmodulen og fastsette korrekt verdi. Revisjonen er kjent med at arbeidet er igangsatt, men 
at systemet ikke er fullt ut implementert.  Revisjonen vil følge opp forholdet videre. 

Beslutningspunkter 
 
Revisjonsmerknadene for årsregnskapet 2016 er tilfredsstillende besvart fra administrasjonen.  
Saken anses derfor som en orienteringssak. 

 

 
Vedlegg: 
svar på brev fra revisjonen 3644353 
  



72/17 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 - 17/00024-24 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 : Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016

3 

 

 

 

      



72/17 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 - 17/00024-24 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 : Økonomidirektørens svar på brev fra revisjonen

BÆRUM KOMMUNE 
ØKONOMIDIREKTØR 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhustorget 1 
 

Org. nr: 974553279 
Bank:  
Telefon:   
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 
Per-Martin Svendsen 
 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 17/144707/OMYRV 26.06.2017 

 
 
 

Svar på brev fra revisjonen  
 
 

Det vises til brev fra revisjonen med tittel  - Oppfølging av forhold kommunisert til 
kontrollutvalget etter revisjon av 2016 - Revisjonen har i brevet 3 oppfølgingsspørsmål  
etter revisjonen av regnskapet for 2016. Spørsmålene med rådmannens svar er 
gjentatt under. 
 

 
  

1.  Arbeidsgiveravgift av sykelønnsrefusjoner 

 

I 2016 er det et vesentlig budsjettavvik på AGA sykelønnsrefusjoner.  Avviket skyldes at 
arbeidsgiveravgift av sykelønnsrefusjoner er bokført som inntekt på art for 
arbeidsgiveravgift 
og ikke på art for AGA sykelønn.  Praksisen medfører brudd på bruttoprinsippet i 
regnskapsforskriften 
 

Rådmannens svar: 

Revisjonens kommentar tas til etterretning og lønnsenheten vil endre 
bokføringspraksis på følgende måte:  Konto 10999 vil bli opprettet gjeldende 
fra  01.07.2017, tidligere ble dette bokført på konto 10991.  Transaksjoner frem til 
30.06.2017 vil bli ompostert regnskapsmessig.   
  
 
 
 
 

2. Refusjon sykelønn.  
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Vi har tidligere bemerket  manglende ajourhold av refusjon sykepenger, med risiko for 
å misteretten til refusjon fra NAV. Vi har fått opplyst at den interne prosessen i 2016 er 
8 uker som er lik 2015, men en forbedring fra 2014 på 10 uker. Balansekontiene 
knyttet til sykelønn må sees i sammenheng, men er ikke avstemt i forhold til 
hverandre. Revisjonen vil følge dette opp ved revisjon av regnskapet for 2017. 
 
Rådmannens svar: 

En transaksjon mot transaksjon avstemming  er vanskelig å få til tilbake i tid p.g.a. 

mengden transaksjoner og manglende koding av gamle transaksjoner.  Fra sommer 2016 

begynte  man med noe koding for å lettere skulle kunne avstemme.  Det jobbes nå 

videre med  å få på plass en enda bedre transaksjonintegrasjon mellom LØP og 

EPOS.  Dette vil lette arbeidet avstemmingen av disse kontiene. For å sikre at de ikke er 

vesentlige feil i balansen har lønnsenheten gjort en jobb med å 

sannsynlighetsvurdere saldoene.   

 
  

3. Justering av kompensert merverdiavgift  

 

Etter § 16 i lov om kompensasjon for merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner 
mv. og § 6 i tilhørende forskrift, skal kompensert merverdiavgift justeres dersom 
forutsetningene for retten til kompensasjon endres. Etter forskrift til 
merverdiavgiftsloven kapittel 9 er den 
kompensasjonsberettigede forpliktet til å dokumentere bruken av bygg, anlegg eller 
annen fast eiendom gjennom hele justeringsperioden (10år). Vi kan ikke se at Bærum 
kommune oppfyller forskriftens dokumentasjonskrav på en tilfredsstillende måte  
 
Rådmannens svar: 

Under refereres svaret på tilsvarende spørsmål fra 2015 revisjonen.  Rådmannen kan 

bekrefte at arbeidet med å ta i bruk systemet Juster er godt i gang og at det forventes at 

dette er fullt operativt i løpet av høsten 2017. 

Svar til revisjonen 2016: 

Bærum kommune anskaffet sent  2015 applikasjonen Justér fra MomSys AS. Systemet 

er ikke tatt i bruk i 2016 av ulike grunner.   

Det er «bestilt»  en oversikt over alle investeringer på eiendomsområdet større 

enn  400.000 kroner eks. mva. som grunnlag for innlesing i systemet. Oversikten skulle 

omfatte alle år fra 2009, året da justeringsreglene fikk virkning også for 

Kompensasjonslovens virkeområde. Regnskapsenheten utarbeidet en slik oversikt. 

Hensikten med oversikten var å overføre denne til Justér. 

Reglene for når et anleggsmiddel skal inngå i oversikten over justeringsplikt avviker 

imidlertid fra reglene for når et anleggsmiddel skal avskrives. På grunn av denne 

forskjellen må derfor  Regnskapsenhetens liste vaskes slik at det bare er de overleverte 

byggeprosjektene som tas med som justeringspliktige.  

Bærum kommune har  utfordringer med å entydig identifisere  alle transaksjoner og 

anleggsdeler som utgjør de enkelte anleggsmidlene. Dette gjelder særlig de som inngår i  

investeringene som er ført på fellesobjekter som f.eks. 910724. Splittingen av 

fellesobjektene har vist seg å være en omfattende jobb og av hensyn til 

implementeringen av EPOS fra 1. januar 2016 har det ikke vært realistisk å få utarbeidet 

en vasket liste innen regnskapsavslutning for 2016. 

Systemet er innkjøpt og ligger klart til bruk.  Arbeidet med å få på plass korrekte data 

og overført disse til systemet vil bli prioritert av både eiendom og regnskap etter 

årsregnskapet for 2016 er avlagt.   
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Med hilsen 
 
 
 
Ove Myrvåg 
Direktør for økonomi og virksomhetsstyring 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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Arkivsak-dok. 17/00024-22 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

KOMMUNENS BRUK AV OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID INNEN 
BYGGING AV NYE SKOLEANLEGG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Rapport fra Bærum kommunerevisjon om kommunens bruk av OPS-avtaler, 
3.11.2017 

2. Bruk av OPS i kommunen - rådmannens tilbakemelding, 17.11.2017 

 
Saksframstilling: 
Etter å ha fått en orientering om etterlevelsesrevisjon (sak 37/17) ba kontrollutvalget 
om å få en rapport på kommunens bruk av offentlig privat samarbeid – OPS, innen 
bygging av nye skoleanlegg (sak og 45/17).  
 
I vedlagte rapport har kommunerevisjonen redegjort for hva OPS er, hvilke vedtak 
som er gjort om OPS i formannskapet og kommunestyret, samt for omfanget av 
OPS-avtaler i kommunen. Rapporten er forelagt rådmannen, som ikke hadde 
merknader.  
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
03.11.2017   17/29674 17/231734 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Kristin Løseth 
  

Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. 

Kommunens bruk av OPS innen bygging av nye skoleanlegg 

 
Revisjonssjefens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Kommunerevisjonen gir i del 2 en oversikt over omfanget av OPS- avtaler innen bygging av 

nye skoleanlegg og om kommunen har andre OPS-avtaler. Vi gir også en oversikt over 

politiske beslutninger knyttet til OPS, hvordan inngåtte avtaler er klassifisert i regnskapet 

og avgiftshåndtering ved operasjonell og finansiell leie. Gjennomgangen er ingen revisjon, 

og vi har ikke vurdert innholdet av avtalene eller om regnskapsføringen har større feil eller 

mangler.  

Formål og bakgrunn 

Formålet med oppdraget er å gi kontrollutvalget informasjon om kommunens bruk av OPS 

avtaler innen bygging av nye skoleanlegg. Bakgrunnen for oppdraget er informasjon om at 

kommunen kan ha flere OPS- avtaler, og usikkerhet rundt avgiftshåndtering ved finansiell 

leiemodell i OPS- prosjekter etter en uttalelse om ny praksis fra skattemyndighetenes side. 

1  

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Vi har gjennomgått kommunens årsrapporter, handlingsplaner, vedtak i kommunestyret og 

formannskap i perioden 2005-2017, samt en uttalelse fra kommuneadvokaten til 

eiendomsavdelingen i år.2 Videre har vi hatt e-postkorrespondanse og samtaler med 

                                                           

 

 

1 Skattedirektoratets uttalelse avgitt 7.12.2015 og Skatteetatens publisering 23.12.2015  
2 E-post fra 26. september 2017 
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henholdsvis eiendomsdirektør og prosjektansvarlig ved eiendomsavdelingen samt leder av 

Bærum kommunale eiendom AS om saken.  

Rapporten ble oversendt administrasjonen til uttalelse 07.11.2017, med ønske om 

tilbakemelding på følgende spørsmål:  

Kommunestyret har tidligere etterspurt en redegjørelse for OPS fra administrasjonen, 

(jf. kommunestyrevedtak 25.03.2015 sak 23/15). Administrasjonen har gitt gir sin 

redegjørelse til formannskapet (15.12.2015 sak 155/15).  

 Er kommunestyret orientert om saken? 

 

Formannskapet fattet vedtak (sak 155/15) om at det skal startes minst ett OPS-prosjekt 

i kommende 4-års periode og ett samspillsprosjekt.  

 Er eller skal kommunestyret orienteres om vedtaket? 

 

Administrasjonen skal utvikle retningslinjer som sikrer at OPS- kontraktene følges opp 

på en forsvarlig måte, jf. anskaffelsesstrategien 2016.  

 Er det utarbeidet slike retningslinjer? 
 

Tilbakemelding fra rådmannen er mottatt 20.11.2017 og følger vedlagt saken. 

Beslutningspunkter 

Saken er en orienteringssak som ikke krever noen beslutning. 

 

 

 

Vedlegg: 
Bruk av OPS i kommunen - rådmannens tilbakemelding(4916410)(1) 3803020 
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DEL 2: 

Rapport om kommunens bruk av OPS-avtaler 

Kommunerevisjonen viser til vedtak i kontrollutvalget 28.8.2017, saksnr. 45/17 

«Kommunens bruk av OPS innen bygging av nye skoleanlegg». Formålet med oppdraget 

er å gi Kontrollutvalget informasjon om kommunens bruk av OPS avtaler innen bygging 

av nye skoleanlegg. 

Bakgrunnen for oppdraget er informasjon om at kommunen kan ha flere OPS- avtaler, og 

usikkerhet rundt avgiftshåndtering ved finansiell leiemodell i OPS- prosjekter etter en 

uttalelse om ny praksis fra skattemyndighetenes side. 3  

Revisjonen gir en oversikt over omfanget av OPS- avtaler innen bygging av nye 

skoleanlegg og om kommunen har andre OPS-avtaler. Vi gir også en oversikt over 

politiske beslutninger knyttet til OPS, hvordan inngåtte avtaler er klassifisert i regnskapet 

og avgiftshåndtering ved operasjonell og finansiell leie. Gjennomgangen er ingen revisjon, 

og vi har ikke vurdert innholdet av avtalene eller om regnskapsføringen har større feil eller 

mangler.  

Vi har gjennomgått kommunens årsrapporter, handlingsplaner, vedtak i kommunestyret og 

formannskapet i perioden 2005-2017, samt en uttalelse fra kommuneadvokaten til 

eiendomsavdelingen i år.4 Videre har vi hatt e-post korrespondanse og samtaler med 

henholdsvis eiendomsdirektør og prosjektansvarlig ved eiendomsavdelingen samt leder av 

Bærum kommunale eiendom AS.  

1. Hva er offentlig-privat samarbeid (OPS)  

OPS er en gjennomføringsmodell for samarbeid mellom offentlige og private aktører, der 

offentlig oppdragsgiver (her kommunen) foretar en bestilling, for eksempel av vei eller 

skole, i det private markedet. OPS er en gjennomføringsmodell som er basert på tidlig 

involvering av leverandørene. Det offentlige beskriver oppgaven som skal løses med 

funksjonskrav, og definerer hvilke standarder og kvalitet som skal leveres. Det private 

OPS-selskapet har byggherrerollen, utfører prosjektering og tar ansvar for bygging, 

finansiering, drift og vedlikehold av et leieobjekt i en definert periode. 5  

 

Klassifisering  

Vi skiller mellom operasjonell og finansiell leieavtale. Ved operasjonell leie har leietaker 

(kommunen) en rett, men ikke en plikt til å overta leieobjektet til markedspris. Ved 

finansiell leie er leietaker pliktig til å overta leieobjektet vederlagsfritt ved utløp av 

leieperioden eller til angitt pris (kredittkjøp).  

                                                           

 

 

3 Skattedirektoratets uttalelse avgitt 7.12.2015 og Skatteetatens publisering 23.12.2015  
4 E-post fra 26. september 2017 
5 Jf. Difis nettside https://www.anskaffelser.no/gjere-anskaffingar 
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Skillet mellom operasjonell og finansiell leieavtale har betydning for hvem som står 

oppført som skatte- og regnskapsmessig eier av eiendommen. Ved operasjonell leie skal 

utleier føre objektet i sin balanse som en eiendel og utleier oppnår skattemessig 

avskrivning. Kommunens leieutgifter føres som ordinær driftsutgift. Ved finansiell leie 

(kredittkjøp) må leietaker (kommunen) føre leieobjektet i sin balanse som en eiendel som 

avskrives, og leieforpliktelsen føres som langsiktig gjeld i balansen. Leiebeløpet inndeles i 

avdrag og renter.6 

Klassifiseringen har betydning for håndtering av merverdiavgift, se neste avsnitt.  

Skattedirektoratets prinsipputtalelse 7. desember 2015 

Skatteetaten har gjennom lang praksis akseptert at kommunen kan oppnå 

merverdikompensasjon ved OPS, både ved operasjonell og finansiell leie. Praksis er endret 

etter en prinsipputtalelse fra 2015. Skattedirektoratet vurderte en langsiktig leiekontrakt og 

konkluderte med at denne måtte anses som finansiell leie (kredittkjøp) med den følge at 

merverdikompensasjon ikke ble ansett som fradragsberettiget.  

I skattedirektoratets vurdering ble det blant annet lagt vekt på leietakers rett og plikt til å 

overta eiendommen vederlagsfritt ved leietidens slutt, og at vederlaget for skolen var 

fokusert på avtaletidspunktet, tilpasset finansiering av bygget og ikke hva som var 

markedsleie.  

En konsekvens av direktoratets uttalelse er at en kommune ikke oppnår 

merverdiavgiftskompensasjon på kapitalleie (husleie) dersom et OPS- prosjekt 

avgiftsmessig kategoriseres som kjøp av fast eiendom (finansiell leie/kredittkjøp). Der 

avgiftsbehandlingen ikke har vært riktig vil altså skattemyndigheten kunne kreve 

tilbakebetaling av mva som er blitt uriktig fratrukket (av selskapet) eller kompensert (til 

kommunen), innenfor visse frister.  

En operasjonell leiemodell skal utgiftsføres som et ordinært leieforhold med mulighet for 

fradrag.  

2. Gjennomgang av vedtak om OPS i kommunestyre og formannskap  

 

Det har vært et politisk ønske om bruk av OPS-avtaler i Bærum kommune, og 

kommunestyret har flere ganger fattet vedtak knyttet til OPS. Allerede i 2005 inngår 

kommunen en avtale med Entra Utleie AS om bygging av Vøyenenga skole som et OPS-

prosjekt.7 Kommunen har en 20 års leieavtale og opsjon på kjøp av bygget.  

 

Kommunestyret beslutter i 2009 at investeringsprosjekter over 60 millioner skal inneholde 

en begrunnet vurdering av OPS som gjennomføringsmodell, og at alternativene legges 

frem for politisk behandling før endelig løsning for finansiering blir valgt. 8  

 

                                                           

 

 

6 Notat fra BDO «Bruk av OPS som gjennomføringsmodell i Bærum kommune» 2.12.2015 pkt 5.2. 
7 Årsrapport 2005 side 18 
8 Kommunestyrevedtak 4.2.2009 sak 06/09 
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For å dekke behovet for nye boliger fatter kommunestyret i 2011 vedtak om at et 

boligprosjekt med 90 nye boliger gjennomføres som OPS. Tomtesituasjon og lokalisering 

er ikke avklart på dette tidspunkt. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2018. 9  

 

Under behandling av «forslag til anskaffelsestrategi» 2014 beslutter kommunestyret at 

strategien skal  

«vise nærmere hvordan Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) kan brukes som en aktiv 

anskaffelsesstrategi for å gi raskere ferdigstilling, mindre risiko, tilleggsverdier i 

form av nye og innovative løsninger, og valg av bedre løsninger som gir lavere 

livsløpskostnader i konkrete prosjekter.» 

 

OPS-avtaler er også behandlet i kommunestyrevedtak i 2015 om «Eiendomsstrategi 2015-

2035». Formålet med strategien er å kommunisere satsninger og prioriteringer, både innad 

i eiendomsavdelingen, i kommunens egne selskaper og utad i kommunens virksomhet. 10  

 

Strategiens punkt to lyder: 

«Eiendommer som skal benyttes langsiktig av kommunens kjernevirksomheter eies 

primært av kommunen. Vurdering og valg av annet eierskap, samarbeidsformer og 

gjennomføringsmodeller, som f.eks OPS, gjøres gjennom helhetlige strategiske 

vurderinger og lønnsomhetsbetraktninger.» 

 

I 2015 vedtar kommunestyret at rådmannen skal komme tilbake med: 11 

 en vurdering av optimal avlastning av kommunens budsjetter gjennom OPS 

både på drifts - og investeringssiden i tilknytning til bygg  

 en redegjørelse for på hvilken måte utstrakt bruk av OPS-avtaler på 

investeringer og bygningsdrift påvirker kommunens økonomiske 

handlingsrom på kort og lang sikt 

 hvordan bruk av OPS-avtaler påvirker kravet til resultatgrad (anbefalt netto 

driftsresultat) 

 en redegjørelse for regelendringer på OPS-området, som viser hvilke 

avtaler kommunen pr. i dag har lov til å inngå 

 

Administrasjonens svar gjenfinnes i notat til formannskapet fra samme år.12 Notatet bygger 

delvis på en redegjørelse fra BDO og delvis på kommunens erfaringer med OPS. 13  

 

Notatet oppsummerer BDOs redegjørelse på følgende måte:  

                                                           

 

 

9 Kommunestyrevedtak 14.12.2011 sak 077/11, jf. HP 2012-2015 side 106 
10 Kommunestyrevedtak 25.3.2015 sak 23/15 
11 Kommunestyrevedtak 17.6.2015 sak 068 og 069. «Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2016 -
2035» og «Økonomiske handlingsregler og nøkkeltall» 
12 Notat 15.12.2015 sak 155/15 til formannskapet «OPS som gjennomføringsmodell – mulighetsrom, 
konsekvenser og anbefalinger om bruk».  
13 Notat fra BDO «bruk av OPS som gjennomføringsmodell i Bærum kommune, Oslo 2.desember 2015» 
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Prinsipielt vil ikke OPS avlaste budsjetter på drifts- eller investeringssiden i 

tilknytning til bygg. Reelt kan det oppstå merkostnader/mindrekostnader knyttet til 

drift eller finansiering. Disse påvirkes i stor grad av konkurransesituasjonen. 

Ved OPS-avtaler på investeringer og bygningsdrift er det en realitet at kommunen 

bindes til et langsiktig kontraktsforhold med en fastsatt vedlikeholdsstandard og 

kostnad. Dette påvirker kommunens fleksibilitet negativt med hensyn til å kunne 

gjøre omprioriteringer som følge av f.eks. bruksendringer.  

 
Oppsummert mener BDO at OPS-kontrakter trolig vil egne seg best der funksjonskravene 

er godt kjente, og hvor samtidig ny teknologi og innovative løsninger er ønsket for å øke 

byggets kvalitet og/eller redusere byggets samlede kostnader i hele byggets livsløp. Det 

siteres: «Det er en forutsetning at det private markedet har best erfaring og oversikt over 

slike løsninger».  

BDOs redegjørelse legger til grunn den praksis som den gang gjaldt i sin vurdering av den 

økonomiske konsekvensen av OPS (det vil si praksis før skattemyndighetens 

prinsipputtalelse fra 2015). 

 

Følgende vedtak ble fattet av formannskapet i desember 2015: 

1. Konkret vurdering av gjennomføringsmodell gjøres for alle enkeltinvesteringer som 

skal opp til politisk behandling ut fra helhetlige faglige og konkurransemessige 

vurderinger innenfor rammen av eiendomsstrategi, anskaffelsesstrategi og det 

kommende investeringsreglement. 

2. Rådmannen skal sikre at det i kommende 4-årsperiode startes minst ett OPS-

prosjekt og ett samspillsprosjekt. 

3. Ved vurdering av total opplåning skal OPS prosjektene (langsiktige leiekontrakter) 

ihht. regelverket regnes som 100 % lånefinansiert, og kommunens totale opplåning 

til ikke rentable investeringer skal ikke overstige 50 % inkludert OPS- 

investeringene. 

 

I 2016 vedtar kommunestyret ny anskaffelsesstrategi.14 Strategien har som formål at 

kommunens behov for varer og tjenester skal dekkes på en formålseffektiv, 

kostnadseffektiv og bærekraftig måte i henhold til lover og regler. Kommunen har fem 

satsingspunkter for å nå sin målsetting. Ett av tiltakene er å «utvikle/utarbeide 

retningslinjer som sikrer at OPS- kontrakter (..) følges opp på en profesjonell måte». 

Videre skal kommunen styrke kompetansen i alle ledd hvorav et av tiltakene er å sikre 

OPS- kompetanse i egen organisasjon knyttet til anskaffelser.                           

 

I et notat fra 2016 15orienterer eiendomsavdelingen formannskapet om skattedirektoratets 

prinsipputtalelse om endring i praksis for fradrag for merverdiavgift ved OPS-avtaler. I 

notatet vises det til at endringen vil gjøre gjennomføringsmodellen OPS finansiell leie 

mindre attraktiv. Eiendomsavdelingens notat er basert på en uttalelse fra Advokatfirmaet 

                                                           

 

 

14 Kommunestyrevedtak 31.8.2016 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi – Evaluering og forslag til revidert 
utgave 
15 Notat datert 4.10.2016, sak 159/16 «Skatteetatens praksis for merverdiavgift i OPS prosjekter – 
orientering»  
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Føyen Torkildsen AS, «Bortfall av fradragsrett for merverdiavgift i OPS- prosjekter med 

finansiell leiemodell – konsekvenser for Bærum kommune».16 Notatet med vedlagt rapport 

er lagt frem for formannskapet og vedtatt tatt til orientering.  

 

3. Omfanget av finansielle og operasjonelle OPS-avtaler i kommunen 

 

Vøyenenga skole 

Kommuneadvokaten har etter forespørsel fra eiendomsavdelingen vurdert om OPS-avtalen 

for Vøyenenga er kjøp på avbetaling (finansiell leie) eller leie (operasjonell leie). 17 

Grensen mellom disse kan være vanskelig å trekke, noe som er belyst i Føyen og 

Torkildsens notat. For å ta stilling til om avtalen med Entra Utleie AS er operasjonell leie 

skriver kommuneadvokaten at det er nødvendig å få opplyst prosjektkostnadene og om 

mulig, forventet markedspris ved kontraktsperiodens slutt. Fra uttalelsen siteres:  

 

BKs saksdokumenter fra inngåelsen av kontrakten i 2005 kan muligens inneholde 

opplysninger om hvordan partene resonnerte rundt fastsettelsen av kjøpesummen. 

Dette bør derfor undersøkes.  

Når det gjelder øvrige forhold rundt kontrakten synes disse å trekke i retning av et 

leieforhold. Herunder har utleier vanlige vedlikeholdsforpliktelser. Det trekker 

også i retning av et leieforhold at utleier har rett til å feste tomten av kommunen i 

ytterligere 20 år etter utløpet av leieperioden. 

Kommuneadvokaten viser videre til skatteforvaltningsloven § 12-6, jf. § 1-1, om at 

skattemyndigheten kan endre uriktige avgiftsoppgjør og kreve tilbakebetalt uriktig 

fratrukket og kompensert mva, innenfor en frist på fem år fra den aktuelle 

merverdiavgiftterminen. Hvis det er grunnlag for skjerpet tilleggsskatt (grovt uaktsomt 

forhold) er fristen ti år.  

Det siteres: 

Etter Vøyenenga-avtalen § 5 skulle utleier ferdigstille lokalene pr 22. desember 

2006. Gitt at Entra har fått mva-fradrag på byggekostnaden i forbindelse med 

byggingen, vil femårsfristen for skattemyndigheten til å ta opp saken, være utløpt. 

Grovt uaktsomt forhold og dermed 10-års frist kan jeg ikke se at der er grunnlag 

for. Dette innebærer at skattemyndigheten ikke nå kan reise sak mot Entra om 

eventuelt urettmessig fratrukket merverdiavgiften på byggekostnadene. Følgelig 

synes det heller ikke å foreligge risiko for BK knyttet til merverdiavgiften på 

byggekostnadene.  

Hvorvidt en endring fra skattemyndigheten kan medføre mva-ulempe for Entra 

knyttet til andre mva-posisjoner enn byggekostnader, f eks knyttet til drift og 

vedlikeholdskostnader, er ikke vurdert i denne omgang.  

                                                           

 

 

16 Notat fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 23.9.2016 
17 Uttalelse fra kommuneadvokaten, jf. e-post 27.9.2017 
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Eiendomsavdelingen har undersøkt, men ikke funnet utdypende dokumentasjon knyttet til 

prosessen og vurderingene omkring fastsettelse av kjøpesummen. Av kapasitetsmessige 

hensyn har de ikke prioritert å sjekke problemstillingen med Entra Utleie AS eller 

undersøke grundigere knyttet til prosjektkostnad og forventet markedspris.18 

Rykkin skole  

I 2012 vedtok kommunestyret at ny barneskole på Rykkinn skulle gjennomføres som OPS-

prosjekt.19 Det ble inngått en OPS-avtale med Skuleveg AS i 2014, og bygget ble 

ferdigstilt til skolestart i august 2016.  

 

Rykkinn skole er vurdert som en finansiell leieavtale (kredittkjøp) der kommunen overtar 

eierskapet til skolen etter 25 år. Det er innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatt Øst 

for dette prosjektet og kommunen anser etter dette å være sikret kompensasjon av 

merverdiavgift.  

 

Levre skole  

Prosjektansvarlig ved eiendomsavdelingen orienterer om ny 4 parallell skole på Levre 

gjennomført etter samspillsmodellen. Avtalen har mange fellestrekk med en OPS-avtale, 

men i motsetning til et OPS-prosjekt er kommunen både eier og byggherre. Kommunen har 

ansvaret for enkelte eier/ forvaltnings-oppgaver, mens drift, vedlikehold, renhold og 

service ivaretas av totalentreprenøren. 

 

Andre prosjekt 

Solbakken bo- og behandlingssenter er omtalt som et OPS-prosjekt med ekstern utbygger 

og eier av bygget i årsrapport fra 2008. Det samme gjelder Nordraaks vei bo- og 

behandlingssenter som ble ferdigstilt og tatt i bruk i august samme år. 
 

Når det gjelder Nordraaksvei 75 AS20 opplyser leder i Bærum kommunale 

eiendomsselskap AS at eiendommen ble kjøpt av Bærum kommune og senere overdratt til 

Bærum kommunale eiendomsselskap AS. Det ble aldri inngått noen OPS-avtale, men en 

ordinær leieavtale med forkjøpsrett. 21 

 

Omsorgsboligene i Gamle Drammensvei 25 var opprinnelig utlyst som et OPS-prosjekt 

fordi kommunen manglet tomt. I ettertid ble Husbankreglene endret, og det var usikkert 

om privat 

utbygger vil ha rett på Husbanktilskudd. Kommunen kjøpte tomt og bygget selv ut 

prosjektet, og står i dag som eier av boligene. 22 

  

                                                           

 

 

18 E-post fra eiendomsavdelingen 17.10.2017 
19 Kommunestyrevedtak 31.10.2012 sak 056/12  
20 Årsrapport 2010  
21 Møte 12.10.2017 
22 Notatet «OPS som gjennomføringsmodell – mulighetsrom, konsekvenser og anbefalinger om bruk.» 
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4. Gjennomgang av kommunens regnskapsføring av OPS-avtalene vurdert opp 

mot KRS nr. 8 Foreløpig standard (F) 

Kommunerevisjonen har sett på hvordan de to avtalene er behandlet i regnskapet. 

Regnskapsmessig skal kommunens to OPS- prosjekter behandles forskjellig da kommunen 

klassifiserer Vøyenenga skole som en operasjonell leieavtale, og Rykkinn skole som en 

finansiell leieavtale.  

Leiebetalingene for Vøyenenga skole er en ordinær driftsutgift i kommunes regnskap, og 

innebærer ingen balanseføring av selve leieavtalen.23Kommunen får kompensert 

merverdiavgiften på leien. Entra Utleie AS har frivillig registrering i 

merverdiavgiftsregisteret som utleier av bygg eller anlegg, og kan fakturere med utgående 

avgift på leien. Kommunen får avgiften kompensert da bygget brukes i 

kompensasjonspliktig virksomhet.  

Den finansielle leieavtalen knyttet til Rykkinn skole behandles som et ordinært kjøp av 

eiendom med lånefinansiering. Skolen føres som et anleggsmiddel som avskrives, og 

leieforpliktelsen føres som langsiktig gjeld i balansen. Leiebeløpet er delt i en rente- og 

avdragskomponent som belastes driftsregnskapet.24 I dette tilfelle anses 

merverdiavgiftskompensasjon å være sikret ved at det ble innhentet bindende 

forhåndsuttalelse fra Skatt Øst 19. desember 2013 om at Skuleveg AS kunne registrere seg 

i merverdiavgiftsregisteret for sitt leieforhold til Bærum kommune. De har dermed 

oppnådd fradragsmulighet for mva på oppføringskostnadene, og muligheten for å fakturere 

kommunen inkl mva på leien. Kommunen krever merverdiavgiften på leien kompensert da 

bygget brukes i kompensasjonspliktig virksomhet. Begge avtalene er opplyst om i note til 

regnskapet for 2016. 25  

5. Vurdering  

Ut i fra opplysninger gitt muntlig, i e-post og fra gjennomgang av dokumentasjon legger vi 

til grunn at kommunen pr i dag har to OPS-avtaler, Vøyenenga- og Rykkinn skole.  
 

Når det gjelder Vøyenenga skole har Bærum kommune mottatt faktura på leie fra Entra 

Utleie AS med tillegg av merverdiavgift, og har løpende krevd merverdiavgiften 

kompensert i tråd med merverdiavgiftloven. Dersom skattemyndigheten skulle komme 

frem til at leieavtalen mellom Entra Utleie AS og kommunen anses som kjøp på 

avbetaling (finansiell leie - og kommunen ikke har rett på fradrag for mva), vil 

skatteetatenkunne kreve endring og tilbakebetaling av merverdikompensasjon for de fem 

siste år, jf. skatteforvaltningsloven § 12-6.  

 

                                                           

 

 

23 KRS 8: Foreløpig standard (F)- Leieavtaler, pkt. 3.4, nr. 13 og 14 
24 KRS 8: Foreløpig standard (F)- Leieavtaler, pkt. 3.4, nr. 1-12  
25 KRS 8: Foreløpig standard (F)- Leieavtaler, pkt. 3.4, nr. 15 og 16 
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Det er innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatt Øst ved inngåelse av OPS-avtalen 

mellom Entra og Rykkin skole. Kommunen anser etter dette å være sikret kompensasjon 

av merverdiavgift.  

 

Vår gjennomgang viser at regnskapsføringen av OPS-avtalene er i henhold til KRS 8. Vi 

har imidlertid ikke gjennomført en revisjon og har heller ingen garanti for at en nærmere 

undersøkelse vil kunne avdekke forhold som ellers ville bli rapportert. Rapporten dekker 

kun de konkrete forhold som er beskrevet, og den omfatter ikke virksomhetens regnskap 

som helhet.   
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BÆRUM KOMMUNE 
RÅDMANNEN 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhuset 
Rådhustorget 2 
 

Org. nr: 974553279 
Bank:  
Telefon: 67 50 40 50  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 
Kommunerevisjonen 
 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 17/238857/SOP 17.11.2017 
 

 
 

Bruk av OPS i kommunen - rådmannens tilbakemelding  
 
Rådmannen viser til mottatt rapport «Kommunens bruk av OPS innen bygging av nye 
skoleanlegg». Rådmannen har ingen kommentarer til selve rapporten, men er bedt om å 
besvare noen oppfølgingsspørsmål, jfr. punktene nedenfor. 
 
Kommunestyret har tidligere etterspurt en redegjørelse for OPS fra administrasjonen, (jf. 
kommunestyrevedtak 25.3.2015 sak 23/15). Administrasjonen har gitt sin redegjørelse til 
formannskapet (15.12.2015 sak 155/15). Er kommunestyret orientert om saken?  

 OPS og sak 155/15 er omtalt i LDIP 2017- 21036 (s. 9), som er behandlet i 

kommunestyret, sak 035/16 (s. 13). 
  

Formannskapets fattet vedtak (sak 155/15) om at det skal startes minst ett OPS-prosjekt i 
kommende 4-års periode og ett samspillsprosjekt. Er eller skal kommunestyret orienteres om 
vedtaket? 

 I henhold til «Reglement for folkevalgte organers virksomhet» § 1-4 Forberedelse av 
saker til politisk behandling står det følgende om Rådmannens plikter 

o Rådmannen skal sørge for at saker som skal behandles i folkevalgte organer er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt, jf. kommuneloven § 23 nr. 2 ….. 

o Rådmannens behandling av saken er avsluttet idet saksfremlegget er godkjent 
av rådmannen og oversendt til politisk behandling. 

 Rådmannen har lagt frem et notat til Formannskapet (som også er hovedutvalg for 
administrasjon og eiendom), sak 15/154959 - OPS som gjennomføringsmodell. I 
notatet redegjøres det for endring i regnskapsregler i forhold til merverdi og 
klassifisering av finansiell og operasjonell leasing.  

 Samspillskontrakter er en relevant gjennomføringsmodell i eiendomsprosjekter jfr. 
notat som vedlegg til sak 15/154959 hvor Levre skole er omtalt (s. 6).  

 Gjennomføringsmodell, herunder om OPS er aktuelt, vurderes for alle prosjekt i 
forbindelse med politisk behandling av konseptsakene. 

 
Administrasjonen skal utvikle retningslinjer som sikrer at OPS- kontraktene følges opp på en 
forsvarlig måte, jf. anskaffelsesstrategien 2016. Er det utarbeidet slike retningslinjer?  
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  Side 2 av 2 

 Det er vurdert at gjeldende rutiner for prosjektoppfølging anvendes også i forhold til 
OPS. Kontrakter følges opp i likhet med andre kontrakter, også i forhold til 
regnskapsførsel.  

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Kjeldstadli  
rådmann  
 Siri Opheim 
 controller 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
Kopi til: 

Kristin Weidemann Wieland 
Kristine Hjellup Horne 
Ove Myrvåg 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



74/17 Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018 - 17/00024-23 Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018 : Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00024-23 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

KOMMUNEREVISJONENS VIRKSOMHETSPLAN 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens virksomhetsplan for 2017 til etterretning. 
 
Vedlegg:  

1. Notat om virksomhetsplan 2018, Bærum kommunerevisjon 16.11.2017 
2. Virksomhetsplan 2018 for Bærum kommunerevisjon 

 
Saksframstilling: 
I vedlagte virksomhetsplan 2018 for kommunerevisjonen er det redegjort for 
hovedlinjene i revisjonens arbeid neste år. Bakerst er det en oversikt over konkrete 
resultater med frister. Saker til kontrollutvalget er skrevet med uthevet skrift og 
fristene angir møtedato i henhold til møteplanen for utvalget.  
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
16.11.2017 N - 011.7, HistSak - 

06/13448 
 15/33496 17/240752 

Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Virksomhetsplan 2018 revisjonen 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 
Revisjonens virksomhetsplan for 2017 tas til etterretning. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget vedtok 23.10.17 sak 064/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018, å innstille 
ovenfor kommunestyret på et budsjett for revisjonen på 6,7 millioner kroner. 
 

Formål og bakgrunn 

Hensikten med denne saken er at kontrollutvalget skal få mulighet til å få et overblikk over og 
legge overordnete føringer for aktiviteten i revisjonen i 2018. 
 

Redegjørelse 

Forslaget til virksomhetsplan viser hovedlinjene i revisjonens arbeid i 2018. Den inneholder de 
viktigste tiltakene. Den viser fordelingen av ressurser på hovedoppgavene, og har 
kostnadssammenligning med andre kommuner. Bakerst er opplistet de konkrete resultater med 
frister som skal oppnås. Saker til kontrollutvalget er skrevet med uthevet skrift og fristene angir 
møtedato i følge møteplanen for utvalget.  
 
Det er bare lagt inn frister for forvaltningsrevisjonene i første halvår. I junimøte får 
kontrollutvalget revurdere forvaltningsrevisjonene og fristene for 2. halvår legges inn etter dette. 
 
Kontrollutvalget får presentert resultatene revisjonen har oppnådd i revisjonens årsrapport 2017 i 
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februarmøtet 2018. 
 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Utkastet til virksomhetsplanen har vært diskutert i møte med de ansatte og innspill derifra er tatt 
inn. 
 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Saken inneholder ikke forslag om endring av organisasjon eller økonomi. 
 

Beslutningspunkter 

Kontrollutvalget bør ta stilling til om virksomhetsplanen gir føringer i samsvar med 
kontrollutvalgets ønsker. Dersom kontrollutvalget ønsker å legge andre føringer for revisjonens 
arbeid, kan dette vedtas i denne saken. 
 
Revisjonen vil i etterkant korrigere virksomhetsplanen i samsvar med dette. 

 

 

 
Vedlegg: 
VIRKSOMHETSPLAN 2018 3799903 
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20.11.2017  
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VIRKSOMHETSPLAN 2018 - REVISJONEN MÅL OG TILTAK 

BÆRUM KOMMUNE 1 KOMMUNEREVISJONEN 

 

 
 
 

 

1. MÅL OG TILTAK  

1.1 Brukerne 

Kontrollutvalg og kommunestyre skal få gode tjenester. Revisjonen skal arbeide for at 
kontrollutvalget får best mulig bistand i sitt arbeid. Leveringsfristene vil gjennomgås med alle 
ansatte månedlig. Vi vil også arbeide for god kommunikasjon med rådmann og administrasjonen, 
med bl.a. faste årlige møter med rådmannen og med oppstartsmøter ved hver forvaltningsrevisjon.  
 
Mål: 

 Kontrollutvalget skal få alle sakene innen fastsatt møte.  

 Revisjonsberetninger skal avgis innen pålagte frister. 

1.2 Medarbeiderne  

Revisjonen skal ha godt medarbeiderskap. Medarbeiderne skal selv vurdere om dette er oppnådd 
gjennom medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres i Bærum kommune hvert andre år.1 Det 
opplyses at snittverdien bør ligge over 4 og helst rundt 4,5 for alle faktorer.2 
  
Sykefraværet i Bærum kommune har sunket til 7,2 % i 2016 3 og målet i 2018 er satt til 7,0 %. 4 
Sykefraværet I kommunerevisjonen var 4,7 % og målet i 2018 er satt til 4,5 %. 
 
Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet  
HMS arbeidet skal bidra til utvikle sunne og trygge arbeidsplasser. Et trygt og stimulerende 
arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne løse samlede oppgaver på en effektiv og kvalitetsmessig 
måte.  Vi skal jobbe systematisk med HMS for å: 

- følge pålagte lover og forskrifter 
- forebygge ulykker, miljø- og helseskader på våre ansatte og våre brukere 
- skape trivsel på arbeidsplassen 

Revisjonssjefen vil sørge for å gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av revisjonens daglig 
drift. Arbeidet med revisjonens totale arbeidsmiljø er revisjonssjefens ansvar, men krever også 
medvirkning fra alle ansatte. I praksis betyr det at alle har et ansvar for arbeidsfellesskapet ved å 
vise gjensidig respekt og toleranse for hverandre.  

 
Mål:  

 I medarbeiderundersøkelsen skal revisjonen oppnå en score på 
o 4,5 på Oppgavemotivasjon 
o 4,5 på Mestringstro 
o 4,5 på Selvstendighet 
o 4,5 på Mestringsorientert ledelse 

                                                 
1 Undersøkelsen har en skala fra 1 til 5. Resultatene blir ikke kjent før slutten av uke 48. Vi har satt målet til 4,5. 
2 Spørsmålene er gruppert i 10 faktorer. 
3 Årsrapport 2016 side 37. 
4 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021, side 125. 
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o 4,5 på Rolleklarhet 
o 4,5 på Mestringsklima 
o 4,5 på Nytteorientert motivasjon 

 Revisjonen skal oppnå et sykefravær lavere enn 4,5 % i 2018. 

1.3 Læring og fornyelse  

Revisjonen skal ha en kultur for læring og fornyelse. Revisjonen har som mål å løse oppgavene med 
færre timer. Vi vil derfor fokusere på at alle ansatte må tenke nytt og omstille seg til mer effektive 
måter å løse oppgavene. 
 
Revisjonen ønsker å sikre god kompetanse blant de ansatte. Opplæringsplanen nedenfor er basert 
på revisjonens behov for kompetanse, medarbeidernes ønsker og formelle krav til etterutdanning5.  
 

Tabell 1 Opplæringsplan 

 Anne Elisabeth  Kanwel Kristin Morten Ole-
Jørgen 

Per-
Martin 

Kontrollutvalgskonferanse    X X  X 

Fagkonferanse X X    X X 

Arena forvaltningsrevisjon    X X X  

Fagtreff regnskapsrevisjon X       

Lederkonferanse       X 

Momsdagene 2018  X X     

Dataanalyse X  X     

Nasjonal konf. offentlig revisjon     X  X 

Annen fagopplæring  X X X    

 
Mål: 

 Alle ansatte skal ha minimum 63 timer opplæring i løpet av rullerende treårsperioder.  

 I medarbeiderundersøkelsen skal vi oppnå en score på: 
o 4,5 på Bruk av kompetanse. 
o 4,5 på Relevant kompetanseutvikling. 
o 4,5 på Fleksibilitetsvilje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Norges kommunerevisorforbund krever at alle revisorer skal ha minimum 63 timer opplæring i løpet av rullerende 
treårsperioder.  
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1.4 Økonomi

Revisjonen skal ha god økonomisk styring og effektiv tjenesteproduksjon. Kontrollutvalget vedtok i
oktober å innstille ovenfor kom munestyret på et budsjett på 6,7 mill . for revisjonen .6

Sammenligning av kostnader
Det er naturlig å sammenligne kostnadene7 med de største kommunene i landet.8

Figur 1 Sammenligning kostnader til kontroll og revisjon , per innbygger

Bærums kostande r var 7 4 kroner per innbygger i 2016 .

Effektivisering
Revisjonen arbeider med å effektivisere regnskapsrevisjonen. Vi reduserte med en stilling i 2017 og
kostanden vil bli ca 65 kr for 2017. Revisjonen anta r at det på sikt vil være mul ig å redusere
bemanningen ytterligere.

Kontrollutvalget og kommunestyret har gitt gode tilbakemeldinger på samarbeidsavtalen med
Rogaland Revisjon ,9 så denne viderefør es . Hensikten er bedre forvaltningsrevisjon er og mindre
sårbarhet. Samarbeidet innebærer at ressursene i enhetene settes inn på de bestillingene der de
har best kompetanse, uavhengig av kommune.

6 Kontrollutvalget møte 23 .10.1 7 sak 0 64 /1 7 B udsjett for kontroll og tilsyn 2018 .
7 Tallene er hentet fra KOSTRA og viser Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon . Tallene omfatter
kontrollutvalg, revisjon og sekretær.
8 De 11 største kommunene har et samarbeid for bl.a. sammenligning av kostander. K ostnadene per innbygger synker
generelt med kommunestørrelse.
9 Kontrollutvalget 10.10.16 sak 055/16 Formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon .
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Kommunen endret arbeidstiden i 2017, som innebærer færre arbeidstimer fremover. Revisjonen 
har tydeligere skilt ut kostnadene til revisjon av regnskapet. Andre oppgaver er lagt inn under 
Annet og omfatter etterlevelsesrevisjon,10 attestasjoner, tjenestebesøk etc.  
Tabellen viser fordeling av effektiv arbeidsressurs i 2018:11 
 

Tabell 1 Timefordeling 2018 

 Andel  Timer 

Regnskapsrevisjon12 56 %  4 392  
Forvaltningsrevisjon 29 %  2 265  
Annet13 9 %  712  
Eksterne oppdrag 7 %  540  

 100 %  7 909  

 
Mål: 

 Avviket mellom budsjett og regnskap skal maksimalt være +/- 5 %. 

 Avviket på de ulike postene i timebudsjett skal maksimalt være +/- 10 %. 

1.5 Etikk og internkontroll 

Revisjonen skal ha god etisk standard og gode kontrollsystemer. God etisk standard skal prege 
revisjonens ansatte i møte med kontrollutvalg, kommunestyre og administrasjon. Etiske 
problemstillinger knyttet til revisjonen skal diskuteres i fellesskap minst en gang i året.  
 
Revisjonen skal gjennomføre årlig kvalitetskontroll for å kontrollere arbeidet opp mot faglige krav. I 
tillegg er vi underlagt ekstern kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund.14 
Kontrollutvalget vil få resultatene av kvalitetskontrollene.  
 
Mål: 

 Revisjonen skal minst en gang i året diskutere etikk og etiske problemstillinger. 

 Den årlige kvalitetskontrollen skal ikke avdekke kritiske avvik. 

                                                 
10 Etterlevelsesrevisjon er oppfølging av om administrasjonen etterlever lover, forskrifter og vedtak. 
11 Effektive timer uten administrasjon, opplæring, sykdom etc. 
12 Omfatter revisjon av kommunens regnskap og budsjett, samt attestering for momskompensasjon. 
13 Omfatter arbeid for kontrollutvalget, selskapskontroll, etterlevelsesrevisjon og andre attestasjoner. 
14 Ekstern kvalitetskontroll for regnskaps- og forvaltningsrevisjon ble sist utført i 2016. 
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2. RESULTATER SOM SKAL NÅS I 2018  
 

Sakene til kontrollutvalget er uthevet Frist 

Serviceerklæring til kontrollutvalget for 2018  22.01 

Evaluering av formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon (vedtak 10.10.16 sak 055/16)  22.01 

Levere attestasjon for momskompensasjon 10.02 

Oversikt oppsummering av misligheter 2. halvår 2017  26.02 

Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2017  26.02 

Revisjonsberetninger samt eventuelt revisjonsnotat for Kirkelig fellesråd, 
menighetsregnskapene og menighetsbarnehagene  

28.03 

Revisjonsuttalelse samt eventuelt revisjonsnotat/brev til Akershus og Østfold 
fylkesrevisjon 

28.03 

Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester i kommunen 31.03 

Revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev Bærum kommunes årsregnskap 
201715   

16.04 

Forvaltningsrevisjon: Arbeidskriminalitet  16.04 

Levere attestasjon for momskompensasjon 10.04 

Tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunen 14.04 

Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 30.04.18  28.05 

Forvaltningsrevisjon: Blir tilpasset undervisning gjennomført  28.05 

Forvaltningsrevisjon: Foreløpig svar og offentlighet  28.05 

Levere attestasjon for momskompensasjon 11.06 

Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner   18.06 

Kontrollutvalget gir innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som spesielt 
ønskes belyst  

18.06 

Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner  18.06 

Årlig forvaltningsrevisjonsmøte med rådmannen 30.06 

Oppdatere system for intern kvalitetskontroll 07.08 

Dokumentere at alle ansatte oppfyller kravene til etterutdanning  31.08 

Revisors egenvurdering av uavhengighet  27.08 

Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner  27.08 

Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner  27.08 

Levere attestasjon for momskompensasjon 31.08 

Oppdatere interne regler 01.09 

Gjennomgang av etiske retningslinjer i kommunen med de ansatte (HMS) 12.09 

Revisjonsstrategi med planlegging, for regnskapsrevisjon 12.09 

Diskusjon om etikk og etiske dilemmaer. 20.09 

Rapport om intern kvalitetskontroll  24.09 

Oppsummering av misligheter 1. halvår 2018  24.09 

                                                 
15 Revisjonen har frist til 15.04 med å avlegge revisjonsberetningen for Bærum kommune. 
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Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.08.2018  24.09 

Levere attestasjon for momskompensasjon 10.10 

Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2019  22.10 

Forslag til revisjonens budsjett for 2019 og Handlingsprogram 2019 – 2022  22.10 

HMS-plan skal revideres ved utarbeiding av VP (HMS) (Kommunens frist 31.10) 24.10 

Årlig møte med rådmannen/ kom.sjefene om regnskapsrevisjon  31.10 

Gjennomføre medarbeidersamtale med alle ansatte 31.10 

Valg av forvaltningsrevisjoner for 2019  26.11 

Virksomhetsplan 2019 – revisjonen  26.11 

Oppfølging av revisjonsmerknader for 2017 (KU-forskrift § 8)  26.11 

Levere attestasjon for momskompensasjon 10.12 

Gjennomgang resultatet av medarbeiderundersøkelse med de ansatte  14.12 

MÅL FOR ÅRET:  

   Kontrollutvalget skal få alle sakene fremlagt til fastsatt møte 31.12 

   Revisjonsberetninger skal bli avgitt innen pålagte frister 31.12 

   Revisjonen skal oppnå et sykefravær lavere enn 4,5 %  31.12 

   I medarbeiderundersøkelsen skal vi oppnå en score på:   

   - 4,5 på Bruk av kompetanse 31.12 

   - 4,5 på Relevant kompetanseutvikling.  31.12 

   - 4,5 på Fleksibilitetsvilje 31.12 

   - 4,5 på Oppgavemotivasjon 31.12 

   - 4,5 på Mestringstro 31.12 

   - 4,5 på Selvstendighet 31.12 

   - 4,5 på Mestringsorientert ledelse 31.12 

   - 4,5 på Rolleklarhet 31.12 

   - 4,5 på Mestringsklima 31.12 

   - 4,5 på Nytteorientert motivasjon 31.12 

   Avviket i forhold til budsjett skal være +/- 5 % 31.12 

   Avviket på postene i timebudsjett skal maksimalt være +/- 10 % 31.12 

   Kvalitetskontrollene skal ikke avdekke kritiske avvik 31.12 
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Arkivsak-dok. 17/00011-16 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Planlagte saker 2017. 
2. Oversikt over saker som har vært behandlet 2017. 
3. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7. – 8. februar 2018 holdes på Gardermoen. 

For program og påmelding se denne linken: 
http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutva
lgskonferanse_/detaljer  
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Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2017  
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

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

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

23. januar 
Fotografering til 
Bæringen 16.45 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 

 Oppfølging av revisjonsmerknader fra 2015 

 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen 

 Årsplan 2017 for kontrollutvalget 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 Referater 

 Eventuelt 

27. februar 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Forvaltningsrevisjon Godt arbeidsmiljø i barnehagene? 

 Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 

arbeidslivskriminalitet. 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2016 

 Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2016 

 Sak om budsjettendring for revisjonen. 

 Referater 

 Eventuelt 

o Vurdere virksomhetsbesøk. 

27. mars  Avlyst 

3. april 
 

 Orientering fra rådmannen om prosjekt «Optimalisering stab- og 
støttetjenester»  

 Orientering om revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev 
Bærum kommunes årsregnskap 2016 ved Bærum kommunerevisjon 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2016 

 Prosjektplan forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidskriminalitet 

 Forslag til endring av problemstillinger brukerstyrt personlig assistent 

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Eventuelt  

24. april  Avlyst 

29. mai 

Virksomhetsbesøk 

 Orientering om kommunal renovasjon og omvisning på Isi.  

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.03.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.3.17 



75/17 Referater - 17/00011-16 Referater : Saker til behandling 2017

                                                                      Oppdatert 23.11.17 
 
 

2 
 

Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

ISI   Henvendelse til kontrollutvalget  

 Referater 

  19. juni  

Kjell Nordengen 

vikarierer som 

sekretær 

 Forvaltningsrevisjon: Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres? 

 Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner  

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønsker å få belyst.  

28. august  

Virksomhetsbesøk 

kulturhuset 

 Orientering og omvisning på kulturhuset 

 Forvaltningsrevisjon: Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres? 2. gangs 

behandling  

 Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner – utsatt fra forrige 

møte. 

 Innspill til en forvaltningsrevisjon av anskaffelse av IKT-utstyr 

 Etterlevelsesrevisjon – valg av område 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

 Eventuelt.  

o Henvendelse fra Olav Elvemo 12.6.2017 om byggesak 

25. september 

 

 Forvaltningsrevisjon: Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  

 Forvaltningsrevisjon: Brukerstyrt personlig assistent 

 Frister for nye forvaltningsrevisjoner 

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner vedtatt 

28.9 – sak 43/17 

 Rapport om intern kvalitetskontroll 

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2017 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.17 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

23. oktober  

 

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018 

 Forslag til revisjonens budsjett for 2018 og Handlingsprogram 2018 –2021 

 Budsjett for sekretariatet 2018 

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

 Brukerundersøkelse revisjonen 2017 

20. november  Avlyst 

4. desember  

Virksomhetsbesøk 

 Orientering og omvisning på ABBV, Fornebu 

 Rapport fra utførte etterlevelsesrevisjoner. Kommunens bruk av OPS 

innen bygging av nye skoleanlegg, ref. sak 45/17 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

ABBV, Fornebu  

 

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2018 

 Virksomhetsplan 2018 – revisjonen 

 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 (KU-forskrift § 8) 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2017. 

 Sak 042/15 Riktig utførte innkjøp? Følges opp i 2018 eller 2019. 

2018  Etterlevelsesrevisjon av IKT-anskaffelser. Rapporten leveres til 

januarmøtet 2018. Sak 44/17. 

 Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17 – februar 

 Be rådmannen om en orientering om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Oppleves hjemmehjelpen som godt 

organisert? I juni 2018 (sak 51/17). 

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om å rapportere på oppfølgingen av 

rapporten Brukerstyrt personlig assistent i junimøtet 2018 (sak 52/17). 

Utvalget er særlig opptatt av å få høre om opplæring av brukere i 

arbeidslederkompetanse i tillegg til rapportering på anbefalingene. 

 Stopper kommunen arbeidskriminalitet?    16. april 

 Blir tilpasset undervisning gjennomført?   28. mai 

 Praktisering av foreløpige svar og offentlighet  28. mai 

 

Utvalget benytter Utvalget benytter Ordførersalen som møterom ut 2017. 
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SAKER BEHANDLET I BÆRUM KONTROLLUTVALG 2017 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

23.1.17 1/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
05.12.2016 godkjennes slik den foreligger. 

     

 2/17 
Forvaltningsrevisjon - 
Samhandlingsreformen 

1. Rådmannen bes følge opp rapportens 
anbefalinger, herunder 

1. Overgangen fra korttidsplass til 
hjemmetjeneste, bør fokusere mer 
på å gjøre brukerne mest mulig 
selvhjulpne hjemme. 
2. Det bør vurderes tiltak som kan 
sikre at fysioterapeutene og 
ergoterapeutene kommer raskere 
inn i hjemmet. 
3. Bærum kommune må legge trykk 
på NAV slik at brukeren får 
nødvendig hjelpemidler uten å 
måtte vente. 
4. Budsjettmodellen for 
hjemmetjenesten bør i større grad 
fokuseres mot å gjøre brukerne 
mest mulig selvhjulpne. 
5. Det bør planlegges mer 
langsiktige behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i samarbeid med 
Bærum sykehus og fastlegene, for å 
tilfredsstillende oppfølging av 
pasientene innen samordningens 
rammer. 
6. Det legges betydelig vekt på et 
bedre samarbeid med fastlegene. 

2. Revisjonen bes følge opp saken og gi 

Utskrift sendt 
24.1.17 

 K-styret 1.3.2017 sak 
17/17 
 
Tilleggspunkt i 
vedtaket: 
7. Saken 
forvaltningsrevisjonen 
- 
samhandlingsreformen 
oversendes BIOM til 
orientering. 

  



75/17 Referater - 17/00011-16 Referater : Saker behandlet i Bærum kontrollutvalg 2017

2 
 

tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp 
rapportens anbefalinger, herunder 

1. Overgangen fra 
korttidsplass til 
hjemmetjeneste, bør 
fokusere mer på å gjøre 
brukerne mest mulig 
selvhjulpne hjemme. 
2. Det bør vurderes tiltak 
som kan sikre at 
fysioterapeutene og 
ergoterapeutene kommer 
raskere inn i hjemmet. 
3. Bærum kommune må 
legge trykk på NAV slik at 
brukeren får nødvendig 
hjelpemidler uten å måtte 
vente. 
4. Budsjettmodellen for 
hjemmetjenesten bør i 
større grad fokuseres mot å 
gjøre brukerne mest mulig 
selvhjulpne. 
5. Det bør planlegges mer 
langsiktige 
behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i 
samarbeid med Bærum 
sykehus og fastlegene, for å 
tilfredsstillende oppfølging 
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av pasientene innen 
samordningens rammer. 
6. Det legges betydelig vekt 
på et bedre samarbeid med 
fastlegene. 

 3/17 
Revisjonens 
serviceerklæring til 
kontrollutvalget 2017 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
serviceerklæring til orientering. 

     

 4/17 
Oppfølging av 
revisjonsmerknader for 
2015 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
redegjørelse til orientering. 

     

 5/17 
Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i Bærum  

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte 
årsplanen for 2017. 
2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 2017 
til orientering. 

Utskrift sendt 
24.1.17 

 K-styret 1.3.2017 sak 
19/17 
 

  

 6/17 
Årsrapport fra kontroll-
utvalget i Bærum 2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 2016 til 
orientering. 

Utskrift sendt 
24.1.17 

 K-styret 1.3.2017 sak 
18/17 
 

  

 7/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 Eventuelt 

Behandling: Revisjonssjefen orienterte om 
ombyggingsplanene i rådhuset. Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

     

27.02.2017 9/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
23.01.2017 godkjennes slik den foreligger. 
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 10/17 
Forvaltningsrevisjon Godt 
miljø i barnehagene?  

1. Revisjonen bes følge opp saken og gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget om et 
år.  

2. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp de 
fire anbefalingene 

Utskrift sendt 
28.2.2017 

 K-styret 29.3.17 sak 
27/17 

  

 11/17 
Drøfting av forvaltnings-
revisjon rettet mot 
arbeidslivskriminalitet  

Revisjonen bes legge frem en prosjektplan 
for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet til neste møte. 

Utskrift sendt 
28.2.2017 

    

 12/17 
Oppfølging av mislige 
forhold 2. halvår 2016 

Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 
2. halvår 2016 tas til orientering. 

     

 13/17 
Årsrapport og årsregnskap 
for 2016 - Bærum 
kommunerevisjon 

1. Årsrapport og regnskap 2016 for 
kommunerevisjonen tas til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret 

Utskrift sendt 
28.2.2017 

 K-styret 29.3.17 sak 
28/17 

  

 14/17 
Revisjonens budsjett 2017 - 
endringer 
 

Revisjonssjefens redegjørelse om 
budsjettsituasjonen for året 2017 tas til 
orientering. 

     

 15/17 Referater Saken tas til orientering.      

 16/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber om at sekretær legger 
til rette for at utvalget kan besøke følgende 
virksomheter i 2017 Kulturhuset, ISI (mai) 
og brannvesenet.  

     

3.4.2017 17/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
27.3.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

 18/17 
Orientering om prosjektet 
«Optimalisering stab- og 
støttetjenester» 

Saken tas til orientering. 
 

     

 19/17 
Orientering fra rådmannen 
om granskning av 
Vitalegruppen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 20/17 Revisors beretning til Saken tas til orientering      
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Bærum kommunes 
årsregnskap 2016 

 

 21/17 
Kontrollutvalgets uttalelse 
til Bærum kommunes 
årsregnskap 2016 

Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum 
kommunes årsregnskap og årsberetning 
2016 vedtas og oversendes kommune-
styret med kopi til formannskapet. 

Utskrift sendt 
4.4.2017 

 K-styret 26.4, sak 
43/17 

  

 22/17 
Forvaltningsrevisjon retter 
mot arbeidslivskriminalitet - 
prosjektplan 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 
arbeidslivskriminalitet i henhold til vedlagte 
prosjektplan og diskusjonen i møtet. 
Prosjektet leveres til novembermøtet. 

Utskrift sendt 
4.4.2017 

   
  

 23/17 

Forvaltningsrevisjon 
Brukerstyrt personlig 
assistent - forslag til endring 
av problemstillinger  

Kontrollutvalget godkjenner endringene i 
forvaltningsrevisjonen om brukerstyrt 
personlig assistent i samsvar med 
beskrivelsen i denne saken.   

Utskrift sendt 
4.4.2017 

    

 24/17 
Kontrollrapport 2016 - 
skatteoppkreverfunksjonen i 
Bærum kommune 

Saken tas til orientering. 
 

     

 25/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 26/17 Eventuelt Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

29.5.2017 27/17 
Isi gjenvinningsstasjon - 
orientering og omvisning  

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 28/17 
Henvendelse til 
kontrollutvalget  

Kontrollutvalget tar ikke saken til 
behandling da saken ligger utenfor 
utvalgets mandat. 

     

 29/17 
Revisjonens regnskap pr 30. 
april 2017 – Øk.melding 
1/2017 

Revisjonens økonomiske status pr 
30.04.2017 tas til etterretning. 

     

 30/17 
Regnskapsrapport fra 
sekretariatet pr. 31.03.2017 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 31/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 32/17 Eventuelt  Ingen vedtak      
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 33/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
3.4.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

10.06.2017 34/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
29.5.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

 35/17 
Effektiv 
byggesaksbehandling - 
forvaltningsrevisjonsrapport 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake 
til utvalget med en presisering av vedtak 
som utvalget kan fatte. 
 
Saken blir å behandle i neste møte. 

     

 36/17 
Revurdering av 
forvaltningsrevisjoner 
høsten 2017 

Saken utsettes til neste møte. 
 

     

 37/17 
Etterlevelsesrevisjon - en 
orientering 

Revisjonens redegjørelse om 
etterlevelsesrevisjon tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen fremme 
konkrete innspill til en forvaltningsrevisjon 
av anskaffelse av IKT-utstyr til neste møte. 

     

 38/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 39/17 Eventuelt Ingen vedtak      

28.8.2017 
 
40/17 

Bærum kulturhus - 
orientering og omvisning 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 
 
41/17 

Godkjenning av protokoll Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
19.6.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

 

 
42/17 

Effektiv 
byggesaksbehandling? - 
Forvaltningsrevisjonsrapport 

1. Rapporten om 
byggesaksbehandlingen tas til 
orientering. 

2. Revisjonen bes om å følge opp 
saken og gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget. 

3. Saken oversendes kommunestyret 
med forslag til følgende vedtak: 
1) Rapporten om 

Utskrift sendt 
30.8.2017 

 K-styret 27.9, sak 
92/17 
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byggesaksbehandlingen tas til 
orientering. 

2) Rådmannens bes intensivere 
arbeidet med standardisering 
av reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 
43/17 

Revurdering av 
forvaltningsrevisjoner 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende 
forvaltningsrevisjoner:  

o Blir tilpasset undervisning 
gjennomført? 

o Praktisering av foreløpige 
svar og offentlighet 

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen til 

neste møte fremlegge et forslag til 
frister for forvaltningsrevisjonene 
som ble vedtatt. 

 

Utskrift sendt 
30.8.2017 

    

 
 
44/17 

Innspill til 
forvaltningsrevisjon av IKT 
anskaffelser 

Kontrollutvalget bestiller 
etterlevelsesrevisjon av IKT-anskaffelser. 
Rapporten leveres til januarmøtet 2018. 

Utskrift sendt 
30.8.2017 

    

 

 
45/17 

Etterlevelsesrevisjon - valg 
av område 

Revisjonens redegjørelse om 
etterlevelsesrevisjon tas til orientering. 
Rapportering av valgt område - kommunens 
bruk av OPS innen bygging av nye 
skoleanlegg, imøteses innen 
kontrollutvalgets siste møte i 2017. 

Utskrift sendt 
30.8.2017 

    

 
 
46/17 

Revisors egenvurdering av 
uavhengighet 

Kontrollutvalget tar 
uavhengighetsvurderingen til etterretning. 

     

 

 
47/17 

Møteplan for 
kontrollutvalget 2018 

Følgende møteplan for 2018 vedtas: 
Mandag 22. januar 
Mandag 26. februar 
Mandag 16. april 
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Mandag 28. mai 
Mandag 18. juni 
Mandag 27. august 
Mandag 24. september 
Mandag 22. oktober 
Mandag 26. november 

 
 
48/17 

Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

 
49/17 

Eventuelt  
1. Kontrollutvalget tar ikke saken 

til behandling, da saken ligger 
utenfor utvalgets mandat. 

2. Beslutninger om henvendelser 
om byggesaker delegeres til 
leder og sekretær, og legges 
frem som referatsak. 

Utskrift sendt 
30.8.2017 

    

25.9.2017 50/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
28.8.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

 51/17 
Hjemmetjenestene - 
forvaltningsrevisjon 

1. Rapporten om hjemmetjenesten tas til 
orientering. 
2. Revisjonen bes om å følge opp saken og 
gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med 
forslag til følgende vedtak: 

1) Rapporten om hjemmetjenesten 
tas til orientering. 
2) Rådmannen bes om å følge opp 
rapportens tre anbefalinger 

 

Utskrift sendt 
26.9.2017 

 Behandlet i 
kommunestyret 25.10 
Sak 99/17 

  

 52/17 
Forvaltningsrevisjon 
Brukerstyrt personlig 
assistent 

1. Kontrollutvalget tar rapporten 
Brukerstyrt personlig assistent til 
orientering. 

Utskrift sendt 
26.9.2017 

 Behandlet i 
kommunestyret 25.10 
Sak 98/17 
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2. Revisjonen bes følge opp anbefalingene 
og rapportere tilbake til 
kontrollutvalget. 

3. Rapporten oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

1. Rapporten om Brukerstyrt 
personlig assistent tas til 
orientering. 

2. Rådmannen bes følge opp 
rapportens anbefalinger. 

 
 

 53/17 
Frister for nye 
forvaltningsrevisjoner 

Kontrollutvalget ber om å få sakene 
fremlagt til følgende møter: 

 Stopper kommunen 
arbeidskriminalitet?   16. 
april 

 Blir tilpasset undervisning gjennomført?
   28. mai 

 Praktisering av foreløpige svar og 
offentlighet  28. mai 

 

Utskrift sendt 
27.9.2017 

    

 54/17 
Rådmannens oppfølging av 
kontrollutvalgsvedtak - 2017 

1. Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget forventer ikke 
ytterliggere tilbakemelding om 
rådmannens oppfølging av 
kontrollutvalgets vedtak i følgende 
saker: 

 Møte 13.10.14 sak 043/14 
Tildeling av kulturmidler 

 Møte 30.11.15 sak 042/15 
Riktig utførte innkjøp?  
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 Møte 09.05.16 sak 036/16 
Investeringer som vedtatt? 

 Møte 09.05.16 sak 041/16 
Investeringen i nytt 
økonomisystem (BØR) 

 

 55/17 
Oppfølging av mislige 
forhold 1. halvår 2017 

Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 
1. halvår 2017 tas til orientering. 

     

 56/17 
Revisjonens interne 
kvalitetskontroll 2017 

Revisjonens redegjørelse om gjennomført 
intern kvalitetskontroll av 
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon 
for 2017 tas til orientering. 

     

 57/17 Revisjonssjefens betingelser 
Revisjonssjefens årslønn justeres med 
2,43% med virkning fra 1.1.2017 

     

 58/17 
Revisjonens regnskap pr 31. 
juli 2017 - Økonomimelding 
2/2017 

Revisjonens økonomiske status pr 
31.08.2017 tas til etterretning. 
 

     

 59/17 
Rapportering på ressursbruk 
fra sekretariatet per 31. 
august 2017 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

     

 60/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 61/17 Eventuelt 

Fra behandlingen: Møtet 20. november 
avlyses. Kontrollutvalget besøker 
brannvesenet, Fornebu brannstasjon i 
forbindelse med møtet 4.12. Ingen vedtak. 

     

23.10.2017 62/17 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
25.9.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

 63/17 
Idedugnad om 
forvaltningsrevisjoner i 2018 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen 
utarbeide konkrete forslag til 
forvaltningsrevisjoner i samsvar med 
innspillene som kom frem på møtet. 
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2. Kontrollutvalget ønsker en samlet 
oversikt over forslagene på utvalgets 
desembermøte. 

 
 

 64/17 
Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2018 

Følgende forslag til budsjettet for kontroll- 
og tilsynsordningen for Bærum kommune 
vedtas og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for 
kontroll og tilsyn for 2018: 

 2017 2018 

Revisjonen 6 364 
753 

6 684 
100 

Sekretariatet 772 
875 

543 
500 

Totalt 7 137 
628 

7 227 
600 

 
Forslaget følger formannskapets innstilling 
til kommunestyret vedrørende budsjettet 
for Bærum kommune 2018. 
 

Utskrift sendt 
13.11.2017 

 F-skapet 21.11, sak 
2018/17 

  

 65/17 
Brukerundersøkelse 
revisjonen 2017 

Kontrollutvalget er fornøyd med resultatet 
av undersøkelsen. 

     

 66/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 67/17 Eventuelt Ingen vedtak      

       ok 

        

        

 
 
  



76/17 Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00012-16 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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