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MØTEINNKALLING   
 

Bærum kontrollutvalg 
 
Dato: 28.05.2018 kl. 17:00  
Sted: Bærum rådhus, Gamle ordførerkontoret  
Arkivsak: 17/00004  

 
 
 
SAKSKART  Ca.tid for 

behandling 

Saker til behandling 

25/18 18/00005-
12 Orientering om Buskerud kommunerevisjon IKS 17:00 

26/18 18/00005-
13 Orientering om Rogaland revisjon IKS 17:30 

27/18 17/00005-
24 Protokoll 18:00 

28/18 17/00048-
10 Henvendelser til kontrollutvalget 18:10 

29/18 18/00029-
3 Forvaltningsrevisjon Praktisering av offentlighet 18:25 

30/18 18/00006-
3 

Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - 
endring av prosjektplan 19:00 

31/18 18/00032-
1 

Forvaltningsrevisjon av kommunens 
veivedlikehold - endring av prosjektplan 19:15 

32/18 17/00024-
33 

Revisjonens regnskap pr 30. april 2018 – 
Økonomimelding I 2018 19:30 

33/18 17/00042-
11 

Regnskapsrapport fra sekretariatet pr. 
30.04.2018 19:40 

34/18 17/00011-
24 Referater 19:50 

35/18 17/00012-
23 Eventuelt 20:00 



Saksliste
 

Saker til behandling
25/18 Orientering om Buskerud kommunerevisjon IKS 3 

26/18 Orientering om Rogaland revisjon IKS 4 

27/18 Protokoll 5 

28/18 Henvendelser til kontrollutvalget 15 

29/18 Forvaltningsrevisjon Praktisering av offentlighet 19 

30/18 Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - endring av prosjektplan 66 

31/18 Forvaltningsrevisjon av kommunens veivedlikehold - endring av prosjektplan 143 

32/18 Revisjonens regnskap pr 30. april 2018 – Økonomimelding I 2018 149 

33/18 Regnskapsrapport fra sekretariatet pr. 30.04.2018 154 

34/18 Referater 155 

35/18 Eventuelt 163
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Arkivsak-dok. 18/00005-12 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret har bedt kontrollutvalget vurdere alternative organisasjonsformer for 
kommunens revisjonsordning, og legge frem en innstilling i løpet av første halvår 
2018 (sak 4/18). Revisjonsordning organisert som interkommunalt samarbeid er en 
av de formene som vil bli vurdert. I denne forbindelse er Buskerud kommunerevisjon 
IKS invitert til møtet, for å presentere sin virksomhet 
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Arkivsak-dok. 18/00005-13 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM ROGALAND REVISJON IKS 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret har bedt kontrollutvalget vurdere alternative organisasjonsformer for 
kommunens revisjonsordning, og legge frem en innstilling i løpet av første halvår 
2018 (sak 4/18). Revisjonsordning organisert som interkommunalt samarbeid er en 
av de formene som vil bli vurdert. I denne forbindelse er Rogaland revisjon IKS 
invitert til møtet, for å presentere sin virksomhet 
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Arkivsak-dok. 17/00005-24 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.4.2018 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.4.2018 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Bærum kontrollutvalg 
 
Dato: 16.04.2018 kl. 17:00 
Sted: Bærum rådhus, Gamle ordførerkontoret 
Arkivsak: 17/00004 
  
Tilstede:  Per Arne Nyberg, leder (Ap) 

Carl Wilhelm Tyrén, nestleder (Frp) 
Kaare Granheim (KrF) 
Hulda Tronstad (V) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jan Olsen (H) 

  
Forfall:  Hilde Solberg Øydne (H) 
  
Andre: Fra Bærum kommunerevisjon møtte Revisjonssjef Per-Martin 

Svendsen, fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Morten 
Mjølsnes og revisor Anne Njøten Grøtterud 

  
Protokollfører: Mona Moengen, Rokus 
  
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

19/18 17/00005-
21 Protokoll 3 

20/18 17/00041-5 Revisors beretning til Bærum kommunes årsregnskap 
2017 4 

21/18 17/00041-6 Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes 
årsregnskap 2017 5 

22/18 17/00021-6 Forvaltningsrevisjon arbeidslivskriminalitet 6 

23/18 17/00011-
22 Referater 7 

24/18 17/00012-
21 Eventuelt 8 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
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Møtet ble hevet kl. 18:00. 
 
 
Bærum, 16.4.2018 
 
 

  



27/18 Protokoll - 17/00005-24 Protokoll : Protokoll Bærum kontrollutvalg 16.04.2018

 3  

Saker til behandling 

19/18 Protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 16.04.2018 19/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.2.2018 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.2.2018 godkjennes slik den foreligger. 
 
[Lagre]  
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20/18 Revisors beretning til Bærum kommunes årsregnskap 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 16.04.2018 20/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen orienterte om arbeidet med revisjonen av årsregnskapet og svarte på 
kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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21/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap 
2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 16.04.2018 21/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 
vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget drøftet uttalelsen. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 
vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
[Lagre]  
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22/18 Forvaltningsrevisjon arbeidslivskriminalitet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 16.04.2018 22/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

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

a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering  
b. Rådmannen bes følge opp rapporten anbefalinger 

 
 
Møtebehandling 
Revisor la frem rapporten. Kontrollutvalget drøftet rapporten og det ble lagt frem et 
nytt forslag til vedtak. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

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

a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering  
b. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger herunder: 

1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få mer ens risikovurdering. 
2. Rådmannen bør vurdere å opprette en tverrsektoriell 

tilsynsgruppe. 
3. Grunnlag for uanmeldte stedlig kontroll bør inn i alle kontrakter 

og rådmannen bør gjennomføre slik kontroll. 
4. Rådmannen bør vurdere tettere samarbeid med statlige 

tilsynsetater. 
5. Rådmannen bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium 

 

 
[Lagre]  
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23/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 16.04.2018 23/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
[Lagre]  
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24/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 16.04.2018 24/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker er meldt inn 
 
 
Møtebehandling 
Tronstad tok opp spørsmål om vintervedlikehold på vei. Kontrollutvalget har vedtatt 
prosjektet «Er veivedlikeholdet i samsvar med inngåtte kontrakter?». Utvalget ber 
revisjonen komme tilbake med en revidert prosjektplan som også tar med de 
problemstillingene som ble reist i møtet. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00048-10 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke saken nærmere. 
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Syd-Fossum huseiergruppe ved Siren Tjøtta  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse som konkret handler om regulering av 
Fossumveien 19. Henvendelsen peker på ulike forhold knyttet til saksbehandlingen 
og mulige bindinger og/eller press fra aktører utenfor kommunen. 
 
Kontrollutvalget må som sedvanlig beslutte om de vil ta saken til behandling. I 
departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det er videre slått fast at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller 
revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets 
kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» Kontrollutvalget må selv avgjøre 
om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 
sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn 
under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er 
et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til 
administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Fokuset bør være på systemkontroll. 
 
Sekretariatet vurderer det slik at problemstillingene som henvendelsen tar opp ligger 
innenfor kontrollutvalgets mandat. Tatt i betrakting henvendelsens karakter bør 
utvalget vurdere å få saken ytterligere opplyst. I dette tilfelle kan det være 
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hensiktsmessig å be revisjonen undersøke sakens fakta og henvendelsens 
påstander nærmere og komme tilbake til utvalget.  
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Fra: Siren Tjøtta [mailto:sirentjotta@gmail.com]  
Sendt: 12. mai 2018 11:33 
Til: Mona Moengen <monmoe@lorenskog.kommune.no> 
Emne: sak til Kontrollutvalget om binding mellom personer i Bærum kommune og sterke interesser 

Kjære Mona Moengen 

Takk for at du ringte opp igjen for ca. to uker siden angående 15/133827 - Fossumveien 19 - 
detaljregulering - planID 2015010 

Saken gjelder bygging av stor tennishall på Fossums friareal på 20 mål innen KDP for 
Lysakervassdraget. 
Jeg har arbeidet med saken siden Syd-Fossum huseiergruppe fikk saken tilsendt i 2015. 
Kommunens samarbeid med Idretten og brudd på PBL har gjort at jeg har blitt interessert i 
kommunens behandling av denne og andre saker, og som en konsekvens er jeg nå nestleder 
i Naturvernforbundet i Bærum. 
Saken kan sees isolert, men også som et eksempel på bindinger mellom sterke interessert i 
Bærum kommune. Dette er mye snakket om og klaget over, men jeg ønsker å bruke denne 
saken til å synliggjøre denne bindingen. 
Du sa at du kunne sende meg informasjon om hva kontrollutvalget gjør i slike saker. Hvilken 
informasjon trenger dere i en sak, og hva kan eventuelt bli en konsekvens? Hva gjør 
kontrollutvalget med sakene? 

Som privatperson har jeg brukt mange ukesverk på å skjønne hva som har skjedd i denne 
saken; Barketomta- Fossumveien 19.  
I Rådmannens versjon til Planutvalget 10. juni 2016 ser det ut som om omdisponering av det 
regulerte friområdet til idrettsformål er avklart gjennom KDP-prosessen, men bestemmelsen som 
åpner for idrett på felt F4 (Barketomta) ble lagt inn etter høringen av KDP. Det private 
reguleringsforslaget som Eiksmarka tennisklubb (ETK) har kunnet starte er altså ikke avklart i KDP. 
Fylkeskommunen mener innlegging av bestemmelsen etter offentlig høring er en 
saksbehandlingsfeil. 

Kommunestyret ble ikke opplyst om ny, innlagt bestemmelse i KDP da KDP ble besluttet 18. 
juni 2014. Ingen merknad ble lagt til, ingen merknader ligger i saken om KDP (arkivsakID 
05/7138*) og arealkartet viste kommunestyret felt F4 som grønn-struktur. Dette selv om et 
møte mellom Bærum idrettsråd, forslagsstillere og Bærum kommune fant sted den 23. 
august 2013, der bygging av tennishall på Barketomta ble diskutert og planlagt for (dette 
møtet er dokumentert på flere måter, se vedlagt brev fra ETK til kommunen). 
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Foranledningen var høstseminaret til Bærum Idrettsråd i november 2012, der Barketomta 
ble lansert som et mulig alternativ for tennishall av Bærum kommune. ETK var nødt til å 
finne kommunal grunn da en tomt ville koste 10 millioner. Denne hendelsen er beskrevet av 
flere, både fra personer innen kommunen og innen idretten. 
 
En gjennomgang av videoen fra kommunestyremøtet 18. juni 2014, viser at Planutvalgsleder 
Udnes innleder med å si at "det er bare én uenighet som har fremkommet", (ref. til Wilses 
vei, dvs. boligene lenger nede langs elva) og "foreslår at kommunestyret ikke fokuserer 
på nummerering av plankart og bestemmelser, det tar vår eminente administrasjon seg av". 
 
Administrasjonen hadde lagt til felt F4 (nummerering av plankart med bestemmelse) i KDP, ETTER 
offentlig ettersyn, som lyder: 
  

«§5.1 Grønnstruktur friområde… F4 avsettes til grønnstruktur-friområde og kan 
utnyttes til idrettsformål. Ved nyanlegg stilles det krav til detaljregulering som viser 
bruk av hele feltet.»  

 
Jeg oppfatter at allmennhetens og Fossums befolknings interesser ikke er ivaretatt i denne saken. 
Planutvalgsleder Udnes og kommunen (Reguleringsavdelingen og Park og Idrett) har kjørt dennes 
saken for Eiksmarka tennisklubb, FIF fotball og Bærum idrettsråd. Fossums befolkning har sett dette, 
og ytt motstand. En motstand som har gitt resultater, i form av et kommunestyreflertall mot 
tennishall den 2. mai 2018, (men for en 9’er kunstgressbane.) Dette har krevd store ressurser, og kan 
ikke tas som en selvfølge i slike saker. I denne saken var vi også heldige da tidligere saksbehandler 
Olaug Eidet varslet naboer om bindingene mellom idretten og kommunen. Hun fortalte til Budstikka 
at arealet er regulert som friområdet, og at hun ble bedt om å ikke synliggjøre dette i politisk 
behandling, og at saksbehandlingen skulle vise positivt svar til forslagsstiller. Eidet er nå gått over i ny 
avdeling, og reguleringssjef Kjell Seberg satte seg selv inn som saksbehandler, etter at også ny 
saksbehandler ble tatt av saken for ca et år siden. 
  

Jeg kan belegge saken ytterligere i en formell henvendelse til Kontrollutvalget, og skulle 
gjerne hatt veiledning på hvilke momenter jeg bør beskrive. Bør det være en historisk 
fremstilling, med vedlagte brev og lenker til sakene? Evt. så kunne jeg komme til et møte 
med dere. Jeg legger ved et klagebrev til kommunen fra 2016, som viser noe av historikken. 
Jeg skriver altså her på vegne av mine naboer i utvidet forstand, verne- og friluftsinteressene 
i Bærum kommune, og allmennheten som nå stiller kritiske spørsmål til idrettens sterke 
press inn mot Bærum kommune, f.eks. ifm. ny kunstgressbane på Nadderud stadion. 
Vennlig hilsen 

Siren Tjøtta 

Syd-Fossum 11 

1359 Eiksmarka 

Mob. 93 20 82 10 

  
* 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detalj
er&arkivsakid=2005007138& 
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Arkivsak-dok. 18/00029-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON PRAKTISERING AV OFFENTLIGHET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1) Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.  

 
 
Vedlegg:  

1. Praktisering av offentlighet – Forvaltningsrevisjon, 20.04.18 
2. Praktisering av offentlighet i Bærum kommune – revisors oppsummering 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok i sak 43/17 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om åpenhet 
i Bærum kommune. Formålet med prosjektet er å svare på om Bærum kommune 
legger til rette for åpenhet og innsyn, og om det gis foreløpig svar i saker som ikke 
kan behandles innen rimelig tid. Følgende problemstillinger er besvart i rapporten: 
 

 Ivaretar kommunen plikten til å arkivere og journalføre dokumenter? 

 Legger kommunen til rette for innsyn, og ivaretas plikten til å gi foreløpig svar? 
 
Arkivverket har gjennomført et tilsyn i Bærum kommune 15.6.2017. Revisjonen er 
derfor i all hovedsak avgrenset mot tema som er undersøkt i tilsynet. Eksempelvis 
retter Arkivverkets tilsyn seg blant annet mot sikring og tilgjengeliggjøring av 
kommunens arkiv, noe som ikke er en del av denne undersøkelsen. Enkelte andre 
problemstillinger vil imidlertid ha felles berøringspunkter. 
 
Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse for å belyse spørsmål knyttet til 
arkivering og journalføring, samt kommunens praktisering av offentlighet gjennom 
behandling av innsynskrav og foreløpig svar. For å få en oversikt over omfanget av 
dokumenter som blir arkivert og journalført i WebSak har vi sammen med avdeling 
dokumentasjon kryss-sjekket kommunens postliste med Offentlig elektronisk 
postjournal. I tillegg er det gjennomført intervju og møter med avdeling 
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dokumentasjon og samtale med redaktøren og fire journalister i Budstikka. 
Undersøkelsen er gjennomført med bistand fra Rogaland Revisjon 
 
Rapporten har flere interessante funn. WebSak er det elektroniske saksbehandlings- 
og arkivsystemet som kommunen har brukt siden 2003. Den viktigste 
forklaringsfaktoren til at respondentene i spørreundersøkelsen ikke lagrer i WebSak 
synes å være at systemet er for komplisert og tidkrevende. Tilsvarende funn ble gjort 
i WebSak brukerundersøkelsen fra 2015. Hovedfunn var også den gang at bruken av 
WebSak var krevende for de ansatte, og undersøkelsen synliggjorde et behov for en 
målrettet innsats for å sikre at kommunens ansatte arkiverte arkivverdig materiale på 
en korrekt måte. Etter revisjonens oppfatning er det viktig at kommunen tilrettelegger 
for et mer brukervennlig system, eventuelt undersøker muligheten for i større grad å 
tilpasse systemet også til de som bruker WebSak sjelden. 
 
Arkivering og journalføring i kommunen er mangelfull 
Revisjonens gjennomgang viser at kommunens ansatte ikke alltid arkiverer og 
journalfører arkivverdig materiale i samsvar med arkivloven § 6 og forskrift om 
offentleg arkiv § 9 eller kommunens egne retningslinjer. Gjennomgangen av offentlig 
elektronisk postjournal (OEP) kryssjekket mot utgående post i kommunen viser at 
langt over halvparten av dokumentene som er registrert i OEP ikke kan gjenfinnes i 
kommunens postliste. Spørreundersøkelsen underbygger funnet ved at kommunens 
ansatte ikke lagrer dokumenter i WebSak som forutsatt. Eksempelvis blir dokumenter 
over tid stående i feil status (R), og kommer derfor ikke med på postlisten. Noen av 
respondentene lagrer på lagringsområder (K:/) eller på egen pc som i henhold til 
regelverk og kommunens egne styringsdokumenter verken kan eller skal benyttes til 
lagring av arkivverdig informasjon. 
 
Kommunen bruker ofte for lang tid på innsynsbegjæringer 
Kommunen legger til rette for innsyn ved at kommune har fulltekstjournal. 
Kommunen bruker imidlertid i snitt langt flere dager på å besvare begjæring om 
innsyn enn regelverkets krav om snarest og innen tre dager. Våre funn viser at det 
sjelden sendes foreløpig svar i disse sakene. Dette er ikke i samsvar med releverket 
eller kommunens egne retningslinjer. Revisjonen fant flere innsynsbegjæringer som 
manglet svar eller registrering i WebSak i det utvalget som ble undersøkt, noe som 
må anses som avslag på innsyn. Helt eller delvis avslag på innsyn skal gjøres 
skriftlig, og det skal gis en begrunnelse og vises til aktuell hjemmel for avslaget. Når 
dokumentet ikke finnes er det vanskelig å se hva saksbehandler har lagt vekt på i sin 
vurdering og om merinnsyn er vurdert. 
 
Opplæringen i kommunen kan bedres 
Kommunen har retningslinjer og nettbasert læringsmetode for dokumentbehandling. I 
tillegg får kommunens ansatte tilbud om opplæring i WebSak. Kursene har fått 
lunken tilbakemelding, særlig opplæringen knyttet til arkivering og journalføring. Et 
flertall av respondenter svarer at opplæringen ikke har vært hensiktsmessig, og at de 
ønsker opplæring som i større grad er tilpasset deres behov.  I spørreundersøkelsen 
ser vi at respondentene gjennomgående har liten kjennskap til regelverket eller 
kommunale retningslinjer. Det er kommunens ansvar å følge med på at ansatte har 
tilstrekkelig kompetanse og at de ansatte får nødvendig opplæring ved behov. Etter 
revisjonens vurdering sikrer ikke kommunen pr i dag nødvendig opplæring knyttet til 
arkivering, registrering i journal og innsyn/offentlighet. Det er avgjørende at 
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rådmannen følger dette opp og setter inn nødvendige tiltak. Etter revisjonens 
oppfatning bør det vurderes om kursinnhold og opplæring i WebSak i større grad kan 
tilpasses ulike brukergrupper. Det bør også vurderes om ledere og saksbehandlere 
som både bruker WebSak hyppig og sjelden kan bidra i utforming av opplæringen. 

 
Ansvarsforholdene er uklare 
Arkivarbeidet omfattes av kommunens internkontroll. Dette innebærer at kommunens 
ledelse har ansvar for å legge til rette for at de ansatte i kommunen arkiverer og 
journalfører arkivverdig materiale og behandler krav om innsyn i tråd med det som er 
bestemt. Kommunens ledelse skal følge opp med tiltak der praksis er ulovlig eller 
mangelfull, slik at kommunens utvikling går i riktig retning. Det er ledelsen som kan 
kommunisere viktigheten av tiltakene og skape god arkivkultur. Etter det revisjonen 
forstår er det i praksis hovedsakelig avdeling dokumentasjon med arkivleder som har 
det operative ansvaret for arkivarbeidet. Etter revisjonens oppfatning bør 
styringsdokumentene tydeliggjøre den øvrige ledelsens «sørge for ansvar» i 
oppfølging av arkivarbeidet. Det er ledelsen som bør følge opp og påse at iverksatte 
tiltak er tilstrekkelige og virksomme. 
 

Revisors anbefaling 
På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler revisjonen at Bærum kommune 
gjennomfører følgende tiltak: 

1. Vurdere tiltak for å få et mer brukervennlig saksbehandlings- og arkivsystem. 
2. Tydeliggjøre hva som ligger i ledelsens «sørge for ansvar». 
3. Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i arkivering, journalføring og 

innsynsbegjæringer. 
4. Følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt. 

 

Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse, og rådmannens høringssvar er tatt inn i 
rapporten. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet mener revisjonen har levert en rapport som svarer godt 
på bestillingen fra kontrollutvalget. Sekretariatet vil fremheve at arkivering og 
journalføring av dokumenter i WebSak er en forutsetning for åpenhet og innsyn. 
Kontrollutvalget bør følge opp at dette bedrer seg, slik at offentlig elektronisk 
postjournal gjenspeiler saksbehandlingen.  
 
Kontrollutvalget har ansvar for å se til at kommunens vedtak knyttet til gjennomført 
forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Utvalget vil derfor be om 
tilbakemelding på hvordan rapporten og kommunestyrets vedtak er fulgt opp våren 
2019. 
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KONKLUSJON OG SAMMENDRAG  
Kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke «Praktisering av 
offentlighet og foreløpig svar.» 1 Fristen for behandling i Kontrollutvalget er satt til 28. mai 2018. 
 
Formålet med offentleglova2 er å legge til rette for at forvaltningen er åpen og gjennomsiktig. Det 
skal styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for 
den enkelte, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med myndighetene. En forutsetning 
for innsyn og deltagelse er at forvaltningen dokumenterer arbeidet sitt og gjør den etterprøvbar. 
Hovedregelen er at allmennheten har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, journaler og 
lignende registre. Unntak krever hjemmel i lov eller forskrift. Der det offentlige har grunnlag for å 
unnta dokumentene fra innsyn, skal det offentlige likevel vurdere meroffentlighet. 3  
 
Denne rapporten har som formål å svare på om Bærum kommune legger til rette for åpenhet og 
innsyn, og om det gis foreløpig svar i saker som ikke kan behandles innen rimelig tid. Rapporten 
fokuserer på utfordringer på området.  

Hovedfunn 

• WebSak er komplisert og lite brukervennlig 
• Arkivering og journalføring i kommunen er mangelfull 
• Kommunen bruker ofte for lang tid på innsynsbegjæringer 
• Opplæringen i kommunens arkivsystem kan bedres 
• Ansvarsfordelingen er uklar 

 

WEBSAK ER KOMPLISERT OG LITE BRUKERVENNLIG 
 

WebSak er et elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem som kommunen har brukt siden 2003.4 
Det har kommet flere nye versjoner i denne perioden, sist i 2015. Revisjonen har gjennomført en 
brukerundersøkelse for å belyse bruken av WebSak i kommunen.5 Den viktigste grunnen til at 
respondentene i spørreundersøkelsen ikke lagrer i WebSak synes å være at systemet er for 
komplisert og tidkrevende. Tilsvarende funn ble gjort i WebSak brukerundersøkelsen fra 2015. 
Hovedfunn var også den gang at bruken av WebSak var krevende for mange ansatte, og 
undersøkelsen synliggjorde et behov for en målrettet innsats for å sikre at kommunens ansatte 
arkiverte arkivverdig materiale på en korrekt måte. Etter revisjonens oppfatning er det fortsatt 
viktig at kommunen tilrettelegger for et mer brukervennlig system, eventuelt undersøker 
muligheten for i større grad å tilpasse systemet også til de som bruker WebSak sjelden. 

ARKIVERING OG JOURNALFØRING I KOMMUNEN ER MANGELFULL 
Vår gjennomgang viser at kommunens ansatte ikke alltid arkiverer og journalfører arkivverdig 
materiale i samsvar med arkivloven § 6 og forskrift om offentleg arkiv § 9 eller kommunens egne 

                                                 
1 Sak 43/17 
2 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd19.mai 2006 nr. 16 (Offentleglova) 
3 Offentleglova §§ 1,3 og 11 
4 Levert av Acos AS 
5 Spørreundersøkelse gjennomført januar 2018 
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retningslinjer. Vår gjennomgang av offentlig elektronisk postjournal (OEP) kryssjekket mot 
utgående post i kommunen viser at langt over halvparten av dokumentene som er registrert i OEP 
ikke kan gjenfinnes i kommunens postliste. Spørreundersøkelsen underbygger funnet ved at 
kommunens ansatte ikke lagrer dokumenter i WebSak som forutsatt. Eksempelvis blir dokumenter 
over tid stående i feil status (R), og kommer derfor ikke med på postlisten. Noen av respondentene 
lagrer på lagringsområder (K:/) eller på egen pc som i henhold til regelverk og kommunens egne 
styringsdokumenter verken kan eller skal benyttes til lagring av arkivverdig informasjon.6  

KOMMUNEN BRUKER OFTE FOR LANG TID PÅ INNSYNSBEGJÆRINGER 
Kommunen legger til rette for innsyn ved at kommune har fulltekstjournal. Kommunen bruker 
imidlertid i snitt langt flere dager på å besvare begjæring om innsyn enn regelverkets krav om 
snarest og innen tre dager. Våre funn viser at det sjelden sendes foreløpig svar i disse sakene. Dette 
er ikke i samsvar med regelverket7 eller kommunens egne retningslinjer. I vårt utvalg fant vi flere 
innsynsbegjæringer som manglet svar i WebSak, noe som må anses som avslag på innsyn. Avslag på 
innsyn skal gjøres skriftlig, og det skal gis en begrunnelse og vise til aktuell hjemmel for avslaget. 
Når dokumentet ikke finnes i WebSak er det vanskelig å se hva saksbehandler har lagt vekt på i sin 
vurdering og om merinnsyn er vurdert. 

OPPLÆRINGEN I KOMMUNEN KAN BEDRES 
Kommunen har retningslinjer8 og nettbasert læringsmetode for dokumentbehandling. I 
spørreundersøkelsen ser vi at respondentene gjennomgående har liten kjennskap til regelverket 
eller kommunale retningslinjer. Kommunens ansatte får tilbud om opplæring i WebSak, noe som 
bekreftes av respondentene i undersøkelsen. Kursene har fått lunken tilbakemelding, særlig 
opplæringen knyttet til arkivering og journalføring. Et flertall av respondenter svarer at 
opplæringen ikke har vært hensiktsmessig, og at de ønsker opplæring som i større grad er tilpasset 
deres behov.  Det er kommunens ansvar å følge med på at ansatte har tilstrekkelig kompetanse og 
at de ansatte får nødvendig opplæring ved behov. Etter revisjonens vurdering sikrer ikke 
kommunen pr i dag nødvendig opplæring knyttet til arkivering, registrering i journal og 
innsyn/offentlighet. Det er avgjørende at rådmannen følger dette opp og setter inn nødvendige 
tiltak. Etter revisjonens oppfatning bør det vurderes om kursinnhold og opplæring i WebSak i større 
grad kan tilpasses ulike brukergrupper. Det bør også vurderes om ledere og saksbehandlere som 
både bruker WebSak hyppig og sjelden kan bidra i utforming av opplæringen. 

ANSVARSFORHOLDENE ER UKLARE 
Arkivarbeidet omfattes av kommunens internkontroll. Dette innebærer at kommunens ledelse har 
ansvar for å legge til rette for at de ansatte i kommunen arkiverer og journalfører arkivverdig 
materiale og behandler krav om innsyn i tråd med det som er bestemt. Kommunens ledelse skal 
følge opp med tiltak der praksis er ulovlig eller mangelfull, slik at kommunens utvikling går i riktig 
retning. Det er ledelsen som kan kommunisere viktigheten av tiltakene og skape god arkivkultur. 
Etter det revisjonen forstår er det i praksis hovedsakelig avdeling dokumentasjon med arkivleder 
som har det operative ansvaret for arkivarbeidet. Etter revisjonens oppfatning bør 
styringsdokumentene tydeliggjøre den øvrige ledelsens «sørge for ansvar» i oppfølging av 

                                                 
6 Forskrift om arkiv § 11 
7 Offentleglova § 29 og forvaltningsloven § 11a 
8 Jf. arkiv- og posthåndboken 
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arkivarbeidet. Det er ledelsen som bør følge opp og påse at iverksatte tiltak er tilstrekkelige og 
virksomme. 

Anbefalinger 

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler revisjonen at Bærum kommune gjennomfører følgende 
tiltak: 
 

1. Vurdere tiltak for å få et mer brukervennlig saksbehandlings- og arkivsystem. 
2. Tydeliggjøre hva som ligger i ledelsens «sørge for ansvar». 
3. Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i arkivering, journalføring og innsynsbegjæringer. 
4. Følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt. 

 
Rådmannen erkjenner i sitt høringssvar at kommunen har et forbedringspotensial i forhold til bruk av 
kommunens sak/arkivsystem. Det pågår et prosjekt for oppgradering av WebSak som skal bidra til 
økt brukervennlighet. Rådmannen vil presisere ovenfor ledere på alle nivåer WebSak at det er et 
lederansvar å sikre at det er en god kultur for dokumentasjon og arkivering, og at de ansatte forstår 
betydningen av dette. Rådmannen vil vurdere tiltak som sikrer at ledere og ansatte er kjent med det 
kurstilbud som finnes både i form av e-læringskurs og klasseromsundervisning. 
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Rådmannens kommentarer 

Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 18/78022/SOP 10.04.2018 
 

 
 

Praktisering av offentlighet i Bærum kommune - rådmannens 
høringssvar  
 
Rådmannen takker for rapporten og erkjenner at kommunen har et forbedringspotensial i forhold til 
bruk av kommunens sak/arkivsystem.  
 
Kommunens sak/arkiv system (WebSak) benyttes på en rekke saksområder og har mange ulike 
funksjoner. Dette gjør at systemet kan oppleves som komplekst. Svært mange av kommunens 
medarbeidere bruker dedikerte fagsystemer i sitt daglige arbeid og ivaretar krav til dokumentasjon i 
disse systemene. Ledere på alle nivåer, administrative ansatte og ansatte innenfor enkelte 
fagområder, hvor WebSak er deres fagsystem, skal benytte kommunens sak/arkiv system for både 
dokumentasjon og arkivering.  
 
Rapportens hovedanbefalinger er kommentert nedenfor 
Ad. 1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få et mer brukervennlig arkivsystem.  
Det pågår et prosjekt for oppgradering av WebSak som skal bidra til økt brukervennlighet. I den nye 
versjonen vil det bli mulig å ta i bruk løsning for mobile enheter. Ny løsning forventes klar høsten 
2018. 
 
Ad. 2. Rådmannen bør tydeliggjøre hva som ligger i ledelsens «sørge for ansvar».  
Ansvar for forsvarlig dokumentasjon og arkivering ligger i linjen. I lederavtalens faste 
oppfølgingspunkter står det følgende: 

- Har dere gode rutiner som sikrer at dokumentasjon arkiveres i WebSak eller i fagsystem, 
herunder at saker avsluttes?           

- Sørger dere for at journalposter (dokumentene) ferdigstilles og saker avsluttes slik at 
allmenhetens krav til innsyn og åpenhet sikres?   

 
Lederansvaret innebærer også å sikre at det er en god kultur for dokumentasjon og arkivering, og at 
de ansatte forstår betydningen av dette. Rådmannen vil presisere dette ansvaret ovenfor ledere på 
alle nivåer. 
 
Det er laget arbeidsflyt for flere tjenesteområder, herunder for plansaker, som understøtter en 
effektiv saksgang og arkivering. Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling av etablerte 
arbeidsflyter og med å utvikle nye. Arbeidsflyter er også et viktig tiltak for å sikre både kvalitet, 
etterlevelse av lovverk, samhandling og arbeidsdeling.  
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Ad. 3. Rådmannen bør sikre at ansatte får nødvendig opplæring i arkivering, journalføring og 
innsynsbegjæringer.  
Kommunen har som mål at flest mulig ansatte skal bruke e-læringskurs.  Lederkursene (e-
læringskurs) i bruk av sak/arkivsystemet inngår i basiskompetanse for ledere i kompetanseportalen. 
På kommunens ansattportal er det lenke til e-læringer (totalt ca. 45). Mange av disse er skreddersydd 
for spesielle brukergrupper, herunder politiske saksbehandling, ledere, skoleansatte, 
personalmedarbeidere, plan og bygg med flere. Det er også laget e-læring i hvilke vurderinger som 
skal gjøres i forhold til offentlighet. Utfordringen er å sikre at ledere og ansatte har forståelse for 
viktigheten av at dokumentasjon og arkivering gjøres i tråd med regelverk, og at de tilegner seg 
nødvendig kompetanse. Dette er et lederansvar, og her handler det mye om kultur og holdninger.  
 
Avdeling dokumentasjon tilbyr i dag en rekke kurs gjennom kommunens kurssystem. På forespørsel 
fra enheter eller tjenesteområder er det laget tilrettelagte kurs, gjennomført workshops eller 
presentasjon på avdelingsmøter e.l. I tillegg tilbys - en til en - opplæring der det er behov for dette. 
For de som trenger hjelp i daglig arbeid er avdeling dokumentasjon sin brukerstøttetjeneste klar for å 
gi bistand.  
 
Det bør vurderes å gjeninnføre tilbud om korte oppfriskningskurs i bruk av sak/arkivsystemet.  
I tillegg bør vi kommunisere tydeligere til virksomheten hvilke regler som gjelder for behandling av 
innsynsbegjæringer. 
 
Ad. 4. Rådmannen bør følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt.  
For rådmannen er det svært viktig at lover og regler følges og at saksbehandling og dokumentasjon 
gjøres slik at offentlighetens krav til innsyn ivaretas.  
 
I forbindelse med innføring av kompetanseplaner for grupper av ansatte vil vi kunne følge opp at 
ansatte gjennomfører nødvendig opplæring. Arbeid med innføring av ny kompetansemodul har 
startet i pleie- og omsorgstjenestene og utvides til ledere og andre grupper ansatte i løpet av året.  
 
Rådmannen vil vurdere tiltak som sikrer at ledere og ansatte er kjent med det kurstilbud som finnes 
både i form av e-læringskurs og klasseromsundervisning. De enheter/tjenester som har behov for 
tilrettelagt opplæring vil bli oppfordret til ta kontakt med avdeling dokumentasjon.  
 
 
Med hilsen 
 
 

Erik Kjeldstadli  

rådmann  

 Siri Opheim 
 controller 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
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1. INNLEDNING   
Kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om åpenhet i Bærum 
kommune.9   
 
Kontrollutvalget har satt fristen for avlevering til møte 28. mai 2018. 

1.2 Problemstillinger 

Denne rapporten har som formål å svare på om Bærum kommune legger til rette for åpenhet og 
innsyn, og om det gis foreløpig svar i saker som ikke kan behandles innen rimelig tid. For å få en 
enkel inndeling av undersøkelsen velger vi å dele inn rapporten i følgende problemstillinger: 
 

 Ivaretar kommunen plikten til å arkivere og journalføre dokumenter? 

 Legger kommunen til rette for innsyn, og ivaretas plikten til å gi foreløpig svar? 

I framstillingen vil vi først presentere regelverk og retningslinjer som er grunnlag for 
vurderingskriteriene i kapittel 2, deretter relevante fakta vi har samlet inn i kapittel 3 og 4, for 
deretter å vurdere fakta opp mot kriteriene i kapittel 5. Til slutt i rapporten vil vi gi en samlet 
konklusjon i forhold til problemstillingene. 

1.3 Avgrensinger 

Revisjonen er i all hovedsak avgrenset mot tema som er undersøkt i tilsyn gjennomført av 
Arkivverket i Bærum kommunen 15.6.2017. Eksempelvis retter Arkivverkets tilsyn seg blant annet 
mot sikring og tilgjengeliggjøring av kommunens arkiv som ikke er en del av denne undersøkelsen. 
Enkelte andre problemstillinger vil imidlertid ha felles berøringspunkter. 
 
Undersøkelsen er begrenset i tid til gjennomgang av dokumentasjon fra kalenderåret 2016-2017. 
Ansattes ytringsfrihet er ikke en del av undersøkelsen. 

1.4 Metoder i undersøkelsen 

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon.10  
 
Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse for å belyse spørsmål knyttet til arkivering og 
journalføring, samt kommunens praktisering av offentlighet gjennom behandling av innsynskrav og 
foreløpig svar. Forslag til spørsmål er sendt til arkivleder for gjennomsyn i forkant av utsendelsen. 
Undersøkelsen er gjennomført i januar 2018. Mottakere av undersøkelsen er kommunens ansatte 
som er gitt tilgang til WebSak, dvs ca 1200 aktive brukere. 860 ansatte har svart hvilket vil si en 
svarprosent på ca 70 %. Av respondentene jobber 26 % i administrasjonen. De øvrige er fordelt på 
barne- og ungdomstjenestene, helse- og sosial, barnehage, tekniske tjenester og byggesak, plan-
miljø og kultur. Av respondentene er 44 % ledere og 56 % saksbehandlere. Av saksbehandleren er 
det flere som bruker WebSak daglig enn ledere. Av saksbehandlere er det en langt høyere andel 
som jobber i administrasjonen(36 %)enn ved de øvrige tjenesteområdene. 11 Innenfor de ulike 
sektorene er det varierende hvem som svarer, ved flere tjenestesteder er det kun tjenesteleder 

                                                 
9 Kontrollutvalget møte 07.11.16, sak 0 /16 Forvaltningsrevisjoner i 2017. 
10 RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11 
11 Antall svar 465 
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som bruker systemet. Størst forskjell finner vi i administrasjon - barnehage. I sistnevnte etat er det 
flest ledere som svarer. Undersøkelsen er gjennomført konfidensielt med bistand fra Rogaland 
Revisjon.  
 
For å få en oversikt over omfanget av dokumenter som blir arkivert og journalført i WebSak har vi 
sammen med avdeling dokumentasjon kryss-sjekket kommunens postliste med Offentlig 
elektronisk postjournal (OEP).12 I tillegg har vi gjennomført intervju og møter med avdeling 
dokumentasjon. Avdelingen har også bistått underveis i revisjonens undersøkelse med å gi en 
oversikt over antall innsynssaker i 2016-2017, og om kommunen har gitt foreløpig svar der 
innsynskravet ikke er behandlet innen tre virkedager.  
 
Revisjonen har gjennomført samtale med redaktøren og fire journalister i Budstikka for å få innspill 
fra en viktig bruker. 
 
Vi har gjennomgått interne rutiner og retningslinjer som arkivplan, arkiv- og posthåndboken, e-
læring, styrende dokumenter for digitalisering og annen relevant dokumentasjon. 

1.5 Arkivverkets tilsyn  

Arkivverket gjennomførte i 2017 tilsyn med arkivet i Bærum kommune.13 Arkivverket konkluderte 
med at Bærum kommune har god praksis med hensyn til dokumentasjonsforvaltning, men påpeker 
at ansvaret for planlegging av og samarbeid med desentraliserte fagarkiv virker utydelig. Mangler i 
arkivplanen er først og fremst knyttet til manglende oversikt over fagsystemer og innhold. Det er 
også funnet svakheter ved kommunens kvalitetskontroll av den elektroniske journalen. 
Kommunens eget søk viser at et høyt antall dokumenter i WebSak ikke har riktig status, (status sier 
noe om hvor langt i saksbehandlingsprosessen et dokument har kommet). Kommunen er ilagt flere 
pålegg som skal iverksettes innen mai 2018, herunder er kommunen pålagt å kvalitetssikre og 
journalføre ikke ferdigstilte journalposter i journal- og arkivbasen.14  

1.6 WebSak brukerundersøkelse 2015 

Kommunen gjennomførte en brukerundersøkelse om WebSak i 2015. Hovedfunn etter denne 
undersøkelsen var at WebSak funksjonalitet var krevende å lære. Det fremkom at noen brukte 
løsningen sjelden og noen oppfattet at de ikke hadde tid til å gå på kurs. Det fremkommer i 
rapporten at undersøkelsen ga et viktig signal om behovet for fortsatt målrettet innsats for å sikre 
at kommunens ansatte arkiverte det som skulle arkiveres og på en korrekt måte. 
Dokumentsenteret fikk gjennom undersøkelsen viktig informasjon og innspill til forbedringer. Fra 
rapporten siteres: «Når respondentene avsetter tid til så grundige besvarelser, er det viktig at dette 
blir fulgt opp». Blant forbedringspunkter som fremkommer av undersøkelsen kan nevnes: diverse 
opplæring, e-læring, hurtigguide og endring i funksjonalitet. Rapporten er fulgt opp av avdeling 
dokumentasjon ved at det er innført flere e-læringer, hurtigguide, og bedret funksjonalitet.  

1.7 Riksrevisjonens undersøkelse 2014-2016 

Målet med undersøkelsen var å kartlegge og vurdere statsforvaltningens arkiverings- og 
journalføringspraksis for offentlige saksdokumenter og vurdere i hvilken grad forvaltningen la til 

                                                 
12 Offentlig elektronisk postjournal, https://www.oep.no/  
13 15.6.2017 
14 Endelig tilsynsrapport fra Arkivverket datert 2.11.2017 
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rette for innsyn og åpenhet.15 Hovedfunn i undersøkelsen var manglende arkivering og 
journalføring, lite brukervennlige arkivsystemer, og mangler i behandling av innsynskrav. 

                                                 
15 Riksrevisjonens undersøkelse om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning, Dokument 3:10 (2016-2017) 
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2. REGELVERK SOM REGULERER KOMMUNENS 
PLIKTER PÅ OMRÅDET 
I det følgende gis en oversikt over regelverket som vurderingskriteriene utledes fra, og som 
faktadelen under kapittel 3 og 4 skal vurderes mot. 
 
Offentleglova har som formål å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. 
Det skal styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for 
den enkelte, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med myndighetene. 16  En 
forutsetning for en åpen og gjennomsiktig forvaltning er at forvaltningen dokumenterer arbeidet 
sitt. Riktig arkivering og journalføring av forvaltningens dokumenter er en forutsetning for at 
innbyggere og media skal ha mulighet for å følge med på hvilke vurderinger forvaltningen gjør og gi 
innbyggere og media mulighet for å delta. For å sikre allmennhetens behov for og rett til å gjøre seg 
kjent med hva forvaltningen foretar seg er det som en hovedregel fastsatt rett til innsyn i 
saksdokumenter, journaler og lignende registre. Unntak krever hjemmel i lov eller forskrift. Der det 
offentlige har grunnlag for å unnta dokumentene fra innsyn, skal det offentlige likevel vurdere 
meroffentlighet. 17  

2.1 Organisering og ansvar  

Administrasjonssjefen skal «sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».  Målet med 
bestemmelsen er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar for å føre kontroll med sin 
virksomhet. 18 I forarbeidene til loven går det frem at:  

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 
internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av 
administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte 
ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a skal 
bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er 
ordnet på forsvarlig måte. 

 
Tidligere forskrift stilte krav om at kommunen utpekte en arkivansvarlig leder med ansvar for det 
daglige arkivarbeidet, jf. forskrift om offentlege arkiv.19 Ny bestemmelse i forskrift om offentlege 
arkiv presiserer at den øverste ledelse må «sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets 
internkontroll etter kommuneloven § 23 nr. 2. 2.punktum.20  
 
Kommunens ledelse har ansvar for å legge til rette for at de ansatte i kommunen arkiverer og 
journalfører arkivverdig materiale og behandler krav om innsyn i tråd med det som er bestemt. 
Regelverket og kommunens retningslinjer og rutiner skal bidra til dette. Kommunens ledelse skal 
følge opp med tiltak der praksis er ulovlig eller mangelfull, slik at kommunens utvikling går i riktig 
retning. For å sikre betryggende oppfølging og målrettet kontroll bør kommunen foreta 
risikovurderinger. Kommunen bør planlegge hvordan svikt kan unngås, og sette inn nødvendige 
tiltak der det ikke fungerer. Kommunens ledelse må følge med på at de har tilstrekkelig 

                                                 
16 Offentleglova § 1 
17 Lov 19.mai 2006 nr. 16 §§ 1,3 og 11 
18 Kommuneloven § 23 jf. Ot.prp. nr 70 (2002-2003) 
19 Arkivforskriften §§ 1-1 og 2, jf. ny forskrift § 1 annet ledd 
20 FOR-2017-12-15-2105 § 1 annet ledd 
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kompetanse og at de ansatte får nødvendig opplæring ved behov.21 I følge post- og arkivhåndboken 
har arkivleder ansvar for å gi instrukser, råd og faglig veiledning i det lokale arkivarbeidet, slik at 
gjeldende regelverk følges. 22 Styring og systematikk skal sikre at det ikke tilfeldigheter som sikrer at 
regelverket etterleves.  

2.2 Krav til arkivering  

Det er flere bestemmelser i forvaltningsloven som stiller krav om at forvaltningsorganet skal skrive 
ned og dokumentere faglige vurderinger og beslutninger. Enkeltvedtak skal i utgangspunktet gjøres 
skriftlige og begrunnes. Prinsipper for god forvaltningsskikk tilsier skriftlighet for at det i ettertid 
skal være mulig å gå tilbake og se hvilke vurderinger og beslutninger forvaltningen har gjort i den 
enkelte sak. Kravet til internkontroll forutsetter også i noen grad skriftlighet for at kommunen skal 
kunne vurdere, evaluere og justere egen praksis. 23 
 
Hva skal arkiveres? 
Arkivloven har som formål å sikre at dokumentasjon arkiveres slik at det kan bli tatt vare på og gjort 
tilgjengelig for ettertiden. Dette gjelder dokumenter som har betydning av kulturell eller 
forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, 
såkalt arkivverdig dokumentasjon.24 Et saksdokument er i offentleglova definert som «dokument 
som er kommet inn til eller lagt frem for et organ eller som organet selv har opprettet og som 
gjelder organets ansvarsområde.» 25 Dokumentet regnes som opprettet når det er sendt ut fra 
organet. Dersom dokumentet ikke sendes ut, regnes det som opprettet når dokumentet er 
ferdigstilt.  

2.3 Krav til journalføring 

Regelverket stiller krav om at det skal føres journal (et registrer over saksdokumentene). Alle 
inngående og utgående dokumenter som etter loven regnes som saksdokument for organet skal 
journalføres. Kommunen skal arkivere og journalføre saksdokument som blir sendt eller mottatt via 
e-post eller sms, på samme måte som andre saksdokument. Organinterne dokumenter skal 
journalføres så langt organet finner det hensiktsmessig. 26 
 
Oppføring i journal  
Registrering i journalen skal føres på en måte som gjør det mulig å identifisere dokumentet så langt 
dette kan gjøres uten å røpe opplysninger som er taushetsbelagte. Følgende skal føres inn i 
journalen ved registrering av dokumentet: 

a) journalføringsdato, 
b) saks- og dokumentnummer, 
c) avsender og/eller mottaker, 
d) opplysninger om sak, innhold eller emne, dvs. dokumentets tittel eller annen 
innholdsbeskrivelse, 
e) dokumentets dato.  

 
Når skal dokumentet journalføres? 

                                                 
21 «Rådmannens internkontroll, hvordan holde orden i eget hus» utgitt av KS 
22 Post- og arkivhåndboken 1.1 
23 Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker §§ 23 og 24 
24 Arkivlova § 1og forskrift om arkiv § 1 
25 Offentleglova § 4 
26 Offentleglova § 10 og forskrift om offentlege arkiv § 9   
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Journalføringen skal som hovedregel skje fortløpende. Begrunnelsen for dette er at dersom det går 
for lang tid fra dokumentet er ferdigstilt til det er journalført og publisert vil saken kunne miste mye 
av sin aktualitet. 27 

2.4 Offentlighet og innsyn 

Hovedregelen er at saksdokumenter, journaler og lignende registre for offentlige organer er åpne 
for innsyn.28  
 
Forhåndsklassifisering/forhåndsunntak betyr at et dokument helt eller delvis unntas fra innsyn uten 
at noen har bedt om innsyn. Offentlige virksomheter skal som klar hovedregel ikke på forhånd 
vurdere et dokument som helt eller delvis unntatt offentlighet. Spørsmålet om det skal gis innsyn, 
skal vurderes konkret når noen krever innsyn. Begrunnelsen for dette er at det kan binde opp 
vurderingene hos virksomheten når det senere kommer krav om innsyn.29 Forhåndsklassifisering 
kan gjennomføres for dokument eller opplysninger der det er klart at det foreligger taushetsbelagte 
opplysninger, eller det er klart at det kan gjøres unntak og det ikke er aktuelt med merinnsyn. 

Unntak fra innsynsretten 
Offentleglova har bestemmelser som gjør unntak fra innsynsretten.30 Unntaket kan gjelde hele eller 
deler av et dokument. Selv om en journalpost er påført en unntakshjemmel, plikter forvaltningen å 
gjøre en uavhengig offentlighetsvurdering ved forespørsel om innsyn.  
 
Opplysninger som skal unntas fra innsyn er taushetsbelagte opplysninger. Øvrige 
unntaksbestemmelser er kan-bestemmelser som gir det offentlige adgang til å unnta dokumenter 
fra offentlighet. Dokumenter som er utarbeidet for egen saksforberedelse, organinterne 
dokumenter, kan i utgangspunktet unntas fra innsyn med mindre dokumentet gjelder den endelige 
avgjørelsen i en sak. Adgang til å unnta dokumentet fra innsyn går normalt tapt når saken sendes ut 
fra organet. Behovet for innsyn må veies opp mot hensynet til å skjerme personlige opplysninger 
mot innsyn fra uvedkommende, hensynet til forretningshemmeligheter og hensynet til at 
forvaltningen skal kunne utføre sine oppgaver på en effektiv måte.  
 
Merinnsyn  
Når det er grunnlag for å gjøre unntak fra innsyn skal organet likevel vurdere å gi helt eller delvis 
innsyn. Organet bør gi innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for 
unntak.31  
 
Behandling av innsynskrav 
Saksgangen i en innsynssak beskrives i offentleglova kapittel 4, om saksbehandling og klage. Et 
innsynskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold. 32 Det betyr at innsynskravet skal avgjøres så 
raskt som praktisk mulig. De fleste innsynskrav er enkle og bør kunne avgjøres samme dag som de 
er mottatt. Hvis det må gjøres undersøkelser, krav om innsyn reiser vanskelige spørsmål, eller det 
er arbeidskrevende fordi det gjelder en stor mengde dokumenter, kan kommunen bruke mer tid. 
Også i slike tilfeller må kommunen behandle kravet så raskt det er praktisk mulig. 33  

                                                 
27 Stortingsmelding nr. 32 (1997-98) Om offentlegprinsippet i forvaltninga, punkt 5.3.2.4 om tidspunkt for journalføring 
28 Offentleglova § 3 
29 Rettleiar til offentleglova punkt 5.4. 
30 Offentleglova §§ 13 til 26 
31 Offentleglova § 11 
32 Offentleglova § 29 første ledd annet punktum 
33 Ot.prp. nr.102 (2004-2005)  
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Avslag på innsyn skal alltid gis skriftlig og det skal komme frem hva som er grunnlag for avslaget.34 
Henvisningen skal vært nøyaktig ved at det vises til hvilket ledd, punktum, bokstav eller nummer i 
taushetspliktbestemmelsen som hjemler taushetsplikt.  

2.5 Foreløpig svar  

Der det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal 
kommunen snarest mulig gi et foreløpig svar. Det offentlige skal forklare hvorfor de ikke kan svare 
på henvendelsen tidligere og antyde når publikum kan forvente et svar. 35 

2.6 Kommunale vedtak og retningslinjer  

Kommunestyrevedtak 
Kommunestyret har vedtatt ny digitaliseringsstrategi for Bærum kommune «Ett Bærum» i 2017. 36  
Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester skal 
være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. 37 Kommunens 
satsningsområder innebærer blant annet mål om at innbyggere og bedrifter skal ha tilgang til 
«innsyn, dialog og medvirkning i politiske og (relevante) administrative saker».38  
 
Kommunale retningslinjer  
Arkivplanen er et lovpålagt styringsverktøy som skal bidra til god styring på hele arkivfeltet. 39  
Arkivplanen skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i organets internkontroll. 
Arkivplanen skal dermed være et systematisk planleggings- og styringsredskap for arkiv og 
dokumentasjonsforvaltning i offentlig virksomhet.40Arkivplanen skal vise hvilke instrukser, regler, 
planer osv. som gjelder for arkivarbeidet i kommunen, og inneholder en fullstendig og ajourført 
oversikt over de systemene som blir brukt til journalføring og eventuelle andre former for 
registrering av saksdokumenter.41 Arkivplanen skal bidra til å etablere en felles arkivpolitikk for hele 
kommunen, slik at ansatte til enhver tid vet hvordan oppgavene knyttet til dokumentbehandling 
skal løses og hvilke retningslinjer som gjelder. Arkivplanen skal ikke bare fungere som oversikt, den 
skal også være kommunens interne oppslagsbok.  

 
Arkiv og posthåndboken beskriver kommunens regler og praksis for dokumentbehandling, og er 
mer detaljert enn arkivplanen. Kommunen har ansvar for at virksomheten og ansatte i egen 
fagenhet følger reglene for arkiv og post, og for at ansatte har nødvendig informasjon for å gjøre 
jobben sin. 42 Håndboken inneholder videre retningslinjer for håndtering av innsynsbegjæringer. 
 
E-læringen er nettbasert læringsmetode hvor de ansatte får presentert lærestoff og oppgaver 
digitalt. E-læringen er en steg for steg guide som i praksis viser hvordan oppgaver utføres, 
hovedsakelig knyttet til WebSak.  
 

                                                 
34 Offentleglova § 31første ledd annet punktum 
35 Forvaltningsloven § 11 a 
36 Kommunestyrevedtak 29.03. 2017 sak 033/17 
37 «Difis nettside «Kva er digitalt førsteval». 
38 Handlingsplanen 2018-2021, Digitalisering og IT prosjekter 
39 Forskrift om offentlege arkiv § 4 
40 Arkivverkets nettsider, om Arkivplan og internkontroll 
41 Bærum kommunes arkivplan 
42 Arkiv- og posthåndboken 
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De styrende dokumenter for digitalisering er utarbeidet for å iverksette digitaliseringsstrategien 
gjennom å klarlegge roller, ansvar, retningslinjer og prinsipper. Det finnes i alt 11 styrende 
dokumenter for digitalisering, hvor flere av dem er styrende for arbeidet i avdeling arkiv. 43  

                                                 
43 Jf. Styrende dokument for informasjonsstyring 
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3. IVARETAR KOMMUNEN PLIKTEN TIL Å ARKIVERE OG 
JOURNALFØRE DOKUMENTER?  
I undersøkelsen har vi spurt brukerne av WebSak ansatt i administrasjonen, barne- og 
ungdomstjenestene, pleie- og omsorg, helse- og sosial, barnehage, tekniske tjenester, plan-miljø og 
kultur. Samtlige enheter er underlagt samme lovverk, og alle enhetene har et selvstendig ansvar for 
arkivering og journalføring.  

3.1 Vurderingskriterier  

Her gis en oversikt over vurderingskriterier. Kriteriene er en oppsummering av beskrivelsen som er 
gitt av kravene som stilles til kommunen på området (kapittel 2) og må derfor ses i sammenheng 
med fremstillingen der. Kriterier er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende 
standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 
 

 Kommunen skal arkivere arkivverdig materiale, også epost og SMS. 

 Kommunen skal arkivere i godkjent elektronisk system 

 Kommunen skal ha journaler for registrering av dokument  

 Journalføringen skal være fortløpende 

 Kommunen skal beskrive områder med risiko for svikt 

 Kommunen skal følge opp med tiltak der det avdekkes feil og mangler 

 Det skal være klart for de ansatte hvem som har ansvar for hva i oppfølgingen 

3.2 Organisering og ansvar 

Organisering og ansvarsforhold knyttet til arkiv er delvis beskrevet i styrende dokumenter for 
informasjonsstyring og i arkivplanen. Administrasjonssjefen har det overordnede ansvaret for 
kommunens arkivtjeneste og skal «sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».44 
Rådmannen har delegert operativt ansvar for kontroll og koordinering av vedtatt 
informasjonssikkerhet til sikkerhetsansvarlig, og ansvar for den utøvende myndighet for arkivet til 
avdelingssjef for avdeling dokumentasjon (heretter arkivleder).45  
 
Direktør for digitalisering og IT er delegert myndighet som blant annet innebærer ansvar for 
forvaltningslov, arkivlov og offentleglov. 46I følge strategidokumentet har kommuneledelsen 
(direktører og kommunalsjefene) ansvar for informasjonsstyring som sikrer arkivering, journalføring 
som grunnlag for åpenhet og innsyn.47 48  

 

                                                 
44 jf. forskrift om offentlege arkiv § 1-1. 
45 Arkivplanen 4.1. 
46 Delegasjon Organisasjon og utvikling 
47 Styrende dokument for informasjonsstyring, Roller og ansvar 
48 Informasjonsstyring er å beskrive hvordan arkivverdig informasjon skal håndteres og hvordan kommunens 
saksbehandlere og tjenesteproduksjon, (manuelt eller gjennom IT-systemer) skal behandle informasjon 
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Underliggende tjenester (tjenesteleveranser, utvikling og rådgivning) skal rapportere til direktøren.  
Arkivleder har faste ukentlige møter med tjenesteleder for Tjenestestyring i IT-enheten, og ellers 
møter ved behov .49  
 
Kommunens samlede arkivtjeneste består av avdeling dokumentasjon og arkivtjenester som er 
desentralisert på tjenestestedene. Avdeling dokumentasjon med sine 27 ansatte har det faglige 
ansvaret for arkivet i kommunen. Ansvar og myndighet i avdelingen beskrives nærmere i 
arkivplanen og styrende dokumenter for digitalisering.50 Arkivleder har ansvar for at arkivarbeidet 
utføres etter gjeldende regelverk gjennom instrukser, råd og faglig veiledning til brukerne av 
WebSak. Avdeling dokumentasjon skal påpeke og eventuelt gjøre ledelsen opp til rådmannsnivå 
oppmerksom på utilfredsstillende arkiveringsforhold. Avdeling dokumentasjon følger opp med 
informasjon og påminnelser på ansattportalen eller intranett ved feil eller mangler i arkivering og 
journalføring. Ved direkte feil tar avdelingen kontakt med aktuell saksbehandler. Ved gjentagende 
feil kontaktes tjenesteleder. Det er gjennomført risikokartlegginger i avdelingen, men det er uklart 
for revisjonen om dette gjennomføres systematisk og jevnlig. 

Tjenesteledere har det daglige ansvaret for fag/brukerarkivene ved det enkelte tjenestested, og er 
ansvarlig for å lage rutiner og retningslinjer i samarbeid med avdeling dokumentasjon. 51 Det er 
leders ansvar å sørge for at arkivverdig materiale registreres og arkiveres i WebSak (hvis ikke annet 
er bestemt). Det omfatter innkommende, utgående og interne dokumenter. Medarbeidere skal 
kjenne reglene for grunnleggende dokumentbehandling, arkivering og håndtering av post både 
elektronisk og fysisk, samt regler for innsyn. 52  

Revisjonen kan ikke se at kommunens styrende dokumenter tydelig beskriver hvilket ansvar og 
myndighet nivåene fra arkivleder opp til rådmannen har. 53 I intervju med arkivleder kommer det 
frem at de enkelte ansvarsområdene kunne vært mer utdypet. Arkivleder påpeker at 
tjenestelederne i større grad «må komme på banen og tydeliggjøre ansvaret som helt klart er 
beskrevet i arkiv og posthåndboken, punkt 1.2.1.»54   

3.3 Krav til arkivering 

 
Kommunen skal arkivere i godkjent elektronisk system. 
Hvor dokumentasjon skal arkiveres er ikke opp til den enkelte saksbehandler. I følge forskrift om 
offentlege arkiv «skal offentleg organ nytte system som følgjer krav fastsette av Riksarkivaren i 
Norsk arkivstandard (Noark)». 55 Arkiv- og posthåndboken legger til grunn at ansatte i Bærum 
kommune skal arkivere dokumentasjon i WebSak såfremt annet ikke er bestemt.56 WebSak er et 
elektroniske dokumentbehandlings- og arkivsystem som kommunen har brukt siden 2003. Den 
enkelte skal kunne opprette og gjenfinne dokumenter – også på tvers av enhetene i dette 

                                                 
49 Møte med avdeling dokumentasjon 8.1.2018 
50 Arkivplanen, Styrende dokument for digitalisering 
51 Arkivplanen 2.2 
52 Arkiv- og posthåndboken  
53 Jf. styrende dokument digitalisering, Roller og ansvar, versjon 1.0.  
54 Referat fra møte 30.11.2017 
55 Forskrift om offentlege arkiv § 1, Styrende dokument digitalisering, retningslinjer og prinsipper 6.4 
56 Arkiv og posthåndboken 1.1. Forskrift om offentlege arkiv § 9 
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systemet. E - postsystem et57 eller felles lagringsområder (K:/) tilfredsstiller ikke mi nimumskravene i
Noark, og skal derfor ikke benyttes som lagring av arkivverdig informasjon.58

Vi har spurt hvor ofte respondentene bruker WebSak i sitt arbeid.

Figur 3 - 1 Hvor ofte bruker du Websak?

A v r espondentene bruker 60 % WebSak daglig eller ukentlig . Vi kan anta at det blant dem som ikke
svarer på undersøkelsen er noen flere som bruker Websak sjelden.

Vi har også spurt hvor ofte respondentene bruk er andre systemer.

Figur 3 - 2 Hvor ofte bruker du andre systemer enn Websak?

57 Microsoft Outlook
58 Styringsdokumentet , retningslinjer og prinsipper punkt 6.4.
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Svarene viser at de som bruker WebSak er vant til å bruke datasystemer. 80 % bruker andre
systemer daglig.59Brukerne er altså ikke uvant med bruk av datasystemer. 117 respondent er gir
kommentarer til spørsmål om arkivering. Under gjengis noen representative uttalelser om bruk av
WebSak .

Systemet er ikke laget med tanke på alle som bruker det av og til. Det er for komplisert,
ulogisk og med for mange unødvendige funksjoner.

Det beste grepet for at flere skal benytte WebSak er å utvikle WebSak slik at bruken blir mer
logisk og intuitiv. Slik verktøyet fremstår i dag er det fort gjort å gå seg bort. Verktøyet er på
ingen måte selvforklarende, slik moderne dataverktøy er utformet.

Arkivleder sier at WebSak er et sak - og arkivsystem med mange funksjoner som gjør det mer
komplisert å jobbe i for de som ikke bruker det hyppig.60 Dette er i samsvar med det
respondentene gir tilbakemeldinger om i spørreundersøkelsen.

Arkivver dig mater iale skal arkiveres
E kstern post som kommer inn til kommunen behandles av arkivgruppen i avdeling dokumentasjon.
De fordeler, journalfører og skanner arkivverdige dokumenter . De tte omfatter innkomne
dokumenter – uavhengig av medium og for sendelsesmåte: br ev, e - post, sms, cd, dvd , minnepinne
med videre.

Arkivarene er delt i grupper med ansvar for sine områder, h enholdsvis plan og bygg, personal, pleie
og omsorg, generelle saker osv. A v d e lingen har også ansvar for e - post som kommer inn via
post@baerum.kommune.no . Arkivverdig e - post skal journalføres og arkiveres i WebSak på samme
måte som anne n post, og distribueres videre til aktuell enhet . Kommunen har et skjemamottak for

59 Elektroniske fagsystemer kan omfatte saksdokumenter, registrering av opplysninger om disse (journalopplysninger mv.),
prosedyrer og regler for saksbehandling en og grunnlagsmateriale for de beslutninger som skal treffes.
60 Møte januar
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digitale skjema, f.eks diverse søknad er fra innbyggerne . Noen skjema registreres i WebSak
helautomatisk , an dre skjema må legges til opplysninger ( halvautomatisk ) . Når dokumentet er
journalfør t og reg istrert i J betyr det at data om dokumentet er kvalitetssikret og at selve
dokumentet ikke len ger kan redigeres av saksbehandler. Tre dager etter journalføring publiseres
dokumenter på postlisten .

Når post en er fordelt har leder i den enkelte enhet ansvar for å fordele post til sine saksbehandler e .
Det er leders ansvar å følge opp og sørge for at arkivverdig materiale blir arkivert og journalfør t i
WebSak . Når saken ligger hos saksbeh andler s tarter prosessen mot ferdigstillelse. Saken s kal
be handles ferdig f ør dokumentet sendes ut eller legges frem for administrasjonen eller politisk
ledelse. Den enkelte saksbehandler har ansvar for å registrere og ferdigstille utgående og interne
dokumente r i WebSak . Dette skal skje fortløpende under saksbehandlingsprosessen . S aksbehandler
skal kjenne til og følge « reglene for grunnleggende dokumentbehandling, som arkivering og
håndtering av post både elektronisk og fysisk, samt regler for innsyn ».61 Avdeling dokumentasjon
har ansvar for å sette dokumentet i J når dokumentet er ferdigstilt fra saksbehandlers side. Da er
dokumentet å anse som journalført og endelig k valitetssikret. Arkiv - og posthåndboken gir en
generell beskrivelse av hva som er å anse som arkivverdig materiale.62Avdeling dokumentasjon har
anbefal t at alle enheter/avdelinger lager en oversikt over hvilken dokumentasjon som er
arkivverdig og hv ilke dok umenter som skal graderes i sin enhet .63

På spørsmålet om respondentene i spørre undersøkelsen vet hva som regnes som arkivverdig
materiale fordeler svarene seg slik:

Figur 3 - 3 Vet du hva som regnes som arkiv verdig materiale?

S vare ne tyder på en nokså god forståelse blant respondentene om hva som er arkivverdig
materiale . Undersøkelsen viser også at kunnskapen blant saksbehandlerne s er ut til å være bedre

61 Arkiv - og posthåndboken punkt 1
62 Arkiv - og posthåndboken punkt 1.2
63 Jf. møte 8.1.2018
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enn blant lederne. Det utslagsgivende kan være at en så stor andel av saksbehandlerne arbeider i
administrasjonen. Svarene fra enhetene barnehage - og pleie - og omsorg er i mindre grad klar over
hva som r egnes som arkivverdig materiale . Fra ansatte i kommunen som er usikre på hva som er
arkivverdig mater ia le siteres følgende :

Skulle ønske det ble laget en entydig veileder på hva som er minimum arkivverdig, og hva
som kan anses utover minimum. Mange ganger er d et opplagt, (…….) , men i en del tilfeller
opplever jeg det som vanskelig å vite hva som skal arkive res.

Er behov for at det kommuniseres og tas opp hva som er typisk arkivverdig når det gjelder
interne arbeidsprosesser .

Har delvis kunnskap, men trenger mer ku nnskap om arkivverdig materiale.

På spørsmålet om respondentene lagrer arkivverdig materiale i Websak , svarer likevel bare 25 % at
de alltid gjør dette. Svarene fordeler seg slik:

Figur 3 - 4 Lagrer du arkivverdig materiale i WebSak?

Over 20 % svarer at de sjelden eller aldri arkiverer arkivverdig materiale i WebSak . Flere
saksbehandleren enn lederen oppgir at de lagrer arkivverdig materiale. 76 % av respondentene i
kommunens barnehager svarer at de sjelden eller aldri lagrer arkivverdig materiale . Mer enn hver
femte gjør det aldri. 64 E nhetene plan og miljø og t eknisk e tjenester scorer høyest . Figuren nedenfor
viser årsaken til at respondentene ikke lagrer i WebSak :

Figur 3 - 5 Hvorfor lagrer du ikke arkivverdige dokumenter i WebSak?

64 37 svar.
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Her hadde respond entene muligheten for å krysse av for flere valg . Ca 70 % forklarer manglende
lagring i WebSak med negative erfaringer . A t det er for komplisert (40 %) er den viktigste
forklaringsfaktoren. L angt flere lederen enn saksbehandlere opplever at WebSak er for k omplisert .
Årsaken kan være at det er langt flere ledere enn saksbehandleren som har svart i enhetene
barnehage og skole , da det er lederne i disse enhetene som i all hovedsak bruker WebSak .

Eksempel på svar som illustrerer opplevelser mange brukere av We bSak har :

Vanskelig system. Har vært på flere kurs uten særlig nytte.

Vanskelig system. Jeg kan knapt åpne og lese dokument. Alt annet er overskuddsarbeid jeg
ikke har tid til.

WebSak oppleves tungvint og lite intuitiv for meg, og jeg vet mange andre opplever det
samme. For de som ikke bruker WebSak jevnlig kan arkivering fort bli nedprioritert.

Det er noe alvorlig galt med verktøy der kompetanse om verktøyet for å bruke det
overskygger kompetansen om selve oppgaven.

E - post og sms
Kommunens retnings linjer slår fast at e - post og sms kan være arkivverdig materiale. Ansatte skal
derfor vurdere om e - post og sms skal arkiveres og journalføres.

Det er imidlertid få av respondentene som registrerer e - post og sms. Dette kan skyldes at
respondentene har opp fattet spørsmålet slik at vi spør om alle e - poster og sms journalføres , der vi
kun har ment arkivverdig e - post og sms . Svarene må derfor leses med dette som forbehold. 2 7 %
oppgir at de sjelden registrere r e - post og 21 % at de aldri registrere r e - poster og sms , 2 9 % gjør
dette av og til . Barnehage - og skolesektoren skiller seg ut ved at de sjelden journalfører e - post og
sms. Det te kan forklare hvorfor saksbehandlere i større grad enn ledere arkiverer e - post og sms.
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I samtale med journalistene i Budstikka kommer det frem at de aldri har sett sms i journalen e.
Deres erfaring er at kommunen i større grad arkiverer e - post. De forteller om stor variasjon mellom
de ulike enhetene i kommunen. De stiller spørsmål ved om kommunens ansatte utføre r
saksbehandling på Facebook eller andre plattformer som ikke fremgår av journalen .
Arkivleder bekrefter at det er få sms som blir registrert i WebSak , men at det forekommer en
sjelden gang. Ansatte er informert om at det ikke skal saksbehandles på sms. Hun sier at sms blir
sendt til mailboksen og lagret som e - post. Revisjonen kan ikke se at retningslinjene sier noe om at
sms skal behandles som e - post .65

Dokumentfangst i kommune n tidsrommet 2014 - 2016
For å skaffe oss en oversikt over omfanget av dokumenter som er skrevet i el ler importert til
WebSak har vi henvendt oss til avdeling dokumentasjon , som har vært behjelpelig med å utarbeide
en oversikt over dokumentfangst i Bærum i tidsrommet 2014 til 2016.66 Saker angående
enkeltpersoner journalføres i egne fagsystemer eller i Web Sak sikker sone. Disse sakene legges ikke
ut på postlisten.

Figuren under viser dokumenter som har status J (journalført) eller A (avsluttet) – det vil si
dokum enter som er ferdigstilt/avsluttet .67

Figur 3 - 6 Dokumentfangst i kommunen tidsrommet 2014 - 2016.

Figuren viser i hovedsak en økning i inngående og utgående post i tidsrommet 2014 - 2016. Dette
kan skyldes at kommunen i større grad arkivere r arkivverdig materiale enn tidligere , eller at
mengden dok umenter har økt. I 2015 oppgraderte kommunen WebSak til ny versjon .68 WebSak er

65 Innspill til utkast rapport 8.3.2018
66 Med dokumentfangst menes « å identifis ere arkivverdige dokumenter, fange dem opp og arkivere dem, dvs. at dokumentene tilføres me -
tadata (registreres) og fryses (arkiveres), slik at både dokumentet og tilhørende autentiserende metadata er uforanderlig». Definisjon
hentet fra Noark 5 – ordforkl aringer.
67 Figuren viser ikke statistikk over R - dokumenter, dokumenter som ikke er ferdigstilt, og heller ikke publisert på
kommunens postliste. X - dokumentene er publisert av avdeling plan - og miljø
68 Noark 5
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nå integrert med Outlook. Dette har gitt en økning i omfanget av e-poster inn. Arkivleder forklarer 
økningen med at funksjonene for å registre e-post nå er betydelig enklere.  
 
Figuren viser at det er registrert langt flere e-poster inn enn ut. Arkivleder sier at det er knyttet stor 
tvil til nedgang av e-post ut som vi ser i 2015. Hun mener at det ikke mulig å finne korrekt tall for 
denne perioden. 69 E-post ble ikke ble kategorisert som e-post i WebSak den gang, det er derfor 
ikke mulig å få ut statistikk for denne perioden. Feilen ble rettet ved ny versjon. Det er registrert et 
lavere antall e-poster ut enn inn også i 2016. Arkivleder sier at en mulig forklaring kan være at 
«Svar Ut» erstatter en del e-post. «Svar Ut» er en elektronisk tjeneste der dokumenter sendes ut 
elektronisk til publikum. 70 En annen forklaring kan være at journalpost som er registrert som èn e-
post kan ha «haler» av e-post etter seg. Det er både tungvint og tidkrevende å registrere en e-post 
om gangen. Slik kan siste e-post bli e-post inn selv om flere underveis kan være utgående.  
 
Det er vanskelig å gi svar på i hvor stort omfang arkivverdig materiale skal arkiveres, da vi ikke 
kjenner det reelle omfanget av arkivverdig materiale i kommunen. Ved å kryssjekke kommunens 
postliste med Offentlig elektronisk postjournal (OEP) får vi en indikasjon på andelen av dokumenter 
som skulle vært arkivert og journalført i WebSak.71 OEP er regjeringens innsynstjeneste i offentlige 
dokumenter. Her er det mulig å søke etter alle innkomne dokumenter fra norske kommuner en 
nærmere angitt periode. Sammen med avdeling dokumentasjon har vi gjennomgått 52 saker fra 
Bærum kommune som er registrert innkommet i OEP i tidsrommet 1. januar til 16. november 2017. 
Dette er dokumenter som i utgangspunktet skulle vært journalført som utgående dokument i 
kommunens postliste. 
 
Av 52 dokumenter registrert i OEP fant vi til sammen kun 13 dokumenter registrert ut i 
kommunens postliste. Fire øvrige dokumenter er journalført, men står som reservert (R), i to saker 
er oversendelsesbrev til staten sendt, men ikke oppført i postlisten. Vår gjennomgang viser at 35 av 
52 dokumenter (67 %), ikke er registrert som utgående post i WebSak.  

 

Tabell 3-1 Dokument fra offentlig elektronisk postjournal registrert inn og ut i WebSak 

Post registrert inn     52 
Svar registrert ut     13 

 

3.4 Krav til journalføring   

Etter at prosessen med arkivering og journalføring ble digitalisert er det ikke et klart skille mellom 
hva som skal arkiveres og hva som skal journalføres. I praksis kan det være vanskelig å se for seg 
eksempler på dokumenter som kun skal arkiveres, og ikke journalføres. Dette er prosesser som 
vanligvis skjer samtidig. I det følgende vil vi derfor sette søkelyset på hvordan dokumenter blir 
registrert og journalført, da dette vil ha betydning for publikums eventuelle søk og krav om innsyn.   

 
Skriveregler  

                                                 
69 Innspill til utkast rapport 8.3.2018 
70 E-post fra Arkiv 20.12.2017 
71 Offentlig elektronisk postjournal, https://www.oep.no/  
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Det fremgår av regelverket at registrering i journalen skal gjøre det mulig å identifisere 
dokumentet.72 Arkiv- og posthåndboken stiller nærmere krav til saks- og journalposttittel. Et av 
kravene er at titlene skal være så forklarende som mulig. Tittelen skal være kortfattet, men likevel 
gi en dekkende beskrivelse eller et ekstrakt av innholdet. Den skal beskrive innholdet i saken, og 
bør si noe hva saken gjelder.73 Teksten vil være tilgjengelig for publikum og pressen via internett, 
ekspedisjonsfunksjoner, arkivtjenesten og saksbehandlere. Det er derfor viktig at skrivereglene 
følges slik at søk etter saker og dokumenter skal bli enklest mulig.74  
 
Etter arkivleders oppfatning er ikke sakstitlene alltid like gode, selv om det undervises om å lage 
gode titler på kurs.75 Journalistene vi har snakket med har også erfart at det kan være vanskelig å 
finne dokumenter via søkefunksjonen i postjournalen. 76 Dette er også i tråd med revisjonens 
erfaring. Et konkret eksempel er revisjonens utarbeidelse av rapport om arbeidslivskriminalitet, 
hvor revisjonen søkte etter 20 aktuelle anskaffelsesdokument i WebSak. For flere av anskaffelsene 
måtte revisjonen be om bistand fra aktuelle saksbehandleren for å finne riktig sak. Noen av 
respondentene i spørreundersøkelsen har kommentert problemet med å finne saker i WebSak slik: 
 

Jeg synes det er veldig vanskelig å finne tilbake dokumenter som er arkivert. Man husker jo 
ikke nøyaktig hva man har arkivert det på – ordlyden. 
 
Jeg synes systemet er lite logisk. Vanskelig å finne frem tidligere saker da «alle» lagrer 
forskjellig. Jeg vet at svært mange kvier seg for å bruke det pga dette. 
 
Vanskelig å finne frem og å opprette journalpost i WebSak. 

 
Fortløpende journalføring 
For å ivareta offentlighetsprinsippet forutsettes det at saksdokumenter fortløpende blir arkivert og 
journalført.77 Avdeling dokumentasjon registrerer og journalfører innkomne dokumenter med tittel 
og journaldato fortløpende. Av kvalitetssikringshensyn skal det normalt gå tre virkedager fra 
dokumentene er mottatt og ferdigstilt til de publiseres på internett.  
 
Frem til ferdigstillelse og ekspedisjon skal leder eller saksbehandler gi dokumenter status etter hvor 
i prosessen dokumentene er. Kode R betyr at dokumentet er reservert og under arbeid, kode J at 
dokumentet er journalført, kode E betegner at det er ferdigstilt/ekspedert, og kode A at saken er 
avsluttet. 
 
Arkivleder gir uttrykk for bekymring knyttet til manglende statusoppdatering av dokumenter under 
saksbehandlingsprosessen, slik Arkivverket påpeker i sin rapport. For mange dokumenter blir 
stående som reservert (R). Konsekvensene er at de ikke kommer på kommunens postliste eller 
kommer for sent. Da kan saken ha mistet allmenn interesse. 78 En forklaring på at dokumenter blir 
stående med uendret status kan være at dokumentet inneholder informasjon som saksbehandler 
ikke ønsker offentliggjort da de ikke ønsker oppmerksomhet rundt saken før den er ferdigstilt. Det 
er også journalistenes erfaring at det tar lang tid før dokumenter blir journalført og legges ut på 

                                                 
72 Forskrift om offentlege arkiv § 10 
73 Arkiv og posthåndboken 
74 Arkiv- og posthåndboken, se punkt 1.4. 
75 E-post 5.2.208 
76 Møte med ansatte i Budstikka 17.1.2018 
77 Styrende dokument for digitalisering, retningslinjer og prinsipper, 6.5. 
78 Møte med ansatte i Budstikka 17.1.2018 
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postlistene .79 Dokumentene «sniker seg inn bakveien» i ettertid, so m de beskriver det . Arkivleder
sier at avdeling en har vært kjent med dette over tid, og at det er søkt avhjulpet ved å informere r
om gjeldende retningslinjer på ansattportalen og i e - post til kommunens ledere. Etter arkivleders
oppfatning har ikke d et te gi tt ønsket effekt . Avdeling dokumentasjon har ansvar for å kvalitetssikre
alle registreringer som blir gjort i WebSak, og har jevnlig « kjørt kampanje r » for å rydde opp i
restansene.80 Arkivverket har på pekt at kommunen har for mange dokumenter som ikke er
f erdigstilte i WebSak, og pålegger kommunen å rette opp i dette med frist i mai 2018.

I spørreundersøkelsen b er vi respondentene svare på om de opplever at deres enhet har gode
rutiner for å sikre at journalpliktig e dokumenter blir journalført fortløpende . Figuren under viser
hvordan respondentene har svart.

Figur 3 - 7 Har enheten gode rutiner for å sikre fortløpende journalføring?

Figuren viser at de ansatte er relativt kritiske til kvaliteten på egen en hets rutiner for registrering/
journalføring. Ved filtrering av svarene er det noe overraskende at flere ledere81 enn
saksbehandlere82 svarer at det ikke er gode rutiner , 3 % mot 4 % . T jenesteområdene b arnehage og
skole har i mindre grad gode rutiner for å sikre løpende journalføring .

79 Møte med ansatte i Budstikka 17.1.2018
80 Arkiv - og posthåndboken
81 359 svar.
82 461 svar.
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4. LEGGER KOMMUNEN TIL RETTE FOR INNSYN, OG 
IVARETAS PLIKTEN TIL Å GI FORELØPIG SVAR? 

4.1 Vurderingskriterier  

For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

  Kommunens dokumenter er som hovedregel offentlige 

 Kommunen skal følge kravene til saksbehandling ved krav om innsyn 

 Kommunen skal sende foreløpig svar  

 Kommunen skal gi tilbud om opplæring 

4.2 Kommunens dokumenter er som hovedregel offentlige 

Hovedregelen er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Unntak krever 
hjemmel i lov eller forskrift.83 Det fremgår av arkiv- og posthåndboken at det som hovedregel skal 
gis innsyn i alle dokumenter som ikke er underlagt taushetsplikt. Inn- og utgående post skal 
publiseres i kommunens postjournal med mindre det foreligger hjemmel for å unnta dokumentet.  
 
Bærum kommune har fulltekstjournal hvor publikum kan søke på SakID, ord i sakstittel, gårds- og 
bruksnummer og andre søkevalg. Journalistene vi snakket med vurderer dette som et godt 
grunnlag for å søke i postjournalen, i motsetning til postjournaler som utelukkende viser til tittel. 
Kommunens løsning sparer begge parter for merarbeid, og er i tråd med kommunens etiske 
retningslinjer og målsettingen om at publikum på en enkel måte skal kunne gå inn og søke etter de 
dokumentene de ønsker. De mener imidlertid at det hadde vært en fordel om søknad på stillinger 
ble lagt på et eget sted, slik at det ble lettere å søke i postjournalen.84 Postlisten for generelle saker 
er tilgjengelige ett år etter publisering. Dokumenter som ikke ligger på postlistene er eldre 
dokumenter og bl.a. pasient- og klientsaker. Kommunens nettside har informasjon om hvordan 
publikum går frem for å få tilgang til de dokumenter som ikke kan leses på elektronisk postliste. 
 
Forhåndsunntak (forhåndsklassifisering)  

Med forhåndsunntak av opplysninger menes at saksbehandler i den enkelte enhet tar stilling til om 
saksdokumenter kan unntas offentlighet uten at det har kommet en begjæring om innsyn. 
Utgangspunktet er at forhåndsunntak av dokumenter ikke skal forekomme. Revisjonen har sett på 
kommunens retningslinjer og praksis for forhåndsunntak av dokumenter, og om disse er i tråd med 
regelverket. I kommunens retningslinjer går det frem at forhåndsunntak kun skal foretas dersom 
det på forhånd er klart at det ikke vil være aktuelt å gi fullt innsyn og dokumentet åpenbart bør 
unntas fra offentlighet. Det går frem at unntaksbestemmelsen alltid skal vurderes på nytt dersom 
kommunen mottar en begjæring om innsyn i et forhåndsklassifisert dokument.85 Arkiv- og 
posthåndboka og kommunens e-læring gir anvisning på hvordan saksbehandler skal registrere 
opplysninger som skal unntas offentlighet og dermed skjermes for innsyn. Etter det revisjonen kan 
se er ikke retningslinjene for gradering tydelige på at forhåndsunntak av dokumenter bare skal skje 

                                                 
83 Offentleglova§ 3 
84 Møte med ansatte i Budstikka 17.1.2018 
85 Offentleglova § 29 andre ledd første punktum og Arkiv- og posthåndboken punkt. 1.6. 
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unntaksvis. Det fremkommer heller ikke av retningslinjene at saksbehandler skal vurdere om
forhåndsunntak av dokument skal skje helt eller delvis.86

Det er arkivarene som i første omgang tar stilling til e ventuelle forhåndsunntak av innkomne
dokumenter . S aksbehandler skal vurdere dokumentene innen tre dager etter at de er journalført .
Dokumenter som er utgående og interne dokumenter , skal vurderes for forhåndunntak av
saksbehandler før journalstatus settes til ekspedert (E) . Arkivleder opplyser at svært mange
dokumenter forhånds unnta s . På forespørsel fra revisjonen om en oversikt over forhånds unntatte
dokumenter for 2017 får vi opplyst at listen ville blitt svært lang. Bare i perioden 1.12 . - 15.12.2017
har 79 7 inngående doku menter fått klassering unntatt offentlighet § 13 .87 Arkivleder sier at det
alltid er saksbehandler som har det endelige ansvaret i disse sakene, og at det er viktig at
dokumenter ikke publiseres ved en feiltagelse.88

I s pørreundersøkelsen be r vi de ansatte vurdere egen kunnskap om når dokumenter skal og kan
unntas offentlighet . Svarene fordel er seg som vist i figuren nedenfor.

Figur 4 - 1 Vet du når du skal og kan unnta et dokument fra offentlighe t i WebSak?

Svarene viser at de ansatte i stor grad mener de vet når et dokument skal eller kan unntas
offentlighet . Her er det små forskjeller mellom ledere og saksbehandlere. På spørsmålet om
respondentene kjenner til når et dokument kan eller skal unntas fra offentlighet i sin helhet og når
det kan gis delvis innsyn, svarer 38 % av respondentene at de i liten grad kjenner til dette. 89 På
spørsmålet om hvem de henvender seg ved tvil , svarer flertallet av respondentene at de vil ta det
opp med sin led er 44 % eller brukerstøtte 22 %.

86 Arkiv - og posthåndboken 1.6.1.
87 Det er en rekke andre unntaksbestemmelser.
88 E - post fra arkivleder 5.2.2018
89 839 svar.
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Saksbehandler skal alltid vurdere meroffentlighet, det vil si om dokumentet eller opplysningene 
likevel kan gjøres offentlige,(merinnsyn). 90,91 Kommunens retningslinjer gir ikke forklaring på hva 
merinnsyn/meroffentlighet er og når saksbehandler skal vurdere merinnsyn/meroffentlighet.92  
50 % av respondentene svarer at de i liten grad kjenner til prinsippet om meroffentlighet.  

4.3 Kommunen skal følge kravene til saksbehandling ved krav om innsyn 

Begjæring om innsyn skal sendes post@baerum.kommune.no, eller direkte til saksbehandler i den 
enhet/avdeling som har behandlet saken. For å få innsyn i eldre dokumenter må den som krever 
innsyn benytte et eget skjema, «skjema for dokumentbestilling». 
 
Kommunens retningslinjer plasserer tydelige ansvaret for å vurdere innsynskrav. Det er 
saksbehandler i saken det begjæres innsyn i som skal vurdere og besvare henvendelsen. Har 
saksbehandler sluttet er det tjenesteleder som ivaretar denne oppgaven. Saksbehandler skal foreta 
en konkret vurdering av spørsmålet om innsyn, og om hele eller deler av dokumentet skal unntas.  
Journalistene vi har snakket med, tror kommunen heller unntar hele dokumentet enn å gi delvis 
innsyn. De har ennå ikke sett et dokument hvor opplysninger er delvis unntatt fra innsyn.93 De sier 
det er svært sjelden å finne dokumenter fra eiendom, helse eller skole ved gjennomgang av 
postlisten, eksempelvis har det vært vanskelig å få innsyn i brev fra foreldre til skole vedrørende 
elevenes bruk av Ipad. Dokumenter eller e-poster finner de først når saken går til et overordnet 
nivå. Arkivleder sier at opplysninger om enkeltelever er sensitive opplysninger som skal arkiveres i 
elevmapper som er unntatt publisering.94  
 
Ved avslag på innsyn skal hjemmelen for unntaket oppgis i avslaget, slik at publikum kan se hva 
saksbehandler har lagt vekt på i sin vurdering.95  Avslaget skal være skriftlig, og det skal vises til 
hjemmelen som er grunnlag for avslaget.96 Dette går også frem av kommunens retningslinjer. 
Tilsvarende gjelder plikten til å opplyse om retten til å klage og om klagefristen. 97 I revisjonens 
gjennomgang av innsynssaker fant vi to saker hvor det er gitt avslag med begrunnelse og 
henvisning til hjemmel slik regelverket krever. 14 begjæringer er å anse som avslått, siden vi ikke 
fant svar registrert ut i WebSak. Det har derfor ikke vært mulig å vurdere kommunens begrunnelse 
for avslagene, om det er brukt riktig hjemmel, eller om meroffentlighet er vurdert.  
 
I spørreundersøkelsen spurte vi om respondentene vet hvordan de behandler et krav om innsyn. 
Her scorer respondentene gjennomgående svakt. Hele 26 % svarer at de i liten grad vet hvordan de 
skal behandle et innsynskrav. Svarprosenten er klart lavere på dette spørsmålet enn på spørsmålet 
om de vet når et dokument skal unntas fra offentlighet. Sannsynligvis har en stor andel av de som 
ikke har svart heller ikke behandler innsynskrav. 98  
 

                                                 
90 Arkiv- og posthåndboken 1.6.2 
91 Arkiv- og posthåndboken punkt 1.6 
92 Offentleglova § 11 
93 Møte med ansatte i Budstikka 18.1.2018 
94 Innspill til rapport 4.4.2018. 
95 Offentleglova  
96 Offentleglova § 31 første ledd første og annet punktum  
97 Offentleglova § 31 første ledd første og andre punktum, og 32 tredje ledd andre punktum 
98 Det var bare 609 svar mot ca 860 svar på de øvrige spørsmålene. 
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Omfang av innsynssaker og s aksbehandlingtid
K rav om innsyn skal avgjøres « utan ugrunna opphald ».99 Dette innebærer at saksbehandler skal
avgjøre saken så raskt som praktisk mulig. I følge kommunens intern e retningslinjer skal kommunen
svare på innsynsbegjæringen samme dag som de n blir mottatt , og senest innen tre dager . Der
kommunen ikke svarer på inns ynsbegjæring en samme dag som de n er mottatt eller innen 3 dager,
regnes det som et avslag som kan påklages.100 Det følger av formålet med loven at et innsynskrav
må behandles raskt for at saken skal være aktuell for presse og publikum . F orvaltningen kan ikke
med hensikt la det gå lang tid før henvendelsen besvares for å unngå oppmerksomhet om saken.

Avdeling dokumentasjon har på forespørsel oversendt en oversikt over samtlige innsynssaker i
perioden 15.2.2016 til 30.11.2017. Oversikten viser at kommunen har mott att henholdsvis 32
(2016) og 61 (2017) innsynsbegjæringer. Dette viser en klar økning i antall innsynssaker i perioden .
Det er gitt innsyn i 9 saker i 2016 mot 2 3 s aker i 2017 .

Figur 4 - 2 Omfanget av inns ynsbegjæringer i perioden 15.2.2016 til 30.11.2017

Vår gjennomgang av et tilfeldig utvalg på 34 innsynssaker fra 2017 viste at 14 saker ma nglet svar i
form av brev ut . Der innsynsbegjæringen er besvart har kommunen i gjennom snitt brukt i overkant
av fjorten dager på å besvare henvendelsen . Saksbehandlingstiden varierer fra en dag til 9 uker.

I spørreundersøkelsen spurte vi hv or mange dager respondentene bruker på å besvare et
innsynskrav . Her svarer 70 % av respondentene at de bruker fra 1 - 5 dager . Journalistene vi snakket
med erfarer at standard saksbehandlingstid ligger på rundt 7 dager , men de gir også eksemp ler på
at det har tatt 5 - 6 uker før de har fått svar. Deres erfaring er at det er store variasjoner mellom
enhetene i kommunen , og fremhever at tjenestestede ne vei og trafikk og m iljø - og
planadministrasjonen « er proffe på innsyn ». 101 Det foreligger ingen statistikk over
saksbehandlingstiden for innsynssaker i kommune n .

99 Offentleglova § 29
100Arkiv - og posthåndboken xx
101 Møte med ansatte i Budstikka 17.1.2018
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4.4 Kommunen skal sende foreløpig svar 

Det kan brukes mer tid på å besvare en henvendelse om innsyn dersom saksbehandler må gjøre 
undersøkelser, innsynskravet reiser vanskelige og tvilsomme spørsmål, eller gjelder store eller 
mange dokument og saken derfor medfører mye arbeid. 102 Dersom det må ventes at det vil ta 
uforholdsmessig lang tid før en begjæring om innsyn kan avgjøres, skal det snarest mulig gis et 
foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. Kommunens retningslinjer gir ikke veiledning om når det 
skal sendes foreløpig svar. Vår gjennomgang av et utvalg innsynssaker (34 saker) viser at det er gitt 
foreløpig svar i en (1) sak fra miljø- og planadministrasjonen, hvor samlet saksbehandlingstid var en 
uke. Revisjonen kan ikke se at det er gitt foreløpig svar utover dette. Arkivleder mener at det kan 
være en mulighet for at «foreløpig svar» ikke er nevnt i tittelen på dokumentet (journalposten), og 
således kan skjule seg blant de øvrige dokumentene i saken.103 
 
I spørreundersøkelsen svarer 1/3 av respondentene at de har sendt foreløpig svar. Det er imidlertid 
uklart om respondentenes svar knytter seg til saksbehandling generelt eller om det er knyttet til 
innsynskrav spesielt.  

4.5 Kommunen skal gi tilbud om opplæring  

I følge post- og arkivhåndboken har arkivleder ansvar for å gi instrukser, råd og faglig veiledning i 
det lokale arkivarbeidet, slik at gjeldende regelverk følges. 104 Avdeling dokumentasjon tilbyr kurs 
for nyansatte og andre ansatte og det gis flere alternativer for opplæring. I tillegg finnes ca 40 e-
læringer relatert til WebSak. Avdeling dokumentasjon tilbyr jevnlig kurs for nyansatte. Tidligere la 
kommunen opp til å gjennomføre oppfriskningskurs, nå legges det opp til at ansatte skal bruke 
tilbudet om e-læring. Avdelingen får også ofte forespørsler om kurs fra ulike enheter eller 
avdelinger i kommunen, da gir de det. Det kan for eksempel være ledere som raskt trenger 
innføring som følges opp med en til en læring. Utover dette kan avdelingen tilby kurs eller work-
shops på alle nivå. I 2017 gjennomførte avdelingen rundt 28 kurs eller work-shops i kommunen.  

Kommunen avholder årlige kurs i offentleglova, og i 2017 ble kurset avholdt i samarbeid med 
kommuneadvokaten og redaktøren Budstikka. I kurs som avholdes for nyansatte informeres kort 
om lovverk, herunder behandling av innsynsbegjæringer. Kurset for øvrig omhandler praktisk 
opplæring i bruk av WebSak. Kurset handler i mindre grad om hvilke vurderinger som 
saksbehandlerne må foreta knyttet til arkivering, journalføring og innsynskrav.  

I spørreundersøkelsen svarte 81 % av respondentene at de kjenner til e-læringen i WebSak. Noen 
har kommentert e-læringen slik: 

Enkle steg for steg guider som e-læring oppleves som nyttig. 

E-læring er vel og bra, men må kombineres med kurs hvor deltakerne får god innføring og 
må ta stilling til case knyttet til tema. 

Jeg skulle ønske at det lå en e-læring lettere tilgjengelig til alt som har med websak å gjøre. 
Jeg har vært på utallige kurs, men glemmer likevel hvordan det skal utføres. 

I undersøkelsen ble de ansatte spurt om de har deltatt på kurs i registrering og arkivering i WebSak, 
og om opplæringen var hensiktsmessig. Kun 32 % av respondenter svarer at de har fått tilbud om 

                                                 
102 Ot.prp. nr.102 (2004-2005) 
103 Skriftlig innspill 8.3.2018 
104 Post- og arkivhåndboken 1.1 
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opplæring. Figuren under viser fordeling av svar på spørsmålet om « opplæringen har vært
hensiktsmessig for ditt bruk ».

Figur 4 - 3 Har opplæringen i arkivering vært hensiktsmessig for ditt bruk?

Figuren viser at k ursene får relativt lav score.

Tilsvarende spørsmål ble stilt vedrørende kurs i offentlighet og innsyn.

Figur 4 - 4 Har opplæringen i offentlighet og innsyn vært hensiktsmessig for ditt bruk?

Dette kurset får god tilbakemelding fra respondentene.
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Mange av respondentene har synspunkter på opplæringen. Et flertall er knyttet til ønske om mer 
opplæring, og opplæring som i større grad er tilpasset behovene. Respondentene har også 
synspunkter på systemet WebSak som mange opplever for vanskelig. Her er et representativt 
utvalg:  
 

Opplæringen har vært for lite rettet mot mitt behov. 
 
Sliter med å forstå systemet WebSak. Synes opplæringen har vært for 
dårlig/komplisert/vanskelig. 
 
WebSak er lite intuitivt verktøy. Det er utfordrende å bruke. Opplever at opplæring og kurs 
er mangelfulle. 
 
Når det går lang tid mellom man bruker det, blir opplæringen glemt. 
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5. REVISJONENS VURDERING OG KONKLUSJON 
Revisjonen har inntrykk av at ledelsen i kommunen er opptatt av åpenhet og innsyn for publikum. 
Kommunen har lagt til rette for innsyn ved at kommune har fulltekstjournal, noe som vurderes som 
et godt utgangspunkt for å søke i postjournalen på internett. Åpenhet er et av kommunens 
verdigrunnlag, som også gjenspeiles i kommunens retningslinjer. Samtidig viser vår undersøkelse at 
kommunen har forbedringspotensial. Hovedfunn i denne undersøeklsen er langt på vei 
sammenfallende med flere av funnene i Riksrevisjonens rapport fra 2014-2016. Undersøkelsen 
viser manglende arkivering og journalføring, lite brukervennlige arkivsystemer, og mangler i 
behandling av innsynskrav. Revisjonen vil understreke at det til dels er store variasjoner mellom de 
ulike enhetene i kommunen, noe som også kommer frem i spørreundersøkelse. Etter revisjonens 
oppfatning bør dette følges spesielt opp av kommunen. 
 
Rapporten fokuserer på utfordringer på området. 
 
Hovedfunn 
• WebSak er komplisert og lite brukervennlig 
• Arkivering og journalføring i kommunen er mangelfull 
• Kommunen bruker ofte for lang tid på innsynsbegjæringer 
• Opplæringen i kommunens arkivsystem kan bedres 
• Ansvarsfordelingen er uklar 
 

5.1 WebSak er komplisert og lite brukervennlig  

Undersøkelsen tyder på at WebSak er komplisert og lite brukervennlig, særlig for dem som bruker 
systemet sjelden. Den viktigste grunnen til at respondentene ikke lagrer i WebSak synes å være at 
systemet er for komplisert og tidkrevende. Dette er den viktigste forklaringsfaktoren. Tilsvarende 
funn ble gjort i 2015. Hovedfunnet den gang var at bruk av WebSak var krevende for de ansatte, og 
synliggjorde behovet for en målrettet innsats for å sikre at kommunens ansatte arkiverte 
arkivverdig materiale på en korrekt måte. Etter revisjonens oppfatning er det viktig at kommunen 
tilrettelegger for et mer brukervennlig system, eventuelt undersøker muligheten for i større grad å 
tilpasse systemet også til de som bruker WebSak sjelden. 

5.2 Arkivering og journalføring i kommunen er mangelfull 

Vår gjennomgang viser at kommunen ikke alltid arkiverer og journalfører arkivverdig materiale i 
samsvar med arkivloven § 6 og forskrift om offentleg arkiv § 9 eller kommunens egne retningslinjer. 
Vår gjennomgang av OEP kryssjekket mot utgående post i kommunen viser at langt over halvparten 
av dokumenter som er registrert i OEP ikke kan gjenfinnes i kommunens postliste. 
Spørreundersøkelse underbygger funnet ved at kommunens ansatte ikke lagrer dokumenter i 
WebSak som forutsatt. Kommunens eget søk i forbindelse med arkivverkets tilsyn viste at et høyt 
antall dokumenter i WebSak står i feil status i journalen, og ikke kommer på kommunens postlister 
eller legges ut lenge etter at saken er ferdigbehandlet, også dette i strid med formålet med 
offentleglova § 1.  
 
Noen av respondentene lagrer på lagringsområder (K:/) eller på egen pc som i henhold til regelverk 
og kommunens egne styringsdokumenter verken kan eller skal benyttes til lagring av arkivverdig 
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informasjon.105 Revisjonen registerer et lavt antall e-poster regisrert ut, noe kommunen bør 
undersøke nærmere. 
 
Det kan være vanskelig å gjenfinne dokumenter i WebSak. Det kan tyde på at dokumentene ikke gis 
titler i henhold til skrivereglene. Følgene av lite selvforklarende titler er at det kan være vanskelig 
for saksbehandler å gjenfinne dokumenter, og for publikum å søke i offentlig postjournal. 
 

5.3 Kommunen bruker ofte for lang tid på innsynsbegjæringer 

Kommunen legger til rette for innsyn ved at kommune har fulltekstjournal. Kommunen bruker 

imidlertid i snitt langt flere dager på å besvare begjæring om innsyn enn regelverkets krav om 

snarest og innen tre dager. Etter det revisjonen kan se omhandler ikke retningslinjene krav om at 

det skal sendes foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid. I praksis kan det synes som kommunen 

sjelden eller aldri gis foreløpig svar i disse sakene. Dette er ikke i samsvar med regelverket106 eller 

kommunens egne retningslinjer. 

I vårt utvalg fant vi flere innsynsbegjæringer som manglet dokumentasjon i WebSak. Dette anses 

som avslag. Avslag på innsyn skal gjøres skriftlig, begrunnes og vise til aktuell hjemmel for helt eller 

delvis avslag. Når dokumentet ikke finnes er det vanskelig å se hva kommunen har lagt vekt på i sin 

vurdering og om merinnsyn er vurdert. 

 

5.4 Opplæringen i kommunen kan bedres 

Kommunen har retningslinjer107 og nettbasert læringsmetode for dokumentbehandling. I tillegg får 
kommunens ansatte tilbud om opplæring i WebSak, noe som bekreftes av respondentene i 
undersøkelsen. Kursene har fått lav score, særlig opplæringen knyttet til arkivering og journalføring. 
Et flertall av respondenter svarer at opplæringen ikke har vært hensiktsmessig, og at de ønsker 
opplæring som i større grad er tilpasset deres behov.  I spørreundersøkelsen ser vi at 
respondentene gjennomgående har litenkjennskap til regelverk eller kommunens retningslinjer. 
Det er kommunens ansvar å følge med på at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse og at de 
ansatte får nødvendig opplæring ved behov. Etter revisjonens vurdering sikrer ikke kommunen pr i 
dag nødvendig opplæring knyttet til arkivering, registrering i journal og innsyn/offentlighet. Det er 
avgjørende at kommunen følger dette funnet opp og setter inn nødvendige tiltak. Etter revisjonens 
oppfatning bør kommunen vurdere om kursinnhold og opplæring i WebSak i større grad kan 
tilpasses de ulike brukergruppene. Det bør også vurderes om ansatte skal bidra i utforming av 
opplæringen. 

Revisjonen vil påpeke at dagens retningslinjer er generelle og gir lite veiledning om hvilke 
vurderinger ansatte skal foreta i det daglige. Revisjonen mener det er svakheter i dagens 
søkefunksjon, noe som gjør det tungvint å finne relevant informasjon i arkiv- og posthåndboken.  

                                                 
105 Forskrift om arkiv § 11 
106 Offentleglova § 29 og forvaltningsloven § 11a 
107 Jf. arkiv- og posthåndboken 
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5.5 Ansvarsforholdene er uklare 

Arkivarbeidet omfattes av kommunens internkontroll. Dette innebærer at kommunens ledelse har 
ansvar for å legge til rette for at de ansatte i kommunen arkiverer og journalfører arkivverdig 
materiale og behandler krav om innsyn i tråd med det som er bestemt. Kommunens ledelse skal 
følge opp med tiltak der praksis er ulovlig eller mangelfull, slik at kommunens utvikling går i riktig 
retning. Det er ledelsen som kan kommunisere viktigheten av tiltakene og skape god arkivkultur. 
Etter det revisjonen forstår er det i all hovedsak avdeling dokumentasjon med arkivleder som har 
det operative ansvaret for arkivarbeidet. Etter revisjonens oppfatning fremstår det som uklart hva 
som ligger i ledelsens «sørge for ansvar» på ulike nivå i kommunen. Etter revisjonens oppfatning 
bør styringsdokumentene tydeliggjøre ledelsens ansvar for oppfølging av arkivarbeidet. 
Eksempelvis hvem som har ansvar for at det settes inn nødvendige tiltak ved feil og mangler, slik at 
de samme feilene ikke blir gjort over tid.  
 

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler revisjonen at Bærum kommune gjennomfører følgende 
tiltak: 
 

5. Vurdere tiltak for å få et mer brukervennlig saksbehandlings- og arkivsystem. 
6. Tydeliggjøre hva som ligger i ledelsens «sørge for ansvar». 
7. Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i arkivering, journalføring og innsynsbegjæringer. 
8. Følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt. 
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Praktisering av offentlighet i Bærum kommune 

 

Revisjonens forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1) Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger. 
 

SAKEN I KORTE TREKK 
Kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke «Praktisering 
av offentlighet og foreløpig svar.» 1 Fristen for behandling i Kontrollutvalget er satt til 28. mai 
2018. 

Formålet med offentleglova er å legge til rette for at forvaltningen er åpen og gjennomsiktig. Det 
skal styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for 
den enkelte, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med myndighetene. En 
forutsetning for innsyn og deltagelse er at forvaltningen dokumenterer arbeidet sitt og gjør den 
etterprøvbar. Hovedregelen er at allmennheten har rett til innsyn i forvaltningens 
saksdokumenter, journaler og lignende registre. Unntak krever hjemmel i lov eller forskrift. Der 
det offentlige har grunnlag for å unnta dokumentene fra innsyn, skal det offentlige likevel vurdere 
meroffentlighet. 2  

Denne rapporten har som formål å svare på om Bærum kommune legger til rette for åpenhet og 
innsyn, og om det gis foreløpig svar i saker som ikke kan behandles innen rimelig tid. Rapporten 
fokuserer på utfordringer på området. WebSak er komplisert og lite brukervennlig 

                                                           

 

 

1 Sak 43/17 
2 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd19.mai 2006 nr. 16 (offentleglova) §§ 1,3 og 11 
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WebSak er et elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem som kommunen har brukt siden 
2003.3 Det har kommet flere nye versjoner i denne perioden. Den viktigste grunnen til at 
respondentene i spørreundersøkelsen ikke lagrer i WebSak synes å være at systemet er for 
komplisert og tidkrevende. Dette er den viktigste forklaringsfaktoren. Tilsvarende funn ble gjort i 
WebSak brukerundersøkelsen fra 2015. Hovedfunn var også den gang at bruken av WebSak var 
krevende for de ansatte, og undersøkelsen synliggjorde et behov for en målrettet innsats for å 
sikre at kommunens ansatte arkiverte arkivverdig materiale på en korrekt måte. Etter revisjonens 
oppfatning er det viktig at kommunen tilrettelegger for et mer brukervennlig system, eventuelt 
undersøker muligheten for i større grad å tilpasse systemet også til de som bruker WebSak 
sjelden. 

Arkivering og journalføring i kommunen er mangelfull 
Vår gjennomgang viser at kommunens ansatte ikke alltid arkiverer og journalfører arkivverdig 
materiale i samsvar med arkivloven § 6 og forskrift om offentleg arkiv § 9 eller kommunens egne 
retningslinjer. Vår gjennomgang av offentlig elektronisk postjournal (OEP) kryssjekket mot 
utgående post i kommunen viser at langt over halvparten av dokumentene som er registrert i OEP 
ikke kan gjenfinnes i kommunens postliste. Spørreundersøkelsen underbygger funnet ved at 
kommunens ansatte ikke lagrer dokumenter i WebSak som forutsatt. Eksempelvis blir 
dokumenter over tid stående i feil status (R), og kommer derfor ikke med på postlisten. Noen av 
respondentene lagrer på lagringsområder (K:/) eller på egen pc som i henhold til regelverk og 
kommunens egne styringsdokumenter verken kan eller skal benyttes til lagring av arkivverdig 
informasjon.4  

Kommunen bruker ofte for lang tid på innsynsbegjæringer 
Kommunen legger til rette for innsyn ved at kommune har fulltekstjournal. Kommunen bruker 
imidlertid i snitt langt flere dager på å besvare begjæring om innsyn enn regelverkets krav om 
snarest og innen tre dager. Våre funn viser at det sjelden sendes foreløpig svar i disse sakene. 
Dette er ikke i samsvar med releverket5 eller kommunens egne retningslinjer. I vårt utvalg fant vi 
flere innsynsbegjæringer som manglet svar eller registrering i WebSak, noe som må anses som 
avslag på innsyn. Helt eller delvis avslag på innsyn skal gjøres skriftlig, og det skal gis en 
begrunnelse og vise til aktuell hjemmel for avslaget. Når dokumentet ikke finnes er det vanskelig å 
se hva saksbehandler har lagt vekt på i sin vurdering og om merinnsyn er vurdert. 

Opplæringen i kommunen kan bedres 
Kommunen har retningslinjer6 og nettbasert læringsmetode for dokumentbehandling. I tillegg får 
kommunens ansatte tilbud om opplæring i WebSak, noe som bekreftes av respondentene i 
undersøkelsen. Kursene har fått lunken tilbakemelding, særlig opplæringen knyttet til arkivering 
og journalføring. Et flertall av respondenter svarer at opplæringen ikke har vært hensiktsmessig, 
og at de ønsker opplæring som i større grad er tilpasset deres behov.  I spørreundersøkelsen ser vi 
at respondentene gjennomgående har liten kjennskap til regelverket eller kommunale 
retningslinjer. Det er kommunens ansvar å følge med på at ansatte har tilstrekkelig kompetanse 
og at de ansatte får nødvendig opplæring ved behov. Etter revisjonens vurdering sikrer ikke 
kommunen pr i dag nødvendig opplæring knyttet til arkivering, registrering i journal og 

                                                           

 

 

3 Levert av Acos AS 
4 Forskrift om arkiv § 11 
5 Offentleglova § 29 og forvaltningsloven § 11a 
6 Jf. arkiv- og posthåndboken 
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innsyn/offentlighet. Det er avgjørende at rådmannen følger dette opp og setter inn nødvendige 
tiltak. Etter revisjonens oppfatning bør det vurderes om kursinnhold og opplæring i WebSak i 
større grad kan tilpasses ulike brukergrupper. Det bør også vurderes om ledere og saksbehandlere 
som både bruker WebSak hyppig og sjelden kan bidra i utforming av opplæringen. 

Ansvarsforholdene er uklare 
Arkivarbeidet omfattes av kommunens internkontroll. Dette innebærer at kommunens ledelse har 
ansvar for å legge til rette for at de ansatte i kommunen arkiverer og journalfører arkivverdig 
materiale og behandler krav om innsyn i tråd med det som er bestemt. Kommunens ledelse skal 
følge opp med tiltak der praksis er ulovlig eller mangelfull, slik at kommunens utvikling går i riktig 
retning. Det er ledelsen som kan kommunisere viktigheten av tiltakene og skape god arkivkultur. 
Etter det revisjonen forstår er det i praksis hovedsakelig avdeling dokumentasjon med arkivleder 
som har det operative ansvaret for arkivarbeidet. Etter revisjonens oppfatning bør 
styringsdokumentene tydeliggjøre den øvrige ledelsens «sørge for ansvar» i oppfølging av 
arkivarbeidet. Det er ledelsen som bør følge opp og påse at iverksatte tiltak er tilstrekkelige og 
virksomme. 

Anbefalinger 

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler revisjonen at Bærum kommune gjennomfører følgende 
tiltak: 

1. Vurdere tiltak for å få et mer brukervennlig saksbehandlings- og arkivsystem. 
2. Tydeliggjøre hva som ligger i ledelsens «sørge for ansvar». 
3. Sikre at ansatte får nødvendig opplæring i arkivering, journalføring og 

innsynsbegjæringer. 
4. Følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt. 

 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon.7 Vi har 
gjennomført intervju og møter med avdeling dokumentasjon. Avdelingen har bistått med å 
fremskaffe dokumenter underveis i undersøkelsen. Revisjonen har gjennomført samtale med 
redaktøren og fire journalister i Budstikka, som en viktig bruker av kommunens postlister. 

Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse for å belyse spørsmål knyttet til arkivering og 
journalføring, behandling av innsynskrav og foreløpig svar. Undersøkelsen er gjennomført i januar 
2018. Undersøkelsen er gjennomført konfidensielt med bistand fra Rogaland Revisjon.  

Vi har gjennomgått interne rutiner og retningslinjer som arkivplan, arkiv- og posthåndboken, e-
læring, styrende dokumenter for digitalisering og annen relevant dokumentasjon. 

Vedlegg: 
Hoveddokument 10.4.2018 3980111 
      

                                                           

 

 

7 RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.2.11 
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FORVALTNINGSREVISJON OM TILPASSET UNDERVISNING - 
ENDRING AV PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forvaltningsrevisjonen om tilpasset undervisning gjennomføres i tråd med vedlagt 
prosjektskisse og innspill fra møtet. 
 
Vedlegg:  

1. Revurdering av forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning 
2. Revidert prosjektplan «1. Blir tilpasset undervisning gjennomført?» 
3. Gjennomgang av pp-tjenesten i Bærum kommune, PWC april 2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har tidligere besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for 
å vurdere om tilpasset undervisning blir gjennomført. Utvalget ønsket å rette 
prosjektet inn mot regeletterlevelse; blir det gitt tilpasset undervisning i tråd med 
regelverket, samt om barn med uvanlig gode evner får tilpasset undervisning. Da det 
ble kjent at rådmannen hadde bestilt en gjennomgang av pp-tjenesten fra PWC, 
vedtok utvalget å utsette prosjektet til etter at rådmannens rapport er ferdig, og ba 
kommunerevisjonen vurdere om det fortsatt er forhold som bør belyses. 
 
Formålet med gjennomgangen som rådmannen har bestilt har vært å gjøre en 
helhetlig gjennomgang av PP-tjenesten for Bærum kommune med sikte på å bl.a. 
belyse om PP-tjenesten ivaretar barns rettssikkerhet, om tjenesten fungerer etter 
hensikten, vurdert med bakgrunn i de ressurser som anvendes og resultater som 
oppnås. Prosjektet så nærmere på arbeidsform, organisering og samarbeid med 
barnehager og skoler. Et sentralt funn i gjennomgangen er at det er uavklart hvordan 
kommunen skal nå målsettingen om å gi tilpasset opplæring innenfor det ordinære 
opplæringstilbudet, for å få ned antallet vedtak om spesialundervisning. Rapporten er 
vedlagt saken. 
 
Revisjonen har vurdert funnene i rapporten opp mot kontrollutvalgets opprinnelige 
bestilling, se vedlegg 1. Problemstillingene som går på å undersøke om tilpasset 
opplæring gjennomføres i henhold til regelverket, og om mulige årsaker til dette er 
delvis besvart i PWCs rapport (vedlegg 3). Revisjonen foreslår derfor å rette 
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prosjektet inn mot hvordan skolene sikrer elevene tilpasset opplæring, herunder 
hvordan barn med stort læringspotensial sikres tilpasset undervisning. 
 
I prosjektet ønsker revisjonen å kartlegge forskjeller og likheter i den tilpassede 
undervisningen ved to barneskoler og to ungdomsskoler. I tillegg vil 
dokumentanalyse, intervjuer og analyse av nøkkeltall være aktuelle metoder. 
Revidert prosjektplan er vedlagt saken (vedlegg 2). 
 
Revisjonen foreslår at det settes av inntil 450 timer til prosjektet, og tar sikte på at 
rapporten kan leveres til februarmøtet 2019. Det er Rogaland revisjon som vil 
gjennomføre prosjektet.  
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15.05.2018   18/4015 18/109650 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
Saksansvarlig: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Revurdering av forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 
Forvaltningsrevisjonen om tilpasset undervisning gjennomføres i tråd med vedlagt prosjektskisse 
og innspill fra møtet. 

 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
Tidligere behandling 

Kontrollutvalget vedtok 28.08.17 sak 43/17, å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere 
om tilpasset undervisning blir gjennomført. Kontrollutvalget ønsket belyst:  

• Blir tilpasset undervisning gjennomført etter regelverket?  

• Hva er eventuelt årsaken til manglene?  

• Får barna med uvanlig gode evner tilpasset undervisning?  

• Hvordan er ressursbruk, kvalitet og etterlevelse etter opplæringsloven mht. 
spesialundervisning?  

Rådmannen opplyste i februar at de hadde bestilt en rapport om spesialundervisning.  

Kontrollutvalget vedtok 26.02.17 sak 14/18, å utsette prosjektet til rådmannens rapport er ferdig 
og at kommunerevisjonen skulle vurdere om det fortsatt er forhold som bør belyses. 
 

Formål og bakgrunn 

Rapporten rådmannen bestilte, er nå kommet og revisjonen har vurdert denne. 

Redegjørelse 

Vedlagt rapport som rådmannen har fått utarbeidet er først og fremst knyttet til frister og 
organiseringen av PP-tjenesten (pedagogisk- psykologisk tjeneste) i Bærum. Rapporten opplyser 
at sakkyndige vurderinger har overskredet den lovpålagte tidsfristen på tre måneder. 
Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært omkring fem måneder, og 
enkelte saker har hatt saksbehandlingstid på ett år. Ansvarsdelingen mellom PP-tjenesten og 
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barnehager/skoler fremstår som noe uavklart. PP-tjenesten i Bærum ser ut til å ha gode prosesser 
for å involvere foreldre og innfrir lovkrav knyttet til dette. Kommunen har gode rutiner for 
prosessen fra bekymring, henvisning, sakkyndig vurdering, vedtak, gjennomføring av 
spesialundervisning og evaluering. Rapporten påpeker at det er lite styringsinformasjon om 
kvaliteten i arbeidet og at det ikke blir sammenstilt i hvilken grad målene for enkeltelevene blir 
oppnådd.  

Rapporten belyser noen av de tingene kontrollutvalget var opptatt av. Den belyser ikke om barna 
med uvanlig gode evner får tilpasset undervisning. Vedlagt prosjektskisse er bearbeidet i forhold 
til den opprinnelige. Vi har tatt ut de temaene som rådmannens rapport belyser og utdyper dette 
temaet grundigere enn oprinnelig tenkt. 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Rogaland revisjon har nylig gjennomført noen forvaltningsrevisjoner om tilpasset undervisning og 
vil derfor utføre arbeidet. De har lest gjennom rapporten til rådmannen og laget den bearbeidete 
prosjektskissen. 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Forvaltningsrevisjonen var opprinnelig satt opp med et budsjett på 450 timer. Dersom 
kontrollutvalget ønsker å gjennomføre den bearbeidede forvaltningsrevisjonen foreslår vi samme 
budsjett. VI har ikke fått avklart sikkert mulig fremdrift men antar at rapporten kan leveres til 
februarmøtet 2019.  
 

Beslutningspunkter 

Kontrollutvalget bør ta stilling til om det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjonen slik den er 
skissert i vedlegget, om det er andre momenter som bør tas inn og om budsjett og frist er i 
samsvar med utvalgets ønsker. 

 

 

 
Vedlegg: 
gjennomgang-av-pp-tjenesten-i-barum 4017764 
Prosjektskisse 4017788 
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1. Blir tilpasset undervisning gjennomført?  
450 timer   

Ifølge opplæringsloven skal opplæringen tilpasses den enkelte elev. Tilpasset opplæring for den 

enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon 

i organisering og intensitet i opplæringen. Elevene har ulike utgangspunkt og bruker ulike lærings-

strategier og har ulik progresjon i forhold til nasjonalt fastsatte kompetansemål.  

Elevmedvirkning er en forutsetning for tilpasset opplæring. 

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, 

har eleven rett til spesialundervisning.1 Dette gjelder også for barn med uvanlig gode evner. 

Det er flere faktorer som kan forklare andelen elever med spesialundervisning. Foreldrenes 

utdanningsbakgrunn er en viktig forklaringsvariabel. Skolens evne til å tilpasse undervisningen eller 

kvaliteten på den tilpassede opplæringen er en annen viktig forklaringsfaktor.  

Bærum har 11 000 elever i grunnskolen. De siste årene har det blitt færre elever med 

spesialundervisning i Bærumskolen, fra 7,1 i 2015 til 5,3 i 2017. Det er betydelige forskjeller mellom 

skolene i Bærum, fra 2 til 10 prosent. Det er også store forskjeller mellom skolene mht. 

spesialundervisning mellom kjønnene. Ved en av skolene er det 11 prosent spesialundervisning blant 

guttene, og 3 % blant jentene.  Men vi finner også enkelte skoler der det er en høyere andel 

spesialundervisning blant jentene enn guttene (hhv. 5 og 4 prosent). 

Problemstillinger 

- Hvordan sikrer Bærum kommune elevene tilpasset undervisning? 

o Hvordan sikres tilpasset undervisning for barn med stort læringspotensial?  

 

Kilder til revisjonskriterier  

 Opplæringsloven § 1-3 – Opplæringen skal tilpasses den enkelte elev.  

 Administrative føringer på feltet 

 Digital ressursperm for barn og unge med stort læringspotensial, Bærum kommune 2016 
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet. 

 Sammenligninger mellom skolene 

Avgrensning og metode 

Avgrensning. Dette prosjektet har få berøringspunkter til PWCs ferske gjennomgang av PP-tjenesten 

(april 2018). Mens PWC rettet oppmerksomheten mot PP-tjenestens ressursbruk, arbeidsform, 

organisering og samarbeid med barnehager og skoler, retter dette prosjektet oppmerksomheten mot 

hvordan skolene sikrer elevene tilpasset opplæring.  

Hoveddelen av oppmerksomheten vil bli rettet mot tilpasset undervisning for barn med et stort 

læringspotensial. Grunnen til dette er at kontrollutvalget har signalisert et ønske se nærmere på 

opplæringen for denne gruppen.   

                                                           
1 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-16.. 
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Elever med stort læringspotensial er dessuten en gruppe som normalt har blitt viet relativt lite 

oppmerksomhet i forbindelse med tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

 Vi ser også for oss å se på tilpasningsopplegg for spesialundervisningselever og for elever som ligger i 

«gråsonen» mellom spesialundervisning og ordinær tilpasset opplæring.  

Metode. I prosjektet ønsker vi å kartlegge forskjeller og likheter i den tilpassede undervisningen ved 

to barneskoler og to ungdomsskoler.  

Vi har ikke ennå ta stilling til hvilke skoler dette blir, men vi ser for oss at skolene blir valgt ut i samråd 

med skolesjef og PP-tjenesten, og vi ønsker også innspill fra kontrollutvalget.  

Ulikheter i andelen elever med spesialundervisning vil være et viktig utvalgskriterium. Det er naturlig 

å velge skoler i ulik ende av skalaen, og/eller skoler med liten/stor forskjell mellom kjønnene. Vi 

ønsker også å ta høyde for levekårsforskjeller, og også legge denne variabelen til grunn for 

utvelgelsen av skoler. En interessant innfallsvinkel ville kunne være å kombinere disse to, for 

eksempel i form av at vi ser nærmere på skoler i «gode» levekårssoner som har høy andel 

spesialundervisning, og skoler fra «mindre gode» levekårssoner med lav andel spesialundervisning.  

Underveis i prosjektet vil vi finne ut hva som er mulig, og hva som vil være den naturlige inndelingen.  

Dette prosjektet har en mer undersøkende eller eksplorerende tilnærming enn vanlig, ettersom 

det ikke er «skarpe» og tydelige revisjonskriterier på feltet. Skolene har som regel stor frihet til 

selv å velge hvordan undervisningen skal tilpasses elevene. Rogaland Revisjon har erfart at det i 

andre kommuner som regel er den enkelte lærer eller lærergruppe som sikrer den tilpassede 

opplæringen. Det positive med dette er at tilpasningen da skjer nærmest mulig den enkelte elev. 

Samtidig fant vi at det ikke hadde vært noen systematisk erfaringsdeling på tvers av skolene. 

Tvert i mot satt skolene hver for seg og utviklet egne tilpasningsopplegg. 

Det vil være aktuelt å undersøke om dette er tilfellet også i Bærum, og dersom det er det, hvilke 

utslag det gir seg forskjeller mellom skolene.  

I prosjektet vil vi gå gjennom sentrale dokumenter, analysere relevante nøkkeltall og foreta en 

rekke intervjuer. Vi ser for oss å intervjue skoleledelse og spesialpedagogkoordinator ved hver 

skole. I tillegg ønsker vi å intervjue lærere på småskoletrinnet, mellomskoletrinnet og 

ungdomsskoletrinnet. Vi vil dessuten intervjue skolesjef og noen i hennes stab, samt et knippe   

nøkkelpersoner i PP-tjenesten. 

Det vil også kunne være aktuelt å intervjue enkelte brukere eller brukerrepresentanter (for 
eksempel elevrådsmedlemmer, elever med stort lærepotensial eller disses foresatte). De 
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Forord 
 

På oppdrag fra Bærum kommune har PwC gjennomgått PP-tjenesten i Bærum. Gjennomgangen er 

gjennomført fra januar til april 2018. Bærum kommune har ønsket en vurdering av om PP-tjenesten ivaretar 

barns rettssikkerhet og fungerer etter hensikten, og vurdere om det er behov for å igangsette endringer for å 

sikre at PP-tjenesten ivaretar lovkrav og leverer tjenester av god kvalitet. Gjennomgangen har hovedsakelig 

hatt fokus på følgende hovedtemaer: ressursbruk; organisering, samarbeid og kompetanse; og kvalitet i 

tjenestene.  

 

Vi har innsamlet et omfattende datagrunnlag i forbindelse med gjennomgangen. Funn og vurderinger er 

presentert i tre tematisk inndelte kapitler, om ressursbruk; organisering, samhandling og kompetanse; 

kvalitet og resultater. Rapporten avsluttes med våre samlede vurderinger og anbefalinger til Bærum 

kommune. Vi har også utarbeidet en presentasjon av rapporten i PowerPoint format, som gir en mer 

kortfattet og visuell fremstilling av rapporten.  

 

Oppdragsgiver for gjennomgangen har vært kommunaldirektør Kristin Nilsen. Gry Folge og Susan 

Berentsen, ved Strategi og utvikling,  har bistått med tilrettelegging for gjennomføring av intervjuer og 

casestudier.  Merethe Dypfest Holst, konstituert kommunalsjef for Barne- og ungdomstjenester, har bistått 

med oversendelse av relevant dokumentasjon. Vi  har hatt jevnlig dialog og møter gjennom prosjektperioden. 

PwC står alene ansvarlig for alle konklusjoner og anbefalinger i denne rapporten. 

 

Fra PwCs side er arbeidet i hovedsak utført av Bjarne Aksnes Martinsen og Kathrine Støve, med sistnevnte 

som prosjektleder. Hege Gabrielsen og Helga Aune har vært kvalitetssikrere av leveransen. Kjetil Rykkje har 

vært ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg til ressursene fra PwC, har professor Thomas Nordahl fungert 

som faglig kvalitetssikrer og sparringspartner. 

 

PwC takker Bærum kommune for et spennende oppdrag og et godt og konstruktivt samarbeid gjennom 

prosjektperioden. Vi vil også takke alle som har bidratt med sine perspektiver ved å delta i spørreundersøkelse 

og intervjuer, samt representanter fra kommunene Trondheim, Stavanger og Asker for bidrag i 

gjennomgangen.  

  

Kristiansand, 26. april 2018 

  

  

Kjetil Henrik Rykkje 

Partner 

Kathrine Støve 

Prosjektleder 
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Sammendrag 
 

PwC har utført en ekstern gjennomgang av PP-tjenesten i Bærum kommune i perioden januar til april 2018. 

Gjennomgangen er initiert av rådmannen. Avdeling Strategi og utvikling har vært ansvarlige for fremdrift og 

tilrettelegging fra Bærum kommunes side.  

Vårt mandat 

Formålet med oppdraget har vært å gjøre en helhetlig gjennomgang av PP-tjenesten for Bærum kommune. 

Utgangspunktet for gjennomgangen var at Bærum kommune ønsket en ekstern vurdering av behovet for 

endringer, slik at lovkravet til PP-tjenesten overholdes innenfor eksisterende kostnadsnivå. Gjennomgangen 

skal belyse om PP-tjenesten ivaretar barns rettssikkerhet, fungerer etter hensikten, vurdert med bakgrunn i de 

ressurser som anvendes og resultater /fristoversittelse som oppnås. Vurdering av henvisningspraksis inngår 

også inngå i oppdraget. Bærum kommune har ønsket å få et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for 

kommunens vurdering av hvilke endringer som bør gjøres for å sikre at PP-tjenesten leverer gode tjenester 

innenfor gjeldende ressursramme, gjennom å både ivareta lovkrav og levere gode tjenester.  

Gjennomgangen omfatter både PP-tjenestens ressursbruk og arbeidsform, organisering, samarbeid med 

barnehager og skoler, samt aspekter ved kvaliteten i arbeidet. I tillegg har gjennomgangen et mer overordnet 

fokus på kommunens arbeid med å gi et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud til alle barn, enten de har behov 

for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller tilpasninger innenfor det ordinære opplæringstilbudet. På 

den måten gir rapporten et overordnet blikk på Bærum kommunens arbeid innenfor barnehager og skoler med 

barn som har behov for særskilt tilrettelegging.  

Det har også vært en del av oppdraget å gi anbefalinger til hvordan PP-tjenesten kan ivareta sitt todelte mandat, 

som på den ene siden omfatter det individrettede arbeidet med sakkyndige vurderinger, og på den andre siden 

systemrettet arbeid i barnehager og skoler. Vi har også fått mandat til å komme med anbefalinger til 

kvalitetsforbedringer, basert på vurderinger av kvalitet for brukerne i PP-tjenesten, PP-tjenesten og hvilken 

rolle PP-tjenesten bør ha i kommunens arbeid med å øke andelen elever som får et tilpasset opplæringstilbud 

innenfor rammen av det ordinære skoletilbudet.  

Avgrensninger 

Parallelt med denne eksterne gjennomgangen har det blitt gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging i 

PP-tjenesten vinteren 2018. Bærum kommune har også gjennomført en kulturkartlegging i hele kommunen, 

som også omfatter PP-tjenesten. Temaer som arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonskultur belyses derfor kun i 

korte trekk i denne gjennomgangen. Derimot er vår klare oppfatning at denne gjennomgangen må ses i 

sammenheng med disse prosessene når Bærum kommune skal følge opp anbefalingene i denne rapporten, for å 

sikre gode organisasjonsutviklingsprosesser.  

Gjennomføring 

Gjennomgangen er basert på en rekke kvalitative og kvantitative datakilder. Vi har innhentet kvantitative data 

fra GSI og Kostra, samt fått tilsendt data for PP-tjenesten i Bærum kommune. I gjennomgangen har vi også 

gjennomført en spørreundersøkelse blant tre respondentgrupper; ansatte i PP-tjenesten, 

barnehagestyrere/avdelingsledere i barnehage og skoleledere/avdelingsledere i skole. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen dannet grunnlag for videre dybdestudier i form av kvalitative intervjuer. Vi har avholdt 

individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med et stort antall informanter, som samlet representerer ledere og 

ansatte i PP-tjenesten, representanter for ulike posisjoner i skole og barnehage, samt representanter for interne 

og ekstere samarbeidspartnere. Vi har også gjennomført individuelle intervjuer med foreldre.  
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Hovedfunn 

Gjennomgangens hovedfunn er strukturert i henhold til tre hovedtemaer. 

Ressursbruk opp mot resultater 

Det har vært utfordrende å få godt kvalitetssikrede tall over ressurssituasjonen i PP-tjenesten i Bærum bakover i 

tid. Dette har sammenheng med en avdekket feilrapportering til GSI, i tillegg til at tjenesten har hatt vakante 

stillinger, innleide vikarer og at rapportering utført av ulike personer. Tallmaterialet tyder på at PP-tjenesten 

har hatt en reduksjon i bemanning siden 2014. Sammenlignet med andre kommuner ser det også ut til at 

PP-tjenesten i Bærum kommune ligger under gjennomsnittet når det gjelder antall årsverk i forhold til antall 

innbyggere i målgruppen 1 til 16 år. Vi understreker at det er usikkerhet knyttet til dette på grunn av risiko for 

lav validitet på innrapporterte tall til GSI. Hvilke oppgaver som ligger innenfor PP-tjenesten eller organisatorisk 

tilknyttet andre tjenester kan også spille inn på ressurssituasjonen i PP-tjenesten, for eksempel om systemrettet 

arbeid ligger til andre tjenester.  

De siste årene, og særlig siden sommeren 2017, har PP-tjenesten i stor grad prioritert det individrettede 

arbeidet, mens det systemrettede arbeidet (arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i skoler 

og barnehager) har vært nedprioritert. En viktig årsak til denne prioriteringen er at Bærum kommune har hatt 

ventelister på sakkyndige vurderinger som har overskredet den lovpålagte tidsfristen på tre måneder. 

Omfattende fristbrudd i årene 2014-2016 ble bekreftet i vår gjennomgang, hvor gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid har vært omkring fem måneder, og enkelte saker har hatt saksbehandlingstid på ett år. 

Tjenesten har derfor prioritert å komme mer ajour med saksbehandlingen. 

Den sterke prioriteringen har samtidig skjedd på tross av nasjonale mål, kommunens egne mål, ansattes ønsker 

og ønsker fra skoler og barnehager i Bærum kommune. Denne sterke prioriteringen har forøvrig også sett ut til å 

ha vært enda sterkere enn den har vært i de sammenlignbare kommunene. Det er i gjennomgangen vist til ulike 

tiltak som kan legge til rette for å vri prioriteringen fra individrettet arbeid til mer systemarbeid. 

Andelen elever som får spesialundervisning har vært fallende de to siste årene i Bærum kommune. Dette kan ses 

i lys av en bevisst satsning fra kommunen, noe som samsvarer med informanters utsagn og med Bærum 

kommunes styringsdokumenter. Andelen elever som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen har økt noe, og 

kan ses i sammenheng med kommunens satsing på å sette inn hjelp tidlig. 

Organisering, samarbeid og kompetanse 

PP-tjenesten var organisert under programområde Skole før 2012, og ble deretter underlagt Barne- og 

ungdomstjenester. Med virkning fra 1.3.2018 har Bærum kommune gjort omorganiseringer, hvor PP-tjenesten 

er lagt til kommunalsjefsområdet Skole. Det tyder på at PP-tjenesten har hatt relativt lite samhandling på 

ledelsesnivå de siste årene. Det har kommet frem i gjennomgangen at PP-tjenesten har gjennomført en del 

endriner de siste årene, som har hatt liten forankring i skolesektoren, både på ledernivå og på den enkelte skole. 

Dette ser ut til å ha bidratt til at PP-tjenesten fremstår som løsrevet fra skole, snarere enn en integrert del av 

denne sektoren. 

PP-tjenesten er organisert i fire team, fordelt på to avdelinger. Ledelsen består av tjenesteleder og to 

avdelingsledere, hvor avdelingslederne har personal- og fagansvar. Tidligere hadde PP-tjenesten 

kompetanseteam bestående av ansatte på tvers av team, men per i dag er det kun aktivitet i et par av teamene, 

deriblant Språkteamet.  

Det fremstår som at PP-tjenesten tidligere har hatt gode samhandlingsarenaer internt i tjenesten, med blant 

annet faste informasjonsmøter, felles faglige arenaer og arenaer for å drøfte enkeltsaker mellom kolleger. 

Fellesarenaene har vært nedprioritert i siste del av 2017, på grunn av at det har blitt prioritert å få ned 

ventelister i det individrettede arbeidet. Per i dag har tjenesten lite intern samhandling mellom team, og få felles 

arenaer. Dette ser ut til å være en medvirkende årsak til forvirring blant ansatte og at rollen som PP-rådgiver 

praktiseres ulikt. 

PP-rådgiverne i barneskole- og ungdomsskoleteam har hovedansvar for en til to skoler hver, både i individrettet 

og systemrettet arbeid. I tillegg er de kontakt nr. 2 på enkelte skoler, gjennom etablering av makkerordning. 

Ansvarsdelingen ser ut til å fungere godt, men makkerordningen er en ressurskrevende måte å organisere 

arbeidet på, i en tid hvor tjenesten har utfordringer med å oppfylle sitt todelte mandat. I barnehage har 

PP-rådgiverne ikke ansvar for bestemte barnehage, på grunn av det store antallet barnehager. Her fordeles 

saker hovedsaklig ut ifra kompetanse og kapasitet. Tidligere kunne kompetanseteamene bidra med 
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spisskompetanse til den enkelte PP-rådgiver. Nå som disse er avviklet, opplever tjenesten at de i liten grad får 

utnyttet kompetansen som tjenesten samlet besitter, verken i det individrettede eller det systemrettede arbeidet. 

Makkerordningen kan til en viss grad kompensere for dette, men parene/teamene ser ikke ut til å være 

sammensatt på en måte som fullt ut veier opp for dette.  

En gjennomgående tilbakemelding fra PP-tjenestens samarbeidspartnere, både barnehager, skole, 

barneverntjenesten, psykisk helseteam og helsestasjons-/skolehelsetjeneste, opplever at de har mindre 

samarbeid med PP-tjenesten enn tidligere. Denne erfaringen deles også til en viss grad fra eksterne 

samarbeidspartnere, især Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). De fleste melder at PP-rådgiverne er mindre 

tilstede på barnas arena enn tidligere, uteblir fra faste møtearenaer og er mindre tilgjengelige for drøfting. 

PP-rådgiverne har fortsatt faste dager ute på skolene, men de oppleves å være der kortere enn før, og at de er 

mindre tilgjengelige mens de er der. Også barnehagene erfarer at PP-rådgiverne er mindre tilgjengelige enn før. 

De peker også på at de må forholde seg til mange ulike PP-rådgivere, ettersom de ikke har hovedansvar for 

bestemte barnehager, og at dette gjør det krevende å utvikle en nær relasjon hvor PP-rådgiver kjenner 

barnehagens organisering, satsingsområder og systemrettet arbeid som har vært jobbet med tidligere.  

Ansvarsdelingen mellom PP-tjenesten og barnehager/skoler fremstår som noe uavklart. Det gjelder særlig 

hvilken rolle PP-tjenesten skal ha i forbindelse med barnehagenes og skolenes tiltak innen tilpasset opplæring, 

og underveis i gjennomføring og evaluering av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Barnehagene og 

skolene uttrykker behov for at PP-tjenesten er mer tilgjengelig for dialog og rådgivning i alle disse fasene.  

PP-tjenesten består i hovedsak av psykologer, spesialpedagoger og pedagoger. Sammenlignet med andre 

kommuner har Bærum mange psykologer. Tjenesten har høyt utdannede medarbeidere, hvor mange har etter- 

og videreutdanninger, sertifiseringer og spesialiseringer. Likevel melder ansatte om at de ikke har god nok 

kjennskap til hvilken kompetanse medarbeiderne har, at tjenesten ikke evner å utnytte den samlede 

kompetansen til barnehagenes, skolenes og barnas beste. De ser behov for å i større grad utnytte kompetanse på 

tvers, for å kunne levere god kvalitet i tjenestene, både i det individrettede og det systemrettede arbeidet. I 

tillegg ser det ut som at PP-tjenestens, skolenes og barnehagenes kompetanseutvikling ikke har blitt godt nok 

sett i sammenheng med felles overordnede mål for tjenesten. Som et eksempel har skolene hatt en stor satsing 

på teknologi, og hvor det tyder på at PP-rådgiverne i sine tilrådinger til individuelle tilpasninger ikke i stor nok 

grad evner å utnytte det mulighetsrommet som digitale læremidler gir.  

Kvalitet opp mot resultater 

PP-tjenesten i Bærum ser ut til å ha gode prosesser for å involvere foreldre, og at de innfrir lovkrav knyttet til 

brukermedvirkning av foreldre. Når det gjelder barnas medvirkning, har det blitt økt fokus på dette de siste 

årene, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av sakkyndig vurdering, samt at avdelingsledere kontrollerer 

at dette er innfridd.  

Når det gjelder kvalitetssystemer i hele prosessen fra bekymring,henvisning, sakkyndig vurdering, vedtak og 

gjennomføring av spesialundervisning og evaluering av gjennomført spesialpedagogisk bistand har kommunen 

gode rutiner, både i PP-tjenesten og i barnehager/skoler. Vi vurderer likevel at det er svakheter i de enkelte 

leddene i denne prosessen, som medfører at kvaliteten i arbeidet likevel ikke sikres godt nok.  

Verken Bærum eller kommunene vi sammenligner med har gode systemer for å vurdere kvalitet i arbeidet. 

Dette gjelder både kvalitet i sakkyndig vurdering og kvalitet i form av hvorvidt den hjelpen som faktisk settes 

inn er i tråd med tilrådingene i sakkyndig vurdering og hvilken effekt de har på elevenes læringsutbytte.  

Bærum kommune har hatt lite styringsinformasjon om kvaliteten i arbeidet. Tjenesteleder for PP-tjenesten har 

hatt fokus på å dokumentere noen indikatorer for det individrettede arbeidet, slik som henvisningstidspunkt og 

tidspunkt for ferdigstillelse av sakkyndig vurdering, for å få oversikt over saksbehandlingstid. Det er også 

opprettet systemer for å holde oversikt over antall nye henvisninger og rehenvisninger, fordelt på de ulike 

barnehagene og skolene. Bærum kommune har ingen oversikt over hvorvidt IOPene gjennomføres som planlagt, 

om de evalueres eller i hvilken grad målene vurderes å være oppnådd. Denne informasjonen finnes i den enkelte 

elevs elevmappe, men ikke sammenstilt.  

 

Anbefalinger 

Det har ligget til mandatet for den eksterne gjennomgangen av PP-tjenesten å komme med anbefalinger til 

hvordan PP-tjenesten kan ivareta sitt todelte mandat, som på den ene siden omfatter det individrettede arbeidet 
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med sakkyndige vurderinger, og på den andre siden systemrettet arbeid i barnehager og skoler. Vi har også fått 

mandat til å komme med anbefalinger til kvalitetsforbedringer.  

Bærum kommune 

Bærum kommune har utarbeidet tiltaksplan Sammen for barn og unge, for perioden 2015 - 2019. Denne er 

tydelig på overordnede målsettinger og tiltak, som både omfatter PP-tjenesten og kommunens øvrige tjenester 

til barn og unge. I perioden hvor denne gjennomgangen har pågått, har Bærum kommune gjennomført 

organisatoriske endringer. Vi ser behov for at Bærum kommune setter i gang en felles 

organisasjonsutviklingsprosess som ikke bare omfatter PP-tjenesten, men som også involverer 

barnehagesektoren og skolesektoren, og til en viss grad andre samarbeidende tjenester. 

Organisasjonsutviklingsprosessen bør starte med å arbeide frem et felles målbilde, hvor målsettinger innenfor 

opplærings- og utdanningsområdet omfatter hele barnehage- og grunnskoleforløpet. Til dette danner 

“Tiltaksplan. Sammen for barn og unge 2015-2019” et godt utgangspunkt.  

Det som blir viktig er å sikre at alle ansatte i de involverte tjenestene har en omforent og felles oppfatning av hva 

som er målsettingene og hvilke strategier og konkrete tiltak de selv skal ta del i for at målene skal nås. Et 

sentralt funn i denne gjennomgangen er at det er uavklart hvordan kommunen skal nå målsettingen om å gi 

tilpasset opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet, for å få ned antallet vedtak om 

spesialundervisning. Det er ulike forventninger til hva PP-tjenesten skal bidra med, og det fremkommer som om 

barnehager og skoler har behov for å få tilført kompetanse for å kunne ivareta sitt eget ansvar på dette området.  

Som et ledd i denne prosessen bør kommunen også ha fokus på å sikre at alle aktører har en omforent forståelse 

av kommunens verdigrunnlag, hva verdiene betyr i form av konkrete handlinger og hvordan ledere og ansatte 

kan etterleve verdiene i sitt daglige arbeid. Dette er viktig for å skape en felles kultur, hvor alle arbeider sammen 

mot felles målsettinger.  

Når målsettinger, strategier og tiltak er operasjonalisert, må hver og en tjeneste operasjonalisere hvordan de 

skal lykkes med  implementeringen. Dette kan omfatte organisatoriske grep, kompetanseheving og 

samarbeidsstrukturer. Det er også viktig å etablere måleparametere (Key Performance Indicators), og måle 

hvordan man ligger an til å nå målene. Dersom dette ikke gjøres, kan man risikere at tjenesten styrer etter andre 

måleparametere enn de som bidrar til å realisere de overordnede målsettingene.  

I gjennomgangen kom det tydelig frem at følgende momenter bør adresseres i strategien: 

● Styrke kompetansen på tidlig hjelp og støtte i barnehagene og tilpasset opplæring i skolene, slik at flere 

barn inkluderes i det ordinære opplæringstilbudet 

● Sikre at PP-tjenesten ivaretar det systemrettede arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling i 

barnehager og skoler 

● Sikre at PP-tjenesten bidrar i hele prosessen rundt spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

● Sikre at barn får helhetlig og sømløs oppfølging, med gode overganger mellom barnehage, barneskole, 

ungdomsskole og videregående skole  

● Gode samhandlingsstrukturer 

● Etablere formalisere samarbeidsstrukturer mellom PP-tjenesten og  samarbeidspartnere innenfor helse, 

psykisk helse og barnevern 

● Utarbeide god styringsinformasjon 

 

PP-tjenesten 

Gjennomgangen har avdekket at PP-tjenesten har store utfordringer. Det er avgjørende at tjenesten evner å 

legge en strategi og treffe tiltak som samler enheten og skaper en best mulig samhandling med brukere av- og 

samarbeidspartnere til tjenesten og som er i samsvar med kommunens overordnede mål. Utviklingsarbeidet i 

PP-tjenesten bør også i stor grad bære preg av medvirkning fra ansatte.  

● PP-tjenesten bør iverksette tiltak for å effektivisere saksbehandlingen 

● PP-rådgivere bør bruke mer tid ute i barnehagene og skolene 

● Lage et system for systemrettet arbeid med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skoler og 

barnehager 

● PP-tjenesten bør vurdere interne omorganiseringer for å ivareta sitt todelte mandat 
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1. Innledning 

PwC har gjennomført en gjennomgang av PP-tjenesten i Bærum kommune. Oppdraget er gjennomført i 

perioden januar til april 2018. Gjennomgangen er initiert av rådmannen. Avdeling Strategi og utvikling har vært 

ansvarlige for fremdrift og tilrettelegging fra Bærum kommunes side.  

Vårt mandat 

Formålet med oppdraget har vært å gjøre en helhetlig gjennomgang av PP-tjenesten for Bærum kommune. 

Utgangspunktet for gjennomgangen var at Bærum kommune ønsket å få en ekstern vurdering av hvorvidt det er 

behov for å vurdere endringer slik at lovkravet til PP-tjenesten overholdes innenfor eksisterende kostnadsnivå. 

Gjennomgangen belyser om PP-tjenesten ivaretar barns rettssikkerhet og fungerer etter hensikten, basert på 

ressursene som anvendes og resultater som oppnås. Gjennomgangen omfatter også en vurdering av 

henvisningspraksis.  

Gjennomgangen omfatter både PP-tjenestens ressursbruk og arbeidsform, organisering, samarbeid med 

barnehager og skoler, samt aspekter ved kvaliteten i arbeidet. I tillegg har gjennomgangen et mer overordnet 

fokus på kommunens arbeid med å gi et tilpasset opplæringstilbud til alle barn, enten de har behov for 

spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller tilpasninger innenfor det ordinære opplæringstilbudet. På 

den måten gir rapporten et overordnet blikk på Bærum kommunens arbeid innenfor barnehager og skoler med 

barn som har behov for særskilt tilrettelegging.  

Denne rapporten utgjør et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for kommunens vurdering av hvilke 

endringer som bør gjøres for å sikre at PP-tjenesten leverer gode tjenester innenfor gjeldende ressursramme, 

gjennom å både ivareta lovkrav og levere gode tjenester.  

Det har også vært en del av vårt mandat å komme med anbefalinger til hvordan PP-tjenesten kan ivareta sitt 

todelte mandat, som på den ene siden omfatter det individrettede arbeidet med sakkyndige vurderinger, og på 

den andre siden systemrettet arbeid i barnehager og skoler. Vi har også fått mandat til å komme med 

anbefalinger til kvalitetsforbedringer, basert på vurderinger av kvalitet for brukerne i PP-tjenesten, PP-tjenesten 

og hvilken rolle PP-tjenesten bør ha i kommunens arbeid med å øke andelen elever som får et tilpasset 

opplæringstilbud innenfor rammen av det ordinære skoletilbudet.  

Parallelt med denne gjennomgangen har det blitt gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging i PP-tjenesten av en 

annen ekstern aktør. Bærum kommune har også gjennomført en kulturkartlegging i hele kommunen, som også 

omfatter PP-tjenesten. Temaer som arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonskultur omfattes ikke av 

problemstillingene for dette oppdraget, og belyses derfor ikke særskilt. Derimot er vår oppfatning at denne 

gjennomgangens anbefalinger må ses i sammenheng med de øvrige kartleggingene når Bærum kommune skal 

sikre gode organisasjonsutviklingsprosesser.  

PP-tjenestens juridiske handlingsrom 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). PP-tjenesten kan 

organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Tjenesten er hjemlet i 

barnehageloven § 19 c og i opplæringsloven § 5-6. 

PP-tjenestens virksomhet må rigges for å klare å svare ut to lovpålagte funksjoner. 

Individuell rett til vedtak 

Den ene lovpålagte funksjonen er at barn som trenger spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp har 

individuell rett til vedtak om slik hjelp . Før det fattes vedtak om hva slags hjelp som barna har rett til, skal det 
1

skrives en sakkyndig vurdering av PP-tjenesten. 

1
 Se Barnehageloven (LOV-2005-06-17-64) Kap. V A og Opplæringsloven ( LOV-1998-07-17-61) Kapittel 5. 
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Systemrettet arbeid 

Den andre funksjonen som PP-tjenesten har ansvar for er å bidra til systemrettet arbeid. Både barnehageloven 

og opplæringsloven legger opp til at undervisningen skal utformes på en slik måte at flest mulig av elevene kan 

henge med og ha utbytte av undervisningen . Heri ligger et ansvar for å tenke systematisk og kreativt slik at 
2

pedagogikken fanger opp flest mulig av elevene. Dersom undervisningen utformes på en slik måte at flest mulig 

klarer å henge med i undervisningen, vil færre ha behov for spesialundervisning. Bistand til å sikre et 

systematisk pedagogisk arbeid i klasserommene kan gjøre at flest mulig kan lykkes i sin læring i den alminnelige 

undervisningen slik at det ikke blir nødvendig med spesialundervisning. Det er det som vi i rapporten omtaler 

som «systemrettet arbeid». Avhengig av bakgrunn for læringsutfordringene vil like fullt en kjerne av barn som 

trenger særskilt tilrettelegging ligge fast. 

Nasjonale føringer for PP-tjenesten 

Det er et nasjonalt mål at opplæringen skal være likeverdig og inkluderende. Likeverdig opplæring handler om å 

gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av evner og forutsetninger, alder, kjønn, hudfarge, sosial 

bakgrunn, seksuell orientering, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens utdanning eller hjemmets 

økonomi . Inkluderende opplæring innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig måte, faglig, sosialt og 
3

kulturelt.  

I Meld. St. 18 Læring og fellesskap (2010-2011) presenterer departementet fire forventninger til PP-tjenesten. 

● PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng 

● PP-tjenesten arbeider forebyggende 

● PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole 

● PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner 

Departementet ønsker med meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal arbeide systemrettet, og 

være tettere på skoler og barnehager for tidlig innsats. Forventningene er ment som rådgivende for kommunene 

og fylkeskommunene.  

Tilgjengelig - Departementet ønsker at PP-tjenesten, sammen med det øvrige lokale hjelpeapparatet og andre 

instanser, skal være tilgjengelig for brukerne. PP-tjenesten skal bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor 

barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Når foreldre er urolige, 

skal de føle at deres bekymringer blir tatt på alvor og at barnets behov blir vurdert. 

Kommunene har ansvaret for styring og kvalitetssikring av PP-tjenesten, og som et ledd i dette mener 

departementet at kommunene bør vurdere behovet for å utarbeide kriterier for måloppnåelse. Departementet 

ønsker at PP-tjenesten arbeider forebyggende slik at barnehagen og skolen i størst mulig grad kommer i forkant 

av problemer og lærevansker. PP-tjenesten skal ha kompetanse til å hjelpe barnehager og skoler der det oppstår 

særskilte problemer knyttet til barn og elevers utvikling og læring. Å være tettere på innebærer at PP-tjenesten 

bidrar med råd og veiledning i pedagogisk ledelse og klasseledelse, innen læringsmiljø og spesialpedagogiske 

didaktiske spørsmål.  

Forebyggende arbeid - Departementet mener at PP-tjenesten bør bruke mer tid til å bistå i forebyggende 

arbeid og i kompetanse- og organisasjonsutvikling. PP-tjenestens systemrettet arbeid skal fortsatt være rettet 

mot elever som har særskilte behov, men årsaken til behovene trenger ikke nødvendigvis være knyttet til eleven. 

De kan også ha sin årsak i måten skolen har valgt å organisere klassen og opplæringen på, mangel på nødvendig 

kompetanse og utfordringer med klasseledelse. PP-tjenesten kan på et tidlig tidspunkt gi råd til skolen om 

hvilke løsninger og tiltak som kan føre til at elevene får et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære 

opplæringen, slik at det ikke blir nødvendig å henvise eleven til PP-tjenesten og gjøre enkeltvedtak.  

Tidlig innsats - Departementet ønsker at PP-tjenesten, sammen med barnehagen og skolen, skal bidra til at 

det settes inn tiltak raskt når barn og elever er henvist til PP-tjenesten. Departementet vurderer at lang ventetid 

hos PP-tjenester fører til at barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen må vente lenge på 

oppfølging. Det kan også være at barnehager og skoler er usikre på, eller avventende til, å etablere tiltak når det 

foreligger en henvisning, og at de venter med å iverksette tiltak til den sakkyndige vurderingen foreligger. Det 

2
 Se Opplæringslovens § 1-3 Tilpasset opplæring og tidlig innsats, Barnehagelovens § 1 og Rammeplanen 

3
 Utdanningsdirektoratet, Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper. 
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må derfor være et mål at PP-tjenesten skal være tilstede i barnehagen og skolen for å diskutere alternative tiltak 

og strategier som kan iverksettes raskt innenfor rammen av tilpasset opplæring. 

Det er et mål, for departementet, at barnehagen og skolen i samarbeid med PP-tjenesten raskt skal kunne 

vurdere mulige tiltak i læringsmiljøet. Dette kan redusere andelen sakkyndige vurderinger som anbefaler vedtak 

om spesialundervisning. Dette fordi foreslåtte tiltak i undervisningen og i læringsmiljøet viser positiv effekt på 

barnas utvikling og elevenes læring.  

Kvalitet i sakkyndige vurderinger - Departementet ønsker at PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige 

vurderinger av god kvalitet. Vurderingene skal gi et godt grunnlag for å avgjøre om det skal fattes vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, eller om det skal settes inn tiltak innenfor rammen av tilpasset 

opplæring. Sakkyndig vurdering er et viktig element i rettssikkerheten til elevene, og den er et viktig dokument 

for skolen som skal gjennomføre opplæringen og for at barn under opplæringspliktig alder skal få nødvendig 

spesialpedagogisk hjelp. Den sakkyndige vurderingen må være så klar og konkret at den som skal gjøre 

enkeltvedtaket forstår hvilke tiltak PP-tjenesten foreslår.  

Faglig kompetent tjeneste - Departementet foreslo kompetansetiltak som skulle legge til rette for at 

PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger som i større grad tilfredsstiller dagens krav. Som en 

oppfølging av dette ble blant annet «Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten» (SEVU-PPT) 

utarbeidet, for å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PP-tjenesten . 
4

Med utgangspunkt i disse føringene fra stortingsmelding nr. 18 Læring og fellesskap har Utdanningsdirektoratet 

utformet fire kvalitetskriterier, basert på departementets forventninger, for å hjelpe kommunar til å utvikle 

PP-tjenesten .  
5

Metodisk tilnærming 

I gjennomgangen har vi benyttet en rekke ulike kvalitative og kvantitative datakilder.  

Statistikk 

Vi har innhentet og analysert relevant statistikk fra KOSTRA og fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem). 

Dokumentstudier 

Vi har fått tilsendt og gjennomgått sentrale dokumenter fra PP-tjenesten, skolesektoren og barnehagesektoren i 

Bærum kommune. Dette dreier seg blant annet om: 

● Regnskap og budsjett 

● Rutinebeskrivelser 

● Maler (for blant annet henvisninger, sakkyndig vurdering mv.) 

● Oversikt over antallet henvisninger og rehenvisninger 

● Resultater for Bærum kommunes kulturkartlegging 

En fullstendig liste over dokumentasjon finnes i vedlegget litteraturliste. 

Innledende intervjuer 

Vi har gjennomført innledende intervjuer med de mest sentrale lederne og et utvalg representanter fra skoler og 

barnehager. Følgende informanter ble intervjuet. 

● Kommunalsjef barne- og ungdomstjenester 

● Tjenesteleder PP-tjenesten 

● Avdelingsleder i PP-tjenesten (barn, unge og voksne) 

● Avdelingsleder i PP-tjenesten (barnehage, barneskole) 

● Velferdsdirektør 

● Kommunalsjef skole 

4
 Statped, Om SEVU-PPT, 

http://www.statped.no/temaer/sevu-ppt/Strategi-for-etter--og-videreutdanning-av-ansatte-i-PPT/ 
5
 Utdanningsdirektoratet, 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/ 
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● Kommunalsjef barnehage 

● Utvalgte skoleledere 

● Utvalgte barnehagestyrere 

Formålet med de innledende intervjuene var å få grunnleggende kunnskap om Bærum kommune, og især 

PP-tjenesten og samhandlingen med barnehager og skoler. Dette ga oss et grunnlag for datainnsamlingen i 

oppdraget. 

I tillegg arrangerte vi et innledende møte med alle ansatte i PP-tjenesten. 

Spørreundersøkelse 

Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant tre grupper: 

● Ledere og ansatte i PP-tjenesten (88 % svar) 

● Skoleledere og avdelingsledere (57 % svar) 

● Barnehagestyrere og pedagogiske ledere (28 % svar) 

Formålet med undersøkelsen var å innhente kunnskap fra et stort antall ansatte. Funnene fra denne 

undersøkelsen dannet grunnlag for de problemstillingene som vi vurderte behov for å utdype nærmere i 

dybdeintervjuer. 

Dybdeintervjuer 

Vi gjennomførte dybdeintervjuer med informanter som har erfaringer fra alle deler av PP-tjenestens mandat. 

Intervjuene er gjennomført enten individuelt, i par eller i grupper. 

I PP-tjenesten har vi gjennomført følgende intervjuer:  

● Førskoleteam 

● Barnehageteam 1 

● Barnehageteam 2 

● Ungdomsskole- team 

● Språksenter 

● Verneombud 

● Tillitsvalgte 

● Tjenesteleder 

● Avdelingsledere 

 

I skole og barnehage har vi gjennomført følgende intervjuer: 

● Gruppeintervju med barnehagestyrere og pedagogiske ledere 

● Gruppeintervju med spesialpedagoger for barnehage 

● Gruppeintervju med seksjonsledere skole 

● Gruppeintervju med skoleledere 

● Gruppeintervju med kontaktlærere 

● Gruppeintervju med spesialpedagoger/ spes.ped.kontakter skole 

● Gruppeintervju med rektorer og avdelingsledere ved alternative skoler 

 

Vi har også gjennomført intervjuer med foreldre til barnehagebarn med spesialpedagogisk hjelp og elever med 

spesialundervisning. Totalt har vi gjennomført 16 individuelle intervjuer med foreldre fordelt på: 

● Foreldre til barn i barnehage (5) 

● Foreldre til barn i barneskole (5) 

● Foreldre til barn i ungdomsskole (6) 

 

Vi har også intervjuet ansatte i samarbeidende tjenester, herunder barneverntjenesten og 

helsestasjon/skolehelsetjeneste. 

Vi har i tillegg intervjuet eksterne samarbeidspartnere som Habiliteringstjenesten ved Vestre Viken HF, Barne- 

og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Vestre Viken HF og PP-tjenesten i Akershus fylkeskommune. 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsket ikke å delta i fullskala intervju, men det ble gjennomført en kort 

samtale underdirektør i Barnehage- og utdanningsavdelingen. 

Saksgjennomgang 

Vi har gjennomgått syv anonymiserte enkeltsaker, som inneholdt dokumentasjon knyttet til hele saksgangen, 

som blant annet henvisning til PP-tjenesten, pedagogisk rapport, sakkyndig vurdering, vedtak, individuell 

opplæringsplan, mv. Sakene har vært tilfeldig utvalgt.  

Sammenligning med andre kommuner 

Bærum kommune ønsket å få et sammenligningsgrunnlag med andre kommuner som kommunen selv opplever 

som sammenlignbare. I utgangspunktet ønsket Bærum kommune at vi skulle sammenligne med kommunene 

Oslo, Asker, Stavanger og Kristiansand. Da Kristiansand og Oslo ikke ønsket å delta, besluttet oppdragsgiver og 

PwC å invitere Trondheim med, for å få et noe bredere sammenligningsgrunnlag. Selv om Oslo og Kristiansand 

ikke har deltatt i intervjuer og med oversendelse av relevant dokumentasjon, er begge disse kommunene med i 

de komparative studiene hvor offentlig tilgjengelige data (GSI og KOSTRA)  har vært benyttet som kilde. 

Stavanger, Kristiansand og Trondheim er valgt ut på bakgrunn av at de i norsk sammenheng har omtrent 

samme kommunestørrelse som Bærum, mens Asker og Oslo hovedsaklig er valgt ut på grunn av geografisk 

nærhet, samtidig som de er store kommuner.  

De tre sammenligningskommunene har stilt opp gjennom telefonintervjuer og oversendelse av relevant 

dokumentasjon. Informantene har vært leder for PP-tjenesten, dennes overordnede leder, samt en tilfeldig 

utvalgt skoleleder og barnehagestyrer.  

Asker kommune 

Asker kommune er organisert etter en to-nivåmodell med rådmannsnivå og 56 virksomheter fordelt på seks 

tjenesteområder, hvor PP-tjenesten er organisert under Oppvekst og utdanning. Dette tjenesteområdet består 

av fem tjenester: 

● Skolene 

● Barnehagene 

● Barne- og familieenheten 

● Barneverntjenesten 

● Helsetjenester for barn og unge 

PP-tjenesten er organisert under Barne- og familieenheten, i avdeling Pedagogikk, sammen med logopedene og 

Blakstadbukta (ambulerende pedagogisk veiledningsteam for grunnskolene).  

 

Stavanger kommune 

Stavanger kommunes organisering har flere likhetstrekk med Bærums tidligere organisering, hvor 

tjenesteområdet Oppvekst og utdanning består av tre tjenester:  

● Barn, unge og familie 

● Barnehage 

● Skole 

PP-tjenesten er organisert under Skole, sammen med skoleledere for 40 ordinære skoler, Johannes 

læringssenter og Kulturskolen. PP-tjenesten er en selvstendig enhet. Barnehagene er ikke underlagt samme 

kommunalsjef, men under en egen kommunalsjef for barnehage. 

Trondheim kommune 

Rådmannen og kommunaldirektør for oppvekst og utdanning har det overordnede administrative ansvaret for 

tjenesten. I rådmannens fagstab sentralt i kommunen har en rådgiver et særskilt faglig ansvar for oppfølgingen 

av PPT. Trondheim kommune har fire bydeler med hvert sitt desentraliserte PPT-kontor. Hvert kontor har sin 

egen avdelingsleder. Samtlige av de fire tjenestene er organisert under en desentralisert Barne- og 

familietjeneste som også har hver sin tjenesteleder. Barne- og familieenheten inkluderer helsestasjon, 

barnevern, familietiltak og helse/habilitering.  

Vurderinger av datakvalitet 

Gjennomgangen er basert på et omfattende datagrunnlag, og vi har lagt opp til at kvalitative data skal gi mer 

utfyllende kunnskap om kvantitative data. De kvantitative dataene er hentet fra GSI og Kostra. I tillegg har vi 

fått oversendt materiale fra Bærum kommune og de tre sammenligningskommunene Asker, Stavanger og 
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Trondheim. Staten gir føringer for hvordan kommunene skal rapportere på KOSTRA- og GSI-data. Likevel ser vi 

at registreringen ikke er fullt ut standardisert mellom kommunene. Mangel på registrerte data, feilføring av data 

og ulik tolkning av hva som etterspørres i datainnsamlingen kan skape skjevheter kommunene imellom. Ulik 

organisering i kommunene gir også utfordringer når data skal rapporteres. Også i dette prosjektet har vi sett 

slike utfordringer. For eksempel har det vært vanskelig å finne en endelig fasit på bemanningssituasjonen i PPT 

Bærum i perioden 2014-2017. Derfor er det usikkerhet knyttet til det kvantitative datamaterialet fra GSI og 

KOSTRA. 

Vi vurderer å ha gode kvalitative data fra alle grupper av interessenter, som ledere og ansatte fra de mest 

relevante tjenestene, samt sentrale samarbeidspartnere. Vi har også et relativt stort kvalitativt materiale fra 

foreldre, men ingen brukererfaringer fra barn/ungdom.  

I spørreundersøkelsen blant barnehagestyrere/pedagogiske ledere fikk vi en lav svarprosent, noe som svekker 

kvaliteten i disse dataene. Vi opplever imidlertid at de kvalitative intervjuene med representanter for denne 

sektoren gir tilstrekkelig dybdekunnskap til å tegne et godt bilde av denne gruppens erfaringer. Det var 

tilstrekkelig høy svarprosent blant ansatte i PP-tjenesten og blant skoleledere/avdelingsledere i skole til at man 

kan forvente at svarene er generaliserbare.  

Begrepsavklaring 

Nedenfor følger en kortfattet definisjon av sentrale begreper som benyttes i rapporten. 

Individrettet arbeid refererer til barnehager, skoler og PP-tjenestens arbeid med enkeltbarn. PP-tjenestens 

arbeid med å utarbeide sakkyndig vurdering betegnes som individrettet arbeid.  

Systemrettet arbeid refererer til PP-tjenestens mandat om å drive organisasjons- og kompetanseutvikling i 

barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratet har operasjonalisert begrepet, og beskriver at målsettingen med 

det systemrettede arbeidet er at barnehager og skoler skal settes i stand til å tilrettelegge for barn og elever med 

særskilte behov. Innenfor det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten samarbeide med barnehagene om tidlig 

innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.  

Tilpasset opplæring  er et virkemiddel for at alle elever skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell 
6

rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. 

Spesialpedagogisk hjelp. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i for 

eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Dette følger av barnehageloven § 19 a andre ledd. Hjelpen skal bidra 

til barnets utvikling og læring. Hjelpen skal også bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skole og til at 

barnet får nødvendig hjelp, slik at barnets vansker blir avhjulpet på et tidlig tidspunkt . 
7

Spesialundervisning Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på 

spesialundervisning. Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn 

andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. 

Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov . 
8

Individuell opplæringsplan (IOP) Alle elever som får spesialundervisning skal ha en IOP. IOP skal bygge på 

enkeltvedtaket om spesialundervisning. IOP skal bidra til å sikre at eleven får et likeverdig og tilpasset 

opplæringstilbud. Hensikten med en IOP er å utvikle kortfattede og praktiske planer til hjelp i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av opplæringen for elever som har spesialundervisning . 
9

Likeverdig opplæring handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av evner og forutsetninger, 

alder, kjønn, hudfarge, sosial bakgrunn, seksuell orientering, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens 

6
 Utdanningsdirektoratet, 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/hva-er-tilpasset-opplaring/ 
7
 Utdanningsdirektoratet, 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/Rette

n/formal/ 
8
 Utdanningsdirektoratet, 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning---til-deg-som-

er-forelder/ 
9
 Utdanningsdirektoratet, 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/ 
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utdanning eller hjemmets økonomi. Likeverdig opplæring må derfor forstås både på systemplanet i et nasjonalt 

perspektiv med utgangspunkt i lov og forskrifter med læreplaner, og på individplanet for en opplæring tilpasset 

den enkeltes evner og forutsetninger .  
10

Leserveiledning 

 

I kapitlene 2 til 6 presenteres funn knyttet til oppdragets hovedtemaer. 

Kapittel 2 omhandler ressursbruk opp mot resultater. 

Kapittel 3 omhandler PP-tjenestens organisering. 

Kapittel 4 omhandler samarbeidet mellom PP-tjenesten og barnehager, skoler og andre tjenester. 

Kapittel 5 omhandler kompetansen i PP-tjenesten. 

Kapittel 6 omhandler kvaliteten i arbeidet. 

I kapittel 7 drøfter vi hovedfunnene samlet og gir våre vurderinger på sentrale problemstillinger. 

I kapittel 8 presenterer vi våre anbefalinger til videreutvikling av PP-tjenesten. 

 

  

10
 Utdanningsdirektoratet, https://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Likeverdig_opplaring_brosjyre.pdf 
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2. Ressursbruk  

Dette kapittelet belyser ressursbruken i PP-tjenesten når det gjelder bemanning, økonomiske rammer og 

arbeidsmengde. Vi ser også på hvordan PP-tjenesten prioriterer sine tilgjengelige ressurser mellom det 

individrettede og systemrettede arbeidet. Dette kapittelet viser også omfanget av spesialpedagogiske tiltak i 

Bærum kommune. 

Ressurssituasjonen i PP-tjenesten 

Bemanningen i PP-tjenesten 

Det har vært utfordrende å fremskaffe godt kvalitetssikrede tall på den faktiske bemanningssituasjonen i 

PP-tjenesten for de fire siste årene. Det er flere forhold som medfører usikkerhet, blant annet at to det har blitt 

avdekket feilrapportering til GSI for 2017, vakante stillinger og vikarer som har erstattet langtidssykemeldte, 

samt at tjenesten i perioder har hatt flere stillinger enn hva budsjettet tillater. I tillegg har to ulike tjenesteledere 

innrapportert tall til GSI for henholdsvis 2014-2015 og 2016-2017, som medfører usikkerhet knyttet til 

utviklingen i antall årsverk.  

De best kvalitetssikrede tallene vi har innhentet på antallet årsverk i PP-tjenesten fremkommer av tabellen 

nedenfor, fordelt på PP-rådgivere, administrasjon og andre typer stillinger. 

Tabell 1 Utvikling i antall årsverk i PP-tjenesten i Bærum  

 
  2014 2015 2016 2017 

PP-rådgivere 34,5 31,8 29 27,5 

Språksenteret 2,5 2,5 2,5  2 

Administrasjon 5,3 5 5,5 4,8  

Ekstern utreder    1 

Totalt 42,3 39,3 37 35,3 

Rådgiverteamet 5 5 Rådgivereteamet 

overført til 

skoleadm. 1.1.2016 

 - 

 

Tallene tyder på at bemanningen i PP-tjenesten var høyere i 2014 og 2015 enn i 2017. Det ser ut til å ha vært en 

reduksjon i antallet PP-rådgivere på syv årsverk fra 2014 til 2017. Det har også vært en liten reduksjon i antallet 

merkantile ressurser, registrert som administrasjon. 

Fra 2012 til 2015 hadde PP-tjenesten også fem skolefaglige rådgivere som utgjorde et rådgiverteam. Teamet var 

ifølge skolesektoren i kommunen lagt til PP-tjenesten i mangel av stab eller annen egnet organisatorisk enhet 

under skolesektoren. Øvrig reduksjon på antallet årsverk er ifølge PP-tjenesten delvis gjennomført som en følge 

av kutt i budsjettrammen (som beskrives nærmere under overskrift “Kostnadene til PP-tjenesten” lenger ned) 

og delvis som en følge av behov for å balansere lønnsbudsjettet.  
11

11
 Årsverk i PP-tjenesten består av alle faste stillinger (uten vikarer og eksterne) som også rapporteres til GSI. 

Det er et avvik mellom denne rapporteringen og oversikten over antall årsverk som er mottatt fra PP-tjenesten 
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Bemanning sammenlignet med andre kommuner 

For å belyse bemanningssituasjonen i PP-tjenesten i Bærum er det interessant å sammenligne med 

bemanningen i andre kommuner. Gitt at kommunene har ulik størrelse, anser vi det som mest relevant å 

sammenligne antallet årsverk i PP-tjenesten med antallet barn og unge i PP-tjenestens målgruppe, som er barn i 

alderen 1 - 16 år. Grafen under viser bemanning i forhold til målgruppen for Bærum og fem andre kommuner 

for skoleåret 2017/2018. Tallmaterialet er innhentet fra GSI, hvor tallmaterialet for Bærum er justert etter 

intern kvalitetssikring. Dette er ikke gjort tilsvarende grundig for de andre kommunene, og tallene er derfor noe 

usikre. 

 
12

Figur 1 Andel årsverk i PP-tjenesten per innbygger i alderen 1 - 16 år, skoleåret 2017/2018, sammenligning 

mellom kommuner 

 

Tallene indikerer at PP-tjenesten i Bærum kommune i skoleåret 2017/18 har noe lavere bemanning enn 

gjennomsnittet i disse kommunene (0,140 % versus 0,158 %).  

I tillegg til usikkerhet knyttet til datamaterialet, er det også andre forhold som medfører at sammenligningen av 

årsverk i PP-tjenesten mellom kommuner er utfordrende. Blant annet har kommunene organisert det 

systemrettede arbeidet (organisasjons- og kompetanseutvikling i skoler og barnehager) ulikt. I enkelte 

kommuner ivaretas dette i stor grad av PP-tjenesten, mens andre i større grad har lagt dette ansvaret utenfor 

PP-tjenesten, for eksempel til et veiledningsteam. Flyttingen av de fem skolefaglige rådgiverne til skolekontoret i 

2015 og flytting av veiledningsteam til barnehagesektoren våren 2018 illustrerer dette. 

Kostnadene til PP-tjenesten 

Nettokostnaden til PP-tjenesten i Bærum er redusert fra 37,8 mill. kr. i 2014 til 31,9 mill. kr. i 2017, en nedgang 

på 5,9 mill. kr. i perioden. I henhold til kommunens handlingsprogram har PP-tjenesten hatt en 

rammereduksjon fra 2014 til 2017 på 5,8 mill. kr., hvorav 3,9 mill. kr. skyldes flytting av rådgiverteamet til 

direkte. I GSI-statistikken har antall stillinger gått ned med 10,8 årsverk fra 2014 til 2017. Avvikene skyldes 

ulike tellemåter (hyppighet og muligens andre forhold). 
12

 Tallene er justert for uttrekk av logopeder i kommuner som har dette under PPT. Bærum kommune har sine 

logopeder organisert under Haug skole og ressurssenter. I tillegg har vi trukket ut tre årsverk for Bærum 

kommune som er rapportert dobbelt til GSI i 2017. Vi har ikke gjort en tilsvarende kvalitetskontroll av de andre 

kommunenes GSI-rapportering. 
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skole. Det resterende rammekuttet i perioden utgjør 2 mill. kr. Størrelsen på kuttet i rammene samsvarer 

imidlertid ikke med den nevnte reduksjonen på syv årsverk, som beskrevet ovenfor. Det har vært utfordrende å 

finne fullgode forklaringer på dette, men nedgangen i årsverk ser ikke ut til å skylde en bevisst reduksjon i 

rammene.  

 

 

Figur 2 Utvikling i nettokostnader for PP-tjenesten i Bærum kommune i perioden 2014-2017 

 

Kostnader sammenlignet med andre kommuner  

Bærum kommune har lavere nettokostnader til PP-tjenesten i forhold til antallet innbyggere i målgruppen 1 - 16 

år enn Stavanger og Asker kommune, men høyere nettokostnader fordelt på innbyggere enn Trondheim 

kommune. 

 13

13
 Siden Bærum har organisert logopeder utenfor PP-tjenesten, og disse ikke inngår i tjenestens nettokostnad, 

har vi i denne grafen justert regnskapstallene til Stavanger, Asker og Trondheim, slik at lønn og sosiale utgifter 

til logopeder er trukket ut basert på en gjennomsnittlig årslønn for stillingsgruppen. 
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Figur 3 Nettokostnader i PP-tjenesten i 2017 i forhold til nettokostnad per innbygger i alderen 1 - 16 

år, sammenligning mellom kommuner 
 

Kostnader til saksbehandling 

De nøyaktige kostnadene til saksbehandling kan ikke beregnes nøyaktig. Man kan grovt estimere dette ved å 

fordele PP-tjenestens regnskap (31.889.000 kr i 2017) på antallet saker (2126 i 2017) multiplisert med andelen 

tid som er estimert benyttet til sakkyndighetsarbeid (71,5 %). Denne svært grovmaskede beregningen viser at 

kostnaden per sak i PP-tjenesten i Bærum var kr. 10.724 i 2017.  
14

 

Om saksmengden i PP-tjenesten 

En sentral driver for ressursbruken i PP-tjenesten er antallet henvisninger fra barnehager og skoler om 

sakkyndig vurdering av behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning . Det er noe usikkerhet 
15

knyttet til tallene vedrørende saksmengde, av sammensatte årsaker. Frem til 2016 sto en rekke saker åpne, selv 

om PP-tjenesten hadde ferdigstilt sakkyndig vurdering og ikke arbeidet aktivt med en sak. Det var også lang 

saksbehandlingstid, noe som blir nærmere omtalt nedenfor. I 2017 ble det innført en praksis med å skrive 

ettårige sakkyndige vurderinger og vedtak, og at barnehagene og skolene måtte rehenvise barnet til PP-tjenesten 

for ny sakkyndig vurdering dersom det fortsatt var behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 

Det har også kommet frem usikkerhet knyttet til om det kun er henvisninger om sakkyndig vurdering som 

registreres som en sak, eller om også andre typer henvendelser registreres som en sak, for eksempel 

konsultasjoner eller forespørsler om veiledning. Andre kommuner mottar også henvisninger på systemsaker, 

men dette gjøres ikke i Bærum, og vi har ikke tallmateriale til å skille ut saker som gjelder sakkyndig vurdering 

og saker som gjelder veiledning eller lignende. 

Nøkkeltallet “totalt antall saker i PP-tjenesten” inneholder årets nyhenvisninger og rehenvisninger, samt antall 

pågående saker som av ulike årsaker ikke er avsluttet. Det totale antallet saker i PP-tjenesten i Bærum 

kommune økte med 479 saker fra 2016 til 2017,  fra 1.647 til 2.126 saker. Økningen tilsvarer omtrent antallet 

nyhenviste saker (421), pluss antall rehenviste saker (528), minus antall avsluttede saker (545) i 2017, som i 

sum utgjør 404 saker. Avviket på 75 saker kan skyldes at PP-tjenestens fagsystem har en svak rapportgenerator 

for statistikk for nyhenvisninger og rehenvisninger, at data i fagsystemet registreres med feil (datoer etc.) eller 

at statistikken for nyhenviste og rehenviste saker registreres manuelt i excel, med den risikoen for feil som dette 

innebærer. Antallet saker i 2017 var relativt likt som i 2014 og 2015. 

Grafen nedenfor illustrerer antallet nyhenviste saker fordelt på førskole, barneskole og ungdomsskole.  

14
 Summen av oppgitt tid benyttet til sakkyndige vurderinger 56% + halvparten av tid benyttet til egen 

fagutvikling (6%/2=3%) + tid benyttet til andre oppgaver (25%/2=12,5%) = 71,5% (Tallene er hentet fra 

spørreundersøkelsen til de PPT-ansatte). I denne beregningen er ikke kostnader til bygg, fellesadministrative 

ressurser m.m. tatt inn. Tallene er heller ikke grundig analysert med tanke på feilkilder som varierende tidsbruk 

for ulike typer saker, noe som kan endres over tid med ulik type praksis knyttet til arbeidet med sakkyndig 

vurdering. 
15

 Opplæringslova § 5-3 og Barnehageloven § 19 d. 
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Figur 4 Utvikling i nyhenviste saker til PP-tjenesten i Bærum kommune i perioden 2014 - 2017 

Antall nyhenviste saker har totalt sett vært fallende fra 2014 og frem til i dag. Det største fallet har skjedd i 

førskolen, der antall nyhenvisninger er redusert med 63 saker i perioden. Det har også vært et fall i antall 

nyhenvisninger i ungdomsskolen (-26) og voksenopplæringen (-25), mens tilsvarende antall saker i barneskolen 

har holdt seg relativt stabilt (+6). 

I 2017 mottok PP-tjenesten til sammen 528 rehenvisninger: 86 i førskole, 318 på barneskolen, 122 på 

ungdomsskole og to blant voksne. Rehenvisninger er ikke talt i årene før 2017. I 2016 ble hele 929 saker 

avsluttet mot kun 545 saker i 2017. Det store antallet avsluttede saker i 2016 skyldes at sakene fortsatt var åpne 

selv om PP-tjenesten ikke var aktivt inne i saken. 

Saksmengden ser samlet sett ut til å ha økt noe fra 2014 til 2017, men det er usikkert tallmateriale. I og med at 

tallet på nyhenvisninger er redusert, skyldes økningen i saksmengden først og fremst at tjenesten har fått 

rehenvisninger i en del saker, som følge av kortere varighet på sakkyndige vurderinger.  

 

Saksmengde per ansatt 

For å belyse saksmengden per ansatt i PP-tjenesten kan man fordele det totale antallet saker per årsverk. Som 

nevnt er det usikkerhet til både antallet årsverk og til antallet saker, så funnene må tolkes med forsiktighet. I 

grafen nedenfor viser en sammenligning av antall saker per årsverk i PP-tjenesten i kommunene Bærum, 

Stavanger, Asker og Trondheim. I tillegg vises totalt antall saker og antall avsluttede saker med verdiene oppgitt 

i høyre y-akse.  Siden Stavanger, Asker og Trondheim har organisert logopedene under PP-tjenesten, er både 

ansatte logopeder og et estimert antall logopedsaker trukket ut i grafen nedenfor. 
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Figur 5 Antall saker totalt per årsverk og antall avsluttede saker per årsverk, sett opp mot totalt antall 

årsverk for 2017, sammenligning mellom kommuner 

Tallmaterialet indikerer at PP-tjenesten i Bærum og Stavanger kommune har høyest antall saker per årsverk 

(henholdsvis 60 og 59 saker per årsverk), etterfulgt av Trondheim. Asker skiller seg ut ved å ha lavest antall 

saker per årsverk, og samtidig vesentlig flere avsluttede saker per årsverk. Vi har ikke kunnskap om årsaker til 

dette.  

Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan være ulik praksis for hvilke henvendelser kommunene 

registrerer som en sak og hvordan selve tellingen av antall saker utføres. Henvisningspraksis varierer også 

mellom kommunene. En årsak til at Bærum kommune ligger høyt, er at vedtakene har hatt ett års varighet, samt 

at en del saker rehenvises. I Trondheim  praktiserer PP-tjenesten at alle saker som har vært passive i seks 
16

måneder skal avsluttes. Dersom det viser seg at det likevel er behov for assistanse fra PP-tjenesten, vil disse bli 

rehenvist. I Stavanger vurderer ikke PP-tjenesten gamle saker på nytt, men håndterer likevel forholdsvis mange 

saker per årsverk. 

Samlet sett har grafen som det kommer frem over mange begrensninger. Særlig problematisk vil den være som 

styringsverktøy dersom målet er å styre ressursene i retning av mer systemrettet arbeid. 

En relativt sterk prioritering av det systemrettede arbeidet vil påvirke saker per årsverk direkte. Bærum 

kommune har, som vi skal se, ikke prioritert dette de siste årene. Dette kan påvirke statistikken og være en årsak 

til at PP-tjenesten i Bærum kommune har relativt mange saker per saksbehandler.  

Fristbrudd i saksbehandlingen 

En sentral årsak til at den eksterne gjennomgangen av PP-tjenesten ble iverksatt, er at det ble avdekket at 

PP-tjenesten har hatt brudd på saksbehandlingsfristen på sakkyndige vurderinger, som er tre måneder fra 

henvisningsdato. I forbindelse med gjennomgangen har tjenesteleder fått utarbeidet oversikt over 

henvisningsdato og dato da sakkyndig vurdering forelå. PwC har analysert datagrunnlaget. 

16
 Antall saker totalt for Trondheim PPT inneholder nyhenvisninger, rehenvisninger og pågående saker for barn 

i barnehage- og grunnskolealder. 
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Figur 6 Andel saker med lovbrudd i form av brudd på tidsfrist 

I 2014 hadde PP-tjenesten fristbrudd i 45 prosent av sakene. I ytterligere 17 % av sakene ble det kun utarbeidet 

en utredningsrapport eller tiltak om logoped, mens det i 15 % av sakene manglet dokumentasjon. I kun 23 % av 

sakene ble fristen om tre måneders saksbehandlingstid innfridd. Grafen synliggjør at situasjonen har blitt 

ytterligere forverret i 2015 og særlig i 2016.  

Tabell 2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid målt i antall dager, utvikling 2014-2016, fordelt på barnehage, 

barneskole og ungdomsskole 

 Barnehage Barneskole Ungdomskole Voksen Totalt 

2014 137 197 121 119 158 

2015 145 203 120 22 158 

2016 180 176 161 56 174 

*I tillegg kommer saker med manglende dokumentasjon eller hvor det kun foreligger 

utredningsrapport/logoped. 

Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt 158 dager i 2014. Dette utgjør omkring 5 mnd. I 2016 hadde 

saksbehandlingstiden økt ytterligere, til 5 mnd og 2 uker. Barneskoleteamet har hatt lengre saksbehandlingstid 

enn barnehageteamet og ungdomsskoleteamet i 2014 og 2015, men i 2016 har saksbehandlingstiden vært lengre 

i både barnehage og ungdomsskole, mens den er redusert i barneskole. 
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Figur 7 Nyfordelte saker fordelt per måned, 2014 - 2016 

Som det fremkommer av figuren varierer antallet nyhenvisninger til PP-tjenesten mye mellom månedene i året. 

Måneden med høyest antall nyhenvisninger har variert noe fra 2014 - 2016, men vi ser likevel en tydelig 

opphopning av saker i perioden mars til juni, samt til dels i perioden september til november. Flere informanter 

har i intervjuer formidlet denne tendensen, at henvisningene øker utover våren. Det betyr at selv om 

PP-tjenesten var ajour med sakene per januar 2018, er det sannsynlig at restanser og fristoverskridelser øker 

utover våren. 

PP-tjenesten i Stavanger og Asker kommune oppgir at de også har utfordringer med å klare 

saksbehandlingsfristen. Dette gjelder særlig barnehagene. PP-tjenesten i Asker oppgir at de også har jobbet 

hardt for å få bort ventelister. De har redusert ventetiden mye, men strever fortsatt med at noen saker har lengre 

behandlingstid enn tre måneder.  

 

Prioriteringen av PP-tjenestens ressurser 

Prioritering mellom sakkyndighetsarbeid og systemrettet arbeid 

Nasjonalt opereres det med et skille mellom individrettet og systemrettet arbeid. Det individrettede arbeidet 

kan deles inn i seks faser, og handler om prosessen med å gi spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning til 

barn og elever. Når det gjelder systemrettet arbeid gir Utdanningsdirektoratet følgende eksempler på hva 

PP-tjenestens systemrettede arbeidsoppgaver kan være : 17

● “bistå i utviklingsprosjekter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, for eksempel Språkløyper og 

Vurdering for læring 

● bistå i tverrfaglige samarbeidsfora, for eksempel tverrfaglige team og tidlig innsatsteam 

● gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser 

● bistå i individsaker som kan styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til å oppdage vansker 

tidligere og sette i verk tiltak på et tidligere tidspunkt 

● bistå, holde innlegg, arrangere møter for foreldre, pedagoger, lærere og ledere om faglige og sosiale 

temaer, for eksempel om bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon, 

psykososial utvikling 

● bistå, utarbeide rutiner, holde innlegg, arrangere møter for pedagoger, lærere og ledere om strukturelle- 

og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle opplæringsplaner, bruk av 

kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner” 

17
 Utdanningsdirektoratet, 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/ 
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I nasjonale føringer er det presisert at PP-tjenesten må jobbe mer systemrettet med veiledning av ansatte og 

med organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehager og skoler.  Samtidig har fokuset på rettighetene til 
18

barn med særskilte behov ikke sett ut til å avta.  
19

Bærum kommune har også vært preget av prioriteringsdiskusjonen, mellom individrettet arbeid og systemrettet 

arbeid. PPT i Bærum har ifølge en rekke kilder prioritert det individrettede arbeidet høyt de siste årene. Siden 

august 2017 har det sakkyndige arbeidet vært prioritert svært høyt, med resultat at det systemrettede arbeidet 

har vært sterkt nedprioritert.  
20

Bakgrunnen for prioriteringen de siste månedene var at tjenesten synliggjorde ventelister på henvisninger som 

hadde blitt liggende i opptil tolv måneder, noe som er et brudd på lovkravet om saksbehandling innen 3 

måneder. En årsak til at disse ventelistene oppstod var at det ikke hadde vært systemer for å avdekke 

saksbehandlingstid og at det ikke hadde vært systemer for å følge dette opp. I løpet av høst og vinter har PPT i 

stor grad lyktes med å få unna etterslepet på restanser i saksbehandlingen, men som analysen over viser, er det 

svært sannsynlig at PPT våren 2018 opplever sesongvis flere henvisninger og at restansene vil øke igjen.  

Gjennom spørreundersøkelsen fanget vi opp ansattes synspunkt på prioriteringen mellom systemrettet arbeid 

og sakkyndighetsarbeid. Ledere i skolen og ansatte i PP-tjenesten opplever at sakkyndighetsarbeidet tar det aller 

meste av arbeidstiden og at det er lite tid igjen til systemarbeid: 

PP-ansatte vurderte i gjennomsnitt prioriteringen mellom ulike aktiviteter som følger:  

● Sakkyndige vurderinger 56% 

● Systemrettet arbeid 14% 

● Egen fagutvikling 6% 

● Andre oppgaver 25%  
21

Skolelederes opplevelse av dagens ressursbruk var som følger: 

● Sakkyndige vurderinger 83% 

● Systemrettet arbeid 17%  

Disse funnene ble bekreftet i dybdeintervjuene med både representanter fra barnehage og skole, som opplevde 

at de ser lite til PP-tjenesten og at de arbeider lite på systemnivå.  

Denne situasjonen forklares blant ledelse og enkelte ansatte i PP-tjenesten med at tjenesten høsten 2017 

nærmest utelukkende har prioritert arbeidet med sakkyndige vurderinger for å ikke bryte tremånedersfristen 

for saksbehandlingen. Det vises også til at det systemrettede arbeidet har vært forsømt også lenge før sommeren 

2017. 

Skolenes og ansattes syn på prioriteringen mellom 

sakkyndighetsarbeid og systemrettet arbeid 

Tilbakemeldingen fra skolelederne i spørreundersøkelsen var at de ønsket en betydelig styrking av det 

systemrettede arbeidet. De ønsket en nær 50/50-fordeling mellom systemrettet arbeid og sakkyndighetsarbeid. 

Ansatte i PPT ønsket også en betydelig dreining i retning av mer systemrettet arbeid.  

Ansatte i PP-tjenesten opplever samtidig at nærmest alt fokus er på sakkyndighetsarbeidet. Signalene fra 

dybdeintervjuene med de ansatte var relativt entydige. 

18
 Se blant annet St.meld 18 (2010-2011) “Læring og fellesskap” og senest fra regjeringens nedsatte 

ekspertgruppe “Inkluderende fellesskap for barn og unge”, Nordahl m.fl., 2018. 
19

 Se blant annet Barneombudets rapport “Uten mål og mening fra 2017”. 

http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/03/Bo_rapport_enkeltsider.pdf 
20

 Spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. 
21

 Angående “Andre oppgaver”. Tjenesteleder, to avdelingsledere og en merkantil ansatt trekker opp talet til 

25%n. Blant PP-rådgiverne er tidsbruken til andre oppgaver anslått til mellom 15 og 20 %. Vi har ikke 

detaljkunnskap om hvilke oppgaver som inngår i “andre oppgaver” for rådgiverne, men det kan dreie seg om 

blant annet reisetid og interne møter. 
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De ansatte i PP-tjenesten opplever heller ikke at det systemrettede arbeidet verdsettes, og flere oppgir til og med 

at de velger å prioritere systemrettet arbeid på tross av ledelsens signaler. Ansatte i PPT opplever at det er et 

sterkt fokus på å telle produksjonen av sakkyndige vurderinger, men at aktiviteten på det systemrettede arbeidet 

ikke registreres og gir uttelling. 

Flere informanter påpeker at det i realiteten ikke er et skarpt skille mellom sakkyndighetsarbeid og 

systemarbeid. Flere i Bærum kommune og i de komparative kommunene understreker at det er viktig å være 

mye ute i skoler og barnehager (systemrettet arbeid) for å forstå konteksten man skriver sakkyndige vurderinger 

for. Flere informanter i Bærum kommune hevder at det sakkyndige arbeidet lider under mangel på prioritering 

av det systemiske arbeidet. Flere opplever PP-tjenesten som fraværende, og deres manglende kjennskap til 

skolene svekker kvaliteten i sakkyndighetsarbeidet. PP-tjenesten har ifølge mange en svak kjennskap til 

skolenes pedagogiske arbeid. 

Barnehagesektorens syn på prioriteringen mellom individrettet og 

systemrettet arbeid 

Barnehagesektoren har med sin organisering, som skiller seg mye fra skolesektoren, andre forutsetninger for de 

krav og ønsker som rettes til PP-tjenesten. Bærum kommune har rundt 150 barnehager som inkluderer både 

små familiebarnehager og store barnehager med flere avdelinger og mer enn 100 barn. Den spesialpedagogiske 

hjelpen gis av rundt 50 spesialpedagoger som fordeles på flere barnehager og som reiser mellom dem. Der 

skolesektoren har skolene som “brukere” av PP-tjenesten, har barnehagesektoren barnehager (med styrere og 

pedagogiske ledere) og spesialpedagogene som “brukere” av PPT.  

Dybdeintervjuene med barnehagestyrerne bekreftet ønsket om en sterkere innsats innen det systemrettede 

arbeidet fra PPT. Manglende tilstedeværelse i barnehager og i samarbeidsmøter/ overføringsmøter ble trukket 

frem av flere som problematisk. Som i skolene ble den manglende tilstedeværelsen også problematisert med 

tanke på å kunne skrive gode sakkyndige vurderinger.  

Særlig behovet for veiledning oppleves som viktig i barnehage. Dette bekreftes også i flere av rådene som ble gitt 

gjennom den elektroniske spørreundersøkelsen. Veiledningen av ansatte i barnehagene blir i hovedsak håndtert 

av spesialpedagogene. Spesialpedagoger ved barnehagekontoret erfarer også at PP-tjenesten ikke har tid til å 

jobbe systemrettet lengre, til forskjell fra tidligere. Spesialpedagogene er også relativt tydelige på nytteverdien 

av systemrettet arbeid, og at det kan bidra til å unngå enkelte vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Enkelte pekte 

på at potensialet er særlig stort for barn med sosio-emosjonelle vansker. Også spesialpedagogene mener å ha 

observert at de gangene ansatte i PPT deltar i systemrettede aktiviteter, skjer dette på tross av ledelsens 

prioriteringer. 

Informantene fra barnehagesektoren kunne avslutningsvis i den elektroniske spørreundersøkelsen gi et råd til 

PP-tjenesten: “Hvilke råd vil du gi for å lykkes med utviklingen av PP-tjenesten?“. 64 av 172 informanter valgte 

å formulere råd. 33 av disse oppfordret til mer systemrettet arbeid. Det ble blant annet bedt om at PP-tjenesten: 

● holder kurs 

● gir veiledning til personalet 

● deltar i informasjonsmøter med foreldre 

● observerer barn 

Samtidig uttrykte også mange informanter et behov for raskere saksbehandlingstid for sakkyndige vurderinger. 

Mange informanter så også ressursutfordringene som lå i et ønske om en styrkning av både 

sakkyndighetsarbeidet og av det systemrettede arbeidet. Mange informanter i barnehagene signaliserte dermed 

et ønske om en ressursmessig styrking av PP-tjenesten. 

Samlet sett ser vi at behovet fra barnehagene knyttet til en styrking av det systemrettede arbeidet heller ikke er 

imøtekommet. Utfordringen vil nok her, i enda større grad enn for skolesektoren, være å finne (systemiske) 

arenaer hvor de årsverkene som jobber med barnehage i PP-tjenesten kan tilføre størst verdi. PP-tjenesten 

forholder seg som vist til rundt 50 spesialpedagoger og rundt 150 barnehager.  

Andre kommuners prioritering 

De tre kommunene vi har sammenlignet med har forsøkt å prioritere systemarbeidet mer aktivt og har til dels 

lykkes med dette: 
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I Trondheim kommune formidlet flere at det å vri ressursene fra individrettet til systemrettet arbeid er et 

overordnet mål i kommunen. Samtidig oppgir også flere informanter fra Trondheim kommune at det 

sakkyndige arbeidet stjeler mer ressurser fra det systemrettede arbeidet enn det som er ønskelig.  

I Asker kommune understrekes det at sakkyndighetsarbeidet nok belegger mest tid, men informantene 

oppgir samtidig at systemarbeidet hos dem har høy prioritet. En informant uttalte: “Min erfaring er at vi har 

hatt god hjelp når vi har hatt systemsaker.” En annen modererte dette noe, men fikk også fram at det hadde 

vært en positiv vridning av ressurser: “Hovedvekta er utredning og sakkyndige vurderinger …. , (men) vi 

opplever stor forbedring (på systemarbeidet)”.  

Stavanger kommune gav lignende karakteristikker av sin prioritering mellom systemrettet arbeid og 

sakkyndighetsarbeid. 

Opplevd nytte av arbeidet med sakkyndige vurderinger 

Den sterke prioriteringen av sakkyndighetsarbeidet og den begrensede etterlevelsen av PP-tjenestens mandat 

knyttet til det systemrettede arbeidet fremstår som ytterligere problematisk sett i lys av en rekke informanters 

relativt kritiske vurdering av den reelle verdien av sakkyndighetsarbeidet til PPT.  

Ansatte i PP-tjenesten i Bærum kommune setter selv spørsmålstegn ved nytteverdien av sakkyndighetsarbeidet 

som gjøres som utgangspunkt for det tilbudet som gis til barn og elever. Ansatte viser blant annet til at de 

sakkyndige vurderingene ikke nødvendigvis følges opp i det praktiske tilbudet som gis til barn og elever i 

kommunen. IOPene kan ta opp i seg kvaliteter fra de sakkyndige vurderingene uten at dette omsettes i praksis. 

Noen peker også på at kvaliteten i IOPene ofte ikke er god nok og fungerer som det arbeidsverktøyet det er ment 

å være. Ansatte i PP-tjenesten uttrykte også at grunnlaget for å evaluere spesialundervisningen, som følger av 

sakkyndighetsarbeidet, er svakt.  

Spesialpedagogene som jobber inn i mot barn i barnehager med spesialpedagogiske behov er også spørrende til 

effekten av de spesialpedagogiske tiltakene, og det ble uttalt at de ikke kjenner effekten av spesialpedagogisk 

hjelp. Samtidig mente spesialpedagogene at spesialpedagogisk hjelp nytter, men at det sammensatte forholdet 

mellom årsak og virkning innen arbeidet med barn med særskilte behov vanskeliggjør effektmålinger. 

Spesialpedagogene var også kritiske til forholdet mellom sakkyndig vurdering og praktiske spesialpedagogiske 

tiltak. Denne linken ble opplevd som svak, i likhet med sitatene gjengitt fra ansatte i PP-tjenesten. 

Også informanter fra alle de tre komparative kommunene uttrykker en lignende selverkjennelse av at hele 

sløyfen fra sakkyndige vurderinger til den praktiske gjennomføringen av det spesialpedagogiske tilbudet 

nærmest ikke evalueres samlet sett. Også PP-tjenestene i de komparative kommunene synliggjør at PP-tjenesten 

i begrenset grad deltar i vurderingen av oppfølgingen av det spesialpedagogiske tilbudet som gis. 

Potensialet for å dreie ressursbruken i retning av mer systemrettet 

arbeid 

Ledelse og ansatte i PP-tjenesten uttrykker frustrasjon over at det er krevende finne tid til systemarbeid. Som 

beskrevet ovenfor, er skoler og barnehager frustrerte over mangelen på systemrettet arbeid fra PP-tjenestens 

side. Hvilke potensialer har vi så funnet knyttet til en vridning av ressurser over til det systemrettede arbeidet? 

En rekke informanter stiller seg, som vi har vist, kritiske til den sterke prioriteringen av sakkyndighetsarbeidet, 

og flere sier eksplisitt at ressurser bør overføres fra sakkyndighetsarbeid til systemarbeid - til “mer 

verdiskapende arbeid” som en ansatt uttrykte det. Flere forklarte denne prioriteringen med det som ble omtalt 

som en relativt snever tolkning av opplæringsloven fra PPT-ledelsens side.  

Det ble også vist til at det de siste årene har vært en relativt markant innskjerping av kravene til kvalitet i 

sakkyndighetsvurderingene. De fleste ansatte i PP-tjenesten anerkjente behovet for deler av innskjerpingene 

som hadde vært, men mange mente at pendelen nå hadde svingt for langt til den andre ytterkanten. Som del av 

denne innskjerpingen var det i august 2017 utarbeidet en ny mal med et mer omfattende krav til innhold enn 

tidligere. 

Et annen praksisendring ble det også vist til fra ledere og ansatte som kan binde opp kapasitet til arbeidet med 

individsaker. Ansatte hadde nå to til fire individsaker om gangen, og disse benyttet de rundt en måned på å 

ferdigstille. Tidligere hadde hver ansatt hatt flere saker gående til enhver tid.  

Gjennomgang av PP-tjenesten 25 av 71 
PwC 



30/18 Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - endring av prosjektplan - 18/00006-3 Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - endring av prosjektplan : Gjennomgang av pp-tjenesten i Barum

 

PP-tjenesten har hatt fagsystemet PPI, og er i gang med å anskaffe nytt fagsystem. Det eksisterende systemet 

oppleves å være til hinder for effektivt arbeid, blant annet på grunn av at systemet er tungvint å bruke og at det 

henger seg opp. Det er store forventninger om effektiviseringstgevinster etter at nytt fagsystem er implementert.  

Ansatte i PP-tjenesten uttrykte i gruppeintervjuer at det kun er sakkyndige vurderinger som “telles”. 

Systemrettede aktiviteter registreres ikke, noe som de ansatte hevdet automatisk medførte en nedprioritering av 

systemarbeidet. For eksempel kunne kommunen valgt å registrere antall timer benyttet til veiledning av lærere, 

antall avholdte kurs, lærernes tilfredshet med PPTs rådgivning osv. I tillegg til ledelsens fokus på individsakene, 

ble fylkesmannens, lokalpolitikernes og medias fokus på individsakene og særlig fristbruddene opplevd som 

sterkt retningsgivende for de prioriteringer som ble gjort. Fylkesmannen, ved underdirektør for barnehage og 

utdanningsavdelingen, bekreftet også i samtale at deres tilsyn i kommunene har vektlagt individrettigheter. 

Fylkesmannen baserer innretningen av sine tilsyn på veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet.  
22

Sammenlignbare kommuner 

De komparative kommunene viste til ulike typer tiltak for å finne mer tid til det systemrettede arbeidet innenfor 

en krevende ressurssituasjon: 

Asker kommune viser til følgende tiltak: 

● Systemsaker settes opp på samme liste som individsaker 

● Det er opprettet egen stilling som kun skal jobbe med systemsaker 

● Effektivisering av skriving av sakkyndighetsvurderinger 

● Samling av dysleksisaker hos få rådgivere - “Her kan man utrede effektivt” 

 

Stavanger kommmune viser til følgende tiltak: 

● Endring av alle maler for å effektivisere saksflyt 

● Systematisk arbeid med godt språk i sakkyndighetsvurderingene  

● Økt fokus på “bestillingen” fra henviser - å begrense utredning til den konkrete utfordringen 

 

Trondheim kommune viser til følgende tiltak: 

● Gjennomgripende og langsiktig overordnet fokus på en dreining fra sakkyndige vurderinger til 

systemrettet arbeid 

● Aktiv “tilgjengeliggjøring av personalet for skoler og barnehager (mer “åpen tid” og mer utetid i skoler 

og barnehager) 

● Konsultasjoner før henvisning 

● Egen henvisning for systemsaker 

 

Samtidig som  de andre kommunene viste til konkrete tiltak for å prioritere systemarbeidet mer, var det en 

gjennomgående tilbakemelding at sakkyndighetsarbeidet tok det meste av tiden og at det var krevende å lykkes 

så godt som man ønsket med en omprioritering. 

 

Ressursbruk i barnehager og skoler til spesialpedagogisk 

hjelp og spesialundervisning 

Skolene fatter selv vedtak om spesialundervisning, mens vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen fattes 

av kommunens sentraliserte barnehagekontor. Vedtakene bygger på sakkyndig vurdering utarbeidet av 

PP-tjenesten. Praksisen knyttet til de sakkyndige vurderingene forklarer til dels graden av press på 

barnehagesektorens og skolenes spesialpedagogiske ressurser. 

  

22
 https://reflex.udir.no/Egenvurdering 
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Andelen barnehagebarn som får ekstra ressurser 

 

 

Figur 8 Andelen barnehagebarn som får ekstra ressurser i forhold til alle barn i barnehage. Fordeling mellom 

kommuner og utvikling i perioden 2014 - 2017. 

Med styrket tilbud til førskolebarn menes tilbud til funksjonshemmede (inkludert skyss der dette er en del av 

tilretteleggingen av tilbudet til barnet, spesialtilbud inkl. PPT), tospråklig assistanse, materiell anskaffet til 

enkeltbarn eller grupper (utgifter og inntekter som gjelder styrket tilbud for barn i mottaksbarnehage for 

asylsøkere/flyktninger). 

Andelen barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er langt lavere enn barn med “styrket tilbud”. Både ved 

telletidspunktene 15. desember 2016 og 15. desember 2017 fikk kun 2,6 % av alle barn i barnehage denne 

hjelpen (196 barn av totalt 7546 i 2016 og 199 barn av totalt 7580 i 2017). Prosentandelen pleier å øke utover 

våren etter hvert som vedtak treffes, og var oppe i 3,7 % per januar 2018.   
23

Det kom frem perspektiver på at det er en utvikling i Bærum kommune om at stadig flere barn i barnehage får 

spesialpedagogisk hjelp. Per januar 2018 fikk 3,7 % av alle barn i barnehage spesialpedagogisk hjelp, noe som er 

en økning fra året før og høyere enn landsgjennomsnittet. Det kan være en indikasjon på at man lykkes med å 

identifisere barn med behov tidlig. 

 

Andelen elever med spesialundervisning 

Andelen elever med spesialundervisning er redusert fra 7,2% i 2015 til 5,3% i 2017. Bærum kommune forklarer 

nedgangen med gjennomføringen av en rekke tiltak som i sum har redusert behovet for spesialundervisning.  
24

Nedgangen kan også ses i sammenheng med mål i Handlingsprogram 2014-2017 om at flere barn (94%) av 

elevene skulle få et tilfredsstillende tilbud innenfor ordinær undervisning.  Tallet for spesialundervisning i 2017 
25

er lavere enn i sammenligningskommunene. 

 

23
 Informasjon hentet fra barnehagekontoret i Bærum kommune. 

24
 Se for eksempel “Virksomhetsanalyse for barn og unge” i Handlingsprogram for 2018-2021, 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/vir

ksomhetsanalyse-for-sektor-barn-og-unge.pdf 
25

 Handlingsprogram 2014-2017, s 76. 
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Figur 9 Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Sammenligning mellom kommuner og 

utvikling i perioden 2013 - 2017 

Samlet om skolenes og barnehagenes spesialpedagogiske tiltak 

I de kvalitative intervjuene hevdet enkelte ansatte i PPT at barnehagene og skolene henviser en for stor andel av 

barna til utredning hos PPT, og at barnehagene og skolene ikke har gode nok virkemidler til å sette i verk 

virkningsfulle tiltak innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, i form av tidlig hjelp og støtte i barnehagen og 

tilpasset opplæring i skolen. Ansatte i PP-tjenesten erfarer også at en del elever blir henvist til PP-tjenesten først 

etter 4. trinn, når det er slutt på den styrkede undervisningen. Med økningen i spesialpedagogiske tiltak i 

barnehagen og reduksjonen i skoleverket, kan det tyde på at kommunen evner å få til en vridning i ønsket 

retning, noe som er i samsvar med nasjonale og lokale mål. 

Flere informanter i undersøkelsen hevdet også at Bærum kommunes sosio-demografiske forhold påvirker også 

presset på spesialpedagogiske tiltak både i barnehagen og i skolen. Argumentene som ble fremmet gikk på den 

ene siden på at Bærum kommune har en relativt høyt utdannet befolkning, noe som virker i retning av et 

mindre behov for spesialundervisning. Andre hevdet at det høye utdanningsnivået i befolkningen indikerer en 

befolkning som i større grad enn gjennomsnittet presser på for å få tildelt de rettigheter (spesialpedagogiske 

ressurser) som de mener de har krav på etter loven. I Bærum kommune hadde i 2016 51,9% av befolkningen 

over 15 år utdanning på “Universitets- og høyskolenivå”. De nasjonale tallene var til sammenligning 32,9%.   
26

Også andre sosio-demografiske forhold i en kommune enn utdanningsnivå kan peke i retning av høyere eller 

lavere behov for særskilte tiltak for barn og elever, inkludert presset på PPTs medarbeidere. Andelen 

fremmedspråklige, grad av sosiale problemer, grad av sentralisering er noen variabler som kan virke inn. 

Det har ikke med prosjektets rammer vært mulig å analysere mangfoldet av Bærum kommunes 

sosiodemografiske variabler og deres påvirkning på behovet for spesialpedagogiske tiltak. Dersom Bærum 

kommune ønsker å forfølge dette sporet videre, kan for eksempel Oslo kommunes utredninger knyttet til 

finansieringsmodeller for skolene ses nærmere på.  27

  

26
 https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar 

27
 Oslo kommune, Utdanningsetaten. Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen. 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2017/02/Utvikling-av-ressursfordelingsmodellen_Deloitte-FINAL.pdf 
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3. Organisering 

Dette kapittelet omhandler organiseringen av PP-tjenesten i Bærum kommune, både når det gjelder 

PP-tjenestens organisatoriske plassering i Bærum kommune, PP-tjenestens interne organisering og hvordan 

PP-tjenesten har organisert arbeidsprosessene sine for å oppfylle sitt todelte mandat. 

Bærum kommunes organisering av PP-tjenesten 

Frem til 2012 var PP-tjenesten organisert under programområde Skole. Deretter opprettet Bærum kommune 

kommunalsjefsområdet Barne- og ungdomstjenester (BUT), og PP-tjenesten ble organisert under dette. I 

tidsrommet hvor denne gjennomgangen har pågått har kommunen vedtatt å løse opp BUT, etter omkring seks 

år. Kommunen har gjennomført en evaluering som ligger til grunn for denne beslutningen. Fra denne 

gjennomgangen fremkommer det imidlertid at en uheldig konsekvens av at PP-tjenesten har vært 

organisatorisk underlagt BUT, er at samarbeidet med særlig skolesektoren ikke har vært tett nok i denne 

perioden.  

PP-tjenesten ble organisert under Oppvekst - grunnskole, med virkning fra 1.3.2018. Skoledirektøren har tre 

seksjonsledere under seg, hvor to seksjonsledere har ansvar for barneskoler og en seksjonsleder har ansvar for 

ungdomsskoler. PP-tjenesten ligger under den ene seksjonslederen for barneskoler. I staben til Skoledirektøren 

ligger det også et rådgiverteam som har ansvar for systemrettet arbeid i skolene. Dette lå tidligere under 

PP-tjenesten. 

Bærum kommune har i tillegg etablert et Veiledningssenter. Dette ble etablert som et samarbeidsprosjekt 

mellom BUT v/PP-tjenesten og Barnehage. I PP-tjenesten har ansatte ved Språksenteret nå blitt innlemmet i 

Veiledningssenteret, som er besluttet organisert under kommunalsjefsområdet Barnehage fra 1.5.2018. 

Veiledningssenteret kan anses som et tiltak på systemnivå, som skal gi lavterskel veiledning til barnehager 

innenfor språkutvikling og atferd/sosiale emosjonelle vansker. Deres målgruppe er barnehagebarn som trenger 

tilpasninger innenfor det ordinære opplegget. Veiledningssenterets mandat grenser til PP-tjenestens mandat 

om systemrettet arbeid.  

PP-tjenestens interne organisering 

PP-tjenesten i Bærum kommune er organisert i fire team, inndelt etter barnas alder. To avdelingsledere har 

ansvar for to team hver. En avdeling består av førskoleteam og et barneskoleteam, mens den andre avdelingen 

består av et barneskoleteam og et ungdomsskoleteam.  

Hvert av de fire teamene har en teamkoordinator som fungerer som bindeledd mellom ledelsen og resten av 

teamet. Teamkoordinator har ingen formell myndighet innenfor verken fag, personal eller økonomi. Avdeling 

førskole og Språksenteret har vært uten avdelingsleder fra februar 2018. I påvente av ny avdelingsleder har den 

andre avdelingslederen hatt ansvar for alle fire teamene. 

Ledere og ansatte opplever at inndeling i team etter barnas alder og type utdanningstilbud er mer 

hensiktsmessig enn da de tidligere var organisert i henhold til geografiske områder på tvers av aldersgrupper. Vi 

oppfatter at inndelingen i avdelinger først og fremst er begrunnet i behovet for å spre personalansvaret og 

fagansvaret på flere enn tjenesteleder. Avdelingsleder har blant annet ansvar for å fordele henviste saker til 

PP-rådgivere og kvalitetssikre sakkyndige vurderinger.  

I spørreundersøkelsen oppga majoriteten av ansatte at de opplever den interne organiseringen som 

hensiktsmessig for å ivareta det individrettede arbeidet (gjennomsnittlig score 3,9 av 5). Når det gjelder 

ivaretakelsen av det systemrettede arbeidet, mente imidlertid majoriteten av ansatte at tjenesten ikke er 

hensiktsmessig organisert (14 var svært uenig og 11 var delvis uenig i dette, gjennomsnittsscore 2,1).  

Vi vurderer den valgte organiseringen, med to barneskoleteam som ligger under hver sin avdelingsleder, som 

sårbar med tanke på å sikre en enhetlig praksis utad og likeverdig saksbehandling. 
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PP-tjenestens organisering av det individrettede arbeidet 

Saksprosessen kan deles inn i seks faser :  
28

 

 

PP-rådgivere som arbeider i barneskoleteam og ungdomsskoleteam arbeider med faste skoler. PP-rådgiverne er 

hovedkontaktperson på én skole, og kontakt nr. 2 på en annen skole. Tidligere hadde skolene én fast 

PP-rådgiver, men nå har hver skole to til tre PP-rådgivere å forholde seg til. Haug skole og ressurssenter har fire 

til fem rådgivere, begrunnet med den store kompleksiteten og mange barn med vedtak ved denne skolen. 

Representanter for skolene legger vekt på å ha en fast PP-rådgiver som de kan skape et godt og fast samarbeid 

med. Enkelte skoler ser ut til å ha hatt den samme PP-rådgiveren over flere år, mens andre skoler har hatt stor 

utskiftning av PP-rådgivere, med den konsekvens at de ikke har noen etablert samarbeidsrelasjon.  

 

Barnehagene har ikke faste PP-rådgivere på samme måte som skolene, begrunnet med at det er for mange 

barnehager i forhold til antall PP-rådgivere. Flere barnehager trekker frem at det er utfordrende å forholde seg 

til flere ulike PP-rådgivere. Blant annet opplever de at det medfører at PP-rådgiverne får begrensede muligheter 

til å bli kjent med barnehagens organisering og satsingsområder, og dermed dårligere forutsetninger for å 

kunne veilede personalet. Videre medfører det at PP-rådgiver får dårligere forutsetninger for å kunne gi 

tilrådinger som er tilpasset den enkelte barnehages muligheter. 

 

Tilbakemeldingene fra skoler og barnehager tyder på at PP-rådgiverne praktiserer rollen sin svært ulikt, blant 

annet med hensyn til hvor mye de er fysisk tilstede i barnehagen/på skolen, hvor tilgjengelige de er, i hvor stor 

grad de stiller opp på møter de er invitert til og i hvilken grad de fungerer som sparringspartner for barnehagene 

og skolene. Skoler peker på at det er lite føringer for hvordan rollen skal praktiseres, og at det er rom for at 

skoleledere kan definere hva PP-rådgiver skal gjøre, samt at PP-rådgivere kan arbeide på sin egen måte.  

 

Makkerordning 

For omkring to år siden ble det innført en makkerordning i PP-tjenesten, hvor PP-rådgiverne arbeider to eller 

tre sammen i enkeltsakene. Alle PP-rådgivere har skoler som de er hovedkontakt på (PP-rådgiver nr 1), mens 

man er kontakt nr. 2 på en annen skole. PP-rådgiverne har felles samarbeidsmøter med skolen og forsøker å gå 

to og to sammen. Avdelingslederne fordeler saker til de ulike makkerteamene i møte med de enkelte 

makkerteamene. I sakene arbeider de individuelt. Makkerordningen praktiseres likt ulikt, og ikke alle 

PP-rådgivere ønsker å være en del av et makkerteam.  

 

Det kom frem både positive og negative sider ved makkerordningen. Positive sider er at PP-rådgivere med ulik 

erfaring og bakgrunn bidrar med ulike perspektiver, som tilfører mer kompetanse i enkeltsaken. Internt i 

PP-tjenesten har makkerordningen ført til mer rettferdig arbeidsfordeling og at hver enkelt PP-rådgivers 

arbeidsbyrde er mer synliggjort, samt mer trygghet i systemarbeidet, siden man er to som “ser det samme”. 

Enkelte pekte på at det er mest meningsfullt å jobbe to og to i de sakene som er tyngst. 

 

Ulempen ved makkerordningen er først og fremst at det er en ressurskrevende ordning, blant annet fordi to 

PP-rådgivere ofte deltar sammen på møter, som spes.ped.møter og ansvarsgrupper. I tillegg har hver 

PP-rådgiver dobbelt så mange skoler å følge opp som tidligere, noe som medfører at de får mindre tid til stede 

på hver skole enn om de opererte hver for seg. En annen ulempe er at ordningen ikke gjennomføres fullt ut i 

PPT. Enkelte ansatte distanserer seg fra denne praksisen. Dette svekker legitimiteten til ordningen. 

 

I spørreundersøkelsen kom det frem at de fleste ansatte ikke opplever at saksbehandlingsprosessen er 

hensiktsmessig organisert. Kun 8 av 36 ansatte at var enige (helt eller delvis) i at saksbehandlingsprosessen er 

hensiktsmessig organisert, mens 17 var uenige (helt eller delvis) i dette, og 10 oppga verken enig eller uenig. 

Rutinene for saksbehandlingsprosessen ble også vurdert som relativt negativt, hvor langt flere var uenige enn 
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enige i at rutinene er gode (gjennomsnittlig score 2,8 av 5). 

 

 

Fokus på kvalitet i arbeid med sakkyndige vurderinger 

PP-tjenesten har som nevnt hatt fokus på å få ned ventelister på utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, og 

samtidig på å sikre en mer enhetlig praksis blant PP-rådgiverne, med målsetting om god kvalitet i sakkyndige 

vurderinger. Det er utarbeidet detaljerte rutiner for hvordan arbeidet med sakkyndige vurderinger foregår og 

maler for sentrale dokumenter i denne prosessen. Dette fremstår som et kvalitetsløft sammenlignet med 

tidligere år. 

Malen for sakkyndig vurdering ble revidert januar 2017. Ansatte i PP-tjenesten trekker frem både styrker og 

svakheter med den nye malen: 

Styrker 

● PP-rådgivere har fått positive tilbakemeldinger fra foreldre om at de opplever at de lykkes med å 

beskrive eleven og situasjonen godt 

● Malen har medført en felles praksis om å snakke med barna i alle saker 

Ulemper 

● Malen oppleves å være for omfattende. Vesentlig informasjon kommer ikke godt nok frem fordi det 

samlet sett er for mye tekst og man må lete etter konklusjonen. Det er mange punkter/områder som må 

svares ut og risiko for at ting gjentas fordi det spørres etter det samme flere steder. Den er ikke logisk 

bygd opp og skaper usikkerhet om hva som skal stå hvor. 

● Sakkyndig vurdering blir vesentlig lengre enn tidligere, hvor noen er åtte-ni-ti sider lange (dobbelt så 

lange som før). Enkelte er oppe i 11-12 sider. Flere oppgir at de opplever å måtte dokumentere “hele 

tenkningen”. PP-rådgivere får tilbakemeldinger fra skolene om at de ikke orker å lese den fordi den er 

blitt så lang.  

● PP-rådgiverne bruker lengre tid på å skrive sakkyndig vurdering. Blant annet oppga flere at de bruker 

lang tid på å skrive ut testresultater, som tidligere lå i journalen. PP-rådgivere tror at beskrivelse av 

testresultater blir støyete for leseren, og at de kun har behov for en kort oppsummering 

● PP-rådgivere har en hypotese om at komplisert språk medfører at skolen og foreldre lager seg en egen 

fortolkning av barnas situasjon 

Det trekkes også frem at det er lite hensiktsmessig at barn som skal utredes for dysleksi skal få utarbeidet en 

sakkyndig vurdering etter samme mal som elever som skal ha en full utredning av behovet for 

spesialundervisning. De mener det bør utarbeides en egen, mindre omfattende mal for dysleksivurdering.  

I tillegg kom det frem forslag om å ha en kortere mal for avslag, på en til to sider. Disse blir opp mot seks-syv 

sider i dag. 

 

Fokuset på å øke kvaliteten i de sakkyndige vurderingene er i og for seg positivt, men det har hatt uheldige 

konsekvenser fordi arbeidet ute i barnehager og skoler har blitt nedprioritert. Blant annet har det ikke vært økt 

fokus på observasjon av barna og læringsmiljøet.  

Det har blitt innført endringer som angår saksbehandlingen de siste årene. Dette gjelder innføring av ett-årige 

sakkyndige vurderinger og rehenvisninger. Disse to endringene har bidratt til mer byråkrati og ressurser til 

saksbehandling for PP-tjenesten, men også for barnehagene og skolene.  

Ett årig vedtak og rehenvisning 

I 2016 ble det innført en endring om at sakkyndig vurdering kun skulle ha en varighet på ett år. Dette er nå 

avviklet. Denne prosedyren var omstridt og det kom frem flere negative effekter av denne ordningen. Generelt 

mener PP-rådgiverne at de selv må kunne vurdere hva som er en hensiktsmessig varighet, men at sakkyndig 

vurdering i de fleste tilfeller kan vare i mer enn ett år, og at det ikke behøver å være helt fastsatte rammer for 

varighet. Ett-årige sakkyndige vurderinger er kun hensiktsmessig dersom PP-rådgiver reelt vurderer at behovet 

kan avhjelpes i løpet av ett år. De mener at PP-rådgiver må være inne i den enkelte saken og vurdere om 

tilpasningene og spesialundervisningen fungerer eller ikke. De peker på at det er satt i system at sakene skal 

vurderes årlig, og at dette kan danne utgangspunkt for eventuelle justeringer i tilbudet.  
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Parallelt med innføring av ettårige sakkyndige vurderinger ble det innført en rehenvisningsprosedyre. Dette ble 

tidligere omtalt som “fornying”. PP-rådgiverne stiller spørsmål til hvorfor et barn må henvises på nytt når de 

allerede er inne i PP-tjenestens system. De trekker også frem flere ulemper med den nye 

rehenvisningsprosedyren  

● PP-tjenesten mottar et stort antall rehenvisninger 

● Rehenvisningsprosedyren forsinker prosessen og medfører unødvendig mye byråkrati som verken 

skolen eller foreldrene ser nytten av 

● PP-rådgiverne får lite handlingsrom til å vurdere hva barnet trenger av PP-arbeid, for eksempel å gjøre 

ny testing eller nye observasjoner 

● PP-rådgiverne mister oversikten i saken 

● Begrenser PP-rådgivers mulighet til å være involvert i saker som ikke har medført et vedtak om 

spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 

Enkelte mener at rehenvisningsordningen kan avvikles, og at det istedet bør innføres en praksis hvor hver 

enkelt sak hvor vedtakets nærmer seg avslutning må vurderes på nytt.  

Gjennomgangen har avdekket potensiale for å effektivisere det individrettede arbeidet ytterligere, og samtidig 

utarbeide sakkyndige vurderinger innenfor tidsfristen, som oppfyller minstekrav til innhold .  
29

1. Elevens utbytte av den ordinære opplæringen 

2. Elevens lærevansker og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen 

3. Elevens realistiske opplæringsmål 

4. Elevens muligheter i en ordinær opplæring 

5. Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud 

 

Ettersom PP-rådgiverne bruker mesteparten av sin tid på individrettet arbeid, vil effektiviseringsgevinsten 

potensielt være stor. Effektivisering av det individrettede arbeidet vil kunne frigjøre ressurser til å oppnå en mer 

hensiktsmessig balanse mellom det individrettede og det systemrettede arbeidet. Dette er nærmere omtalt i 

kapittel 8, Anbefalinger. 

 

PP-tjenestens organisering av det systemrettede arbeidet 

Ifølge Utdanningsdirektoratet kan det systemrettede arbeidet med kompetanseheving og organisasjonsutvikling 

i barnehager og skoler, med formål om å forebygge behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

foregå på flere måter, for eksempel i tverrfaglig samarbeid, barnehage og skole eller i avdelingen/gruppen/på 

trinnet. 

Per i dag ivaretas det systemrettede arbeidet i all hovedsak av den enkelte PP-rådgiver. PP-rådgivere på skolen 

har faste skoler som de har ansvar for, og det er innenfor PP-rådgiverens oppgave å sette igang systemrettet 

arbeid på skolen ved behov. Innenfor barnehage har PP-tjenesten tidligere hatt to ansatte som har arbeidet ved 

Språksenteret, som har drevet systemrettet arbeid i barnehager. Disse to ansatte er nå overført til 

Veiledningssenteret, organisert under kommunalsjefsområdet Barnehage.  

PP-rådgivere deltar i tverrfaglige samarbeidsfora som Tidlig innsatsteam og ressursteam ved hver skole, som en 

del av sitt systemrettede arbeid. PP-tjenesten har også hatt en ressursperson til gjennomføring av prosjektet 

Barn i risiko, et tiltak som har gått ut på å gi barnehageansatte kunnskap til å kunne se barn som ikke har en 

tilfredsstillende livs-/omsorgssituasjon, i samarbeid med barneverntjenesten. Dette ligger for tiden nede på 

grunn av at medarbeider har sluttet. 

Tidligere hadde PP-tjenesten kompetanseteam, bestående av ansatte på tvers av de fire teamene, med spesifikk 

fagkompetanse og interesse for særskilte fagområder. Ansatte i PP-tjenesten og representanter fra barnehager 

og skoler opplever at flere av disse teamene i praksis er avviklet. Hvert kompetanseteam besto av ansatte med 

spisskompetanse for et spesifikt tema. Dette gjaldt blant annet følgende områder: 

● Autisme 
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● Klasseledelse 

● Sosioemosjonelle vansker 

● Språk 

● osv. 

Per i dag er det fortsatt aktivitet i enkelte team, deriblant Språkteamet. De fleste teamene har hatt begrenset 

eller ingen aktivitet høsten 2017 og våren 2018.  

I spørreundersøkelsen oppga hele 25 av 36 ansatte at de var uenige i at dagens organisering av PP-tjenesten er 

egnet til å ivareta det systemrettede arbeidet.  

 

PP-tjenestens interne samhandling 

Ansatte opplever at det per i dag er lite samarbeid mellom de fire teamene. Som eksempel ble det pekt på at det 

er lite samarbeid mellom de to teamene med PP-rådgivere som arbeider med barneskolene. En periode hadde 

disse teamene faste møter, men det høsten 2017 har det vært lite av det.  

Teamkoordinatorene deltar i koordinatormøte sammen med avdelingsledere og tjenesteledere. Tidligere hadde 

PP-tjenesten fellesarenaer hver torsdag for hele ansattgruppen, med kort-nytt i personalrommet og fagmøter av 

forskjellig art. Denne arenaen har i liten grad blitt gjennomført høsten 2017 på grunn av fokus på å få bukt med 

fristoversittelsene. Innad i teamene er det gode fellesarenaer, men ansatte oppgir at mangelen på fellesarenaer 

på tvers av team medfører at det er lite kunnskapsdeling mellom teamene. Dette kan være til hinder for å sikre 

en enhetlig praktisering av rollen som PP-rådgiver. Dette blir særlig tydelig på barneskole. Ansatte savner dette 

og peker på behov for flere fellesarenaer. Det kom opp forslag om følgende arenaer: 

● Faste felles ukentlige informasjonsmøter (torsdager har vært fast dag) 

● Systematisk veiledning til nyansatte, eller folk som kommer tilbake fra permisjon 

● En fadderordning 

● Veiledning til alle ansatte  

● Gjeninnføring av kompetanseteam 

Ved overganger mellom barnehage/barneskole/ungdomsskole overføres sakene mellom teamene. Det 

arrangeres overgangsmøter, men vårt inntrykk er at samhandlingen mellom barneskoleteamene og 

ungdomsskoleteamene ikke er god nok.  

Samarbeidet mellom PP-tjenestens førskoleteam og det tidligere Språksenteret (nåværende 

Veiledningssenteret) oppgis også å ikke ha vært tydelig definert. Det tyder på at det ikke er tilstrekkelig 

informasjonsflyt i enkeltsaker hvor Språksenteret har veiledet barnehagen rundt et barn som senere blir henvist 

til PP-tjenesten for å få sakkyndig vurdering. Det er behov for å avklare kommunikasjon og samarbeid mellom 

PP-tjenesten og Veiledningssenteret i både enkeltsaker og systemsaker.  

 

Systemer for å sikre oversikt over PP-tjenestens 

ressursbruk 

I gjennomgangen har det kommet frem at PP-tjenesten tilbake i tid ikke har hatt gode systemer for å føre 

oversikt over tjenestens ressursbruk. I spørreundersøkelsen oppga 23 av 36 av de ansatte at de var helt eller 

delvis uenige i at PP-tjenesten har gode systemer for å holde oversikt over ressursbruk. Gjennomsnittlig score 

var 2,3 av 5. På spørsmål om PP-tjenesten har hensiktsmessige styringsindikatorer for ressursbruk også 21 av 36 

ansatte at de er helt eller delvis uenige (gjennomsnittlig score var 2,1).  

PP-rådgiverne fører ikke timer på hvilke typer arbeidsoppgaver de utfører i løpet av en dag. Ansatte oppgir at 

det tidligere har vært svært ujevn arbeidsbelastning på PP-rådgiverne, men at det har blitt innført bedre 

systemer for ressursplanlegging de siste årene.  

For at tjenesten skal få god kontroll på ressursbruken, og løpende vurdere hvordan ressursbruken samsvarer 

med målsettinger for tjenesten, bør det vurderes å innføre mer detaljert registrering av tidsbruk på aktiviteter. 

Dette omtales nærmere under kapittelet “Kvalitet”, avsnitt om “Styringsinformasjon”. 
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Sammenlignbare kommuner 

Som en del av gjennomgangen har vi sammenlignet Bærum kommune med de tre andre kommunene Asker, 

Trondheim og Stavanger. Deres organisering og arbeidsmåter har flere fellestrekk med Bærum, men også 

enkelte forskjeller.  

Asker kommune 

Kommunens organisering 

Asker kommune er organisert etter en to-nivåmodell med rådmannsnivå og 56 virksomheter fordelt på seks 

tjenesteområder. PP-tjenesten er organisert under tjenesteområdet Oppvekst og utdanning, som består av fem 

tjenester: 

● Skolene 

● Barnehagene 

● Barne- og familieenheten 

● Barneverntjenesten 

● Helsetjenester for barn og unge 

 

PP-tjenesten er organisert under Barne- og familieenheten, som bestå av fem avdelinger: Forebygging - Barn, 

Skolebarn og ungdom, Pedagogikk, Avdeling Spesialpedagogikk og Familie- og nettverksavdelingen. 

PP-tjenesten ligger i avdeling Pedagogikk, sammen med logopedene og Blakstadbukta (ambulerende pedagogisk 

veiledningsteam for grunnskolene). Det ambulerende veiledningsteamet består av et fire lærerstillinger som 

arbeider med elever med atferdsvansker, som utøver oppgaver som grenser til PP-tjenestens mandat om 

systemrettet arbeid. Lærerne kan være på den enkelte skole over tid og veilede lærerne om hvordan de kan 

håndtere elever med atferdsvansker og/eller skolevegring best mulig. Teamet arbeider både på individ- og 

systemnivå i skolene. Innenfor barnehage har Asker kommune et spesialpedagogisk førskoleteam, som er 

organisert under Avdeling Spesialpedagogikk, som utfører spesialpedagogisk hjelp i barnehager. 

 

I Asker er alle skoleledere virksomhetsledere, mens barnehagene er organisert under tre virksomhetsledere. En 

utfordring med denne organiseringen er å få til et like tett samarbeid mellom virksomhetsleder for Barne- og 

familieenheten, som representerer PP-tjenesten, og hver virksomhetsleder for skolene (skoleleder). 

Skolelederne har felles rektormøte med oppvekstdirektør en gang per måned. Det samme har 

barnehagevirksomhetslederne for de kommunale barnehagene. Leder for PP-tjenesten er ikke med på disse 

møtene. Gjennomgangen tyder på at Asker kommune har utfordringer med å finne frem til en god samhandling 

innenfor de organisatoriske rammene. Dette utfordres blant annet av at leder for PP-tjenesten ikke er en 

virksomhetsleder på samme nivå som skolelederne.  

 

Intern organisering av PP-tjenesten, individ- og systemrettet arbeid 

Asker kommune har delt PP-tjenesten i et skoleteam og et barnehageteam, hvor PP-rådgiverne tilhører ett av 

teamene. Skoleteamet har også en spesialisering barneskolebarn og ungdomsskolebarn. Barnehageteamet 

består av 6 PP-rådgivere og skoleteamet består av 14 rådgivere. Hver PP-rådgiver har ansvar for en til to skoler. 

I likhet med i Bærum, etterstrebes det i Asker kommune at PP-rådgiverne skal være tilstede på skolene minst én 

dag per uke. PP-rådgiverne har tilgang til sine fagsystemer fra skolenes trådløse nettverk, slik at de kan utnytte 

eventuell ledig tid til å arbeide med saker. Asker kommune har 60 barnehager, og PP-rådgiverne har ikke 

særskilt ansvar for enkelte barnehager eller soner. PP-rådgiverne har arbeidet to og to sammen i sakene, men 

har ikke lengre kapasitet til det, og dette prioriteres derfor kun i vanskelige saker.  

Når det gjelder systemrettet arbeid, ivaretar Blakstadbukta - ambulerende veiledningsteam en del av det 

systemrettede arbeidet innenfor skole. PP-tjenesten utfører også systemrettet arbeid i skolene. Skolene kan 

sende henvisning til PP-tjenesten på systemarbeid, som signeres av skoleleder. Da veileder PP-tjenesten 

veileder lærer, ofte i en periode på tre måneder. PP-tjenestens formål med systemhenvisninger er blant annet at 

systemarbeidet skal være målrettet, men enkelte skoleledere opplever dette som tungvint og ønsker at 

PP-tjenesten kan være ute og veilede i skolen før det blir henvisning om systemsak.  

PP-tjenesten har en egen ressurs som skal jobbe med systemsaker i barnehager. Utover dette er det fokus på at 

alle PP-rådgiverne skal ha en grunnleggende systemforståelse, men det varierer hvor mye systemarbeide de 

ulike gjør. Oppvekstdirektøren har gitt sterke føringer på at PP-tjenesten skal være mer ute i skolene og overføre 
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mer kompetanse til barnehager og skoler. Tjenesten arbeider med å endre arbeidsformen sin, fra mye fokus på 

utredning og sakkyndig vurdering. 

PP-tjenesten kan tilby veiledning innenfor metoder som  “De utrolige årene (DUÅ), PALS, Marthe Meo og 

Pedagogisk analyse, som en del av sitt systemarbeid. Det kom frem en oppfatning om at ikke alle lærere og 

skoleledere opplever at de har behov for slik veiledning, og at dette kan gjøre det utfordrende for PP-tjenesten å 

komme i posisjon til å gi veiledningen.  

Tjenesten har en psykolog som arbeider dedikert med bekymringsfullt fravær.  

PP-tjenesten arrangerer også en del kurs, for eksempel innenfor språk og dysleksi. På grunn av 

kapasitetsutfordringer forekommer det at PP-tjenesten må si nei til forespørsler om å holde kurs eller foredrag.  

PP-tjenesten driver også et nettverk innenfor tidlig innsats spesialundervisning, hvor spes.ped.koordinatorer og 

skoleledelsen stiller på årlige samlinger. Her legges det vekt på erfaringsutveksling mellom skolene om 

spesialundervisningen. Disse møtene har blant annet blitt benyttet til å drøfte formen på sakkyndig vurdering, 

og hva som skal til for at skolene skal benytte den aktivt.  

I Asker kommuner har PP-tjenesten én fast dag i uken (torsdag) hvor alle ansatte er på kontoret, i likhet med 

Bærum. Det er avdelingsmøte en torsdag per måned, hvor det også er faglig påfyll. Innad i teamene er det avsatt 

teamtid, hvor teamet drøfter saker. Annenhver torsdag drøftes saker på tvers av teamene. Inntaksmøte avholdes 

også på innedagen. 

 

Stavanger kommune 

Kommunens organisering 

Stavanger kommunes organisering har flere likhetstrekk med Bærums tidligere organisering, hvor 

tjenesteområdet Oppvekst og utdanning består av tre tjenester:  

● Barn, unge og familie 

● Barnehage 

● Skole 

PP-tjenesten er organisert under Skole, sammen med skoleledere for 40 ordinære skoler, Johannes 

læringssenter og Kulturskolen. PP-tjenesten er en selvstendig enhet. Barnehagene er ikke underlagt samme 

kommunalsjef, men under en egen kommunalsjef for barnehage. 

I Stavanger kommune har Lenden skole og ressurssenter et team bestående av miljøterapeuter og 

spesialpedagoger som kan bistå skolene i å gjennomføre vedtak om spesialundervisning i kompliserte saker.  

Intern organisering av PP-tjenesten, individ- og systemrettet arbeid 

I Stavanger kommune er PP-tjenesten inndelt i en førskoleseksjon og to skoleseksjoner, hvor skolene er 

geografisk inndelt etter nord og sør. Førskoleteamet følger opp barn i førskole og i barneskole til og med 2. 

trinn. De begrunner dette med at fagvansker på skolen først kommer til syne i løpet av det første eller andre 

skoleåret.  

 

Innenfor barnehage fordeles enkeltsakene kun etter kompetanse, slik som i Bærum. PP-rådgiverne er 1er og 2er 

i sakene. Innenfor skole fordeles enkeltsaker ut ifra den enkelte PP-rådgivers kompetanse, men man forsøker å 

tildele innenfor avdelingen (nord/sør). Hvis ikke det er mulig, benyttes ansatte på tvers av avdelinger. I hver sak 

er det én hovedansvarlig og én saksbehandler nr. 2. Hovedansvarlig har ansvar for fremdriften i arbeidet. 

Saksbehandlerne følger det enkelte barnet i enkeltsakene. Det betyr at dersom et barn har spesialundervisning 

på barneskolen, følger den samme saksbehandleren barnet i ungdomsskolen. For barnet og familiene medfører 

det kontinuitet og færre personer å forholde seg til. For skolene medfører det også bedre oversikt og kontinuitet 

i saken, men flere saksbehandlere å forholde seg til. 

 

Skolene har en til to faste kontaktpersoner på systemarbeid, som deltar i skolenes ressursteam. Stavanger 

kommune har henvisninger på systemsaker og oppgir at de får en del henvisninger fra skolene om veiledning. 

Henvisningen gjelder enkeltelever, men tiltaket som settes inn er veiledning på fag og på klassenivå. Stavanger 

kommune har også flere faste kurs som de kan holde ved skolene. Et eksempel kan være kurs i 

reguleringsvansker, som PP-tjenesten holder sammen med BUP.  
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PP-tjenesten i Stavanger deltar også i flere nettverk. Innenfor skole deltar de i STOLT nettverk, sammen med 

alle ledere på STOLT avdelinger på skolen og en til to PP-rådgivere. Det er også egne nettverk for leseveiledere. 

Innenfor barnehage deltar tre ansatte i PP-tjenesten i nettverk for barnehager med særskilt tilrettelagte 

avdelinger, sammen med avdelingsleder og eventuelt barnehagestyrer. PP-tjenesten deltar også i ASK-nettverk, 

og gjør observasjoner på individ- og systemnivå. Stavanger kommune har også et skolevegringsteam, som 

oppgis å fungere godt. PP-tjenesten skal også være koordinator i et tverrfaglig ressursarbeid som kalles “Rett 

hjelp tidlig”, utarbeidet etter Kvello-modellen.  

I Stavanger kommune har også PP-tjenesten én fast dag i uken hvor alle ansatte er på kontoret. Hver 2. eller 3. 

uke arrangeres et felles møte, hvor formålet er kunnskapsdeling. Ansatte deles inn i casegrupper, der 

individsaker eller systemsaker løftes frem. Gruppene varer i omtrent 1,5 time. I hvert møte tas det opp to til tre 

saker, som det gis kollegaveiledning på. Noen ganger har PP-tjenesten invitert inn samarbeidende aktører for å 

holde innlegg, slik som Barne- og ungdomspsykiatri (BUP), barneverntjenesten og Statped. 

 

Trondheim kommune 

Kommunens organisering 

Trondheim kommune er delt i fire bydeler, hvor PP-tjenesten er underlagt Barne- og familieenheten i hver 

bydel. Det er følgelig fire avdelingsledere i PP-tjenesten og fire enhetsledere for barne- og familieenheten i de 

fire bydelene, som PP-lederne rapporterer til. Barne- og familieenheten inkluderer i tillegg helsestasjon, 

barnevern, familietiltak og helse/habilitering.  Barne- og familieenhetene er lagt under Kommunaldirektør for 

Oppvekst og utdanning, sammen med Barnehage og Skole. I rådmannens fagstab sentralt i kommunen har én 

rådgiver et særskilt faglig ansvar for oppfølgingen av PP-tjenesten.  

Trondheim har ressurssenter på noen skoler, som har ansvar for veiledning til andre skoler på bestemte 

fagområder, slik som autisme. Kommunen har også knutepunktbarnehager som veileder andre barnehager på 

bestemte fagområder, for eksempel innen Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK). I tillegg har 

kommunen Skoleteam, som er en byomfattende enhet som jobber med å veilede skoler som har utfordringer 

med læringsmiljø og atferdsproblemer. I Trondheim har også skolene fått ansvar for og kompetanse på å utrede 

lese- og skrivevansker, som tradisjonelt har ligget til PP-tjenestens ansvarsområde.  

Organiseringen i fire bydeler har styrker og svakheter. En styrke er at PP-tjenesten har bedre forutsetninger for 

å skape en nærhet til populasjonen i bydelen, enn om det hadde vært en byomfattende tjeneste. En utfordring er 

at tjenesten kan bli sårbar med tanke på kompetanse. Det kan også by på utfordringer å få til en enhetlig ledelse 

som arbeider mot felles mål. Kommunen har lagt stor vekt på å få til tverrfaglige tilbud, som gjenspeiles av at 

PP-tjenesten ligger i Barne- og familieenheten. Det oppleves som krevende å få til et godt nok samarbeid med 

skole og barnehage og å sikre at PP-tjenesten er tett nok koblet på satsingsområdene i skole og barnehage. I og 

med at kommunen er stor og hvor flere tjenester har ulike ansvarsområder byr på utfordringer med å få til et 

tett og helhetlig tilbud. 

Samtidig som tjenesten peker på denne utfordringen, vises det til hvordan kommunen arbeider for å etablere 

felles mål og hensiktsmessige samarbeidsstrukturer og ansvarsdeling mellom involverte aktører i Trondheim 

kommune utarbeider for tiden felles strategi for oppvekst og utdanningsområdet i kommunen. Strategien er 

initiert fra direktørnivå og forankret i alle tjenester. Den felles strategien skal bidra til at skoler, barnehager og 

PP-tjenesten og andre barne- og ungdomstjenester ser arbeidet i sammenheng og arbeider mot felles mål. 

Trondheim kommune har med sin bydelsstruktur en intern organisering som primært er geografisk. Samtidig 

ivaretar kommunen ulike typer spisskompetanse i de ulike bydelene som kan benyttes på tvers ved behov. I hver 

bydel er det 10-12 stillinger i PP-tjenesten. Disse er inndelt i barnehage og skole.  

Intern organisering i PP-tjenesten, individ- og systemrettet arbeid 

Alle skoler og barnehager har en fast kontaktperson i PP-tjenesten. Det er ikke nødvendigvis kontaktpersonen 

som arbeider med individsakene ved sin barnehage eller skole. Sakene fordeles ut i fra den enkeltes 

kompetanse. I enkeltsaker kan PP-rådgiverne be om kollegastøtte eller koble på en to’er, dersom den ansvarlige 

PP-rådgiveren ikke har god nok kompetanse eller støtter på spesifikke utfordringer. Det er også fokus på at 

barnet ikke skal måtte bytte saksbehandler ved flytting til en annen skole. 

Gjennomgang av PP-tjenesten 36 av 71 
PwC 



30/18 Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - endring av prosjektplan - 18/00006-3 Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - endring av prosjektplan : Gjennomgang av pp-tjenesten i Barum

 

Kommunen har som målsetting av PP-rådgiverne skal være mer ute i barnehager og skoler, men det er ikke 

etablert noen samlet struktur for hvor mye PP-tjenesten skal være på skolene. 

Trondheim kommune har hatt fokus på å dreie ressursinnsatsen fra individrettet mot systemrettet arbeid. 

PP-tjenesten har henvisninger på systemarbeid. Tjenesten opplever å ha for lite ressurser til å drive godt 

systemarbeid, slik at de i for liten grad “selger det inn”. Det medfører at tjenesten har et ubrukt potensial i 

systemarbeidet. 

PP-tjenesten i de fire bydelene har også hatt ansvar for gjennomføringen av programmet Flerfaglig blikk, som er 

et program for tidlig innsats i barnehagene. 
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4. Samarbeid 

I dette kapittelet ser vi nærmere på samarbeidet mellom PP-tjenesten og barnehager/skoler, både i det 

individrettede og det systemrettede arbeidet, og presenterer erfaringer fra representanter fra barnehager og 

skoler om hvordan de opplever at samarbeidet fungerer. Vi ser også på samarbeidet på overordnet kommunalt 

nivå, og hvordan kommunen legger til rette for god samhandling mellom de involverte tjenestene.  

 

Samhandlingsarenaer på overordnet kommunalt 

nivå/ledernivå 

Bærum kommune har som beskrevet gjort omorganiseringer som har omfattet PP-tjenesten, og som må ses i 

sammenheng med hvilke samhandlingsarenaer som har eksistert. Etter opprettelsen av BUT, hvor PP-tjenesten 

ikke lengre var tilknyttet programområde Skole, har kommunen tilsynelatende ikke lykkes med å etablere 

overordnede lederstrukturer på tvers av PP-tjenesten, skole og barnehage. Før PP-tjenesten ble organisatorisk 

underlagt BUT, deltok tjenesteleder for PP-tjenesten på ledermøter og fagsamlinger sammen med skoleledere. 

Etter omorganiseringen har ikke tjenesteleder for PP-tjenesten deltatt på disse møtene. I den grad tjenesteleder 

for PP-tjenesten har deltatt, har det vært for å informere skolelederne om endringer i PP-tjenestens arbeid. 

Dette har skjedd et fåtall ganger i løpet av en periode på flere år. 

En konsekvens av manglende samarbeidsarenaer på overordnet nivå, er at utviklingsarbeidet i PP-tjenesten har 

ikke blitt sett i sammenheng med utviklingsområder i skole og barnehage. Endringer som PP-tjenesten har tatt 

initiativ til ser ikke ut til å ha vært godt nok forankret i barnehage og skole. Dette gjelder blant annet den sterke 

prioriteringen av sakkyndige vurderinger og ny mal for disse og overgangsrutiner mellom 

barnehage/barneskole/ungdomsskole. Forankring er en forutsetning for gode endringsprosesser, og dette 

skapes best gjennom involvering og medvirkning av berørte aktører. 

I denne perioden ser det ut til å ha vært jevnlige møter mellom PP-tjenesten og barnehagekontoret. Innspill fra 

informanter tyder på at samarbeidet på overordnet nivå har fungert bedre mellom PP-tjenesten og barnehage 

enn mellom PP-tjenesten og skole. 

Nå som Bærum kommune nylig har gjort omorganiseringer, og hvor PP-tjenesten blir underlagt 

kommunalsjefsområdet skole, er det behov for å etablere faste, felles møtearenaer, både mellom PP-tjenesten og 

skolene, men også mellom PP-tjenesten/skole og kommunalsjefsområdet barnehage. 

Gjennom intervjuene med sammenligningskommunene har vi fått innblikk i hvilke samarbeidsarenaer disse 

kommunene har etablert, og vurdering av hvorvidt disse er hensiktsmessige. Stavanger kommune ser ut til å ha 

lykkes med å etablere en god struktur på overordnet nivå. I Stavanger er PP-tjenesten organisert under 

skolesjefen, og leder for PP-tjenesten er en virksomhetsleder på lik linje med skolelederne. Leder for 

PP-tjenesten deltar i alle lederfora innenfor skolesektoren og deltar på det samme overordnede 

utviklingsarbeidet i skolesektoren. De har to faste møtestrukturer: 

 

● Rektormøte 

● Lederforum for rektorer  

Deres erfaring er at disse faste møtene bidrar til at PP-tjenesten får samme informasjon som barnehager og 

skoler og at de er koblet på utviklingen av utdanningssektoren. PP-tjenesten har ikke faste møter på ledernivå 

med Barnehage, og dette oppleves som en svakhet. 

Samarbeidsarenaer ved den enkelte barnehage og skole 

Bærum kommune har etablert flere samhandlingsarenaer ved den enkelte barnehage og skole, både særskilte 

møtearenaer for det spesialpedagogiske arbeidet, og tverrfaglige samarbeidsarenaer, hvor også andre tjenester 

deltar. Kommunen har utarbeidet en felles overordnet plan for samarbeidet, tiltaksplan sammen for barn og 

unge - 2015 - 2019”, hvor samarbeidsarenaer beskrives.  

● Spes.ped. møter Hver skole har en spes.ped. koordinator, som arrangerer møte ved den enkelte skole 

annen hver uke. Her deltar spesialpedagoger, spes.ped.koordinator, samt respektiv kontaktlærer og 

avdelingsleder. Deltakerne går gjennom alle elever som har spesialundervisning, vurderer om tiltakene 

gir god effekt og vurderer om noe må omorganiseres og om det er riktige ressurser koblet på. 
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● Ressursteam Hver skole har et Ressursteam, som er et tverrfaglig samarbeidsmøte. Kontaktlærer kan 

melde bekymring til ressursteam om enkeltelever, dersom det er utfordrende å få til gode tiltak innenfor 

tilpasset opplæring . Sakene drøftes anonymt. PP-rådgivere skal være med i disse, sammen med 
30

nøkkelpersoner rundt eleven (som spes.ped koordinator, spesialpedagoger, kontaktlærer og 

avdelingslærer). Det ser ut til å variere mellom skolene hvor ofte ressursteam avholdes, fra annen hver 

uke til en gang per måned.  

○ Skoleledere, lærere og spesialpedagoger har ulike erfaringer med hvor godt ressursteam 

fungerer. Enkelte opplever at PP-rådgiver bidrar med vurderinger om en elev skal henvises til 

PP-tjenesten eller ikke, andre opplever at PP-rådgiver ikke bidrar med innspill i denne 

vurderinger, mens andre peker på et inntrykk av at PP-rådgiver forsøker å argumentere for at 

eleven ikke trenger å bli henvist fordi de har så mye å gjøre.  

○ Flere skoler peker på at PP-rådgiver deltar sjeldnere på ressursteam enn tidligere. Ansatte i 

PP-tjenesten ønsker å prioritere å være tilstede på spes.ped.møter/sos.ped.møter og 

ressursteam ved skolene, fordi de anser det som en god arena for å skape nær kontakt med 

sentrale ansatte ved skolene.  

 

● Tidlig innsatsteam Dette er en arena for drøfting av saker hvor det er bekymring for et barn. 

Målgruppen er gravide og barn og unge fra 0-23 år. I teamet sitter noen faste medlemmer som har ulik 

faglig erfaring og kompetanse, med tanke på at de skal kunne belyse saken fra ulike sider. Deltakere i 

teamet er helsesøster, spesialpedagog/psykolog og barnevernkonsulent. PP-tjenesten har et fast 

medlem i tidlig innsatsteam. I tillegg deltar ledelsen ved barnehagen eller skolen som barnet eller 

ungdommen tilhører. Andre samarbeidspartnere deltar etter behov i samråd med ungdommen og 

foreldrene .  
31

 

Ansvarsdeling mellom PP-tjenesten og skole/barnehage 

Som nevnt har PP-tjenesten et todelt mandat:  

1. Individrettet arbeid i form av utarbeidelse av sakkyndige vurderinger 

2. Systemrettet arbeid i form av organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehager og skoler 

Det individrettede arbeidet foregår i seks faser:  

 
 

Fase 1: Barnehager og skoler eller andre instanser som er i kontakt med barnet og familien kan fatte bekymring 

for barnets læringsutbytte. Bekymringen kan også komme fra foreldrene selv. Barnehager og skoler har ansvar 

for å prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring og evaluere effekten av disse. Ifølge kommunens flytskjema fra 

2011 skal PP-tjenesten bidra med inntil tre konsultasjoner i denne fasen.  

Fase 2: Barnehager og skoler har ansvar for å henvise barnet til PP-tjenesten for å få utarbeidet sakkyndig 

vurdering. 

Fase 3: PP-tjenesten har ansvar for å utrede barnet og skrive sakkyndig vurdering. 

Fase 4: Barnehagekontoret har ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehager. Den 

enkelte skoleleder har ansvar for å fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen. 

30
 Bærum kommune, Rutiner ved bekymring ved elevs læring og progresjon 
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 Bærum kommunes nettsider, 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/tidlig-innsats

team/ 
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Fase 5: Barnehagekontoret og den enkelte skole har ansvar for å sette inn ressurser som kan gjennomføre den 

spesialpedagogiske hjelpen/spesialundervisningen i praksis.  

Fase 6: Den enkelte barnehage og skole har ansvar for å evaluere om tiltakene som ble satt inn har medført 

ønsket utvikling hos barnet. 

Bærum kommune har utarbeidet et flytskjema for skolens behandling av saker for å vurdere om eleven får et 

tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring og for prosessen rundt sakkyndig vurdering av retten til 

spesialundervisning . Det er også utarbeidet rutiner for spesialpedagogisk arbeid. Skoleledere gir uttrykk for at 
32

denne prosessen foregår svært forskjellig mellom skolene, og at det ikke er noen enhetlig praksis i henhold til 

flytskjemaet.  

Fra spørreundersøkelsen fremkommer det at både ansatte i PP-tjenesten, barnehagestyrere og skoleledere i 

hovedsak opplever ansvarsfordelingen som tydelig, og at det er tydelig hvordan saksbehandlingsprosessen 

foregår. Gjennom intervjuene fremkommer det likevel ulike forventninger til hvilken rolle PP-tjenesten skal ha i 

fase 1 (bekymring), 5 (gjennomføring) og 6 (evaluering). Representanter for barnehager og skoler gir uttrykk for 

en forventning og et behov for at PP-tjenesten i mye større grad enn i dag er delaktige i hele prosessen. Dette 

ønskes også av PP-rådgiverne selv, og mange er fortvilet over at de bruker så mye tid på å utarbeide sakkyndig 

vurdering (fase 3). Det fremkom også et behov for å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom PP-tjenestens 

førskoleteam og Veiledningssenteret når det gjelder systemrettet arbeid i barnehager. 

PP-rådgiverne uttrykker frustrasjon over at fokuset på å ikke ha venteliste medfører at de må slippe sakene etter 

at sakkyndig vurdering er utarbeidet, for å gå igang med en ny sak. Denne praksisen er i konflikt med hva 

PP-rådgiverne selv verdsetter, og bidrar til en opplevelse av å ikke skape god nok verdi for barnet og 

barnehagen/skolen.  

Oppfatninger av PP-tjenestens mandat og sentrale 

begreper 

Det er en relativt omforent oppfatning om hva PP-tjenestens mandat innenfor det individrettede arbeidet er, 

men det råder ulike forventninger til hvilken rolle PP-rådgiver skal ha i forkant og etterkant av utarbeidelsen av 

sakkyndig vurdering.  

Det fremkommer noe ulike oppfatninger av PP-tjenestens mandat innenfor det systemrettede arbeidet. Ansatte 

i PP-tjenesten oppgir at de ikke har noen omforent felles forståelse av hva dette arbeidet innebærer, og at det 

derfor blir ulik praksis mellom PP-rådgiverne. Representanter for skole peker på at skolene og PP-tjenesten har 

ulike oppfatninger av hvorvidt det systemrettede arbeidet skal være rettet mot elever med særskilte behov eller 

om den også skal omfatte skolenes overordnede systemarbeid (som omfatter alle elever). Innenfor barnehage er 

det uavklarte hvilket veiledningsansvar som ligger innenfor PP-tjenestens mandat om systemrettet arbeid, 

spesialpedagogenes veiledningsvirksomhet og Veiledningssenterets rolle. Det er behov for å avklare 

ansvarsområder og roller mellom disse aktørene.  

Vi har også undersøkt hvordan ansatte i PP-tjenesten, og representanter for skoler og barnehager oppfatter 

sentrale begreper. de sentrale begrepene: 

● Tidlig hjelp og støtte 

● Likeverdig og tilfredsstillende opplæringstilbud 

● tilpasset opplæring 

● Tilfredsstillende læringsutbytte 

● Spesialundervisning 

Av spørreundersøkelsen fremkommer det at mange ansatte i PP-tjenesten har vurdert dette “midt på treet”. 

Skoleledere har svart i noe mer positiv retning, hvor majoriteten er enige eller helt enige i at sin skole og 

PP-tjenesten har en felles forståelse for begrepene.  

Basert på de kvalitative intervjuene ser det også ut til å være en relativt enhetlig oppfatning av hva som ligger i 

de nevnte begrepene. Det som ser ut til å være utfordringen, er at dette ikke har blitt tatt grundig nok opp på 

fellesarenaer, slik at det råder ulike forventninger til de ulike aktørenes ansvarsområder i prosessen. Dette 

gjelder især begrepene tidlig hjelp og støtte og tilrettelagt opplæring. Blant annet fremstår det som at ansatte i 
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PP-tjenesten mener at barnehager og skoler har et selvstendig ansvar for tidlig hjelp og støtte og tilpasset 

opplæring, og at de i for liten grad kjenner til gode tiltak innenfor tilpasset opplæring. Barnehagene og skolene, 

på sin side, uttrykker en forventning om at PP-tjenesten i større grad skal være tilgjengelig for diskusjon og 

veiledning om hva som kan være gode tiltak å prøve ut.  

Barna som blir henvist til PP-tjenesten 

Fra spørreundersøkelsen fremkommer det at både barnehagestyrere og skoleledere er av den oppfatning at det i 

all hovedsak er de riktige barna fra sin barnehage/skole som henvises til PP-tjenesten.  

 

 

Figur 10 Det er de riktige barna som henvises til PP-tjenesten 

Innad i PP-tjenestens er det forskjeller mellom førskoleteamet, barneskoleteamene og ungdomsskoleteamet om 

barnehagene og skolene henviser de riktige barna. Ungdomsskoleteamet scorer dårligere (2,9) enn 

barneskoleteamet (3,3). Den store majoriteten av skolene oppgir at de riktige barna ved sin skole blir henvist til 

PP-tjenesten (4,4).  

I de kvalitative intervjuene delte ansatte i PP-tjenesten erfaringer med at en del elever blir henvist til 

PP-tjenesten først etter 4. trinn, når det er slutt på den styrkede undervisningen. I tillegg kom det frem 

perspektiver på at elever med dysleksi ikke hadde trengt å henvises til PP-tjenesten for utredning.  

Prosesser ved overganger mellom barnehage - barneskole - 

ungdomsskole 

Bærum kommune har faste rutiner for overgangen fra barnehage til barneskole og fra barneskole til 

ungdomsskole.  

 

For alle barn som har hatt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen arrangerer PP-tjenesten et overgangsmøte på 

våren før skolestart. Dette ser ut til å være godt implementert. Dette gjelder for øvrig alle barn. 

Flere skoler har begynt å ha overgangsmøter for flere barn enn de som har spesialpedagogisk hjelp i 

barnehagen, men hvor pedagogene mener barna befinner seg i gråsonen. 

 

For barn som har hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, avsluttes vedtaket i de fleste tilfeller før 

skolestart, uten at det foretas en ny vurdering av barnets eventuelle behov for spesialundervisning i første trinn. 

Rasjonalet er at skolen skal tilby tilpasset opplæring i starten av skoleåret og vurdere hvorvidt eleven på nytt 

skal henvises til PP-tjenesten for utredning av behovet for spesialundervisning. De samme rutinene gjelder ved 
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overgang fra barnehage til ungdomsskole.  

 

I tilfeller hvor barnehagen vurderer at det er sannsynlig at barnet vil ha behov for spesialundervisning i første 

klasse, tar PP-tjenesten initiativ til å få utarbeidet sakkyndig vurdering av behovet i forkant av at barnet 

begynner på skolen, slik at skolen kan fatte vedtak og sette inn ressurser fra tidlig i første skoleår.  

 

Det er ulike syn på hvor godt overgangen fra barnehage til skole fungerer. I spørreundersøkelsen vurderer 

barnehagestyrerne at overgangene fungerer godt. Enkelte trekker frem at denne praksisen er fornuftig, og 

begrunner det med at skolen er forskjellig fra barnehagen eller at barnet kan utvikle seg mye på kort tid frem 

mot skolestart. Andre er negative til praksisen med rehenvisning og begrunner det med at det  medfører et 

opphold i tilbudet for barnet og økt arbeidsmengde for PP-tjenesten og lærerne.  

 

Ved overgang fra barneskole til ungdomsskole avsluttes også vedtakene når eleven går ut av syvende klasse, og 

hvor ungdomsskolen vurderer behovet for en eventuell re-henvisning. For å få satt igang spesialundervisning i 

ungdomsskolen må det først fattes en bekymring for eleven, gjennomføres testing og rehenvise eleven til 

PP-tjenesten, som skal utarbeide en ny sakkyndig vurdering. Dette bidrar til unødvendig brudd i oppfølgingen, 

og forsinker utviklingen på ungdomsskolen. I flere tilfeller tyder det på at elevene først får spesialundervisning i 

8. eller 9. klasse fordi denne prosessen er tidkrevende. 

Gjennom intervjuer med foreldre kom det frem flere eksempler på at oppfølgingen har stoppet opp ved 

overgang til ungdomsskolen. En elev som hadde fått avsluttet spesialundervisning etter 7. klasse, hadde ingen 

tiltak etter 1,5 år på ungdomsskolen. Foreldrene opplevde behov for det, men at saken hadde stoppet opp. De 

var usikre på om den hadde stoppet opp hos PP-tjenesten eller hos ungdomsskolen, men opplevde å få lite 

informasjon.  

Det har også kommet frem eksempler på at overgangen fra barneskole til ungdomsskole har fungert godt. En 

elev som hadde strevd sosialt på slutten av barneskolen fikk sakkyndig utredning i 7. klasse. Foreldre og elev 

fikk besøke ungdomsskolen før sommeren og hilse på lærerne. Prosessen med sakkyndig vurdering var igang før 

eleven begynte på ungdomsskolen, og utredningen ble raskt satt igang.  

Spesialpedagogene mener at det ville gitt bedre overganger dersom sakkyndig vurdering hadde varighet et halvt 

år etter at eleven har startet i 1. (barneskole) og 8. klasse (ungdomsskole), og at barna  burde få starte med 

spesialundervisningen på dag 1 på ungdomsskolen. I løpet av det første halve året må da lærer og 

spesialpedagog vurdere om eleven skal rehenvises eller ikke. De ønsker også å få utarbeidet en pedagogisk 

rapport i forkant av overgangen.  

Overgangene fra ungdomsskole til videregående skole ser ut til å fungere godt. Ved overgang fra ungdomsskole 

til videregående skole har PP-rådgiver et tettere samarbeid med rådgiver på ungdomsskolen i hele 10. klasse, 

hvor også Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen trekkes inn når det er nødvendig. I løpet av høsten deltar 

PP-tjenesten i fylkeskommunen på møter ved alle ungdomsskolene i Bærum, hvor også PP-rådgiver deltar. 

Elevene henvises i løpet av året, fra ungdomsskolen.  

Sammenlignbare kommuner 

Sammenligningskommunene har også hatt utfordringer med å sikre gode rutiner for overganger. Generelt ser 

suksesskriteriene ut til å være knyttet til å sikre at skolen som eleven skal begynne på tidlig får informasjon fra 

barnehagen/skolen barnet har gått på om hva som er barnets utfordringer og hvilke tiltak som har vært satt inn, 

og at representanter fra ny skole og PP-rådgiver får delta i en vurdering av om barnet vil ha behov for 

spesialundervisning på ny skole, eventuelt hvilke tiltak innen tilpasset opplæring som bør prøves ut i første 

omgang. 

I Stavanger kommune skriver PP-tjenesten sakkyndige vurderinger for barnehagebarn som skal begynne på 

skolen i januar/februar. Denne varer til 1. trinn, for å sikre god oppfølging av barnet når det starter på skolen. 

Skolen fatter vedtak om spesialundervisning, og PP-tjenesten oppfordrer skolene til å vurdere behovet 

underveis i 1. eller 2. trinn. PP-tjenesten arrangerer også overføringsmøter med relevante parter. Overgangen 

fra barneskole til ungdomsskole foregår på samme måte. 
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Erfaringer og resultater fra samarbeidspartnere 

Som en del av gjennomgangen har vi intervjuet en rekke samarbeidspartnere innenfor barnehage- og 

skolesektoren. Skolesektoren er representert ved kommunalsjef, seksjonsledere, skoleledere, lærere, 

spesialpedagoger/spes.ped.koordinatorer, mens barnehagesektoren er representert ved kommunalsjef, 

seksjonsledere (barnehagekontoret), barnehagestyrere, pedagogiske ledere og spesialpedagoger. 

Barnehagestyrere/pedagogiske ledere og skoleledere/avdelingsledere i skole har også besvart en 

spørreundersøkelse om sine erfaringer med samarbeidet med PP-tjenesten. I de neste avsnittene ser vi nærmere 

på hvordan de opplever samarbeidet med PP-tjenesten, både når det gjelder erfaringer med prosessen knyttet til 

det individrettede og det systemrettede arbeidet. 

Det er stor variasjon mellom de enkelte barnehagene og de enkelte skolenes erfaringer med samhandlingen med 

PP-tjenesten. Det tyder på at rollen som PP-rådgiver praktiseres relativt ulikt og at dette medfører ulike 

forventninger til hva PP-tjenesten kan bidra med. 

Enkelte skoler og barnehager oppga at de har hatt den samme PP-rådgiveren over flere år, og at de har fått god 

kontakt. Andre pekte på at de har hatt hyppig utskiftning av PP-rådgiver ved sin skole, som følge av permisjon, 

sykemelding eller at vedkommende har sluttet i tjenesten. Flere la vekt på betydningen av at det tar tid å bygge 

relasjon mellom PP-rådgiver og representanter fra barnehager og skoler, og at utskiftning av rådgivere kan 

svekke samarbeidet.  

En gjennomgående tilbakemelding er at både barnehager og skoler nå opplever at PP-tjenesten er mindre 

tilstede i barnehager og skoler enn tidligere. Ved enkelte skoler oppga informantene at de har lite kontakt med 

PP-tjenesten, og at PP-rådgiverne er lite tilgjengelige for samarbeid.  

Flere oppga også at PP-rådgiverne ikke stiller opp på samarbeidsmøter som de er innkalt på, som ressursteam 

og ansvarsgruppemøter. Andre pekte på at to PP-rådgivere stiller sammen på slike møter. Det kom frem at det 

er varierende praksis, både mellom PP-rådgiverne og mellom enkeltsaker, og at prioriteringen av hvilke møter 

PP-tjenesten deltar på ikke er tydelig for skoler og barnehager. Det var en tydelig forventning om at 

PP-tjenesten deltar. 

Når det gjelder det individrettede arbeidet, oppga mange at PP-rådgiverne er mindre ute og observerer barna 

enn tidligere, og at de prioriterer å skrive sakkyndige vurderinger. 

På grunn av at PP-rådgiverne generelt er mindre tilstede på den enkelte skole og i den enkelte barnehage enn 

tidligere, oppfattes de ikke lenger som like relevante støttespillere eller rådgivere. Skoler og barnehager opplever 

at PP-rådgiverne ikke tar seg tid til å bli kjent med barna og organiseringen av opplæringen. Dette bidrar til at 

de sakkyndige vurderingene får mindre troverdighet.  

Ansatte i PP-tjenesten virker å være relativt godt orientert om hvordan barnehagene og skolene opplever 

tjenesten, og deler i stor grad de samme oppfatningene.  

 

PP-tjenesten har gjennomført en rekke endringer de siste årene. Tilbakemeldingene både fra ansatte i 

PP-tjenesten og fra representanter for barnehage og skole, er at det har vært liten grad av medvirkning og 

involvering i disse prosessene. Dette har medført dårlig forankring og lite eierskap til endringene som er innført, 

og det merkes tydelig blant samarbeidspartnerne.  

 

Samarbeidspartnere i andre sektorers erfaringer med 

samarbeidet med PP-tjenesten 

Som en del av gjennomgangen har vi intervjuet representanter for barneverntjenesten og psykisk helse for barn 

og unge, samt helsestasjoner og skolehelsetjeneste i Bærum kommune. Vi har også intervjuet eksterne 

samarbeidspartnere som spesialisthelsetjenesten (Vestre Viken HF) ved Barne- og ungdomspsykiatri (BUP), 

Habiliteringstjenesten ( Habu) og Akershus fylkeskommune ved oppfølgingstjenesten og fylkeskommunal 

PP-tjeneste. 

 

Ansvarsdeling 

Ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene oppfattes som uklar blant noen av informantene.  
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Barneverntjenesten peker på et uavklart grensesnitt mellom barneverntjenesten og PP-tjenesten når det gjelder 

veiledning av foreldre og/eller lærere når det gjelder hvordan man skal møte barn (omtalt som barn med 

“atferdsproblemer”). Dette dreier seg blant annet om hvorvidt barneverntjenesten skal veilede foreldrene eller 

om PP-tjenesten bør inn med veiledning av lærere, som en del av det systemrettede arbeidet. Også 

helsestasjonene (0-6 år) opplever usikkerhet rundt PP-tjenestens ansvarsområder. Særlig grensen mellom 

individ- og systemnivå er uklart, og om PP-tjenesten har mandat til å veilede foreldre eller kun ansatte i 

barnehager og skoler.  

Representant for skolehelsetjenesten oppfatter at PP-tjenesten har distansert seg fra oppfølgingen av barn som 

har sosiale utfordringer, og oppgir at skolehelsetjenesten har fått ansvar for oppfølging av alle 

skolevegringssakene ved sin skole. Vedkommende gir uttrykk for at hun er usikker på hva PP-tjenesten kan 

bidra med på dette området. Hun savner at PP-tjenesten følger tettere opp, særlig elever med høyt skolefravær. 

Psykisk helseteam opplever også uklare ansvarsområder mellom dem og PP-tjenesten. Dette gjelder ikke i 

enkeltsaker om barn som strever tydelig, men i saker som dreier seg om fravær, mobbing og klassemiljø. Psykisk 

helseteam opplever at de særlig skoleåret 2017/2018 har fått en økning i henvisning om saker som de oppfatter 

ligger til PP-tjenestens ansvarsområder, mens skolene melder at PP-tjenesten enten har sagt at det ikke er deres 

oppgave eller at de ikke har kapasitet. 

BUP peker også på uavklarte ansvarsområder mellom BUP og PP-tjenesten. Dette gjelder både i 

veiledningsarbeidet (det systemrettede) og vedrørende enkeltsaker. Som eksempel nevnes evnetesting, hvor 

BUP forventer at barn som henvisning for utredning hos dem, og hvor barnet har vansker med å motta læring, 

er grunntestet i kommunen. Som eksempel trekkes det frem at de forventer at barn med ADHD har gjennomført 

evnetest i PP-tjenesten i forkant.  BUP peker særlig på at PP-tjenesten er fraværende på det systemrettede 

arbeidet med å gi råd om tilrettelegging for barn med sosiale og emosjonelle vansker.  

BUP peker også på at det er utydelig hvilket mandat PP-tjenesten har i forhold til skolen, psykisk helseteam og 

skolehelsetjenesten. Dette kan medføre en risiko for at samhandlingen om barna ikke blir helhetlig og 

koordinert. BUP oppgir også at PP-tjenesten sjeldent er med på møter hvor BUP gir tilbakemeldinger fra sin 

utredning.  

Habu opplever at det er tydelig avklarte ansvarsområder med PP-tjenesten og at samarbeidet fungerer godt. Det 

er kun samarbeid i enkeltsaksnivå, men ikke behov for mer overordnet samarbeid. Habu har inntrykk av at 

PP-tjenesten ofte er inne i saker som de får henvist. I tillegg ble det trukket frem som en positiv utvikling at barn 

blir sendt tidligere til utredning for blant annet autismespekterforstyrrelser enn for noen år tilbake. For øvrig 

erfarer Habu at det er utfordrende å få til god koordinering av tjenester (for eksempel individuell plan, 

ansvarsgrupper) med Bærum kommune og at de ikke har hatt en velfungerende koordinerende enhet for 

habilitering og rehabilitering.  

Samarbeidsstrukturer 

Barneverntjenesten har samarbeid med PP-tjenesten i noen enkeltsaker, hvor enten skolen eller PP-tjenesten 

selv melder bekymring til barnevernet. Ofte handler sakene om atferd eller sosial fungering på skolen. De møter 

også PP-tjenesten i ansvarsgrupper, for barns om har dette som barnevernstiltak. Barneverntjenesten har stort 

sett positive erfaringer fra samarbeidet med PP-tjenesten, og at det er positivt at de er med for å se barnet i et 

helhetlig perspektiv. Deres erfaring er at PP-tjenesten har stor kunnskap og innsikt og at bidrar i gode 

drøftinger i møter.  Utover dette har ikke PP-tjenesten og barneverntjenesten noen formaliserte møter på 

ledernivå. Da PP-tjenesten var organisert under Barne- og ungdomstjenester møtte tjenestelederne i faste 

ledermøter.  

Representant for helsestasjon for barn i alderen 0-6 år oppga at samarbeidet med PP-tjenesten var tettere på 

den tiden hvor Bærum kommune hadde tverrfaglig utvalg. Nå samarbeider de med PP-tjenesten i enkeltsaker, 

og deltar på felles ansvarsgruppemøter rundt barn som har individuell plan. De har god erfaring med dette, og 

opplever at PP-rådgivere møter opp.  

Også skolehelsetjenesten oppgir at samarbeidet foregår i enkeltsaker og i ansvarsgruppemøter. Flere har 

erfaring med at PP-rådgiver ikke har tid til å delta på møter lengre. Ved flere skoler deltar helsesøster på 

sos.ped.møte og PP-rådgiver på spes.ped.møte, slik at det er sjeldent at de møtes. Skolehelsesøstre ser behov for 

mer tverrfaglig samarbeid med PP-tjenesten om blant annet fravær, mobbing og psykososialt miljø på skolen.  

Psykisk helseteam har ikke noen fast samarbeidsarena med PP-tjenesten, etter at tverrfaglig utvalg ble avviklet. 

Samarbeidet foregår kun i enkeltsaker. Psykisk helseteam ser heller ikke ut til å bruke andre tverrfaglige 
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arenaer, slik som ressursteam eller tidlig innsatsteam. Erfaringen med PP-tjenesten er at de har viktig 

kompetanse, men at fraværet av dem er problemet.  

Når det gjelder faste møtearenaer har PP-tjenesten et fast møte på systemnivå med fylkeskommunal PP-tjeneste 

i starten av hvert skoleår. Dette ser ut til å fungere godt.  

Tidligere var det årlige samarbeidsmøter med ledelsen i BUP og ledelsen i PPT. Disse ser ut til å ikke ha vært 

avholdt de siste årene. I tillegg møttes ansatte på tvers av tjenestene på felles seminarer av og til, hvor også 

barneverntjenesten og psykisk helseteam var representert. Dette savnes.  

Kommunikasjon 

De samarbeidspartnere som har fast tilknytning til skolen, slik som skolehelsetjenesten, oppga at 

kommunikasjonen er god. De fleste representanter for interne samarbeidspartnere oppga at de har god dialog 

med PP-rådgiver, at det er enkelt å komme i kontakt og at de blir ringt tilbake dersom de ikke har fått kontakt.  

Representant for helsestasjonene 0 - 6 år oppgir å ikke ha oversikt over hvem som jobber i PP-tjenestens 

førskoleteam, og at de synes det er vanskelig å komme i kontakt med riktig person. De opplever å måtte legge 

igjen beskjed til riktig vedkommende, og at det ofte tar flere dager før de blir ringt tilbake. Det kom frem ønske 

om en primærkontakt for hver helsestasjon.  

Representanter for BUP, barnevern, psykisk helsetjeneste og skolehelsetjenesten oppgir at de har betydelig 

mindre kommunikasjon og samarbeid med PP-tjenesten de siste årene.  
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5. Kompetanse 

PP-tjenesten skal ha kompetanse til å utføre sakkyndige vurderinger og til å hjelpe barnehager og skoler i 

arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling. Ett av Utdanningsdirektoratets kvalitetskriterier for 

PP-tjenesten er at “PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste”. I dette kapittelet ser vi nærmere på 

kompetansen i PP-tjenesten, hvordan denne utnyttes, og hvordan samarbeidspartnerne opplever PP-tjenestens 

kompetanse. 

PP-tjenestens kompetansesammensetning 

PP-tjenesten består av ansatte med utdanningsbakgrunn innenfor psykologi, spesialpedagogikk og pedagogikk. 

Kompetansesammensetningen i PP-tjenesten i Bærum har endret seg i perioden fra 2015/16 til 2017/18.  

 

 
33

 

Figur 11 Utvikling i kompetansesammensetning i PP-tjenesten i Bærum i perioden skoleåret 2015/2016 - 

2017/2018 

 

Skoleåret 2017/2018 har PP-tjenesten flest psykologer (37 %) og pedagoger (36 %) og vesentlig færre 

spesialpedagoger (12 %). Siden skoleåret 2015/2016 har PP-tjenesten i Bærum kommune har hatt en økning i 

antallet psykologer og pedagoger, men en reduksjon i antallet spesialpedagoger og fagstilinger med annen 

utdanningsbakgrunn. Ansatte innen lederstillinger og merkantilt personell har vært relativt stabilt i perioden fra 

2014-2017. 

 

I figuren nedenfor ser vi nærmere på kompetansesammensetningen i de andre kommunene vi sammenligner 

med, for skoleåret 2017/2018. 

 
 

33
  Tallene er hentet fra GSI. Tre årsverk som var rapportert dobbelt til GSI i 2017, er trukket ut. 
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Figur 12 Kompetansesammensetning i PP-tjenesten skoleåret 2017/2018, sammenligning med andre 

kommuner  
34

Kompetanseprofilen i Bærum ligner på Asker sin, men avviker fra de tre andre kommunene ved at Bærum har 

størst andel ansatte med utdanning i psykologi. Kommunene Stavanger og Trondheim har en stor overvekt av 

ansatte med spesialpedagogisk utdanningsbakgrunn, mens Kristiansand har en vesentlig større andel med 

utdanning innen pedagogikk. Asker oppga at de hadde flere psykologer tidligere, men at en av årsakene til at de 

har færre nå, er at de ikke tilbyr spesialisering. Bærum tilbyr fortsatt spesialisering.  

Kommunene Stavanger, Asker og Trondheim har også logopeder organisert under PP-tjenesten. Asker 

kommune har totalt 3,8 årsverk logopeder, hvorav to arbeider med barnehagebarn og to arbeider med 

skolebarn.  I Stavanger har to PP-rådgivere utdanning som barnevernspedagog.  

Det er utfordrende å gjøre vurderinger av de ansattes kompetanse kun på bakgrunn av formell 

utdanningsbakgrunn, ettersom arbeidserfaring, etter- og videreutdanning og annen kompetanseheving vil spille 

inn på den enkeltes kompetanse. Kompetansedeling og samarbeidsformer vil også ha betydning for hvor god 

den samlede kompetansen i tjenesten er.  

Kompetanseheving 

I spørreundersøkelsen blant ansatte i PP-tjenesten kartla vi hvor mange som hadde tatt én eller flere etter- eller 

videreutdanninger, som Statped tilbyr innenfor Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten 

(SEVU-PPT). Denne ble besvart av totalt 36 personer.  

34
 Tallene i grafen er hentet fra GSI. Bærums kompetansesammensetning er justert ned med ett årsverk 

psykologer og to årsverk spesialpedagoger grunnet feilrapportering til GSI i 2017. Det er ikke foretatt tilsvarende 

kvalitetskontroll av de andre kommunenes tall. 
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Tabell 5 Antall ansatte i PP-tjenesten med etter- og videreutdanning gjennom SEVU-PPT 

Type etterutdanning Antall  Type videreutdanning Antall 

Alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK) 

2  Organisasjonsutvikling- og 

endringsarbeid 

3 

Flerkulturalitet 2  Læringsmiljø og gruppeledelse 1 

Flerspråklighet 2  Veiledning og rådgivning 6 

Spesifikke språkvansker 2  Lederutdanning 1 

 

Utover disse etter- og videreutdanningene nevnte flere PP-rådgivere at de er i gang med annen type 

videreutdanning, som for eksempel spesialisering i pedagogisk-psykologisk rådgivning, spesialisering som 

psykolog, sertifisering i metoder som Marte Meo og COS-P (Circle of Security).  

Fra intervjuene kom det frem at PP-tjenesten hadde større fokus på kompetanseheving tidligere, men at dette 

har vært nedprioritert de siste årene. Det ble arrangert fagdager, med bruk av enten egne ansatte eller innleide 

fagpersoner som forelesere. Ansatte oppgir at nesten ingen lengre får dra på kurs, men at enkelte har rett til 

kurs nedfelt i sin ansettelseskontrakt.  

PP-tjenesten deltar i noen faste arenaer for kompetanseheving. Sammen med fylkeskommunal PP-tjeneste og 

Asker kommune er det etablert et fagforum for brukere med store sammensatte vansker, for å styrke 

PP-rådgiveres kompetanse om denne brukergruppen. 

Samsvar mellom satsingsområdene i barnehager/skoler og 

PP-tjenesten 

I spørreundersøkelsen blant ansatte i PP-tjenesten, skoleledere/avdelingsledere i skole og 

barnehagestyrere/avdelingsledere i barnehager undersøkte vi hvor god kompetanse respondentene mente at 

PP-tjenesten hadde innenfor følgende utviklingsområder i barnehage og skole 

Tabell 6 Aktørenes vurdering av PP-tjenestens kompetanse innen utviklingsområdene, på en skala fra 1 - 5. 

Utviklingsområder 

(vurdering fra 1-5) 

Score fra 

PPT 

Score fra 

Barnehage 

Score fra 

skole 

Mobbing 3,4 3,9 2,9 

Press/stress 3,3 3,7 3,2 

Lesing/språkstimulering 4,3 4,4 4,2 

Minoritetsspråklige 

barn/elevers behov 

3,4 3,7 3,0 

Digitalisering 2,7 3,5 2,7 

Psykiske vansker og lidelser 4,0 3,8 3,2 

 

Som tabellen viser er det ingen systematiske forskjeller i hvordan kompetansen i PP-tjenesten vurderes mellom 

ansatte selv, barnehagestyrere og skoleledere. Digitalisering er det området hvor PP-tjenesten selv mener at de 

har dårligst kompetanse. Det samme viser resultatene fra barnehagestyrere og skoleledere. Kompetanse om 

digitale læringsmidler som kompenserende for elevers lærevansker ble også etterlyst av skoleledere og lærere i 

intervjuene. 
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Gjennom intervjuene kom det frem oppfatninger om at PP-tjenesten ikke har vært tett nok koblet på skolenes 

satsingsområder.  Det pekes særlig på satsingen på digital skolehverdag og innføring av nettbrett. Vi oppfatter 

det som at PP-tjenesten har vært invitert til ulike opplæringsarenaer og fagdager sammen med skole knyttet til 

Digital skolehverdag, men hvor PP-tjenesten ikke har kunnet delta på alle. Representanter for skoler omtaler 

det som et av de viktigste fremskrittene som har skjedd for barn med spesielle opplæringsbehov, og at det gir en 

fantastisk mulighet til å tilpasse opplæringen. Skoleledere og kontaktlærere forventer at PP-rådgiverne i større 

grad skal kjenne til og utnytte de mulighetene som ligger i bruken av digitale verktøy og læremidler, og at dette 

skal gjenspeiles i tilrådingene i de sakkyndige vurderingene.  

Bærum kommune har også deltatt i det statlige Læringsmiljøprosjektet, hvor fire skoler deltok. En forutsetning 

for deltakelsen var at PP-tjenesten skulle delta, fordi PP-tjenesten skal ha en viktig rolle i å støtte og hjelpe 

skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet. Også i dette prosjektet har det kommet frem i gjennomgangen 

av PP-tjenesten ikke har deltatt på alle samlinger.  

I gjennomgangen kom det også opp enkelte perspektiver på kompetanse som PP-tjenesten per i dag ikke dekker 

godt nok, men som vi vurderer at må sjekkes nærmere. Punkter som ble nevnt er:  

● PP-tjenesten har for svak kompetanse på hørselshemming. Skolene benytter i stedet Statped for å få 

veiledning om elever med hørselshemming. 

● Det kom også opp en forventning om at PP-rådgivere skal komme med råd og vurderinger når 

enkeltsaker diskuteres på tverrfaglige møter.  

● Skolene har selv en del styrkingstiltak på sosial kompetanse og psykososialt elevmiljø på skolene, og 

opplever at PP-tjenesten bør tilføre dem mer kompetanse på de fagspesifikke problemene, som går på 

barns læring: lesing, regning, digital kompetanse.  

● Barneverntjenester ser behov for at PP-tjenesten får opplæring i traumebevisst omsorg, slik at de kan 

veilede skolene på dette 

 

Vurderinger av kompetanse 

Vi har også kartlagt ansatte i PP-tjenestens oppfatning av hvor godt de oppfyller kvalitetskriteriet kompetanse, 

som definert av Utdanningsdirektoratet. 

Tabell 3 PP-tjenestens vurdering av egen kompetanse, skala fra 1 - 5 

Type kompetanse Gjennomsnitts-

score 

Allmennpedagogikk 3,6 

Spesialpedagogikk 4,0 

Organisasjons- og kompetanseutvikling 3,3 

Utfordringer som kan føre til at barn, elever og voksne har eller kan få behov for 

spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning 

4,2 

Hvilke konsekvenser nedsatt funksjonsevne og andre utfordringer kan ha for læring 

og utvikling, og behov for tilrettelegging 

4,3 

Rammeplan for innhold og oppgaver i barnehagen, Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet (LK06) og godkjente læreplaner for friskoler 

3,7 

Grunnleggende ferdigheter som trengs og bør holdes ved like i et voksenliv 3,4 

Individuell vurdering (underveis- og sluttvurdering) og barnehageloven og 

opplæringsloven med forskrifter og annet relevant regelverk 

3,6 
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Av de ulike sidene ved kompetansen i PP-tjenesten vurderer de ansatte i PP-tjenesten at de i stor eller svært stor 

grad har god kompetanse på de fleste områdene. Organisasjons- og kompetanseutvikling er det området som 

PP-tjenesten selv vurderer at de har lavest kompetanse på. Dette er viktig for å kunne drive systemrettet arbeid.  

Bærum kommune har registrerer ikke data om vanskeområdene til barna som får spesialpedagogisk hjelp og 

spesialundervisning. Forskning på spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagen viser at vanskene til barn som 

mottar spesialpedagogisk hjelp først og fremst er språk- og kommunikasjonsvansker, etterfulgt av psykososiale 

vansker og atferdsvansker . Basert på dette vurderer vi at kompetansesammensetningen i Bærum, basert på de 
35

ansattes utdanningsbakgrunn, er god. Innenfor skole viser nasjonale tall at elever med generelle lærevansker 

utgjør den største gruppen, etterfulgt av elever med spesifikke lærevansker/fagvansker i norsk og andre vansker 

(motoriske, helseproblemer, språkvansker) . Dette understreker behovet for at PP-tjenesten har god 
36

kompetanse på disse områdene.  

Tabell 4 Vurdering av PP-tjenestens kompetanse, skala fra 1 - 5 

Type kompetanse PPT Skoleleder

e 

Barnehage

styrere 

PP-tjenesten bruker kunnskap, teori og forskning i arbeidet 4,1 3,9 4,0 

Rådgiverne i PP-tjenesten har gode 

kommunikasjonsferdigheter 

4,2 3,9 3,9 

Kommunen har et system for kompetanseutvikling for PPT 1,7 - - 

Det er tydelig for meg hva som er en god sakkyndig vurdering  
37

 

2,6 3,9 4,0 

Rådgiverne i PP-tjenesten har kunnskap om miljøet for barna i 

den enkelte skolen/barnehagen 

3,6 2,9 3,1 

Rådgiverne i PP-tjenesten kjenner til hvilke faktorer som har 

betydning for å fremme et godt og trygt skolemiljø 

 3,7 4,0 

De involverte aktørene i Bærum kommune har en felles 

forståelse av at PP-tjenesten har et selvstendig ansvar og en 

selvstendig rolle ved sakkyndig vurdering 

3,0 3,8 3,9 

 

Skolelederne og barnehagestyrerne vurderer PP-tjenestens kompetanse som god på de fleste av disse områdene, 

men vurderer den som lavest på å ha kunnskap om miljøet for barna i den enkelte skolen/barnehagen.  

 

PP-tjenestens utnyttelse av kompetansen 

Utover de ansattes formelle utdanningsbakgrunn finnes det ingen oversikt over hvilken kompetanse de ulike 

PP-rådgiverne besitter. Dette medfører at de ansatte ikke kjenner til hvilken kompetanse de andre 

PP-rådgiverne har. Dette gjør seg særlig gjeldende for nyansatte, fordi det er vanskelig å vite hvem som er 

ressurspersoner på ulike områder. Ansatte i PP-tjenesten ser behov for langsiktig kompetanseplanlegging. 

PP-tjenesten har ingen strukturer for å utnytte den tverrfaglige, kompletterende kompetansen i tjenesten, slik at 

hver barnehage og skole er prisgitt den enkelte PP-rådgiver og dennes kompetanse. Dette er en sårbar modell. 

Tidligere hadde PP-tjenesten såkalte kompetanseteam. Både ansatte i PP-tjenesten, representanter fra 

35
 Nordahl, T. m. fl. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. 

36
 (ibid) 

37
 PP-tjenesten fikk annen formulering av spørsmålet: Kommunen, PPT, barnehagene og skolene har avklart hva 

som er en god sakyndig vurdering 
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barnehager og skoler mener at tjenesten ikke evner å utnytte den samlede kompetansen godt nok ut mot 

skolene, verken i enkeltsaker eller på systemnivå.  

For ansatte i PP-tjenesten fungerte også disse teamene som en mulighet til faglig fordypning. Dette ble trukket 

frem som avgjørende for opplevelsen av å utgjøre en forskjell, som er viktig for de ansattes motivasjon. Ansatte 

trakk også frem at kompetanseteamene utgjorde en stor ressurs for nyansatte PP-rådgivere, fordi de kunne 

trekke på ansatte med spisskompetanse i sakene de arbeider med.  

Slik arbeidet er organisert i dag, har hver PP-rådgiver ansvar for faste skoler. Dette betyr at skolene er prisgitt 

den enkelte PP-rådgivers kompetanse, uavhengig av hvilke vansker eleven har eller hva som er utfordringene i 

klasserommet. Da kompetanseteamene eksisterte kunne PP-rådgivere trekke inn ansatte med spisskompetanse 

i enkeltsaker, dersom de selv ikke hadde tilstrekkelig kompetanse. Dette var relevant for alle, og især som en 

stor ressurs for nyansatte PP-rådgivere. 

PP-tjenesten i Stavanger oppga at de bruker kompetanse på tvers, for eksempel dersom en PP-rådgiver 

oppdager at skolene har behov for en spisskompetanse som vedkommende selv ikke besitter. Dette kan for 

eksempel gjelde behov for kompetanse på digital læring, hvor logoped ofte benyttes.  

 

Ledelse og organisasjonskultur 

PP-tjenesten i Bærum har vært gjennom betydelige endringer de siste årene. Tidligere hadde hver enkelt 

PP-rådgiver tettere tilknytning og mer tilstedeværelse ved hver enkelt barnehage og skole, og hadde stor grad av 

autonomi i praktiseringen av rollen. De siste årene har det vært fokus på å samle tjenesten og å arbeide for mer 

enhetlig utøvelse av rollen.  

Parallelt med denne gjennomgangen har PP-tjenesten i Bærum fått ekstern bistand til å gjennomføre en 

kartlegging av arbeidsmiljøet. Dette har bakgrunn i at ansatte utformet et bekymringsnotat sommeren 2017, 

som blant annet omhandlet ledelse av tjenesten. Det var ikke alle ansatte som sto bak dette bekymringsnotatet, 

men mange. I denne gjennomgangen har det kommet tydelig frem at ansatte i PP-tjenesten opplever 

arbeidsmiljøutfordringer, og at dette sliter på dem.  

Arbeidsmiljøundersøkelsen som Bærum kommune gjennomførte i 2016 viser også at PP-tjenesten scorer under 

landsgjennomsnittet på flere faktorer . Tjenesten scorer betydelig lavere på selvstendighet (autonomi), 
38

rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling. Selvstendighet omhandler medarbeidernes opplevelse av å ha 

mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en 

definert jobbrolle. Rolleklarhet handler om hvorvidt forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er 

tydelig definert og kommunisert. Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver 

tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste 

som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. Tjenesten får høyere score enn landsgjennomsnittet på 

faktorene nytteorientert motivasjon, som handler om motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, 

og fleksibilitetsvilje, som handler om medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å 

jobbe på til nye behov og krav.  

Resultatene fra kommunens kulturkartlegging synliggjør at ansatte i PP-tjenesten opplever at tjenesten i liten 

grad etterlever de verdiene som Bærum kommune måler . PP-tjenesten scorer gjennomgående lavere enn 
39

gjennomsnittet i kommunen, og har store avvik på flere verdier, deriblant personlig utviklende og involverende. 

Gjennom intervjuene la ansatte stor vekt på betydningen av faglig kompetanse og det å få påvirke endringer som 

omhandler dem selv, og er et uttrykk for deres personlige verdier. Når ansatte opplever at organisasjonskulturen 

de er en del av ikke gir rom for å etterleve sine egne personlige verdier, kan det medføre stress, mindre 

motivasjon, mindre engasjement og fare for at ansatte velger å slutte .  
40

Det er godt dokumentert at organisasjoner hvor det er samsvar mellom ansattes personlige verdier og de 

verdiene som organisasjonskulturen kjennetegnes av, legger grunnlaget for både gode prestasjoner og 

økonomisk drift. I organisasjoner hvor de ansatte i liten grad opplever at de får leve ut sine verdier, og dermed 

38
 10-Faktor, KS’ medarbeiderundersøkelse, 2016 

39
 Resultater fra kulturkartlegging i Bærum kommune 

40
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får oppfylt sine behov, genereres det mye energilekkasje . Resultatene fra kulturkartleggingen tyder på at dette 
41

er en tjenesten med høyt konfliktnivå og stor energilekkasje, og bør tas på alvor fra ledelsens side.  

Ansatte opplever at mange medarbeidere med høy kompetanse har sluttet i løpet av de siste to årene. Tall 

oversendt fra kommunen viser at fem personer sluttet i 2014/2015, seks personer sluttet  i 2016, mens fire 

personer sluttet i 2017. Dette utgjør totalt 15 personer siden 2014. Det at ansatte slutter kan få innvirkning på 

arbeidsmiljøet og kulturen innad i tjenesten.  

 

Det er ulike årsaker til at ansatte har sluttet. Tre personer har gått av med pensjon, mens seks personer hadde 

fått innvilget permisjon og valgt å fortsette i andre stillinger, som i skole eller BUP. Andre valgte å gå tilbake til 

tidligere stillinger, slik som i skole. Gjennom intervjuer med ansatte kom det frem oppfatninger om at en mulig 

årsak til at ansatte har sluttet kan dreie seg om personlig uenighet med retningen tjenesten har gått i, med for 

mye fokus på sakkyndige vurderinger, manglende involvering i prosesser og manglende muligheter for 

videreutdanning. For å beholde ansatte trekkes det frem at tjenesten i større grad må ha fokus på å utnytte 

fagkompetansen i tjenesten og satse på ansatte som ønsker å spesialisere seg. Ansatte trekker også frem at det er 

motiverende for dem å jobbe mer systemrettet, gjennom å være sammen med elevene og veilede lærerne. Det 

oppleves som meningsløst å bruke så mye av tiden på å skrive sakkyndige vurderinger.  

 

  

41
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6. Kvalitet og resultater  

Dette kapittelet omhandler kvaliteten i arbeidet som PP-tjenesten er involvert i. Vi belyser hvordan Bærum 

kommune sikrer medvirkning fra barn, ungdom og foreldre i det individrettede arbeidet. Datagrunnlaget her 

baserer seg i stor grad på kvalitative intervjuer med foreldre til barn i barnehage eller grunnskole. 

Videre ser vi på hvilke kvalitetssystemer som finnes både i PP-tjenesten og i barnehagene og skolene for å sikre 

at det er god kvalitet i alle delene av prosessen. 

 

Medvirkning fra barn, ungdom og foreldre 

 

Både PP-tjenesten, barnehagene og skolene har gode systemer for brukermedvirkning av både barn og foreldre i 

de ulike delene av saksbehandlingsprosessen. I all hovedsak ser rutinene for brukermedvirkning ut til å være 

godt implementert i alle fasene. Rutinene og foreldrenes erfaringer med dem omtales for hver av fasene i det 

individrettede arbeidet. 

 
 
Fase 1: Bekymring 

Både barnehager og skoler ser ut til å ha gode rutiner for å involvere foreldrene når det er bekymring for et 

barns utvikling. I noen tilfeller er det foreldrene selv som løfter bekymringen.  

Fase 2: Henvisning til PP-tjenesten 

Både barnehager og skoler ser ut til å ha gode rutiner for å involvere foreldre i prosessen med å henvise til 

PP-tjenesten. Foreldrene får lese henvisningen og påvirke innholdet i den. Skolene har gode rutiner for at 

foreldre får kopi av pedagogisk rapport.  

 

Fase 3: Sakkyndig vurdering 

De siste årene har det også vært økt fokus på barns medvirkning, og det har blitt fokus på at barnets stemme 

skal dokumenteres i sakkyndig vurdering. PP-tjenesten har gode rutiner for å involvere foreldre i utarbeidelsen 

av sakkyndig vurdering. PP-rådgiver har samtale med foreldre i utredningsfasen, og malen for sakkyndig 

vurdering sikrer at foreldrenes perspektiv blir en del av vurderingen. Gjennomgangen av de tilfeldig utvalgte 

sakene underbygde at PPT involverer foreldre i saksutredningen. Foreldre kan også bli bedt om å fylle ut 

kartleggingsskjemaer.  

Det er variasjon mellom teamene i PP-tjenesten med hensyn til å involvere elevene. Avdelingsleder for barn og 

ungdom har veiledet nyansatte til å ha med eleven i oppstartsmøter. Dette praktiseres ikke av barneskoleteamet 

i avdeling førskole. Det er en generell oppfatning at barns medvirkning først er aktuelt for elever i 

ungdomsskolealder. Dette er i strid med grunnleggende prinsipper om barns rett til medvirkning og bli hørt i 

saker av viktighet som berører dem, se eksempelvis barnehageloven, opplæringsloven, barneloven og FNs 

barnekonvensjon samt forvaltningslovens § 17. 

Ansatte trakk frem at det er positivt at malen for sakkyndig vurdering er endret, slik at barnas stemme skal bli 

hørt. Dette er med på å sikre en mer enhetlig praksis mellom PP-rådgivere. Flere oppga at de i mange saker ikke 

har latt barnet medvirke, men at dette har bedret seg som følge av at det forventes i malen. Dette er i strid med 

grunnleggende prinsipper om barns rett til medvirkning og bli hørt i saker av viktighet som berører dem,. I 
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tillegg kan medvirkning påvirke elevens motivasjon og utbytte av spesialundervisningen. 

Foreldre får tilsendt sakkyndig vurdering til gjennomlesning, og kan ta kontakt i løpet av ti dager dersom de har 

kommentarer eller spørsmål til vurdering eller tilråding. Foreldre bekrefter at disse rutinene praktiseres, og at 

PP-rådgiver endrer teksten dersom foreldrene har hatt innspill.  

Når sakkyndig vurdering er ferdig avholder PP-rådgiver tilbakemeldingsmøte. Her deltar foreldre. Det ser ut til 

å variere hvor flinke skolene er til å invitere eleven med. Det synes å være relativt god involvering av 

ungdomsskoleelever, og noen skoler er flinke til å involvere elever fra og med 4. trinn. For elever på de første 

trinnene er det tilsynelatende stor variasjon, og informantene oppgir at barnets modenhetsnivå og kognitive 

evner kan spille inn. Dette gjelder hovedsaklig for elever fra 4. trinn og oppover.  

Foreldrene vi intervjuet har generelt positive erfaringer fra disse møtene: 

 

“Det var veldig ryddig møte hvor vi kunne komme med innspill. God dialog. Vi så litt de samme utfordringene. 

Og som skolen ser. Som vi også opplever hjemme. Synes det var gode samtaler om hvordan veien videre skal 

gå.” 

 

Dette ble også bekreftet av andre: 

 

“Jeg føler at vi som foreldre har noe vi skulle sagt. Møtet starter alltid med hvordan vi føler at det går, på 

hjemmebane og i barnehagen.” 

 

Samlet sett hadde de fleste foreldrene positive erfaringer med prosessen med sakkyndig vurdering, men enkelte 

hadde negative erfaringer. Noen foreldre pekte på at prosessen med utredning og sakkyndig vurdering tok lang 

tid. Andre pekte på at det var misforståelse mellom foreldre, PP-rådgiver og barnehage og dårlig 

kommunikasjon rundt hva som skulle utredes. Andre beskrev et inntrykk av at PP-rådgiver har sittet på 

kontoret og gjort seg opp sin egen mening, til tross  for få observasjoner av barnet, og dermed ikke har dannet 

seg et reelt bilde av utfordringene.  

 

Fase 4: Vedtak 

Barnehagekontoret fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp og den enkelte skole fatter vedtak om 

spesialundervisning. Vedtaket sendes hjem til foreldre per post, og de har klageadgang. Det synes å være godt 

innarbeidede rutiner for dette.  

 
Fase 5: Gjennomføring 

Flere foreldre oppga at de har lite kontakt med PP-tjenesten etter at vedtak om spesialundervisning er fattet. De 

forholder seg mest til kontaktlærer og spesialpedagog/assistent.  

 

Det tyder på at skolene har gode rutiner for at foreldre får også lese IOPen, i dialog med spesialpedagogen. 

Barna selv er ikke involvert i utarbeidelsen av IOPen.  

 

Barnehager og skoler oppgir at de har fokus på at barnet skal få medvirke i selve gjennomføringen av den 

spesialpedagogiske hjelpen/spesialundervisningen. Erfaringen er at barnet må være motivert for at 

gjennomføringen skal bli vellykket. Foreldre ga også uttrykk for at barna får medvirke i den konkrete 

gjennomføringen av det spesialpedagogiske tiltaket eller spesialundervisningen.  

 

Flere foreldre til barnehagebarn fortalte at spesialpedagogen tar utgangspunkt i de aktivitetene som barnet 

allerede er i gang med og tilrettelegger rundt det. De hadde også inntrykk av at barnet fikk være med på å 

bestemme hvilke andre barn som skulle være med å jobbe sammen med ham/henne.  
 
Fase 6: Evaluering 

Spesialpedagog og kontaktlærer evaluerer elevens måloppnåelse på målene i IOPen. Elever deltar i noen tilfeller 

i evalueringen av IOPer. Her ser det ut til å være ulik praksis mellom spesialpedagoger/lærere, og det avhenger 

også av elevenes forutsetninger for å delta i evalueringen.  

Foreldrene får en gjennomgang av IOPen, og får den tilsendt på forhånd (sjekk dette). 
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Eventuell rehenvisning 

En foreldreinformant oppga at prosessen med rehenvisning har vært tung.  

“Når det (vedtaket) skal forlenges må barnehagen ringe PPT og spørre hva de må gjøre. PPT har ikke hjulpet 

til med prosessen for å fornye det, men de har svart på spørsmål. Det ville vært bedre å kommunisere en 

prosess, med barnets beste i fokus: Her må vi bare fortsette, og sende barnehagen informasjon om hva de må 

gjøre. Hvis ikke barnehagen foretar seg noe, går det bare ut på dato.”  

 

Generelle erfaringer fra foreldre 

Gjennom intervjuer med foreldre kom det frem at de fleste er fornøyde med PP-tjenesten. Det kom frem få 

eksempler på at det har vært utfordringer i samarbeidet mellom PP-tjenesten og barn og foreldre. Mange oppga 

imidlertid at de ikke forholdt seg så mye til PP-rådgiver, men mer til kontaktlærer/pedagogisk leder og 

spesialpedagog. 

Sammenlignbare kommuner 

Når det gjelder brukermedvirkning fra barna oppfatter vi at Bærum kommune har kommet langt sammenlignet 

med de andre kommunene. Trondheim kommune oppga at både Fylkesmannen og Barneombudet har 

tematisert dette, og at tjenesten har som utviklingsområde å i større grad snakke direkte med barna.  

Asker kommune har innarbeidet i sine rutiner for sakkyndig vurdering at barnas stemme skal frem. Det tyder på 

at dette ikke er helt implementert enda, men at tjenesten er igang med dette. For barn i barnehage er det fokus 

på medvirkning fra foreldrene, men ikke barna. 

 

Kvalitetssystemer i PP-tjenesten og barnehage/skole 

PP-tjenestens kvalitetssystemer belyses ut ifra de ulike fasene i prosessen for spesialundervisning. 

Kvalitetssystemene i PP-tjenesten og i barnehagene og skolene belyses samlet, med vekt på beskrivelse av 

praksisen. Overordnet ser vi at verken PP-tjenesten eller skolene- og barnehagene har gode nok systemer for at 

det blir god kvalitet i arbeidet med enkeltsakene.  

 
Oppsummert viser gjennomgangen følgende overordnede funn: 

● PP-tjenesten er lite tilgjengelige for drøfting og veiledning i forkant av henvisning 

● PP-tjenesten gjør lite observasjon av barna i utredningsfasen 

● PP-tjenesten er lite i dialog med skolen om hva som er realistiske mål og tiltak. Tilrådingen oppleves 

derfor å være for generell og lite tilpasset den enkelte skoles organisering av opplæringen 

● Sakkyndige vurderinger oppleves i stor grad å være mye kopi av pedagogisk rapport 

● PP-tjenesten er lite tilgjengelig for å drøfte hvordan tilråding i sakkyndig vurdering kan konkretiseres i 

IOP 

● PP-tjenesten deltar ikke i evalueringsarbeidet rundt elevens måloppnåelse 

 

Fase 1: Bekymring 

PP-tjenesten har en konsultasjonstelefon hvor barnehageansatte kan ringe og få veiledning om hva som kan 

være gode forebyggende tiltak å sette inn. Denne settes stor pris på i mange barnehager. Helsestasjon for barn i 

alderen 0 - 6 år verdsatte også denne konsultasjonstelefonen, men pekte på et ønske om utvidet telefontid. 
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Helsestasjonen ser behov for å kunne drøfte med PP-tjenesten i løpet av relativt kort tid, men erfarer at foreldre 

ofte synes de må vente lenge på svar. 

Skolene har ressursteam, et tverrfaglig samarbeidsforum, annen hver uke. Dette er en arena hvor man kan 

drøfte bekymring for et barn, og bestemme hvilke tjenester man bør koble på videre i saken. Her skal også 

PP-rådgiver delta.  

Skolene har også spes.ped. team, hvor spesialpedagoger ved skolene deltar. PP rådgivere skal også delta her. 

Dette er en arena for å diskutere om enkeltelever skal henvises. Det er ulik praksis mellom skolene/PP 

rådgiverne her. Dette ser ut til å fungere godt ved noen skoler, men ikke ved alle. 

Utover dette er den generelle oppfatningen at PP-rådgiverne er lite tilgjengelige i den enkelte barnehage og 

skole. Barnehagene og skolene etterlyser mer veiledning og muligheter for å drøfte med PP-rådgiver. Den 

samme oppfatningen deles av spesialpedagogene.  

Generelt er inntrykket vårt at PP-rådgivere er lite tilgjengelighet for drøfting av hva som kan være gode tiltak 

innenfor tidlig hjelp og støtte eller tilpasset opplæring, og at barnehagene og skolene etterspør dette. Det tyder 

på at barnehagene og skolene ikke lykkes godt nok med å sette inn tidlig hjelp og støtte/tilpasset opplæring, og 

at de bruker mye tid på å utarbeide pedagogisk rapport og henvise en elev til PPT, for så å få avslag. Dette kunne 

vært unngått dersom PP-rådgiverne var tilgjengelige for å diskutere hva som kan være gode tiltak.  

Fase 2: Henvisning til PPT 

PP-tjenesten har gode prosedyrer for å kvalitetssikre at henvisninger og rehenvisninger er i henhold til 

lovkravene. Alle henvisninger registreres av merkantilt personell i PP-tjenesten. Dersom henvisningen er 

mangelfull eller mangler nødvendig dokumentasjon, sendes henvisningen i retur til henvisningsinstans.  

En utfordring ved henvisningsrutinene, som trekkes frem av representanter for skole, er at alle henvisninger må 

inneholde like mye beskrivelse, kartlegging og dokumentasjon (pedagogisk rapport). Dette oppleves som 

uhensiktsmessig ressursbruk av representanter for barnehager og skoler, blant annet for elever som kun skal 

utredes for dysleksi. 

Gjennom intervju med foreldre kom det frem at enkelte har erfaring med at skolen har sendt ufullstendig 

henvisning til PP-tjenesten. I ett tilfelle manglet henvisningen pedagogisk rapport. Dette medførte at 

utredningsprosessen kom sent igang.  Ifølge denne forelderen sendte skolen inn første henvisning i januar, 

mens den først ble godkjent i april/mai, og hvor utredning ble gjennomført fra september og tiltak ble iverksatt 

rett før jul. Slike eksempler bekreftes også av både ansatte i PP-tjenesten og av representanter for skolene, og 

tyder på at verken PP-tjenesten eller skolene har tilstrekkelig gode systemer for å sikre at PP-tjenesten kommer 

raskt i gang etter henvisning.  

 

Fase 3: Sakkyndig vurdering 

Representanter for barnehager og skoler oppgir at PP-rådgiverne i for liten grad observerer det enkelte barnet i 

ulike situasjoner i barnehagen og skolen. PP-rådgiverne er også lite ute i den enkelte barnehagen eller skolen. 

Informanter fra barnehage og skole oppgir at dette medfører at PP-rådgiverne i mange tilfeller har lite kunnskap 

om hvordan skolene organiserer undervisningen eller andre forhold som kan ha betydning for å utforme en 

tilråding. Det medfører at de opplever at PP-rådgiverne oppleves å ha en litt for teoretisk eller generell tilråding 

til hvilket tilbud barnet bør få, og oppleves som for “fjernt” fra hverdagen.  

Både spesialpedagoger og lærere har også gitt uttrykk for at de opplever at sakkyndig vurdering i for stor grad er 

basert på pedagogisk rapport og deres innspill, og at PP-rådgiverne tilfører lite ny kunnskap og vurdering. De 

opplever også at de ikke får informasjon om PP-tjenestens utredningsprosess om den enkelte elev, for eksempel 

at eleven vil bli tatt ut av en time med spesialpedagogen for å ta en test. 

PP-tjenesten har hatt fokus på å skrive mer spissede mål og tiltak i tilrådingsdelen av sakkyndig vurdering. 

Utfordringen med dette er at de blir for lite realistiske, siden PP-rådgiver har for liten kjennskap til 

barnet/eleven og den enkelte barnehagen/skolen. Det trekkes også frem at tilrådingene i liten grad utnytter 

mulighetene som digitale læringsmidler gir, som kompenserende verktøy for noen elever.  
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Lite dialog. I Stavanger kommune har PP-rådgiverne en etablert praksis om å ta kontakt med skoleleder per 

telefon når sakkyndig vurdering nærmer seg ferdigstilt, for å diskutere om tilrådingene er gjennomførbare. 

Skoleleder opplever dette som god praksis.  

Det ser ikke ut til at barnehagene og skolene har gode nok rutiner til å avdekke feil og mangler i sakkyndige 

vurderinger. Flere informanter har uttrykt erfaring med at tilrådingene i sakkyndige vurderinger enten ikke 

passer til elevens forutsetninger eller ikke er realistiske eller gjennomførbare, uten at de har gått i dialog med 

PP-rådgiver om dette. 

Gjennomgangen av utvalgte de sakkyndige vurderinger indikerte forøvrig at barnets utbytte av den ordinære 

opplæringen ble vurdert i varierende grad. I få saker ble dette vurdert eksplisitt. I de fleste sakene ble denne 

vurderingen gjort implisitt gjennom en grundig beskrivelse av barnet/ eleven. Elevens lærevansker eller andre 

tilsvarende forhold som er viktige for opplæringen, samt  ble gjennomgått i alle de syv sakene som ble 

gjennomgått. De sakkyndige vurderingene var gode med tanke på konkretisering av elev og utfordringer.  

Det kom frem perspektiver fra barneverntjenesten om at de sakkyndige vurderingene er gode, og inneholder 

mye informasjon om barns behov. 

Generelt oppleves kvaliteten på sakkyndig vurdering å ha blitt lavere innenfor skole. 

Når PP-rådgiverne er ferdig med å skrive sakkyndig vurdering, deltar de på tilbakemeldingsmøte i hver enkelt 

sak, sammen med pedagogisk leder/kontaktlærer, foreldre/barn, spesialpedagog og eventuelt 

barnehagestyrer/skoleleder. 

Fase 4: Vedtak 

PP-tjenesten er ikke involvert i arbeidet med vedtak. For barnehagebarn fattes vedtak ved Barnehagekontoret. 

For skolebarn fattes vedtak av den enkelte skoleleder. 

Fra gjennomgangen av et begrenset antall tilfeldig utvalgte saker er vårt inntrykk at både barnehagekontor og 

skoleledere formulerer vedtakene tett opp til eller som direkte avskrift fra tilrådingen i sakkyndig vurdering. Vi 

finner ingen tegn på at vedtakene avviker mye fra sakkyndig vurdering. Det samme kom frem gjennom 

spørreundersøkelsen blant skoleledere og barnehagestyrere, hvor majoriteten var enige eller helt enige i at 

vedtakene i de fleste tilfeller følger opp de sakkyndige vurderingene. 

Fase 5: Gjennomføring 

Etter dette overtar spesialpedagog og kontaktlærer/pedagogisk leder “stafettpinnen”, og skal utforme mål i IOP 

og gjennomføre den spesialpedagogiske hjelpen/ spesialundervisningen. Resultatene fra spørreundersøkelsen 

blant barnehagestyrere og skoleledere tyder på at barnehagene og skolene i de fleste tilfeller setter inn tiltak som 

er i tråd med sakkyndig vurdering.  

I forbindelse med IOP kom det frem at malene for sakkyndig vurdering og IOP ikke samsvarer godt nok med 

hverandre. Skoleledere opplever at det er utfordrende at sakkyndige vurderinger har blitt mer spissede, fordi det 

kan være krevende å skaffe den kompetansen det bes om. Spesialpedagogene var også kritiske til forholdet 

mellom sakkyndig vurdering og praktiske spesialpedagogiske tiltak. Denne linken ble opplevd som svak.  

Gjennom intervjuer med foreldre kom det også opp erfaringer med gjennomføringen. De fleste foreldrene var 

fornøyde, og opplevde at barnehagen og skolen satte igang tiltak som fulgte av tilrådingen i sakkyndig 

vurdering. Det var imidlertid enkelte foreldre som stilte spørsmål ved tiltakene og gjennomføringen, blant annet 

en hypotese om at skolen valgte tiltak ut fra hva som var økonomisk effektivt.  

En gjennomgående tilbakemelding er at PP-tjenesten er lite involvert i denne fasen, og følger i liten grad opp 

hvordan skolene/barnehagene lykkes med gjennomføringen og hvordan eleven utvikler seg. Både barnehager og 

skoler gir uttrykk for at PP-tjenesten fulgte tettere opp tidligere. PP-rådgiverne ønsker i mye større grad å kunne 

følge med på hvilken effekt tiltakene har og å være tilgjengelige for dialog med spesialpedagog om det er behov 

for å justere tiltakene.  

Vår gjennomgang av de syv utvalgte saksmappene viste at vedtakene om spesialundervisning og 

spesialpedagogisk hjelp bygde på eller til dels bygde på sakkyndig vurdering. Påfølgende IOP gav mål for 

barnets opplæring, men flere av IOPene hadde vage og ikke målbare mål. Dette gjorde dem også, slik vi kunne 

se, krevende å evaluere.  
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Fase 6: Evaluering 

Skolene ser ut til å ha gode rutiner for å systematisk evaluere IOPer. I noen tilfeller blir IOP evaluert hvert 

halvår, mens i andre tilfeller evalueres de kun en gang per år. Spesialpedagogene ser også ut til å gjøre en 

løpende vurdering av om tiltakene virker, og eventuelt små justeringer ved behov. Skolene utarbeider 

årsrapporter. Dette gjøres i spes.ped team. Gjennom spørreundersøkelsen blant barnehagestyrere og 

skoleledere kom det frem at evalueringene som oftest er av god kvalitet, og at de er et godt underlagsmateriale 

for å eventuelt utarbeide rehenvisning og ny sakkyndig vurdering. 

PP-rådgiverne deltok tidligere i evaluering av hver IOP. Dette gjøres kun i særlige tilfeller nå. Dette innebærer at 

de heller ikke deltar i en vurdering av om tiltakene skal justeres, dersom de ikke har effekt.  

Evalueringene ligger i elevmappene til den enkelte elev. Kommunen har ikke noe aggregert kunnskap om 

graden av måloppnåelse/effekt av spesialundervisningen. PP-rådgiverne har heller ikke noen oversikt over 

hvorvidt tilrådingene deres blir iverksatt eller om de har ønsket effekt.  

Rehenvisning 

PP-rådgivere erfarer at skolene av og til glemmer å rehenvise når det kommer nye opplysninger i en sak. 

PP-rådgiver minner skolen på det, men det kan medføre at saken blir liggende på vent.  

 

Gjennom intervjuene kom det frem flere eksempler på saker hvor rutinene for kvalitetssikring ikke har vært 

gode nok, og som har resultert i at kommunen ikke evner å gi et tilfredsstillende opplæringstilbud til eleven.  

 

Sammenlignbare kommuner 

Sammenligningen med de tre andre kommunene tyder på at disse har omtrent de samme utfordringene som 

PP-tjenesten i Bærum.  

Særlig gjelder dette arbeidet som skjer etter at sakkyndig vurdering foreligger. PP-tjenesten i både Asker og 

Trondheim oppgir at de i for liten grad deltar i oppfølging av selve gjennomføringen av tiltakene eller i 

evalueringen. I Trondheim har PP-tjenesten hatt fokus på å trekke seg ut av sakene, på grunn av 

kapasitetshensyn, men er klar over at det kan bidra til redusert kvalitet gjennom at de ikke er tilgjengelige for 

dialog om gjennomføringen eller gi veiledning til de som utøver det.  

Heller ikke Trondheim eller Asker er rutinemessig involvert i evalueringen av IOPer, og opplever at dette er en 

svakhet. I Asker har PP-tjenesten tilgang til skolens IT-systemer, og dermed IOPer, men de har ingen etablert 

praksis om at PP-tjenesten ser på disse. Det er mest aktuelt i forbindelse med nye vurderinger i saken.  

Trondheim kommune ser ut til å ha lykkes med det forebyggende arbeidet i fase 1 og 2. I likhet med 

PP-tjenesten i Bærum skal PP-tjenesten være tilgjengelige for tre konsultasjoner om hvordan de kan 

tilrettelegge i miljøet rundt barnet, før en eventuell henvisning. De har i stor grad fått til denne prioriteringen, 

og erfarer at disse konsultasjonene kan være nok til at barnehagen eller skolen får snudd utviklingen, og at det 

ikke blir behov for å få utarbeidet sakkyndig vurdering. Samtidig erfarer de at det kan være store utfordring på 

systemnivå, som læringsmiljøet i en klasse eller i en barnehage, som ikke kan løses på tre konsultasjoner, og 

hvor det må settes inn mer intensivt og langsiktig systemrettet arbeid.  

 
Styringsinformasjon for å vurdere kvalitet i arbeidet  

Kommunen har hatt lite styringsinformasjon knyttet til alle fasene i det individrettede arbeidet, også når det 

gjelder PP-tjenestens arbeid. Leder for PP-tjenesten har hatt fokus på å lage oversikter og dokumentere mer 

informasjon som kan brukes for å styre tjenesten. PP-tjenesten har de siste årene begynt å føre oversikt over 

antall henvisninger (nye henvisninger/rehenvisninger), avsluttede saker, dato for registrering av henvisning, 

dato for avsluttet sakkyndig vurdering (saksbehandlingstid). Det har ført til at man nå systematisk holder 

oversikt og rapporterer på dette. Dette medførte også at man avdekket at tjenesten har hatt brudd på 

tidsfristene på sakkyndig vurdering, som nevnt tidligere.  

Verken kommunen eller PP-tjenesten har styringsinformasjon til å vurdere kvalitet på sakkyndig vurdering. 

Dersom dette skal gjøres, bør det tas utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets minimumskrav til sakkyndig 
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vurdering, og vurdere hvorvidt hver enkelt utredning oppfyller disse kravene. Det kan også vurderes å registrere 

dokumentets lengde, i form av antall sider. 

Når det gjelder styringsinformasjon om kvalitet i form av økt læringsutbytte (effekt), har ikke kommunen god 

nok styringsinformasjon. Informasjon om elevenes måloppnåelse finnes tilgjengelig i den enkelte elevs 

elevmappe. Dette er per i dag kun lagret på den enkelte skole, og PP-rådgivere har ikke tilgang til dette. Den 

planlagte innføringen av nytt datasystem er ment å bidra til mer informasjonsutveksling om måloppnåelse på 

individnivå.  

Verken Bærum eller andre kommuner har data på elevenes måloppnåelse/læringsutbytte på aggregert nivå. 

Dette gjør at kommunen ikke vet om de tiltakene og ressursene som settes inn fra både PP-tjenesten og 

spesialpedagogene har noen effekt. Dette er også tema i den nylig utgitte utredningen , hvor det fremkommer 
42

at det ikke finnes nasjonale data på dette i Norge. Ingen data på hvordan disse elevene scorer på nasjonale 

prøver eller på PISA eller grunnskolepoeng (gjennomsnittskarakter).  

I gjennomgangen kommer det også frem at kommunen ikke måler det systemrettede arbeidet. Dersom dette blir 

en uttalt målsetting for kommunen, bør det utarbeides KPIer som muliggjør en vurdering av aktiviteten og i 

hvilken grad tjenesten oppnår denne målsettingen. Her kan det tas utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets liste 

over hvilke typer arbeidsoppgaver som inngår i systemrettet arbeid. Som eksempel kan kommunen vurdere å 

registrere hvilke barnehager og skoler PP-tjenesten har arbeidet systemrettet i, hvilken periode innsatsen ble 

satt inn, hvilket tema systemarbeidet omhandlet, samt hvilken type metodikk som ble brukt.  

Dersom kommunen skulle velge å gjeninnføre de tidligere kompetanseteamene i PP-tjenesten, bør det også 

vurderes å registrere aktivitet i disse, som antall barn fordelt på de ulike barnehagene og skolene.  

Noen av kommunene vi sammenlignet med har henvisninger på systemsaker, og oversikt over disse. Vi vil 

imidlertid ikke anbefale henvisninger, fordi det medfører økt byråkrati og binder opp ressurser til 

saksbehandling. Innenfor det individrettede arbeidet fører Stavanger kommune oversikt over aktive saker (hvor 

sakkyndig vurdering pågår) og passive saker (hvor sakkyndig vurdering er ferdigstilt). Asker registrerer sakene 

som aktive selv etter at sakkyndig vurdering foreligger, mens tiltakene gjennomføres.  

 

Tidlig innsats og forebygging 

En av Bærum kommunes målsettinger innenfor dette området er at en høyere andel barn får spesialpedagogisk 

hjelp i barnehagen, med en hypotese om at hvis man lykkes med gode tiltak tidlig, vil behovet for 

spesialundervisning i ungdomsskolealder reduseres. Tall fra GSI viser at det er en betydelig høyere andel elever i 

ungdomsskolen tilbud om spesialundervisning enn andelen barn i barnehage som har spesialpedagogisk hjelp . 
43

De siste årene har det vært en utvikling som går i retning av målsettingen om å få ned andelen elever med 

spesialundervisning i ungdomsskolen.  

Barnehagene og skolene er pliktet til å prøve ut tiltak i påvente av sakkyndig vurdering. Det kom frem erfaringer 

om at PP-tjenesten tidligere veiledet barnehager og skoler mer rundt hva de kan gjøre av tilpasninger innenfor 

det ordinære tilbudet enn hva de gjør i dag. I henhold til flytskjemaet som beskriver arbeidsfordelingen mellom 

PP-tjenesten og barnehager og skoler, skal PP-tjenesten være tilgjengelige for tre konsultasjoner i denne fasen. 

Dette gjøres blant annet i spes.ped.møter eller i ressursteam. Det ser imidlertid ikke ut til at barnehagene, 

skolene og PP-tjenesten har lyktes med å implementere dette godt nok per i dag, selv om det er etablert faste 

rutiner og arenaer.  

Gjennomgangen tyder også på at ikke alle barnehager og skoler har en stor nok verktøykasse til å sette igang 

virkningsfulle forebyggende tiltak, og det understrekes at man ikke lykkes godt nok med tilpasset opplæring. 

Dette gjelder ikke bare for den ene eleven som har utfordringer, men med målsetting om å gjøre skolehverdagen 

god for de barna som går i klasse med en eller flere elever som sliter. PP-rådgiverne er tilsynelatende relativt 

fraværende i denne fasen. Både representanter for barnehager, skoler og PP-rådgiverne selv ser behov for at 

PP-rådgiverne er mer delaktige i det forebyggende arbeidet.  

42
 Nordahl m. fl. (2018) 
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I spørreundersøkelsen kartla vi skolelederes perspektiver på PP-tjenestens bidrag i forebyggende arbeid og 

tidlig innsats, operasjonalisert på samme måte som Udirs kvalitetskriterier: 

● PP-tjenesten bidrar med råd og veiledning knyttet til pedagogisk ledelse, klasseledelse, skolemiljø og 

spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål 

● Kommunen, i samarbeid med PP-tjenesten, barnehagene, skolene, konkretisert det ansvaret og de 

rollene PP-tjenesten har i det forebyggende arbeidet 

● Skoleeier, PP-tjenesten og skolene har avklart det ansvaret og den rollen PP-tjenesten har i arbeidet 

med skolemiljøet (opplæringsloven kap. 9a) 

● Skoleeier, PP-tjenesten og skolene har rutiner for hvordan PP-tjenesten kan gjøre seg kjent med 

skolebasert vurdering 

Gjennomgående vurderer skoleledere at disse punktene er dårlig oppfylt i Bærum kommune, og det ser ut til å 

være behov for å avklare PP-tjenestens rolle i det forebyggende arbeidet. Barnehagestyrere gir noe mer positive 

vurderinger enn skolelederne, men det ser også ut til å være behov for tydeligere avklaringer her .  
44

Dagens praksis, hvor retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning må utredes gjennom PP-tjenesten 

som forvaltningsorgan, hemmer barnehagene og skolenes evne til å sette i gang tiltak tidlig etter at de har fattet 

bekymring for barnets læring. Gjennomgangen viser til flere eksempler på saker hvor det har tatt flere måneder 

og opptil et år før PP-tjenesten har ferdigstilt sin utredning. Representanter for samarbeidende tjenester har vist 

til erfaringer med en “vente og se” holdning ved skolene. Det ble løftet frem en hypotese om at skolene vegrer 

seg for å koble på PP-tjenesten, på grunn av at de har begrenset kapasitet.  

Det kom også frem betraktninger på at relativt enkle lærevansker, slik som dysleksi, i noen tilfeller blir 

konstatert så sent som i 5. klasse.  

Tidlig innsats omfatter også andre områder enn kun elevenes opplæringstilbud. Bærum kommune har etablert 

tverrfaglige samhandlingsarenaer som skal bidra til tidlig innsats, herunder tidlig innsatsteam og ressursteam 

ved hver enkelt skole. I gjennomgangen kom det frem erfaringer med at skolene venter lenge før de tar kontakt 

med andre instanser, slik som barneverntjenesten, BUP og PP-tjenesten, og så settes det i gang flere utredninger 

og undersøkelser parallelt. Dette kan medføre uklarhet rundt hvem som skal gjøre hva, og ende opp med at 

aktørene venter på hverandre, med den konsekvens at det tar tid før tiltak settes i verk.  

44
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7. Samlet vurdering 

Gjennomgangen er basert på et omfattende datamateriale og belyser en rekke ulike problemstillinger.  I dette 

kapittelet gir vi våre overordnede vurderinger av PP-tjenestens organisering, arbeidsmåter og samarbeid med 

barnehager, skoler og andre aktører, samt ressursbruk opp mot kvalitet i arbeidet.  

Prioritering av ressurser innenfor et todelt mandat  

PP-tjenesten opplever dagens ressurssituasjon som krevende. Det er usikkert tallmateriale over utviklingen i 

antall årsverk i tjenesten, men de best kvalitetssikrede tallene vi har innhentet tyder på at tjenesten har hatt en 

reduksjon i bemanning på omkring syv PP-rådgivere. De økonomiske rammene er nedjustert med 2 mill. kr. fra 

2014 - 2017. Dette er ikke høyt nok til å forklare reduksjonen i antall årsverk. Også de tre andre kommunene vi 

har sammenlignet med opplever å ha begrensede rammer, og PP-tjenesten i Bærum har noe lavere bemanning i 

forhold til innbyggertall i alderen 0 - 16 år enn de tre kommunene vi har sammenlignet med.  

Reduserte rammer setter krav til veloverveide og strategiske prioriteringer. Det er vår oppfatning at tjenesten og 

kommunen ikke har lykkes med å skape gode prosesser for å få til en best mulig utnyttelse av tilgjengelige 

ressurser, slik at kommunens mål kan nås. En stram ressurssituasjon aktualiserer i enda større grad viktigheten 

av å få til gode prioriteringsprosesser, slik at man oppnår en best mulig utnyttelse av de ressurser man til enhver 

tid rår over. Gjennom gode interne prioriteringsprosesser vil kommunen også stå bedre rustet til å forklare de 

retningsvalg som er gjort overfor eksterne aktører som media, fylkesmannen og til dels også foreldre, brukere og 

politisk nivå i kommunen.  

Gjennomgangen har vist at PP-tjenesten har hatt et sterkt fokus på utredninger og sakkyndige vurderinger de 

siste årene som har gått på bekostning av det systemrettede arbeidet. Dette har vært en bevisst prioritering for å 

innfri lovens krav til frister i individsaker. Ifølge informanter i Bærum kommune har Fylkesmannens råd om å 

prioritere arbeidet med sakkyndige vurderinger vært tungtveiende når denne prioriteringen er gjort.  

Kommunen har også innført endringer om at sakkyndige vurderinger skulle ha en varighet på ett år, og at barna 

skulle rehenvises dersom det var behov for lengre varighet av tiltakene. Disse endringene har generert økt 

saksmengde for PP-tjenesten, noe både ansatte i PP-tjenesten og representanter for praksisfeltet har omtalt som 

uheldig. Slik vi forstår det, er denne praksisen delvis reversert. 

En konsekvens av prioriteringen av det individrettede arbeidet er at PP-rådgiverne tilbringer for lite tid ute på 

den enkelte skole og til samhandling med aktører på ledelsesnivå i kommunen. Relasjonene som er sentralt for 

all praksis rammes. Systemkompetansen, kjennskapen til hver enkelt skoles organisering av opplæringstilbudet 

og satsingsområder, kjennskapen til barn og unge, tilliten mellom barnehager/skoler og PP-tjenesten og 

motivasjonen hos de ansatte forvitrer. PP-tjenesten risikerer å bli irrelevant dersom dette får utvikle seg. Flere 

informanter signaliserer at dette allerede er i ferd med å skje.  

Når PP-rådgiverne ikke er tilgjengelige for drøftinger med lærerne om hva som kan være gode tiltak innenfor 

tilpasset opplæring, eller endringer i spesialundervisningen til barn med vedtak, genererer det også flere 

henvisninger/rehenvisninger og sakkyndige vurderinger. Dette fører til at tjenesten kommer inn i en negativ 

spiral, hvor nær sagt alle ressursene brukes til skrivearbeid.  

Vi vurderer at PP-tjenesten ikke ivaretar tjenestens todelte mandat godt nok per i dag. Lovverksorienteringen i 

PPT i Bærum har vært unødvendig sterk knyttet til individrettighetene, og tjenesten har brukt uhensiktsmessig 

mye tid på å avgjøre om barn og unge har rett til hjelp. De tre andre kommunene har også hatt utfordringer med 

å balansere ressursbruken mellom det individrettede og det systemrettede arbeidet, men befinner seg per i dag i 

en situasjon hvor vårt inntrykk er at de har funnet en form på det systemrettede arbeidet som Bærum kommune 

kan dra nytte av.  

Nytten av sakkyndighetsarbeidet oppleves som lav, både av tjenesten selv og av representanter for skoler og 

barnehagesektor. Samtidig velger PPT og kommunen å prioritere dette arbeidet, begrunnet med at det er 

nødvendig for å innfri lovkrav.  

Det er også problematisk at PP-tjenesten i så stor grad ikke deltar i dialog med lærere og spesialpedagoger om 

gjennomføringen av spesialundervisningen (fase 5) eller i evalueringen av tiltak som er satt i verk i skolene (fase 

6). Denne utfordringen har også de andre kommunene vi sammenligner med, og de fleste har gitt uttrykk for et 
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ønske om at PP-tjenesten i større grad har en rolle i gjennomføring og evaluering. Sist må det også understrekes 

at det er svært uheldig at sentrale interessenter i skoler og barnehager opplever at PP-tjenesten ikke kjenner 

godt nok til barna ved barnehagen/skolen, måten opplæringen er organisert på og gjeldende satsingsområder. 

De ønsker at PP-tjenesten i større grad prioriterer relasjonsbygging, tilstedeværelse og arbeid med- og 

observasjon av lærere og elever. 

Samhandling innad i PP-tjenesten og mellom PP-tjenesten og andre 

enheter i kommunen 

Gjennomgangen viser at PP-tjenesten har relativt svak intern samhandling. Det er implementert en rekke 

endringer i PP-tjenesten som har hatt svak forankring blant ansatte i tjenesten. Ifølge våre informanter har 

dette vært en årsak til svekket motivasjon for oppgaveløsningen, redusert tillit og lojalitet til ledelsen, samt at 

ansatte har valgt å slutte. De interne samhandlingsutfordringene er også lagt merke til av PP-tjenestens 

samarbeidspartnere, især skoler og barnehager, som også har bidratt til å svekke tjenestens omdømme. 

Det har også vært lite overordnet samhandling på ledelsesnivå mellom PP-tjenesten og skolesektoren, etter at 

PP-tjenesten ble flyttet fra Programområde Skole til Barne- og ungdomstjenester i 2012. Det har ikke vært felles 

strategiprosesser, eller møter mellom PP-tjenesten og barnehager/skoler på overordnet nivå. PP-tjenestens 

deltakelse i satsinger innenfor skole har vært mindre enn planlagt. For eksempel gjelder dette skolens satsing på 

digital skolehverdag, hvor PP-tjenesten ikke har vært tett nok koblet på, og som ifølge våre informanter 

medfører at tilrådingene ikke utnytter handlingsrommet som digitale læremidler gir for å tilpasse opplæringen. 

Det er krevende å få til gode strategiprosesser og gjennomføring av strategisk retning dersom man ikke treffes 

regelmessig. Også samhandlingen mellom PP-rådgivere og den enkelte skole synes å være for svak i mange 

tilfeller, men her ser det ut til å være variasjon. Dette handler mest om kapasitet og ikke om manglende vilje fra 

PP-rådgivernes side.  

Barnehagesektoren ser ut til å hatt mer samarbeid med PP-tjenesten, men det ser også her ut til å være et 

relativt stort potensial for en styrking av samhandlingen. Den krevende strukturen med rundt 150 barnehager 

og rundt 50 spesialpedagoger som opererer mellom barnehager og PP-tjenesten, med ansvar for å utøve 

spesialpedagogiske tiltak, setter ekstra høye krav til at samhandlingen er avklart og optimal. Det ser ut til at 

rollene og ansvarsfordelingen mellom PP-rådgiverne, spesialpedagogene og Veiledningssenteret er uavklart.  

Bærum kommune har gjort overordnede organisatoriske endringer med virkning fra 1.3.2018, hvor 

PP-tjenesten ble organisatorisk underlagt kommunalsjef for skole. Flere informanter har bekreftet at det har 

vært en mangel på tverrfaglige møtearenaer for lederne i kommunen. Det er krevende å lykkes med faglig 

utvikling,  ressursstyring og kvalitetsarbeid når de viktigste aktørene i kommunen ikke møtes. 

Omorganiseringen av tjenesten gir muligheter for å etablere nye samarbeidsmønstere og ny møtestruktur i 

denne delen av kommunens organisasjon, og for å skape en felles retning for arbeidet med tilpasset opplæring 

og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp.  

Vurderinger av samarbeidet mellom PP-tjenesten og 

barnehager/skoler 

Vårt inntrykk fra gjennomgangen er at Bærum kommune har etablert gode rutiner for samhandlingen mellom 

aktørene, slik som formaliserte rutinebeskrivelser, faste kontaktpersoner og faste møtestrukturer. 

Utfordringene mellom aktørene som kommer frem i gjennomgangen handler først og fremst om PP-tjenestens 

fokus på utarbeidelse av sakkyndig vurdering, på bekostning av deltakelse i den helhetlige prosessen rundt 

enkeltelevene, samt fraværet av systemrettet arbeid. Vi opplever at mangelen på overordnede fellesarenaer og 

kommunikasjon mellom ledelsen av PP-tjenesten og Skole er en årsak til at kommunen ikke har funnet gode 

løsninger på dette.  

Et gjennomgående funn er at samarbeidet mellom PP-tjenesten og barnehager/skoler vurderes som dårligere nå 

enn for noen år tilbake. Det er stor variasjon mellom de enkelte barnehagene og de enkelte skolenes erfaringer 

med samhandlingen med PP-rådgiver. Generelt tyder det på at PP-rådgiverne utøver rollen svært ulikt.  

Det kom frem mange negative perspektiver på samhandlingen, men disse handler om rammebetingelser, 

prioriteringer, manglende kompetanse. Informantene understreker at de i hovedsak har god relasjon til den 

enkelte PP-rådgiver.  
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Representanter for barnehager og skoler peker på at de har mindre kontakt med PP-rådgiverne enn før, og at 

PP-rådgiverne er lite tilgjengelige og stiller i mindre grad opp på møter enn tidligere. Flere oppga også at den 

manglende tilstedeværelsen fører til at de i mindre grad enn tidligere oppfatter PP-rådgiverne som relevante 

rådgivere og støttespillere.  

Rutinene for overganger mellom 

barnehage/barneskole/ungdomsskole 

Som hovedregel skal all spesialpedagogisk hjelp i barnehagen avsluttes før barnet begynner på skolen, med 

begrunnelse i at skolen må foreta en selvstendig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning. For 

barn hvor barnehagen og PP-tjenesten mener at vil ha behov for spesialundervisning på første trinn, startes 

arbeidet med ny sakkyndig vurdering på våren før barnet starter på skolen. Dette gjøres imidlertid for en liten 

andel av elevene. Gjennomgangen tyder likevel på at dagens rutiner kan bidra til en for stor risiko for at det blir 

brudd i oppfølgingen av barn som har behov for ekstra oppfølging i skolen.  

Også i overgang fra barneskole til ungdomsskole avsluttes spesialundervisningen. Dette ser ut til å være ekstra 

sårbart, fordi mange elever som har behov for spesialundervisning også i ungdomsskolen, får igangsatt dette 

tilbudet for sent. 

De andre kommunene har også forsøkt ulike rutiner for overgangsordningene og i varierende grad funnet 

hensiktsmessige rutiner.  

PP-tjenestens kompetanse  

PP-tjenesten i Bærum kommune består av ansatte med høy formell kompetanse innen psykologi, pedagogikk og 

spesialpedagogikk. Ansatte opplever at det har vært utilfredsstillende satsing på kompetanseheving og kursing 

de siste årene. I tillegg har måten det arbeides med individsaker på medført at de i for liten grad lykkes med å 

utnytte tjenestens samlede kompetanse godt nok, verken i individ- eller systemarbeidet. Tidligere hadde 

tjenesten kompetanseteam innenfor spesifikke spisskompetanseområder, slik som språkvansker, klasseledelse 

og autisme, bestående av ansatte på tvers av team. Disse er nå opphevet, og savnes av både ansatte og 

representanter for barnehager og skoler.  

Verken rekruttering eller kompetanseheving i PP-tjenesten ser ut til å ha vært tett nok knyttet opp mot 

overordnede målsettinger innenfor barnehage og skole, blant annet når det gjelder kompetanse innen 

organisasjons- og kompetanseutvikling (systemrettet arbeid) eller digitale læremidler.  

I gjennomgangen kommer det tydelig frem at de ansatte har gjennomgått flere endringer de siste årene og 

utfordringer i arbeidsmiljø. Ansatte fremstår som høyt kompetente, med fokus på å gjøre en god jobb til barnas 

beste, men hvor de ikke får realisert sine målsettinger på grunn av begrenset kapasitet og føringer på 

prioriteringer av sin tid som mange er uenige i. En slik verdikonflikt, mellom ønsket om å utgjøre en forskjell for 

barn, foreldre og lærere på den ene siden og føringen om å skrive sakkyndige vurderinger på den andre siden, vil 

på sikt være ødeleggende for engasjement og motivasjon.  

PP-tjenesten, barnehagers og skolers systemer for medvirkning fra 

barn og deres foreldre 

PP-tjenesten har innarbeidet gode rutiner for å få frem foreldres perspektiver på barnets utfordringer. Dette 

gjelder også for ungdomsskoleelever, men tilsynelatende i mindre grad for barn i barnehage- og 

barneskolealder. PP-tjenesten har gode systemer for at foreldre får tilsendt sakkyndig vurdering til 

gjennomlesning, og barnehager og skoler har også gode systemer for å involvere foreldre både i prosessen med 

henvisning til PP-tjenesten, og i gjennomføring og evaluering av tiltakene. På dette området har PP-tjenesten i 

Bærum kommet lengre enn de andre kommunene. 

De aller fleste foreldrene som har blitt intervjuet har vært fornøyde med sin mulighet til å medvirke. De fleste 

har også følt seg godt ivaretatt i møter med PP-tjenesten. Flere har trukket frem at rutinen med at foreldrene får 

uttale seg først i møter som angår barnet, bidrar til en følelse av at de er betydningsfulle.  
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Systemer for å sikre at barnehagebarn og elever får tilbud av god 

kvalitet 

Gjennomgangen tyder på at det er tydelige rutiner i prosessen fra bekymring, henvisning, sakkyndig vurdering 

til vedtak, utarbeidelse av IOP og evaluering av IOP, men at måten de praktiseres på kan ha svakheter. 

PP-tjenesten skal i utgangspunktet være tilgjengelig for konsultasjoner når barnehager og skoler er bekymret for 

et barn, og bidra med veiledning om hvordan det ordinære tilbudet kan tilpasses, for å forsøke å unngå 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette praktiseres i svært liten grad, med den konsekvens at 

barnehager og skoler henviser flere saker til PP-tjenesten. I selve gjennomføringen av sakkyndig vurdering gjør 

PP-rådgiverne mindre observasjoner av barnet og lærer/pedagog enn hva barnehager og skoler mener er 

nødvendig for å gjøre en grundig vurdering.  

PP-tjenesten deltar heller ikke i evalueringen av det tilbudet som har vært gitt over et tidsrom til barn med 

spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning. Skoler og barnehager ser også ut til å svært varierende 

evalueringspraksis. Dette gjelder ikke bare i Bærum kommune, men ser ut til å være en utbredt svikt nasjonalt.  

I tillegg har kommunen ingen data som gir muligheter til å evaluere effekten av de tiltakene som gis. Det betyr 

at man ikke kan vite om de tiltakene som settes i gang gir større læringsutbytte enn om man ikke hadde foretatt 

seg noe. Dette gir god grunn til å stille spørsmål ved den store ressursbruken på utredning og sakkyndig 

vurdering. For at det skal gi verdi å bruke ressurser på dette, må også den som har vært ansvarlig være delaktig i 

de senere fasene av det individrettede arbeidet. Per i dag har PP-tjenesten i Bærum ikke ressurser til dette, til 

ansattes store frustrasjon.  

Kommunen har heller ikke god styringsinformasjon til å vurdere kvaliteten i tilbudet. Det har heller ikke de 

andre kommunene som har bidratt i gjennomgangen. 

Tidlig innsats 

En av Bærum kommunes målsettinger innenfor dette området er at flere skal få et tilpasset opplæringstilbud 

innenfor rammene av det ordinære tilbudet, for å begrense andelen elever med spesialundervisning. Det er også 

en målsetting at en høyere andel barn får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, med en hypotese om at hvis 

man lykkes med gode tiltak tidlig, vil behovet for  spesialundervisning i ungdomsskolealder reduseres. Som vist 

under “Ressursbruk” har en betydelig høyere andel elever i ungdomsskolen tilbud om spesialundervisning enn 

andelen barn i barnehage som har spesialpedagogisk hjelp.  

Dagens praksis, hvor retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning må utredes gjennom PP-tjenesten 

som forvaltningsorgan, hemmer barnehagene og skolenes evne til å sette i gang tiltak tidlig etter at de har fattet 

bekymring for barnets læring. Gjennomgangen viser til eksempler på saker hvor det har tatt flere måneder og 

opptil et år før PP-tjenesten har ferdigstilt sin utredning. Barnehagene og skolene er pliktet til å prøve ut tiltak i 

påvente av sakkyndig vurdering, men gjennomgangen tyder på at de ikke har en stor nok verktøykasse til å sette 

igang virkningsfulle tiltak. PP-rådgiverne er tilsynelatende relativt fraværende i denne fasen, slik at 

barnehagene og skolene ikke får dra nytte av deres kompetanse i dette arbeidet.  

Både pedagogiske ledere/barnehagestyrere, lærere/skoleledere og spesialpedagoger opplever et behov for at 

PP-rådgiverne er mer tilgjengelige som sparringspartnere i tidlig fase, for å bidra med faglige perspektiver og 

verktøy for gode tiltak å prøve ut innenfor tilpasset opplæring. PP-rådgiverne bør også være tettere knyttet på 

selve gjennomføringen av tiltakene (både når det gjelder tilpasninger innenfor det ordinære tilbudet og 

spesialundervisning), og delta i løpende vurderinger av om den innsatsen som settes inn bidrar til å nå 

målsettingene for det enkelte barn.  

For å lykkes med å gi god tilpasset opplæring innenfor det ordinære tilbudet, spiller også lærernes evne til å 

skape et godt læringsmiljø og deres elevsyn inn. Dette varierer tilsynelatende både mellom skoler og mellom 

enkeltlærere på hver enkelt skole.  

Vi finner også grunn til å påpeke at dagens overgangsrutiner mellom barnehage og barneskole, som i stor grad 

legger vekt på at vedtak skal avsluttes ved overganger, kan virke hemmende for tidlig innsats og skape 

unødvendige brudd i den igangsatte oppfølgingen av barna.  
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PP-tjenestens organisering og arbeidsform i forhold til fremtidens 

behov  

Vår vurdering er at dagens organisering av PP-tjenesten er ikke godt egnet for å imøtekomme fremtidens behov. 

Den nylig utgitte rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging peker på 

behovet for å i mye større grad bruke høyt kvalifisert personell ute på de arenaene hvor barna er og mindre på 

forvaltning. Vi kan ikke foregripe hvordan utviklingen på dette feltet vil bli, men vi opplever at funnene i 

ekspertgruppens rapport sammenfaller godt med de behovene som barnehager og skoler har gitt uttrykk for i 

denne gjennomgangen.  

Dette tyder på at PP-rådgiverne bør være mye tettere involvert i drøfting med lærere og spesialpedagoger av 

hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige å prøve ut innenfor tilpasset opplæring, og kanskje forhindre 

behovet for sakkyndig vurdering. De bør også i større grad delta som sparringspartnere med spesialpedagog og 

kontaktlærer i utarbeidelsen av konkrete målsettinger i IOP, være tilgjengelig for løpende vurdering av om 

tiltakene som settes inn gir effekt, samt i evaluering av IOP.  

Ekspertgruppens konklusjoner sammenfaller med mange funn og vurderinger i denne rapporten. Bærum 

kommune har med ekspertgruppens rapport fått ytterligere innspill som kan, også uavhengig av om 

anbefalingene vedtas av Stortinget, benyttes i Bærum kommunes omlegging av sin PP-tjeneste.  
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8. Anbefalinger 

Basert på funnene og vurderingene vi har gjort i Gjennomgangen av PP-tjenesten i Bærum kommune, mener vi 

at Bærum kommune bør endre måten PP-tjenesten arbeider på i dag, slik at ressursene til høyt kvalifiserte 

ansatte i PP-tjenesten i større grad kommer til nytte for barnehager, skoler, elever og foreldre. Vi har delt våre 

anbefalinger inn i to nivåer, hvor noen anbefalinger omhandler Bærum kommune og utdanningssektoren 

generelt, mens noen anbefalinger omhandler PP-tjenesten spesielt.  

Bærum kommune  

Bærum kommune bør sikre at hele oppvekstsektoren har  felles mål, tiltak og verdigrunnlag som er godt 

forankret i organisasjonen. Kommunen har utarbeidet tiltaksplan Sammen for barn og unge, for perioden 2015 - 

2019. Denne er tydelig på overordnede målsettinger og tiltak, som både omfatter PP-tjenesten og kommunens 

øvrige tjenester til barn og unge. I perioden hvor denne gjennomgangen har pågått, har Bærum kommune 

gjennomført organisatoriske endringer. Vi ser behov for at Bærum kommune setter i gang en felles 

organisasjonsutviklingsprosess som ikke bare omfatter PP-tjenesten, men som også involverer 

barnehagesektoren og skolesektoren, og til en viss grad andre samarbeidende tjenester. 

Organisasjonsutviklingsprosessen bør starte med arbeide frem et felles målbilde, hvor målsettinger innenfor 

opplærings- og utdanningsområdet omfatter hele barnehage- og grunnskoleforløpet. Til dette danner 

Tiltaksplan for barn og unge et godt utgangspunkt.  

Det som blir viktig er å sikre at alle ansatte i de involverte tjenestene har en omforent og felles oppfatning av hva 

som er målsettingene og hvilke strategier og konkrete tiltak de selv skal ta del i for at målene skal nås. Et 

sentralt funn i denne gjennomgangen er at det er uavklart hvordan kommunen skal nå målsettingen om å gi 

tilpasset opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet, for å få ned antallet vedtak om 

spesialundervisning. Det er ulike forventninger til hva PP-tjenesten skal bidra med, og det fremkommer som om 

barnehager og skoler har behov for å få tilført kompetanse for å kunne ivareta sitt eget ansvar på dette området.  

Som et ledd i denne prosessen bør kommunen også ha fokus på å sikre at alle aktører har en omforent forståelse 

av kommunens verdigrunnlag, hva verdiene betyr i form av konkrete handlinger og hvordan ledere og ansatte 

kan etterleve verdiene i sitt daglige arbeid. Dette er viktig for å skape en felles kultur, hvor alle arbeider sammen 

mot felles målsettinger.  

Når målsettinger, strategier og tiltak er operasjonalisert, må hver og en tjeneste operasjonalisere hvordan de 

skal lykkes med  implementeringen. Dette kan omfatte organisatoriske grep, kompetanseheving og 

samarbeidsstrukturer. Det er også viktig å etablere måleparametere (Key Performance Indicators), og 

kontinuerlig måle hvordan man ligger an til å nå målene. Dersom dette ikke gjøres, kan man risikere at 

tjenesten styrer etter andre måleparametere enn de som bidrar til å realisere de overordnede målsettingene.  

I gjennomgangen kom det tydelig frem at følgende momenter bør adresseres i strategien: 

Styrke kompetansen på tidlig hjelp og støtte i barnehagene og 

tilpasset opplæring i skolene, slik at flere barn inkluderes i det 

ordinære opplæringstilbudet 

For å nå målet om å lykkes med tidlig hjelp og støtte i barnehagene og tilpasset opplæring i skolene, må det 

avklares hva skolene har ansvar for å gjøre selv, samt hvordan PP-tjenesten bør bidra. Representanter fra 

barnehager og skoler uttrykker en forventning og et behov for at PP-tjenesten i større grad er tilgjengelig for å 

diskutere hva som kan være gode tiltak innenfor tilpasset opplæring, mens ansatte i PP-tjenesten viser til at 

barnehagene og skolene skal gjøre dette før de kobler på PP-tjenesten. Dette handler mer om begrenset 

kapasitet enn om manglende vilje fra PP-tjenestens side.  

I tillegg er det behov for å få en verktøykasse over gode tiltak å både barnehager og skoler, slik at de blir bedre 

rustet til å sette inn gode tiltak. PP-tjenesten kan få en rolle i opplæring, som en del av deres systemrettede 

arbeid. For at PP-rådgiverne skal ha kompetanse til å fylle denne rollen, bør det vurderes om det er behov for 

kompetanseheving. Dette må foregå i tett samarbeid med barnehage og skole, for å sikre at PP-rådgiverne bidrar 

med relevant fagkompetanse.  
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Sikre at PP-tjenesten ivaretar det systemrettede arbeidet med 

organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehager og skoler 

Vi mener det er åpenbart at kommunen samlet sett må velge en retning for videre arbeid med langt mer fokus 

på det systemiske arbeidet enn det som er situasjonen i dag. PP-tjenesten og kommunen må i fellesskap stake ut 

kursen for hva og hvordan kommunen skal jobbet med organisasjons- og kompetanseutvikling i skoler og 

barnehager i Bærum kommune, og diskutere hvilke typer systemrettet arbeid som bør prioriteres. Vi ser også at 

andre kommuner har kommet lenger enn Bærum i å løfte systemarbeidet opp på agendaen. De komparative 

kommunene kan vise til konkrete tiltak og arbeidsformer som Bærum kan lære av. Vi mener at PP-tjenesten og 

kommunen aktivt må oppsøke råd utenfra for å etablere en forbedret praksis. 

Det bør organiseres samlinger med representanter for PP-tjenesten og barnehagestyrere, pedagogiske ledere, 

skoleledere og lærere hvor man i fellesskap kommer frem til hvilke behov barnehagene og skolene har for 

organisasjons- og kompetanseheving. Denne gjennomgangen viser tydelig at barnehager og skoler etterspør 

mye mer veiledning fra PP-tjenesten, både i tidlig fase med tidlig hjelp og støtte/tilpasset opplæring, men også 

dialog rundt gjennomførbarheten i tilrådingene i sakkyndige vurderinger, samt løpende dialog for å vurdere om 

tiltakene som settes inn har ønsket effekt og om det er behov for tilpasninger.  

Flere andre kommuner tilbyr kurs og kompetanseheving for barnehager og skoler. Dette kan PP-tjenesten i 

Bærum også teste ut hvorvidt det er behov for i Bærum kommune. I så fall bør det gjøres en kartlegging av hva 

som er kompetansebehovene på skolene, og deretter utarbeide en langsiktig kompetansehevingsplan med kurs 

og samlinger for skolene.  

Sikre at PP-tjenesten bidrar i hele prosessen rundt spesialpedagogisk 

hjelp og spesialundervisning 

Et sentralt funn i gjennomgangen er at PP-tjenesten i liten grad bidrar i andre deler av prosessen med sakkyndig 

vurdering enn i selve utredningsfasen. Generelt opplever barnehager og skoler at de er lite involvert i 

bekymringsfasen før barnet blir henvist til PP-tjenesten, og lite involvert i etterkant, i gjennomføring og 

evaluering av opplæringstilbudet.  

For at PP-tjenesten virkelig skal bidra til å utgjøre en forskjell for de barna som trenger det, ser vi behov for at 

PP-tjenesten har en mer sentral rolle i hele prosessen med det individrettede arbeidet. Dette vil innebære at de 

frigjør ressurser, og ikke benytter like mye tid til utarbeidelsen av sakkyndige vurderinger. 

Dette må forankres på overordnet nivå, hvor barnehager, skoler og spesialpedagoger bør involveres i en prosess 

med å sette ned kriterier for hva som er kvalitet i sakkyndige vurderinger, med utgangspunkt i Udirs kriterier. 

Det er gode grunner for innføre et radikalt “godt nok”- prinsipp for sakkyndighetsarbeidet, men hvor innholdet 

utgjør et verdifullt grunnlag for det praktiske arbeidet i barnehager og skoler. Kommunen bør vurdere å 

implementere flest mulig effektiviserende tiltak for sakkyndighetsarbeidet.  

Sikre at barn får helhetlig og sømløs oppfølging, med gode 

overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og 

videregående skole  

Det har kommet frem perspektiver på at dagens overgangsrutiner kan medføre risiko for unødvendige brudd i 

oppfølgingen av barna, og at det kan ta tid før tiltak kommer i gang etter at barnet har begynt på barneskole 

eller ungdomsskole. Basert på erfaringer fra andre kommuner og etter ønske fra blant annet spesialpedagoger i 

Bærum kommune mener vi at Bærum bør vurdere å la sakkyndige vurderinger vare til et halvt eller ett år inn i 

skoleåret på ny skole (barneskole/ungdomsskole). Deretter kan tiltakene avsluttes eller eleven rehenvises til 

PP-tjenesten. Det bør også følge med en pedagogisk rapport fra den gamle til den nye skolen, slik at skolen er 

informert om eventuelle særskilte behov.  Dagens overgangsrutiner, hvor sakkyndig vurdering avsluttes før 

overgangen, er det en risiko for at det går for lang tid før elevene som har behov for tilpasset opplæring eller 

spesialundervisning får det opplæringstilbudet de har behov for. 
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Gode samhandlingsstrukturer 

Kommunen må sørge for fast møtestruktur mellom kommunalsjefer, seksjonsledere, PPT-ledelse, 

barnehagestyrere og skoleledere, med arenaer for å drøfte felles mål, begrepsforståelse (tilpasset opplæring/ 

spesialundervisning, tidlig innsats m.m.), lik praksis, et sammenhengende malverk osv.  

For eksempel er det i dag ikke en felles forståelse av variasjoner i press på saksbehandlingskapasiteten i PPT i 

løpet av et år. LEAN-prosesser knyttet til henvisningsprakis og saksbehandlingsflyt, der de sentrale 

interessentene i PPT, skoler og barnehager deltar, kan for eksempel bidra til en oversiktlig og forutsigbar flyt i 

saksbehandlingen og motvirke at kommunen får fristbrudd. Henvisningsrutiner, forenklingsarbeid m.m. kan 

inkluderes i slike prosesser. 

En god samhandlingsstruktur vil også bidra til å avklare kunnskapsgrunnlaget for driften av de ulike 

samarbeidende tjenestene. Vi har blant annet vist at PPT og skolesektor ikke har den samme forståelsen for 

utviklingen i bemanningssituasjonen i PPT og hvordan denne har endret seg fra 2014 til 2017. Felles arenaer, 

der ressurssituasjonen diskuteres mellom sentrale interessentene vil danne en plattform for prioritering av 

ressurser og oppgavefordeling. 

Med utgangspunkt i et omforent kunnskapsgrunnlag bør sektorene styrke felles strategier gjennom gode 

strategiprosesser. I strategiprosessen blir det sentralt å avklare rolle- og ansvarsfordeling mellom de ulike 

aktørene. Kommunen bør blant annet avklare ansvarsfordelingen mellom Veiledningsteamet for barnehagene 

og PP-tjenesten, og hvordan disse aktørene bør samhandle. Dette ble også bekreftet av eksterne 

samarbeidspartnere, som BUP. Også rolleavklaringen mellom spesialpedagoger i barnehagene og PP-rådgivere 

kan med fordel avklares bedre. 

Etablere formalisere samarbeidsstrukturer mellom PP-tjenesten og 

samarbeidspartnere innenfor helse, psykisk helse og barnevern 

Nå som PP-tjenesten ikke lengre er organisert under Barne- og ungdomstjenester, bør kommunen være 

oppmerksom på å etablere formaliserte samarbeidsstrukturer mellom PP-tjenesten og de mest sentrale 

tjenestene som tidligere lå under BUT. Det bør etableres møter på overordnet nivå for å sikre god rolle- og 

ansvarsavklaring. Det bør videre etterstrebes å skape felles samarbeidsarenaer mellom ansatte i disse 

tjenestene, for å sikre felles kompetanseheving, spesielt innenfor psykisk helse (sosio emosjonelle vansker), og 

for å skape relasjoner som vil fremme samarbeidet.  

Utarbeide god styringsinformasjon 

Gjennomgangen har synliggjort at både Bærum og andre kommuner har lite styringsinformasjon til å vurdere 

kvalitet i arbeidet fra PP-tjenesten, samt kvalitet i det tilrettelagte tilbudet som barna får. For å kunne vurdere 

om ressursbruken i PP-tjenesten, barnehagene og skolene bidrar til å nå overordnede målsettinger og 

etterlevelse av verdier, bør kommunen utarbeide styringsindikatorer (Key Performance Indicators), for å kunne 

vurdere måloppnåelsen bedre enn i dag. I tillegg til at styringsindikatorer bidrar til bedre oversikt over aktivitet 

og resultater, har det en signaleffekt gjennom at det motiverer til ønsket atferd.  

Basert på denne gjennomgangen mener vi at kommunene bør ha styringsinformasjon om følgende parametre 

som vedrører PP-tjenesten og det arbeidet de er involvert i.  

● Kvalitet i sakkyndig vurdering 

○ Saksbehandlingstid 

○ Varighet 

○ Dokumentasjon på brukermedvirkning av barn og foreldre 

○ Dokumentets lengde 

○ Indikatorer på Udirs fem kvalitetskriterier 

● Systemarbeid 

○ PP-tjenestens deltakelse i tidlig innsatsteam, antall møter 

○ PP-tjenestens deltakelse i ressursteam og spes.ped team på den enkelte skole, antall møter 

○ Avholdelse av kurs eller samlinger for barnehager og skoler (tema, antall deltakere) 

○ Veiledning til barnehager og skoler i forbindelse med tilpasninger innenfor det 

allmennpedagogiske tilbudet (antall konsultasjoner, tema, arbeidets varighet) 

● Effekt av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning 

○ Antall barn og elever med IOP 
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○ Antall avholdte evalueringsmøter 

○ Grad av måloppnåelse på målsettinger i IOP 

Noe av dette er allerede på plass, men ikke sammenstilt som overordnet styringsinformasjon. Utvikling av et 

endelig sett med styringsinformasjon bør ses i sammenheng med målsettinger for arbeidet. 

PP-tjenesten 

Gjennomgangen har avdekket at PP-tjenesten med store utfordringer. Det er avgjørende at tjenesten evner å 

legge en strategi og treffe tiltak som samler enheten og skaper en best mulig samhandling med bruke av- og 

samarbeidspartnere til tjenesten og som er i samsvar med kommunens overordnede mål. Utviklingsarbeidet i 

PP-tjenesten bør også i stor grad bære preg av medvirkning fra ansatte.  

PP-tjenesten bør effektivisere saksbehandlingen 

Vi kan ikke argumentere for at PP-tjenesten bør få tilført ressurser, ettersom den nasjonale utviklingen på 

området går mot at flere ansatte med høy kompetanse skal ut på de arenaene hvor barna er. Det betyr at 

PP-tjenesten må effektivisere sitt saksbehandlingsarbeid, for å kunne frigjøre ressurser til å være mer ute i 

barnehager og skoler. Dette vil på sikt kunne medføre en reduksjon i antallet saker som henvises til 

PP-tjenesten, gitt en hypotese om at rådgivning fra PP-tjenesten til barnehager og skoler vil bidra til at de i 

større grad setter inn tiltak innenfor tilpasset opplæring som medfører tilstrekkelig økning i læringsutbytte. 

Endringene i saksbehandlingsarbeidet bør gjøres i dialog mellom PP-tjenesten og representanter for 

barnehager, skoler og spesialpedagoger, for å sikre at de sakkyndige vurderingene blir av best mulig kvalitet 

med hensyn til at barnehager og skoler skal kunne bruke dem til å utarbeide gode tiltak. Basert på funn i denne 

gjennomgangen mener vi at følgende bør vurderes: 

 

● Forenkling av malen for sakkyndig vurdering, med utgangspunkt i Udirs kvalitetskriterier 

● Forenkling av utredning av elever med dysleksi 

● Vurdere om makkerordningen, som er ressurskrevende, gir ønsket effekt, eller om de tilsiktede 

målsettingene med ordningen kan oppnås på annen måte 

 

PP-tjenesten bør vurdere å gjennomføre en kartlegging av saksbehandlingsprosessen, ved bruk av 

LEAN-metodikk, for å nærmere identifisere hvilke aktiviteter som i liten bidrar til verdiskapning i prosessen. 

PP-tjenesten er i gang med anskaffelse av nytt dataprogram, og dette vil kunne bidra til å få ned tidsbruken noe. 

I kartleggingen av tidsbruk blant ansatte i PP-tjenesten kom det frem at om lag 25 % av tiden brukes til “andre 

oppgaver” enn sakkyndige vurderinger, systemrettet arbeid og skriv inn. Det bør foretas en gjennomgang av hva 

denne tiden brukes til, og vurdere om den kan anvendes mer målrettet. 

 

PP-rådgivere bør bruke mer tid ute i barnehagene og skolene 

PP-rådgiverne bør prioritere å være tilstede i barnehager og skoler av flere grunner. Det er behov for å sikre 

tillitsrelasjoner mellom tjenestene, slik at det blir enkelt å få kontakt ved behov. Representanter for barnehager 

og skoler uttrykker et behov for at PP-rådgivere i større grad deltar i observasjon av både enkeltelever og av 

lærer i klasserommet, som grunnlag for å kunne tilråde tiltak som er best mulig tilpasset barnets behov, og som 

er godt tilpasset den enkelte barnehages og skoles organisering av tilbudet og satsingsområder. De ønsker også 

at PP-rådgiverne ikke bare bør observere barnet i utredningsprosessen, men også løpende, for å følge med på 

om tiltakene har ønsket effekt, og som sparringspartner for å vurdere om det er behov for å foreta endringer i 

tiltakene.  

Ettersom PP-tjenesten nå er i gang med å anskaffe nytt datasystem, vil dette kunne gjøre det mulig for 

PP-rådgiverne å utføre skriftlig arbeid mens de er fysisk tilstede i barnehager og skoler.  

Lage et system for systemrettet arbeid med kompetanseheving og 

organisasjonsutvikling i skoler og barnehager 

Det står svært sentralt for kommunen å finne en god balanse mellom sakkyndighetsarbeidet knyttet til 

spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp og det systemrettede arbeidet. Gjennomgangen tyder på at 

PP-tjenesten har ansatte med høy kompetanse innenfor både pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi. 

PP-tjenesten bør se på muligheten for å utarbeide et årshjul med kompetansehevingsaktivteter, som kurs og 

samlinger for barnehager og skoler. Hvilke temaer som er relevante, må ta utgangspunkt i barnehagenes og 
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skolenes opplevde behov, samt PP-rådgivernes perspektiver på hvilke områder barnehagene og skolene har 

behov for mer kompetanse.  

Ettersom PP-tjenesten i Bærum besitter en relativt høy andel psykologer bør det sikres at disse benyttes på best 

mulig måte. Gjennomgangen tyder på at det er behov for mer samhandling mellom psykologene i PP-tjenesten, 

psykisk helseteam og skolehelsetjenesten, blant annet i forbindelse med skolevegring. Psykologene i 

PP-tjenesten kan også i større grad gå i tospann med barneverntjenesten og heve barnehagenes og skolenes 

kompetanse om traumebevisst omsorg, herunder hvordan utviklingstraumatiserte barns symptomer kan 

sammenfalle med symptomer på ADHD . Lærere, skolehelse og psykisk helseteam uttrykker bekymring for 
45

elever med mye fravær og mobbing. Psykologene i PP-tjenesten bør kobles tettere på dette arbeidet.  

PP-tjenesten bør vurdere interne omorganiseringer for å ivareta sitt 

todelte mandat 

Vi anbefaler at PP-tjenesten vurderer hvordan de best kan ivareta sitt todelte mandat. Basert på gjennomgangen 

vurderer vi at det er behov for å gjøre om på tjenestens interne omorganisering for å sikre mer enhetlig praksis 

og samhandling mellom PP-rådgivere i de ulike teamene og for å sette systemarbeidet i system. Organiseringen 

må vurderes opp mot overordnede målsettinger for hele oppvekstsektoren, og ses i sammenheng med andre 

tjenesters ansvarsområder.  

Basert på funnene i denne gjennomgangen mener vi at PP-tjenesten bør vurdere å avskaffe avdelingene, og slå 

sammen barneskoleteamene til ett team. Innføre faglige teamlederstillinger i hvert team, som får et mer 

formalisert faglig ansvar enn hva teamkoordinatorene har i dag. De kan for eksempel bistå med sparring og 

kvalitetssikring av sakkyndige vurderinger og overta ansvar for fordeling av saker, som avdelingsleder nå har 

ansvar for.  

Vi anbefaler også at PP-tjenesten gjeninnfører de tidligere kompetanseteamene, basert på et ønske fra både 

ansatte i PP-tjenesten og representanter fra barnehager og skoler. Disse teamene kan både ha utadrettet 

kompetansehevingsvirksomhet og en rolle som ekspertressurser i individarbeidet, blant annet ved å utføre 

observasjon av barna og være sparringspartnere med PP-rådgiver i utarbeidelsen av tiltak. Dette vil også ha en 

gevinst i form av å skape motivasjon blant ansatte gjennom opplevelsen av å være med på å utgjøre en forskjell.  

  

45
 Nordanger, D. (2017). Utviklingstraumer. Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi 
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Disclaimer 

Denne rapporten er utarbeidet for Bærum kommune. Rapporten er utarbeidet i samsvar med tilbud og signert 

kontrakt. 

Våre vurderinger bygger på informasjon som har fremkommet i intervjuer med informanter i kommunene, en 

spørreundersøkelse og oversendt dokumentasjon. I tillegg er det innhentet og analysert offentlig tilgjengelig 

statistikk og dokumentasjon. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av 

informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. 

Bærum kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med 

forretningsvilkårene i gjeldende kontrakt. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av kommunene eller 

andre som følge av at vår rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse 

bestemmelsene. 

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, 

informasjon og “know-how” som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. 

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 
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Arkivsak-dok. 18/00032-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS VEIVEDLIKEHOLD – 
ENDRING AV PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Revidert prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjon av veivedlikeholdet 

vedtas. 
2. Rapporten levers til utvalgets møte 04.12.18. 

 
Vedlegg:  

1. Revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Er veivedlikeholdet 
i samsvar med inngåtte kontrakter? 

2. Notat fra revisjonen om det reviderte prosjektet 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget besluttet i sak 61/16 forvaltningsrevisjonen Er veivedlikeholdet i 
samsvar med inngåtte kontrakter? I forrige møte drøftet kontrollutvalget 
vintervedlikehold av vei, og ba revisjonen komme tilbake med en revidert prosjektplan 
som også tar med de problemstillingene som ble reist i møtet. 
 
Vedlagte prosjektplan er følgende problemstillinger foreslått: 
 

- Er kontraktene for veivedlikeholdet formåls- og kostnadseffektive? 

o Sikres nødvendig kompetanse hos de som skal utføre arbeidet? 

o Sikres at riktig utstyr benyttes? 

- Følges kontraktene opp på en profesjonell måte? 

o Hvor ofte er arbeidet mangelfull? 

o Hva er omfanget av skader i forbindelse med brøyting på fortau? 

- Er drift og vedlikeholdsstandarden i samsvar med vedtatt mål om å øke gang 

og sykkelbruk? 

- Er brøytingen av gang- og sykkelvei i samsvar med drift og 

vedlikeholdsstandarden? 

 
Revisjonen peker på at det er usikkert hvilke fakta en kan få frem i undersøkelsen og 
hvor avvikene eventuelt er. På denne bakgrunn anbefaler revisjonen å la 
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problemstillingene være tentative slik at de kan tilpasses til det undersøkelsen 
avdekker.  
 
Det legges opp til at rapporten kan behandles i desembermøtet. Det reviderte 
prosjektet er utvidet med 200 timer, slik at totalt timeforbruk er estimert til 700 timer. 
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1. Er vei vedlikehold et i samsvar med inngåtte kontrakter?
7 00 timer

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om veivedlikeholdet inkludert snøryddingen av gang - og
sykkelvei er i samsvar med inngåtte kontrakter og vedtatte målsettinger i kommunen .

Hovedm ålet i k ommune n s vedtatte Anskaffelsesstrategi er at behov et for varer og tjenester skal
dekkes på en formålseffektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.1 Den sier også at Bærum
kommune skal følge opp kontrakter på en profesjonell måte.2 Dette innebærer særlig å kontrollere
og sørge for at leverandøren leverer som avtalt, til avtalt tid, og ellers oppfyller alle sine p likter.

Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at flere innbyggere , mer trafikk og klimaendringer gir økt slitasje
på veiene.3 Med erfaring fra de siste vintre forventes det mer ustabile værforhold (ekstremvær)
gjennom vintersesongene. Dette vil føre til økning i utførte vinterdriftstiltak og større materialforbruk
for å opprettholde fremkommelighet og optimal trafikksikkerhet. Klimaendringer gir økt slitasje på
veibanen stiller nye krav til sluk, overvannsledninger og grøfter.

Kommunen skal sørge for framkommelige og trafikksikre kommunale veier også om vinteren, i tråd
med vedtatt drift og vedlikeholdsstandard.4 Sak om Revidert drifts - og vedlikeholdsstandard for
kommunale veier , sier at utgiftene til drift og vedlikehold av de kommunale v eiene over flere år har
har vært større enn budsjettet.5 Standarden sier brøyting skal starte når snødybden er 3 cm på
s amleveier , 4 cm på a dkomstveier ved våt snø6 og 3 cm på gang - og sykkelvei langs fylkesveier og
enkelte sykkelruter . 7 I snitt er det 25 brøyterunder for hovedveier og 15 for boliggater per år.8

Revisjonen finner ikke andre retningslinjer for vedlikehold av veier , men viser til at k ommunen
mottar mange henvendelser på e - post og telefon som gjelder glatte veier.9 Det kan videre nevnes at
A sker kommune har holdt igjen 2,2 millioner for skader et brøyte firma skal ha påført.10

M obilitet er et av tre tema i kommunestyret vedtatte Klimastrategi 2030 . 11 Det er e n målsetting at
andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange skal være 60 % og sykkelandelen 7 %, i 2025.
Høringsutkastet til Sykkelstrategi sier at sykkelandelen i kommunen ligger på ca. 3 % og ikke har
endret seg de siste 10 årene .12 Mer sykkel bruk forutsetter mer robuste sykkelløsninger enn i dag.

1 Kommunestyre 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave , vedlegget side 4 .
2 Kommunestyre sak 080/16, vedlegget side 8.
3 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 115 .
4 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 08.02.18 sak 017/18 Referatsaker . Rutiner for brøyting og strøing på kommunale
veier .
5 Standarden ble vedtatt i Sektorutvalg miljø klima og kommunalteknikk 13.11.2014 sak 057/14 Revidert drifts - og
vedlikeholdsstandard for kommunale veier . (ingen vedlegg)
6 Ved tørr snø skal b røytingen starte ved 7 cm.
7 Kommunens nettside 19.04.18 Vinterdrift av veier .
8 Formannskapet 02.05.17 sak 097/17 Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur . Vedleg get side 55.
Gjennomsnittet er for de 5 siste årene .
9 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 08.02.18 sak 017/18 Referatsaker . Rutiner for brøyting og strøing på kommunale
veier .
10 Asker og Bærum budstikke 18.04.18 Direkte frekt å skylde på oss .
11 Kommunestyret 28.02.18 sak 019/18 Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030 .
12 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 14.12.2017 sak 106/17 Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018 - 2030 –
høringsutkast .
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Handlingsprogram 2018-2021 framhever klima og miljøutfordringene 13 og et delmål er økt 

persontransport med kollektivreiser, gange og sykkelbruk. 14 Sentrale tiltak i 2018 er bl.a. økte 

investeringer til tiltak som skal fremme bruk av sykkel.15 Brutto driftsutgifter, målt per kilometer vei 

og gate, er lavere i Bærum enn gjennomsnittet i ASSS.16 

Syklister er meget følsomme for manglende vedlikehold som dårlig kjørebane og snø i veibanen. 17 

God vinterdrift av sykkelanlegg er vesentlig for om folk sykler på vinterstid og målet er sykkelveier for 

helårsbruk. Med god vinterdrift menes tidlig brøyting etter snøfall og salting ved behov. 

Formålet med Kommuneloven er å legge forholdene til rette for bl.a. en rasjonell og effektiv 

forvaltning av de kommunale fellesinteresser.18 Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives 

i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.19 

Mulige problemstillinger: 

- Er kontraktene for veivedlikeholdet formåls- og kostnadseffektive? 

o Sikres nødvendig kompetanse hos de som skal utføre arbeidet? 

o Sikres at riktig utstyr benyttes? 

- Følges kontraktene opp på en profesjonell måte? 

o Hvor ofte er arbeidet mangelfull? 

o Hva er omfanget av skader i forbindelse med brøyting på fortau? 

- Er drift og vedlikeholdsstandarden i samsvar med vedtatt mål om å øke gang og sykkelbruk? 

- Er brøytingen av gang- og sykkelvei i samsvar med drift og vedlikeholdsstandarden? 

                                                           
13 Kommunestyret 06.12.17 sak 112/17 Handlingsprogram 2018 – 2021, vedlegget bl.a side 9 og 32. 
14 Kommunestyret sak 112/17, vedlegget side 34 og 84. 
15 Kommunestyret sak 112/17, vedlegget side 9. 
16 Kommunestyret sak 112/17, vedlegget side 103. 
17 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak 106/17, vedlegget side 57.   
18 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1. Lovens formål. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=Kommuneloven 
19 LOV-1992-09-25-107. § 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
19.04.2018   18/10106 18/88493 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
Saksansvarlig: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Revidert prosjektplan for veivedlikeholdet 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 

1. Vedlagt prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjon av veivedlikeholdet vedtas. 

2. Rapporten avlevers til utvalgets 04.12.18 møte. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget diskuterte 16.04.18 under sak 24/18 Eventuelt, vintervedlikehold av fortau. 
Utvalget bad revisjonen komme tilbake med en revidert prosjektplan for «Er veivedlikeholdet i 
samsvar med inngåtte kontrakter?», som også tar med de problemstillingene som ble reist i 
møtet.  
 

Redegjørelse 

Den oprinnelige prosjektplanen dreide seg i hovedsak om vedlikehold av kommunale bilveier 
generelt. Diskusjonen i kontrollutvalget dreide seg i hovedsak om vintervedlikeholdet av fortau. 
Revisjonen har forsøkt å bearbeidet prosjektplanen i tråd med det som kom frem på møtet. Vi har 
koblet snøryddingen til overordnete vedtatte mål på området  
 
Vi anbefaler å la problemstillingene være tentative slik at de kan tilpasses til det undersøkelsen 
avdekker. Det er usikkert hvilke fakta en kan få frem i undersøkelsen og hvor avvikene eventuelt 
er.  
 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Revisjonen foreslår at undersøkelsen gjennomføres med 700 timer.  
 
Uten å skyve på vedtatte frister for andre forvaltningsrevisjoner, kan rapporten behandles i 
kontrollutvalgets møte 04.12.18. Dersom utvalget utsetter rapporten om dispensasjonssøknader, 
kan rapporten behandles 22.10.18. 
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Beslutningspunkter 

Kontrollutvalget bør ta stilling til om beskrivelsen, timebruk og frist er i samsvar med utvalgets 
ønsker. 

 

 

 
Vedlegg: 
Veivedlikeholdet 4018469 
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Arkivsak-dok. 17/00024-33 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

REVISJONENS REGNSKAP PR 30. APRIL 2018 –
ØKONOMIMELDING I 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Revisjonens økonomiske status pr 30.04.2018 tas til etterretning. 
 
Vedlegg:  

1. Revisjonens regnskap pr 30. april 2018 - Øk.melding 1/2018, Bærum 
kommunerevisjon 15.5.2017. 

2. Regnskap pr 30.04.2017 Kommunerevisjonen 

 
Saksframstilling: 
Bærum kommunerevisjon rapporterer jevnlig økonomisk status til kontrollutvalget. 
Revisjonssjefen har redegjort for ressurssituasjon i vedleggene til saken. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

Kontrollutvalget 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
02.05.2018   18/11462 18/99191 
Saksbehandler: Per-Martin Svendsen 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
  

 

 

Revisjonens regnskap pr 30. april 2018 - Øk.melding 1/2018 

 

Revisjonssjefens forslag til vedtak: 
Revisjonens regnskap pr 30.04.2018 tas til etterretning. 

 

Rapportering  
Økonomimelding 1/2018 bygger på revisjonens økonomiske status for årets fire første 
måneder og har til hensikt å fange opp avvik som krever iverksettelse av tiltak. 

 
Budsjettet for 2018 ble satt opp på bakgrunn av tilsvarende bemanning og 
arbeidsoppgaver som revisjonen hadde i 2017. Etter innstilling fra kontrollutvalget vedtok 
kommunestyret budsjettet i tråd med innstillingen1 med en netto ramme på  
kr 6.684.100. Budsjettrammen som ble lagt til grunn i kommunens handlingsprogram var 
kr 300.000 lavere. I kolonnen Total Budsjett VEO i vedlagte Regnskap pr 30.04.2018   
fremgår dette av art 149 Reserverte bevilgninger/avsetn. med minus kr 300.000. 
 
Revisjonen har vært i kontakt med avd. Budsjett og analyse som vil sørge for å justere 
revisjonens budsjettramme i tråd med kommunestyrets vedtak2. 
 
Revisjonen hadde et mindreforbruk i 2017 på kr 487.162 som kontrollutvalget innstilte 
overfor kommunestyret på å overføre til 2018. Ved behandlingen av 
kommunerevisjonens Årsrapport og regnskap 20173 fikk revisjonssjefen spørsmål om 
overføringen fortsatt var nødvendig. Revisjonssjefen svarte at overføringen ikke var 
nødvendig, som følge av at en medarbeider slutter og går over til annen stilling i 
kommunen fra 01.05.2018, og at revisjonen ikke ser behovet for ny ansette. 
Kommunestyret vedtok at mindreforbruket fra 2017 på 487.162 kroner ikke overføres til 

                                                           

 

 

1 Kst. sak 111/17 – 06.12.2017 
2 Revisonen har fått opplyst at justeringen vil bli foretatt i forbindelse med kommunens øk.melding 1/2018. 
3 Kst. sak 026/18 – 04.04.2018 
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2018. 
 
Regnskapsoversikten nedenfor viser regnskapstall for de fire første månedene i 2018, jf 
kolonnen «Hittil i år – Regnskap.  
 
Økonomisk drift pr 30.04.2018 
Tall i 1000-kroner 

2018 Hittil i år - 
Budsjett VEO 

Hittil i år - 
Regnskap 

Hittil i år - Avvik Total - Budsjett 
VEO 

 Total - Brukt i 
prosent  

Brutto utgifter 2 535 025 2 673 622 -138 597 7 018 653 
                     
38,1  

  Herav: lønn 2 331 328 2 429 243 -97 914 6 407 563 
                     
37,9  

  - andre utgifter 203 697 244 379 -40 682 611 091 
                     
40,0  

Inntekter -199 850 -354 549 154 700 -599 549 
                     
59,1  

Netto utgifter 2 335 176 2 319 072 16 103 6 419 105 
                     
36,1  

 

 
Revisjonen viser for øvrig til vedlagte Regnskap pr 30. april 2018 for mer detaljer. 
 
Kommentarer knyttet til vedlagte regnskap 
Budsjettert lønn og sosiale utgifter er for de fire første månedene noe over tilsvarene 
budsjett. Revisjonen fikk i forbindelse med budsjettoppsettet for 2018 påpekt av vår 
kontaktperson i økonomiavdelingen at lønnsbudsjettet var underbudsjettert med ca  
kr 260.000 for 2018. Lavere bemanning fra 01.05.2018 vil føre til at lønnsbudsjettet vil 
holde. 
 
Sum andre utgifter viser forbruk av varer og tjenester og er tilnærmet nomal for første 
tertial. Samarbeidet med Rogaland Revisjon IKS, som utgiftsmessig skal være et «null-
samarbeid», vil påvirke konsulentbruken på utgiftssiden og tilsvarende arten for 
salgsinntekter.  
Art 120 Velferdstiltak ansatte gjelder bl.a. fruktordningen og kaffe/te bruken, som etter 
ny ordning med felles innkjøp i Rådhuset etter hvert vil bli fordelt etter forbruk.  
Art 122 Leie/leasing gjelder for revisjonen leie av kaffemaskin. Ordningen er endret slik at 
alle kaffemaskiner i Rådhuset leies som en fellesordning og vil deretter bli fordelt på 
tjenestestedene. 
Art 127 Ekstern konsulentbruk gjelder i perioden kjøp av tjenester fra Rogaland Revisjon 
IKS.  
Art 165 Salgsinntekter er inntekter knyttet til årsoppgjørsrevisjon av Kirkelig fellesråd, 
menigheter og Akershus og Østfold fylkesrevisjon. Budsjettert inntekt gjelder de samme 
virksomhetene og det påregnes ikke flere inntekter fra disse i 2018. 
 
Status 
Arbeidet med forvaltningsrevisjon er i rute og rapportert iht vedtatte frister. Arbeidet 
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med regnskapsrevisjon, som hovedsakelig har vært gjennomføring av 
årsoppgjørsrevisjoner, er utført iht plan og oppsatte frister. 
 
Det er to forhold som skaper usikkerhet knyttet til årets budsjett. Det ene er 
samarbeidsavtalen med Rogaland Revisjon IKS om fordelingen av timer mellom oss. I 
2017 fakturerte vi for ca kr 140.000 mer til Rogaland enn dem til oss. En motsatt effekt i 
2018 vil by på en ny utfordring. 
Den andre utfordringen er at budsjettet på art 171 Sykelønnsrefusjon inkl. feriepenger, er 
satt opp med en inntekt på kr 171.834. Revisjonen har de siste årene hatt lavt sykefravær, 
og i 2017 hadde vi ingen refusjonsinntekter. 
 
Revisjonen vil komme tilbake til disse forholdene i rapporteringen av tertial 2/2018 pr 
31.08.2018, hvor det også forventes flere avklaringer4. 
   
Bemanningen 
Årets fire første måneder er en meget arbeidsintensiv periode for revisjonen, noe som 
skyldes arbeidet med årsoppgjørsrevisjon av kommunens regnskaper og øvrige 
revisjonsoppdrag.  
 
Det har vært stor arbeidsinnsats fra de ansatte både innen regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, og revisjonssjefen vil takke de ansatte for meget god arbeidsinnsats 
og det ansvar som er utvist. 
 
Revisjonen har hatt full bemanning og lavt sykefravær i perioden. En medarbeider har 
sagt opp sin stilling som revisor og sluttet den 01.05.2018. Revisjonen vil ikke ansette ny 
regnskapsrevisor. 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

                                                           

 

 

4 Bl.a. Utredning av alternative organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet 
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72000 Kommunerevisjonen 
     

1101 Revisjonen 
  

Regnskap pr 30.04.2018 
Regnskap pr 30.04.2018 Hittil i år - 

Budsjett VEO 
Hittil i år - 
Regnskap  
30.04.2018 

Hittil i år - 
Avvik 

Total - 
Budsjett 

VEO 

 Total - 
Brukt i 

prosent  

 Regnskap 
2017  

101 Fast lønn generell 1 749 808 1 843 362 -93 554 4 744 599       38,9   4 740 278  

104 Overtid 27 044 9 199 17 845 73 331       12,5       27 776  

105 Annen lønn   100 -100            1 366  

109 Pensjonsinnsk/arb.giv.avg. 554 476 576 581 -22 106 1 589 633       36,3   1 548 159  

Sum lønn og sos.utg. 2 331 328 2 429 243 -97 914 6 407 563       37,9   6 317 579  

              

110 Kontormateriell 15 996 23 882 -7 886 47 987       49,8       25 864  

111 Matvarer og bevertning 5 786 0 5 786 17 357          -           1 986  

112 Velferdstiltak for ansatte 8 195 1 379 6 816 24 585         5,6       13 733  

113 Telefonutgifter, datakomm 5 786 4 602 1 183 17 357       26,5       11 119  

114 Stillingsannonser 3 403   3 403 10 210          -                -    

115 Kurs, konferanser, seminar 43 335 41 328 2 007 130 005       31,8     145 363  

116 Km godtgjør, reise, diett 3 403 663 2 740 10 210         6,5       13 597  

117 Transportutg, parkering 7 487 354 7 133 22 462         1,6       19 768  

119 Avgift, lisens, kontingent 61 260 82 437 -21 177 183 780       44,9     116 243  

120 Møbler, edb-utstyr 11 912 3 780 8 132 35 735       10,6         5 388  

122 Leie/leasing av utstyr 5 445   5 445 16 336          -         10 826  

124 Service kontor- og datautst 4 084 1 385 2 699 12 252       11,3         1 350  

127 Ekstern konsulentbruk 91 700 55 970 35 730 275 100       20,3     404 503  

Sum andre utgifter 267 792 215 780 52 012 803 376       26,9     769 740  

              

142 Mva generell komp.ordning 35 905 28 599 7 305 107 715       26,6     116 329  

              

149 Reserverte bevilgn./avsetn. -100 000   -100 000 -300 000          -                 2  

              

165 Salgsinntekter med mva -106 667 -325 950 219 283 -320 000     101,9    -824 208  

              

171 Sykelønnsrefu inkl. fp -57 278 0 -57 278 -171 834          -                -    

              

172 Ref. mva påløpt i drift -35 905 -28 599 -7 305 -107 715       26,6    -116 329  

              

194 Bruk av disposisjonsfond             -386 000  

              

Netto utgift 2 335 176 2 319 072 16 103 6 419 105      36,1  5 877 113 
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Arkivsak-dok. 17/00042-11 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

28.05.2018 

REGNSKAPSRAPPORT FRA SEKRETARIATET PR. 30.04.2018 

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

Saksframstilling: 
Det er inngått avtale med Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus) om 
leveranse av sekretariatstjenester til kontrollutvalget. Kontrakten gjelder frem til 
01.10.2019. 

I første kvartal 2018 har sekretariatet brukt 62 timer. Tidsbruken fordeler seg slik:

Oppgave Timer 
2017 

Timer
2018 

Saksbehandling 64 55 

Møter i kontrollutvalget og med administrasjonen 8 7 

Sum 71 62 

Utover å forberede sakene til kontrollutvalget og møter er det brukt tid på å utrede 
revisjonsordningen. 

Budsjettet til kontrollutvalgets sekretariat er

Budsjett 2017 2018 

Sekretariatet 772 875 543 500 

Rokus har fakturert 52 700.- kroner i første kvartal. 
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Arkivsak-dok. 17/00011-24 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Saker til behandling 2018 
2. Saker til oppfølging i kontrollutvalget 
3. Forslag til ny kommunelov 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.- 46-l-
20172018/id2593519/   
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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 
 

Møterom A212 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2018 

 Notat om kjøp av EDB utstyr Sak 44/17. 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Evaluering av formelt samarbeid med Rogaland revisjon om 

forvaltningsrevisjon (ref sak 055/16) 

 Frister for nye forvaltningsrevisjonsprosjekter ref. (sak 70/17)  

 Referater 

 Eventuelt 

26. februar 
 

Møterom  
Gamle 

ordførerkontoret 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17. Epost sendt 

rådmannen 23.1. ok kl 17 

 Utredning av revisjonsordningen i Bærum kommune 

 Virksomhetsbesøk 2018: Spania, + de tre fra desembermøtet 

Styreseminar i november i Altea er berammet til 12.- 14. november, 

dersom ingen endringer blir gjort. 

 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen  

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2017 

 Forslag til endring av FR om tilpasset undervisning 

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Referater 

 Eventuelt 

 16. april 
 

 Revisors beretning til Bærum kommunes årsregnskap 2017  

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2017 

 Forvaltningsrevisjon arbeidskriminalitet      

 Eventuelt  

 Referater 

28. mai 

 

 Orientering fra Buskerud kommunerevisjon IKS 

 Orientering fra Rogaland kommunerevisjon IKS 

 Henvendelse til kontrollutvalget 

 Forvaltningsrevisjon: Foreløpig svar og offentlighet 

 Vurdering av forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning, sak 14/18. 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

 Revidert prosjektplan for FR på Er veivedlikeholdet i samsvar med 

inngåtte kontrakter 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 30.04.18 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 30.4.18 

 Referater  

  18. juni  

 

 Be rådmannen om en orientering om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Oppleves hjemmehjelpen som godt 

organisert? I juni 2018 (sak 51/17). Epost sendt 19.4 

 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. 

Epost sendt 19.4 

 Utredning av revisjonsordningen 

 Henvendelse til kontrollutvalget 

 Forvaltningsrevisjon: Blir tilpasset undervisning gjennomført – sees opp 

mot sak i maimøtet. 

 Kontrollutvalget velger ytterligere 1 – 2 forvaltningsrevisjoner (sak 

70/17) 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønsker å få belyst.  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

27. august  

Besøk vannverket 

 

 Virksomhetsbesøk Asker og Bærum Vannverk 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Eventuelt.  

24. september 

Besøk  

ARBA Inkludering 

 Rapport om intern kvalitetskontroll. Behandles 

dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 

 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 2018 

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018  

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2019 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

11. -12. november  Virksomhetsbesøk CAN, Altea 

26. november 

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2019 

 Forvaltningsrevisjon Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 

 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.  

 Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk – rapport bestilt av 

Asker kontrollutvalg 

 Oppfølging av FR Arbeidslivskriminalitet, sak 22/18 (november, evt. 

Januar 2019) 

2019   

 

Utvalget benytter det gamle ordførerkontoret i 2018. 
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Kontrollutvalget i Bærum kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

22.01.18 1/18 
Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2017 
godkjennes slik den foreligger. 

    

22.01.18 2/18 

Årsrapporter 2018 fra 
kontrollutvalget i Bærum 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2017 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 til orientering. 

Utskrift 
sendt 
23.1.2018 

Behandlet i 
kommunestyret 
28/02, sak 
015/18 

   

22.01.18 3/18 
Evaluering av samarbeid om 
forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber 
revisjonen følge opp innspillene som kom frem 
under behandlingen. 

     

22.01.18 4/18 Rapport om kjøp av EDB 
utstyr/programvare 

Kontrollutvalget tar revisjonens Rapport om kjøp 
av EDB utstyr/programvare til orientering. 

     

22.01.18 5/18 Revisjonens serviceerklæring 
2018 

Revisjonens serviceerklæring tas til orientering. 
     

22.01.18 
 
 
 

6/18 

Frister for vedtatte 
forvaltningsrevisjoner 

1. Kontrollutvalget ber om å få 
forvaltningsrevisjonene fremlagt til 
følgende møter: 

 Behandles dispensasjonssøknadene 
objektivt og likeverdig? September 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 
Desember 

2. For forvaltningsrevisjon av prosjektet Blir 
tilpasset undervisning gjennomført? 
endres fristen fra mai til juni. 

Utskrift 
sendt 
23.1.2018 

    

22.01.18 7/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

22.01.18 8/18 Eventuelt Ingen vedtak      

        

26.2.18 
9/18 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon Godt 
miljø i barnehagene? 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

26.2.18 
10/18 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.1.2018 
godkjennes slik den foreligger. 

     

26.2.18 
11/18 

Utredning av 
revisjonsordning i Bærum 
kommune 

Kontrollutvalget slutter seg til prosess og 
fremdriftsplan for utredning av 
revisjonsordning i Bærum kommune. 

     

26.2.18 

12/18 
Årsrapport og årsregnskap 
2017 for 
kommunerevisjonen 

1. Årsrapport og regnskap 2017 for 
kommunerevisjonen tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber om at mindreforbruket på 
487 162 kroner i 2017 overføres til 2018. 

3. Saken oversendes kommunestyret 

Utskrift 
sendt 
27.2.2018 

Behandlet i 
kommunestyret 
4/4, sak 26/18 

   

26.2.18 
13/18 

Oppfølging av mislige forhold 
2. halvår 2017 

Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 2. 
halvår 2017 tas til orientering. 

     

26.2.18 

14/18 
Forvaltningsrevisjon om 
tilpasset undervisning - 
endring av prosjektplan 

Kontrollutvalget utsetter prosjektet til etter at 
rådmannens rapport er ferdig, og ber 
kommunerevisjonen vurdere om det fortsatt er 
forhold som bør belyses. 

Utskrift 
sendt 
27.2.2018 

   

26.2.18 
15/18 Virksomhetsbesøk 2018 

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre 
med virksomhetsbesøk ved CAN i Altea 15. - 
16.11.2018 

     

26.2.18 

16/18 

Kontrollrapport 2017 
vedrørende 
skatteoppkreveren for 
Bærum kommune 

Saken tas til orientering 

     

26.2.18 17/18 Referater Saken tas til orientering      

26.2.18 18/18 Eventuelt Ingen vedtak.      
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

16.4.18 
19/18 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.2.2018 
godkjennes slik den foreligger. 

    

 
20/18 

Revisors beretning til Bærum 
kommunes årsregnskap 2017 

Saken tas til orientering. 
 

    

 

21/18 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
Bærum kommunes 
årsregnskap 2017 

Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2017 
vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Utskrift 
sendt 
17.1.2018 

   

 

22/18 
Forvaltningsrevisjon 
arbeidslivskriminalitet 

1. Rapporten om Arbeidslivskriminalitet tas 

til orientering. 

2. Revisjonen bes følge opp saken og gi 

tilbakemelding til kontrollutvalget. 

3. Saken oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling: 

a. Rapporten om Arbeidslivskriminalitet 

tas til orientering  

b. Rådmannen bes følge opp rapporten 

anbefalinger herunder: 

1. Rådmannen bør vurdere tiltak for 

å få mer ens risikovurdering. 

2. Rådmannen bør vurdere å 

opprette en tverrsektoriell 

tilsynsgruppe. 

3. Grunnlag for uanmeldte stedlig 

kontroll bør inn i alle kontrakter og 

rådmannen bør gjennomføre slik 

kontroll. 

4. Rådmannen bør vurdere tettere 

samarbeid med statlige 

tilsynsetater. 

Utskrift 
sendt 
17.1.2018 

Behandlet i K-
styret 2.5.18 
sak 46/18 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

5. Rådmannen bør unngå at pris er 

eneste tildelingskriterium 

Kommunestyret la til følgende: Kommunestyret 
ber om en sak om kommunen som aktør. Saken 
bør handle om hvilke krav vi kan og bør stille til 
kontrakter. Det bør tas utgangspunkt i 
revisjonsrapporten om arbeidslivskriminalitet. 

 23/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering     

 

24/18 Eventuelt 

Fra behandlingen: Tronstad tok opp spørsmål om 
vintervedlikehold på vei. Kontrollutvalget har 
vedtatt prosjektet «Er veivedlikeholdet i samsvar 
med inngåtte kontrakter?». Utvalget ber revisjonen 
komme tilbake med en revidert prosjektplan som 
også tar med de problemstillingene som ble reist i 
møtet. 
Ingen vedtak 
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Arkivsak-dok. 17/00012-23 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           28.05.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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

 
Saksfremstilling:  
Kontrollutvalget besluttet i sak 49/17 at leder og sekretær er delegert myndighet til å 
ta beslutninger om henvendelser om byggesaker. Disse legges frem i utvalget som 
referatsak. Leder vil orientere om en klage på utbygging i Tanum området som er 
avslått. 
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