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MØTEINNKALLING 

Skedsmo kontrollutvalg 

Dato: 13.03.2017 kl. 08:00 
Sted: Stillverksveien ressurssenter, 

Stillverksveien 6, Lillestrøm 
Arkivsak: 15/00008 

SAKSKART Ca.tid for 
behandling 

Saker til behandling 

12/17 16/00120-5 Godkjenning av protokoll 08:00 
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Oppfølging av tilsyn med samhandling om 
utskrivningsklare pasienter 2015 
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17/17 15/00270-5 Orientering fra revisor 09:40 

18/17 
16/00033-
18 

Referater 09:50 

19/17 
15/00218-
23 

Eventuelt 10:05 

20/17 17/00016-4 Orientering - Stillverksveien ressurssenter 
10:15 – 
11:30 

Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
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Arkivsak-dok. 16/00120-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.02.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 06.02.2017 
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MØTEPROTOKOLL  

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 06.02.2017 kl. 08:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, leder 

Øyvind Skaarer, nestleder 
Kjell Tore Wirum 
Elin Garcia fra kl. 09.20 (deltok fra behandlingen av sak 3) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Kaveh Abdali. Forfall ble meldt sent, vara ble ikke innkalt. 

 
  
Andre: Rådmann Torstein Leiro møtte under sak 2 og 9 

Økonomidirektør Erik Nafstad møtte under sak 2. Under sak 3 
møtte organisasjons- og personaldirektør Anne Hellandsjø og 
digitaliseringsdirektør Torbjørn Pedersen. 
Fra Romerike revisjon møtte Avdelingsleder 
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny R. Nordvik 
til og med behandlingen av sak 7.  
 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 2,9,3,1,4,5, 6,7,8,10 og 11. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 
16/00120-
3 

Godkjenning av protokoll 3 

2/17 
16/00111-
5 

Orientering fra rådmannen 4 

3/17 
16/00111-
6 

Orientering om effekt av IKT-investeringer 5 

4/17 
16/00029-
20 

Henvendelse til kontrollutvalget - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 13  

6 
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5/17 
16/00043-
11 

Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan 
for selskapskontroll 2017-2020 

7 

6/17 
15/00244-
14 

Mulig etter-revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

8 

7/17 
16/00032-
22 

Orientering fra revisjonen 9 

8/17 
16/00031-
4 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 10 

9/17 
17/00016-
1 

Uttalelse om sammenslåing av Romerike 
kontrollutvalgs-sekretariat IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

11 

10/17 
16/00033-
16 

Referater 12 

11/17 
15/00218-
21 

Eventuelt 13 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 12.00 
 
 
 
Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget  
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 1/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 godkjennes med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 godkjennes. 
 
[Lagre]  
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2/17 Orientering fra rådmannen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 2/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen og økonomidirektøren orienterte. 
 
Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første møtet hvert år 
med vekt på utviklingen i risikobildet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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3/17 Orientering om effekt av IKT-investeringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 3/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Personaldirektøren orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål 
Digitaliseringsdirektøren presenterte seg. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil vurdere temaet i forbindelse 
med bestilling av del 2 på forvaltningsrevisjon på internkontroll 
 
[Lagre]  
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4/17 Henvendelse til kontrollutvalget - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 13 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 4/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget har sjekket ut kommunens håndtering av de problemstillinger som er 
reist i henvendelsen, og de vurderinger som kommunen har lagt til grunn i denne 
forbindelse. Utvalget går ikke videre med saken.  
 
 
Møtebehandling 
Møtet ble lukket under behandlingen under henvisning til at opplysningene i saken er 
taushetsbelagte i henhold til offentlighetsloven Offl § 13. 
 
Utvalget vil for fremtiden motta dokumenter som er unntatt offentlighet i nummerert 
konvolutt som vil bli samlet inn ved møtets slutt. Sekretariatet vurderer ytterligere 
merking av dokumentene, som bruk av farget papir. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har sjekket ut kommunens håndtering av de problemstillinger som er 
reist i henvendelsen, og de vurderinger som kommunen har lagt til grunn i denne 
forbindelse. Utvalget går ikke videre med saken. 
 
[Lagre]  
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5/17 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for 
selskapskontroll 2017-2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 5/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med 
selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme 
tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.  

3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Strandveien 1. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake 
med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.  

 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet saken. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med 
selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme 
tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.  

3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Strandveien 1. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake 
med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.  

 
[Lagre]  
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6/17 Mulig etter-revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 6/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet saken, og ber på denne bakgrunn revisor sjekke ut i hvilken 
grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en etter-revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold, og ber revisor sjekke ut i 
hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 
 
[Lagre]  
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7/17 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 7/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om fremdrift i forvaltningsrevisjon om E-skatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
 
  



12/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-5 Godkjenning av protokoll : Utkast til Protokoll Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 rettet

 10  

8/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 8/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet rapporten og kom med innspill som vil bli innarbeidet før den 
oversendes kommunestyret. 
 
 
Vedtak  
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas med de endringer som kom frem i 
møtet, og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 
 
[Lagre]  
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9/17 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgs-
sekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 9/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ba sekretær om å bli sittende under drøftingen av saken. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Skedsmo støtter sammenslåingen med de forutsetninger som ligger 
til grunn i utredningen. Utvalget ønsker ikke å legge føringer for lokaliseringen så 
fremt det ikke fører til økte kostnader. 
 
[Lagre]  
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10/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 10/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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11/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 06.02.2017 11/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn. 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte om 

 At hun holdt innlegg på styreseminar i Romerike revisjon om hva som er viktig 
for kontrollutvalgene. 

 Kontrollutvalgskonferansen 2017. Det ble sendt ut informasjon fra 
konferansen til medlemmene i forkant av møtet. 

 Leder er invitert til Asker kommune sin etikk-konferanse på onsdag 8.2.17. 
 
Wirum pekte på at formuleringen «Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt 
innkalling", som står på forsiden av innkallingen, synes noe utdatert. Utvalget var 
enige om å stryke setningen. 
 
Vedtak  
Ingen vedtak. 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00030-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV TILSYN MED SAMHANDLING OM 
UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 2015 

 

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

1. Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015, 5.2.2016 

2. Oppfølging av tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter 2015, 
Skedsmo kommune 14.12.2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget hadde rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015 som referatsak i 
mars 2015 (vedlegg 1 til saken), og bestemte seg for å følge opp kommunens arbeid 
med å lukke avvikene som rapporten avdekket.  
 
Fylkesmannen har gjennomført en systemrevisjon som omfattet følgende tema: 

 Om kommunen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig vurdering, 
mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig. 

 Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved 
utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter 
utskrivning. 

 Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes rett til 
informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning.  

 At tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og 
at legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt.  
 

Det ble gjort følgende funn:  
 
Avvik 1: 
Kommunen sikrer ikke at pasientene får informasjon om hvilke tjenester de vil få etter 
utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heller ikke for at pasientene får mulighet for 
å påvirke omsorgsnivået. 
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Avvik 2: 
Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger i pasientenes 
journal. 
 
Videre viser funn at pasientenes rett til brukermedvirkning ikke er ivaretatt, og at det 
ikke var en omforent forståelse eller praksis for melding av avvik. 
 
Kommunen har rapportert om lukking av avvikene i brev av 14.12.16, se vedlegg 2 til 
saken. Det går frem at følgende tiltak er på plass for å lukke avvikene: 

 Overordnet prosedyre for brukermedvirkning er utarbeidet og innarbeidet i 
samarbeidsavtalen med Ahus. 

 Det er utarbeidet rutiner for journalføring og dokumentasjon 
 
Avdelingssjef ved Tjenestekontoret Per Gjertsen vi legge frem saken og svare på 
kontrollutvalgets spørsmål i møtet. 
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Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Sammendrag

1. Innledning

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

3. Gjennomføring

4. Hva tilsynet omfattet

5. Funn

6. Vurdering av styringssystemet

7. Regelverk

8. Dokumentunderlag

9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med Skedsmo kommune med tema

samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøket ble

gjennomført 3., 4. og 26. november 2015.

Tilsynet tok utgangspunkt i de aktiviteter som sykehus og kommune utfører i samhandlingsprosessen

ved utskrivning av pasienter fra sykehus til mottak i kommunen.

Tilsynet er også gjennomført ved Akershus universitetssykehus H F (Ahus), Kirurgisk klinikk,

Gastrokirurgisk avdeling og Ortopedisk klinikk.

Samhandlingen mellom Ahus og Skedsmo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale,

elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, samt

tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer

ansvarsfordeling og samarbeid vedrørende henvisning, innleggelse i sykehus og utskrivning av

pasienter som antas å ha behov for kommunale helse - og omsorgstjenester etter utskrivning. Det

fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av avtalen er forpliktende for

partene.

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom kommunene i Akershus og Ahus. Det er i tillegg

opprettet et tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker.

05.02.2016

Virksomhetens adresse: Pb 313,
2001 Lillestrøm
Tidsrom for tilsynet: 26. august
2015 – 4. februar 2016

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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Det ble gjennomgått 20 pasientjournaler før tilsynsbesøket, hvorav 10 pasienter var utskrevet fra

Gastrokirurgisk avdeling og 10 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk klinikk, i perioden 1. mai 2015 til

18. august 2015.

I forbindelse med tilsynet ble pasientene og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse.

Systemrevisjonen i kommunen omfattet følgende tema:

l Om kommunen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig vurdering, mottak og
helsehjelp til pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig.

l Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som
antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning.

l Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes rett til informasjon og
brukermedvirkning ved utskrivning.

l At tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og at legemiddellister
blir kvalitetssikret og samstemt.

Det ble påpekt to avvik under tilsynet:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at pasientene får informasjon om hvilke tjenester de vil få etter utskrivning fra

Ahus. Kommunen sørger heller ikke for at pasientene får mulighet for å påvirke omsorgsnivået.

Avvik 2:

Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger i pasientenes journal.

Funnene i kapittel 5 viser at pasientenes rett til brukermedvirkning ikke er ivaretatt. Dette har ikke blitt

avdekket gjennom kommunens internkontroll. Etter tilsynets vurdering utgjør dette en svikt i

kommunens oppfølging av internkontrollen på det reviderte området.

Kommunen har heller ikke sikret at kravet til dokumentasjon blir overholdt. Tilsynet har merket seg at

virksomhetene har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. Tilsynet vurderer at kravet til

dokumentasjon allikevel ikke er oppfylt.

Skedsmo kommune benytter kvalitetssystemet Qm+ som har en modul for avviksbehandling. Tilsynet

fikk oppgitt at hjemmesykepleien melder interne avvik, men i varierende grad. Tilsynet kunne ikke se at

det var en omforent forståelse eller praksis for hvilke hendelser det skulle meldes avvik på, noe som

fører til en begrenset mulighet for systematisk læring av avvikene, i tillegg til at det begrenser

muligheten for systematisk forbedringsarbeid.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Skedsmo kommune i perioden 26. august 2015 til 4.

februar 2016. Det ble i 2015 gjennomført landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av

pasienter fra sykehus til kommunen. Revisjonen inngikk som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte dette året.

Bakgrunnen for valg av tema for tilsynet er tilsynserfaringer som viser at det er betydelige utfordringer

knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og ” sømløst ” tilbud av forsvarlige

tjenester over nivå, oppgave - og tjenestegrenser. Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle

Torgunn Stensrud

revisor

Kirsti Haakens

revisor

Stein Jøssang

revisor

Heidi Fugli

revisjonsleder
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og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Ny oppgavefordeling,

regulering og iverksettelse av prosesser og aktiviteter som forutsetningsvis skal endre og håndtere slik

risiko for svikt, kan gi opphav til nye grenseflater og områder med svikt.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med

helse - og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen

gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

l hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen
innenfor de tema tilsynet omfatter

l tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

l tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre

undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

l Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

l Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,
men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skedsmo kommune ligger på Nedre Romerike og har 51 725 innbyggere (2014). Kommunen er

organisert i en tre - nivå modell med rådmann, kommunale sektorer og avdelinger. Helse - og

sosialsektoren har ti underliggende avdelinger, herunder Tjenestekontoret og avdeling for

Hjemmetjenester hvor tilsynet har vært rettet.

Kommunen har en bestiller/utfører - modell hvor Tjenestekontoret representerer bestiller leddet. De

mottar og behandler henvendelser og søknader om tjenester i tillegg til at de overvåker den

elektroniske meldingsutvekslingen mellom kommunen og Ahus.

Avdeling for Hjemmetjenester representerer utførerleddet og består av ti avdelinger, herunder seks

hjemmesykepleiesoner. Innsatsteamet, som er tilknyttet avdeling for forebyggende og rehabiliterende

tjenester, yter tjenester etter henvisning fra hjemmesykepleien. De er tverrfaglig sammensatt og kan

bistå pasienter på dagtid i en tidsavgrenset periode. Kommunen har videre etablert en akutt - vakt med

heldøgnstjeneste, organisert i en av hjemmesykepleiesonene. Akutt - vakten skal bistå den ordinære

hjemmetjenesten hos pasienter med uforutsette tjenestebehov. Det var registrert ca. 900 mottakere av

hjemmesykepleie i kommunen pr september 2015.

Følgende fremkommer i Årsberetning Skedsmo kommune 2014:

”  Samhandlingsreformens effekter, i forhold til raskere utskrivninger og i gjennomsnitt tyngre og mer

komplisert helsetilstand hos pasientene, utfordrer kommunen på flere arenaer. Dette omfatter både

økonomi, kapasitet og behovet for å inneha rett kompetanse til å håndtere brukerne på en faglig

forsvarlig måte ”  .

Kommunen kjøpte i 2014 109 eksterne sykehjemsplasser. De hadde i tillegg et stort antall

ferdigbehandlede pasienter liggende på Ahus (295 i 2014).

Skedsmo kommune bruker Gerica som saksbehandler - og journalsystem. Hjemmetjenesten bruker

håndholdte PDA - terminaler. Elektronisk meldingsutveksling er integrert i journalsystemet. Elektronisk

meldingsutveksling mellom Ahus og Skedsmo kommune ble startet opp i 2012.

Samhandling
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Samhandlingen mellom Ahus og Skedsmo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale,

elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, samt

tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer

ansvarsfordeling og samarbeid vedrørende henvisning, innleggelse i sykehus og utskrivning av

pasienter som antas å ha behov for kommunale helse - og omsorgstjenester etter utskrivning. Det

fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling, som følger av avtalen, er forpliktende for

partene. Felles retningslinje, Kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen, har som formål å ivareta kravet

om at det etableres et system for overvåking av at pasientforløpsavtalen etterleves.

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom kommunene i Akershus og Ahus. Administrativt

samarbeidsutvalg (ASU) er et utvalg på overordnet nivå, sammensatt av administrerende direktør og to

direktører fra Ahus, seks rådmenn fra kommuneregionene i Akershus samt leder for SU. ASU skal

behandle saker av prinsipiell karakter. Det er videre opprettet et Helse - og omsorgsfaglig

samarbeidsutvalg (SU) bestående av kommunalsjefer og kommuneoverleger fra den enkelte kommune

samt avdelingssjefer fra den enkelte divisjon på Ahus. I SU møter også bruker - og

ansattrepresentanter.

Det er utviklet et papirbasert avviksskjema knyttet til samhandlingsavtalen mellom Ahus og

kommuner/bydeler, hvor partene skal melde avvik til hverandre på hendelser som er i strid med

avtalen. Avvikssystemet er under revidering, og Ahus har i samråd med kommunene utarbeidet en ny

retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige pasientforløp etterleves.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26. august 2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i

forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte  ble avholdt 15. oktober 2015.

Åpningsmøte  ble avholdt 3. november 2015.

Intervjuer

15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Stikkprøver  av utvalgte pasientjournaler i Gerica, herunder elektroniske PLO - meldinger.

Før tilsynsbesøket ble 20 pasientjournaler gjennomgått, hvorav 10 pasienter var utskrevet fra

Gastrokirurgisk avdeling, sengepostene S 102 og S 202 og 10 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk

klinikk, sengepostene S 105 og S205 i perioden 1. mai 2015 til 18. august 2015.

Spørreundersøkelsene

Som en del av tilsynet ble det sendt invitasjon til pasientene og deres fastleger om å delta i en

spørreundersøkelse.

Sluttmøte  ble avholdt 26. november 2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet er avgrenset til å gjelde samhandlingsprosesser ved utskrivning av pasienter fra

spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen. Det ble undersøkt:

l Om kommunen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig vurdering, mottak og
helsehjelp til pasienter som skrives ut til egen bolig.
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l Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som
antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning.

l Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og
brukermedvirkning ved utskrivning.

l Om tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og om
legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt.

Spørreundersøkelser

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg pasienter og deres

fastleger. Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/medvirkning både under

sykehusinnleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt

på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for

tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om

behov for hjelp.

Fastlegene ble i undersøkelsen spurt om de fikk epikriser fra sykehuset tidsnok til å sikre forsvarlig

pasientbehandling og om epikrisene inneholdt nødvendige opplysninger til å følge opp pasientene på

en god måte. Videre ble fastlegene spurt om det var noe de vurderte som særlig sårbart i

samhandlingen med sykehuset. I tillegg ble det spurt om kommunen involverer fastlegene i arbeidet

med revisjon av samarbeids - og tjenesteavtalene mellom kommunen og sykehuset. Fastlegene ble også

spurt om kommunen tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom dem og pleie - og

omsorgstjenestene og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og

brukermedvirkning ved utskrivning.

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at pasientene får informasjon om hvilke tjenester de vil få etter

utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heller ikke for at pasientene får mulighet for å

påvirke omsorgsnivået.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

l Helse - og omsorgstjenesteloven § 6 - 2 nr. 5 jf. § 4 - 1 bokstav a) og d) jf. internkontrollforskriften i
helsetjenesten § 4 jf. § 5

l Helse - og omsorgstjenesteloven § 4- 1 jf. helsepersonelloven § § 39 og 40 og
internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5

l Pasient - og brukerrettighetsloven §§ 3 - 1 jf. 3 - 2 jf. helse - og omsorgstjenesteloven § 6 - 2 nr. 5 jf.
internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5

Avviket bygger på følgende observasjoner:

l Kommunen informerer ikke pasientene under sykehusoppholdet og pasientene har derfor ikke
mulighet til å påvirke omsorgsnivået, tjenestetilbudet eller omfanget av tjenestene etter utskrivning
- Det er ikke et krav om at kommunen skal på vurderingsbesøk på sykehuset, men vurderingsbesøk
vil kunne ivareta kravene til informasjon og brukermedvirkning. Kommunen opplyste om at de i
liten grad er på vurderingsbesøk på sykehuset.
- Kommunen legger til grunn i sine prosedyrer at ansatte på sykehuset formidler pasientens
helsetilstand og ønsker til kommunen i elektronisk melding og at informasjon fra kommunen blir
formidlet til pasienten Kommunen har imidlertid ingen avtale med Ahus om hva sykehuset
eventuelt skal informere pasienten om

l Kommunen har ingen overordnete prosedyrer for brukermedvirkning

l Journalgjennomgangen viste få nedtegnelser om brukermedvirkning

Kommentarer:
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Det er et krav til virksomheten at de skal sikre at råd og informasjon blir gitt til pasient og pårørende

jf. pasient - og brukerrettighetsloven § 3 - 2 og at dette dokumenteres i pasientens journal jf.

journalforskriften § 8. Pasientene har også rett til å medvirke ved gjennomføring av helse - og

omsorgstjenester.

Avvik 2:

Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger i pasientens journal.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

l Helse - og omsorgstjenesteloven § 4 - 1 jf. helsepersonelloven § § 39 og 40 og
internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5

Avviket bygger på følgende observasjoner:

l Opplysninger fra telefonsamtaler internt og med sykehuset ble i liten grad dokumentert
- Journalgjennomgang viste spor etter telefonsamtaler, men innholdet i samtalen fremkom ikke
- Under intervjuene fremkom at telefonsamtaler ikke ble journalført i saksbehandlerjournal, men
det kunne bli referert i PLO - meldinger at det hadde vært telefonsamtaler

l Konkrete opplysninger om pasientens omsorgsbehov fremkom i liten grad
- Journalgjennomgangen viste at grunnlag for avgjørelser om omsorgsnivå og omfanget av
tjenester ikke ble dokumentert
- I vedtaksmøter skrives det protokoll som ikke er en del av pasientjournalen. Protokollen inneholdt
ingen vurderinger
- Det fremkom under intervjuene at det ikke var praksis for å dokumentere vurderingene

l Dokumentasjon av vurderinger av tjenestebehovet fra de første besøkene etter utskrivning fra
sykehus var mangelfulle

l Kommunen har prosedyrer for dokumentasjon, men disse er ikke styrende for praksis

Kommentarer:

Relevant og nødvendig informasjon om pasienten og helsehjelpen som blir gitt, samt vurderinger gjort

av virksomheten skal dokumenteres i pasientens journal jf. helse - og omsorgstjenesteloven § 5 - 10 jf.

helsepersonelloven § 40 og internkontrollforskriften for helsetjenesten § 4, jf. § 5.

Resultat fra spørreundersøkelsen til pasientene:

Spørreundersøkelsen omfattet 18 pasienter i Skedsmo kommune utskrevet fra Ahus i perioden 1. mai til

18. august 2015. Kun 4 av 18 pasienter svarte. Svarene gir ikke grunnlag for å vurdere hvilken praksis

som er etablert for å sikre informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet.

Resultat fra spørreundersøkelsen til fastlegene:

Det ble sendt ut spørreskjema til 17 ulike fastleger vedrørende 19 utvalgte pasienter. Vi har mottatt

svar fra 17 fastleger om 18 pasienter. Svarene viste at:

l De fleste epikrisene var mottatt samme dag eller dagen etter utskrivning. En epikrise kom etter
purring 21 dager senere, og to epikriser kom etter syv dager. Kun en fastlege svarer at epikrisen
ikke kom tidsnok til å kunne ha en forsvarlig oppfølging av pasienten. Undersøkelsen viste videre
at det i fire av epikrisene manglet legemiddelliste

l Kun en av legene svarer at de har vært involvert i utarbeidelse eller revisjon av samarbeidsavtalene
mellom sykehus og kommune vedrørende innleggelse og utskrivning av pasienter

l De fleste opplyste at det var etablert elektronisk meldingsutveksling som kommunikasjonsform
mellom fastlegene og pleie - og omsorgstjenesten

l Under områder med fare for svikt i samhandlingen mellom fastlegen og pleie - og omsorgstjenesten
fremkom følgende:
- lang ventetid før pasienter ble vurdert av tjenestekontoret
- vedtak om lavere omsorgsnivå enn både sykehus og fastlege anbefaler
- overføring av informasjon mellom legevakt og fastlege
- mangelfulle rutiner for oppdatering av legemiddelliste dersom endringer ble
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- foretatt i sykehuset

I samhandlingen mellom fastlegen og sykehuset er sen epikrise og mangelfulle opplysninger, samt

mangelfull legemiddelliste oppgitt av flere fastleger som områder med fare for svikt.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Styring av tjenestene (internkontroll) forutsetter at ledelsen overvåker egen virksomhet og setter i verk

nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak når det er nødvendig. Kommunens ledelse har ansvaret

for at rammer og organisatoriske løsninger gjør det mulig å oppfylle krav i helselovgivningen.

Kommunen skal videre, i følge internkontrollforskriften for helse - og omsorgstjenesten, ha oversikt

over egne resultater og jobbe kontinuerlig med forbedring etter avdekning av sårbare områder.

Funnene i kapittel 5 viser at pasientenes rett til brukermedvirkning ikke er ivaretatt. Dette har ikke blitt

avdekket gjennom kommunens internkontroll. Etter tilsynets vurdering utgjør dette en svikt i

kommunens oppfølging av internkontrollen på det reviderte området.

Kommunen har heller ikke sikret at kravet til dokumentasjon blir overholdt. Tilsynet har merket seg at

virksomhetene har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. Tilsynet vurderer at kravet til

dokumentasjon allikevel ikke er oppfylt.

Skedsmo kommune benytter kvalitetssystemet Qm+ som har en modul for avviksbehandling. Tilsynet

fikk oppgitt at hjemmesykepleien melder interne avvik, men i varierende grad. Tilsynet kunne ikke se at

det var en omforent forståelse eller praksis for hvilke hendelser det skulle meldes avvik på, noe som

fører til en begrenset mulighet for systematisk læring av avvikene, i tillegg til at det begrenser

muligheten for systematisk forbedringsarbeid.

Det er etablert et papirbasert avviksskjema knyttet til samhandlingsavtalen mellom Ahus og

kommunene, hvor partene skal melde avvik til hverandre på hendelser som er i strid med avtalen.

Skedsmo kommune har ikke mottatt avviksmeldinger fra Ahus, men har selv meldt noen

samhandlingsavvik om brudd på samarbeidsavtalen. Det ble opplyst at det forekom hyppigere avvik i

samhandlingen enn det antall meldinger tilsier, men det ble ikke fremlagt noen oversikt over antall

hendelser eller innhold i disse hendelsene. Når et avvik fra Ahus ble oppdaget i kommunen, ble det

raskt iverksatt korrigerende tiltak uten at avviksskjema ble utfylt og sendt Ahus. Denne måten å

behandle avvikshendelser på, begrenser muligheten for systematisk forbedringsarbeid. Tilsynet anser

derfor at kommunen har et forbedringspotensiale i å legge til rette for at både Tjenestekontoret og

Hjemmetjenesten får en omforent forståelse for og praksis i hvilke samhandlingsavvik som bør meldes

til Ahus.

Det fremkom under tilsynet at felles avvikssystem er under revidering og at Ahus i samråd med

kommunene, nylig har utarbeidet en ny retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige

pasientforløp etterleves. Retningslinjen er godkjent i SU, men den er ikke implementert i kommunen.

7. Regelverk

l Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m.

l Lov om pasient - og brukerrettigheter

l Lov om helsepersonell mv.

l Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

l Forskrift om internkontroll i helsetjenesten

l Forskrift om pasientjournal

l Forskrift om fastlegeordning i kommunene

l Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

l Samarbeidsavtale mellom Ahus og Skedsmo kommune

l Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp

8. Dokumentunderlag
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Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble

oversendt under forberedelsen av revisjonen:

l Organisasjonskart Skedsmo kommune

l Tjenestebeskrivelser

l Beskrivelse av organiseringen

l Rutine for mottak av søknader, datert 28. september 2015

l Rutine for saksbehandling ved elektronisk meldingsutveksling, datert 21. september 2015

l Kortversjon av rutine for meldingsutveksling

l Gerica journaltyper

l Samarbeidsmøter internt i kommunen

l Samarbeidsavtale Ahus og kommuner i Akershus, delavtale nr. 2 om koordinerte tjenester

l Delavtale nr. 4 om kommunale akutte døgnplasser

l Delavtale om gråsoner

l Tvisteutvalget for enkeltsaker

l Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp

l Delavtale nr. 10 om forebygging

l Delavtale nr. 11 om beredskap

l Retningslinje for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen, datert 23. juni 2015

l Retningslinje for vurderingsbesøk

l Brev fra HOD om samhandlingsavvik, datert 15. mars 2011

l Delavtale nr. 9 om IKT

l Overordnet samarbeidsavtale

l Oversikt over kommunens fastleger

l Referat fra LSU/ALU

l Beskrivelse av hvordan fastlegene involveres i planarbeid

l Beskrivelse av mottak og svar på henvendelser

l Prosedyre for vurdering av søknader om helse - og omsorgstjenester, datert 16. februar 2012

l Beskrivelse av vurdering og tildeling av tjenester

l Kartleggingsskjema for tjenestekontoret

l Prosedyre for journalføring og dokumentasjon, datert 15. september 2011

l Prioriteringskriterier for Akuttvakt

l Prioriteringskriterier for Inntaksteam

l Kvalitetsstandard, hjemmesykepleie informasjonsbrosjyre

l Målplan innsatsteam, datert 23. januar 2014

l Rutiner ved mottak av bruker i hjemmet, datert 23. juni 2015

l Sjekkliste fallforbyggende besøk

l Mal for journalnotat innsatsteam, datert 9. januar 2014

l Kartleggingsskjema innsatsteam, datert 9. januar 2014

l Beskrivelse av revurdering av tjenester

l Prosedyre, legemiddelhåndtering hjemmeboende, datert 29. juni 2009

l Mal for avviksmelding samhandling

l Informasjon om pasientklager

l Prosedyre for avvik i tjenesteutførelse Qm+, datert 16. februar 2012

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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l Prosedyre for internkontroll, datert 18. juni 2015

l Skjema egenkontroll for ledere

l Meldingsutveksling med Ahus, skjema

l Beskrivelse av ulike tjenester i avdeling for forebyggende og rehabilitering

l Fakturainnsigelser, datert 29. juli 2015

l VP 2015 avdeling for hjemmetjenester

l Samhandlingsavvik fra sone 6, 3 stk.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

l Varsel om tilsyn, datert 26. august 2015

l Mottatt pasientjournaler, datert 17. september 2015

l Mottatt dokumentasjon fra Skedsmo kommune i e - post, datert 24. september 2015

l Oversendelse av program i e - post, datert 28. november 2015

l Oversendelse av foreløpig rapport, datert 17. desember 2015

l Tilbakemelding på foreløpig rapport i uke 3/2016, bekreftet i e - post datert 2. februar 2016

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke

personer som ble intervjuet.

Navn Funksjon / stilling Formøte Åpningsmøte  Intervju  Sluttmøte

Torild Nordengen

FU - sykepleier i

forebyggende rehab

avdeling

X X

Lars Grande Avdelingsleder sone 5 X X X

Arild

Hammerhaug
Kommunaldirektør X

Hedi Anne

Birkeland
Kommunelege X X X

Inger Marie

Bergersen

Avdelingssjef avdeling for

hjemmetjenester
X X X X

Per Gjertsen
Avdelingssjef avdeling for

hjemmetjenester
X X X

Bodil Klingsheim Avdelingsleder sone 4 X X

Hoi Wun Chan
Saksbehandler

tjenestekontoret
X X

Bente Næss Sykepleier innsatsteam X X

Lillian Gehrken Sykepleier sone 4 X X

Lahn Le Sykepleier akuttvakta X

Mari Bachmann -

Harildstad
Sykepleier sone 6 X X

Kari - Anne Aas
Fung nestleder

tjenestekontoret
X X X

Beate Kristin

Heyn
Fagarbeider sone 6 X X

Gerd Elin Myrmo Fagarbeider sone 4 X

Jannicke Dahl

Fladbye
Avdelingsleder sone 6 X X

Torstein Leiro Rådmann X

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Torgunn Stensrud, revisor/sykepleier

Stein Jøssang, revisor/jurist

Kirsti Haakens, revisor/assisterende fylkeslege

Heidi Fugli, revisjonsleder/sykepleier

Heidi Kristensen, observatør/jurist

Ingunn B.

Soltvedt

FU - sykepleier

Hjemmetjenesten Skjetten
X X

Kaja Solhaugen
Saksbehandler

Tjenestekontoret
X X

Monica B. Heiret

FU - sykepleier

Hjemmetjenesten

Skedsmokorset

X X

Cathrine Gh.

Gundersen
Ass. kommunaldirektør X

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 
  2015/473 Per Gjertsen, 66 93 85 20 14.12.2016 

 
 
Oppfølging av tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter 2015 
 
 
Vi viser til vårt brev av 02.03.16 der vi skisserte en del tiltak med tidsfrister for å lukke avviket, samt 
brav fra Fylkesmannen av 18.11.16. 
 
 
Overordnet prosedyre for brukermedvirkning: 
Prosedyren for brukermedvirkning, «Brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene nivå 1» er 
utarbeidet (vedlegg 1). Denne ble godkjent i Utviklingsforum 10.06.16 og er en nivå 1 prosedyre som 
betyr at den gjelder hele Helse- og sosialsektoren. 
Denne er innarbeidet og gjort kjent i alle avdelinger i sektorene – herunder Tjenestekontoret og 
Hjemmetjenesten. 
 
 
Rutiner for brukermedvirkning: 
Brukermedvirkning kommer til uttrykk i flere møtepunkter med bruker. En har derfor konkludert med 
at det ikke skal lages en særskilt rutine for Tjenestekontoret da dette kommer til uttrykk i flere 
prosedyrer og rutiner. Det er for eksempel beskrevet i prosedyren «Saksbehandling av søknader om 
helse- og omsorgstjenester» i pkt. 4.5, siste avsnitt (vedlegg 2). 
 
 
Innarbeide brukermedvirkning i samarbeidsavtalen med Ahus: 
I «Overordnet samarbeidsavtale» og samarbeidsavtalen «Helhetlig pasientforløp» har en fått 
innarbeidet følgende (vedlegg 3 og 4):  
 
Overordnet samarbeidsavtale: 
8. Pasient og brukermedvirkning 
Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 annet ledd skal pasient – og brukererfaring inngå 
i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal 
også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, oppfølgning og endring av 
avtalen. 
Partene er enige i at kravet til brukermedvirkning normalt skal oppfylles ved at synspunkter 
og tilbakemeldinger som kommer fram gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved 
Ahus, samt eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene skal 
tillegges vekt. 
 
 

SKSKEDSMO KOMMUNE 
Sektorkontor for helse og sosial 
Tjenestekontoret 
 

POSTADRESSE 
Postboks 313  2000 Lillestrøm 
 
BESØKSADRESSE 
Jonas Lies gt.18 Lillestrøm 

SENTRALBORD 
66 93 82 90 
 
TELEFAX 
 

 

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 
Postboks 8111 Dep. 
0032 OSLO 
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Helhetlig pasientforløp: 
1.1.6 Brukermedvirkning 
Kontakt mellom Ahus og kommunen skal skje i samråd med pasienten og eventuelt 
nærmeste pårørende.  
 
Her bør det tilføyes at det i disse dager sluttføres et arbeid med å legge inn hjelpetekster i noen PLO-
meldinger, som bla. har til hensikt å sikre brukermedvirkning i samhandlingen. 
 
 
Rutine for journalføring på TK.: 
Det er utarbeidet beskrivelser for de ulike PLO-meldingene (vedlegg 5). 
Det er også utarbeidet en prosedyre for journalføring og dokumentasjon. Denne er planlagt revidert i 
løpet av 1. kvartal 2017 (vedlegg 6). 
Det er ikke laget noen ytterligere rutine på Tjenestekontoret for journalføring da dette framkommer i 
tilstrekkelig grad av denne og «Prosedyre for saksbehandling». 
 I tillegg vil «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs besøk av Tjenestekontoret» og «Rutine for 
dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk ved oppstart hjemmesykepleie», sikre at dette blir gjort 
på en enhetlig måte.  
 
 
Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av hjemmesykepleien: 
Dette framkommer i «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av hjemmesykepleien» 
(vedlegg 7). 
 
 
Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av Tjenestekontoret: 
Dette framkommer i «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av Tjenestekontoret» 
(vedlegg 8). 
 
I det pågående «Dreiningsprosjektet av Tjenester» er det gjort en analyse av behovet for 
rutinemessige besøk på Ahus for å sikre brukermedvirkning og at riktige tjenester blir innvilget ved 
utskrivelse. Konklusjonen er at dette ikke er nødvendig for å avklare tjenestetilbudet ved utskrivelse 
og for å kunne ivareta brukermedvirkningen. Bakgrunnen for denne konklusjonen er at de fleste 
opphold er svært korte, melding om «Helseopplysning ved søknad» kommer sent og pasienten er for 
syk til å kunne gjennomføre en omfattende kartleggingssamtale. Tjenestekontoret vil fortløpende 
vurdere besøk på Ahus, og i sammensatte saker med lengre opphold vil besøk på sykehuset bli 
benyttet – se punkt 3.10.2 i rapporten (vedlegg 9). 
 
 
Kopi av meldte avvik på utskrivningsklare pasienter (Unntatt offentlighet): 
Vedlagt ligger 3 avvik som er meldt knyttet til utskrivningsklare pasienter. Vi gjør oppmerksom på at 
forbedringsarbeidet knyttet til samhandlingen med Ahus i mindre grad skal skje gjennom melding av 
brudd på rutiner som framgår av Samarbeidsavtalene. Dette skal skje ved periodevis kartlegging av 
kvaliteten på meldingene og framskaffelse av de gode historier som fremmer god samhandling.  
For hendelser der det blir pasientskader eller det er fare for pasientskader som følge av brudd på 
rutiner, da skal dette meldes som avvik. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Inger Bergersen       Per Gjertsen 
Avdelingssjef – hjemmebaserte tjenester    Avdelingssjef - Tjenestekontoret 
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Vedlegg: 

1. Prosedyre for «Brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren nivå 1» 
2. Prosedyre for «Saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester» 
3. Samarbeidsavtale med Ahus «Overordnet samarbeidsavtale» 
4. Samarbeidsavtale med Ahus «Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp» 
5. «Rutine elektronisk meldingsutveksling - Tjenestekontoret» 
6. «Prosedyre for journalføring og dokumentasjon i helse- og omsorgssektoren» 
7. «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk hos brukere ved oppstart av hjemmesykepleie» 
8. «Rutine ved 1. gangs hjemmebesøk av Tjenestekontoret» 
9. «Dreining av tjenester» 
10. Avviksmeldinger – 3 stk. (Unntatt offentlighet) 
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Arkivsak-dok. 16/00111-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 
 
 
 

   
 
 

ÅRLIG ORIENTERING OM KOMMUNENS SYSTEM FOR OG 
BEHANDLING AV VARSLING 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om Skedsmo kommunes system for 
varsling, og hvordan administrasjonen fanger opp og håndterer varsler fra ansatte og 
publikum. En slik orientering har vært gitt årlig. 
 
Det er utarbeidet en intern rutine for intern varsling som skal sikre at varslingen er 
forsvarlig, og på denne måten senke terskelen for å varsle. Det varslede arbeidet 
med å revidere retningslinjene for varsling er ikke blitt igangsatt i 2016. Det vil bli gitt 
en orientering fra kommuneadvokat Hans Tore Hoff i møtet.  
 
Kommunen har også inngått avtale med Romerike revisjon om at de skal være 
eksternt varslingspunkt. 
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Arkivsak-dok. 16/00049-7 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 

KONTROLLRAPPORT 2016 - SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I 
SKEDSMO 
KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Saken tas til orientering.

Vedlegg:  
Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo 
kommune, 15.2.17, Skatteetaten. 

Saksframstilling: 
Skatteoppkrever for Skedsmo kommune er organisert som et vertskommune-
samarbeid hvor Skedsmo er vertskommune. Skatteoppkreveren ivaretar funksjonen 
for Aurskog-Høland, Fet, Rælingen, Sørum og Nittedal foruten Skedsmo.
Skatteetaten utfører revisjon av skatteoppkreverfunksjonen på vegne av 
Riksrevisjonen. 

I vedlagte kontrollrapport fremgår det at det er gjennomført kontroll av 
skatteoppkreverens internkontroll, regnskapsføring, skatte- og avgiftsinnkreving og 
arbeidsgiverkontroll. Kontrollen viste at regnskapsføring, rapportering og avleggelse 
av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, og gir 
et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Videre viste kontrollen at de 
øvrige oppgavene utføres i samsvar med gjeldende regelverk og i et tilstrekkelig 
omfang.  
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Saksbehandler Deres dato Vâr dato

Rune  Berge 15.  februar  2017
May Elisabeth GjeLstad

Skatteetaten
Telefon Deres referanse Vàr referanse
992  25  682 2017/68493

945 30 706

Kommunestyret  i  Skedsmo kommune
Postboks  3  13
2000LILLESTRØM

Kontrollrapport 2016 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksj onen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker ennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksj onen er
"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksj onen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksj onen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
0  Intern kontroll

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
0  Skatte- og avgiftsinnkreving
0  Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksj onen. Skatteetaten utfører oppgavene
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1  Bemanning

Sum årsverk til skatteo kreverfunksonen iht. skatteo kreverens årsra orter:
Antall årsverk  2016 Antall årsverk  2015 Antall årsverk 2014

25,2 25,1 25,6

Oppgitte tall elder for felleskontoret for Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum og Nittedal.

Postadresse Besøksadresse Sentralbord

Postboks  9200  Grønland Se www.skatteetaten.no eller 800 80 000

0134 Oslo ring gratis 800 80 000

Org. nr: 991733043 Telefaks

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21
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2.2 Organisering

Skatteoppkrever for Skedsmo kommune ivaretar skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo, Fet,
Rælingen, Sørum og Nittedal kommuner. Skatteoppkreverkontoret har i 2016 også fungert som
Skatteoppkrever for Eidskog kommune. I tillegg har kontoret i 2016 gjennomført 30
arbeidsgiverkontroller for Skatteoppkreveren i Aurskog-Høland.

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Skedsmo kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngangl til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 7 379 886 364 og
utestående restanserl på kr 291 815 350, herav berostilte krav på kr 13 232 535. Skatteregnskapet er
avlagt av kommunens skatteoppkrever 20. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Skedsmo kommune.

Resultatene viser føl ende:

Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt av Innbetalt av

innbetalt av krav sum krav (i %) sum krav (i %)

i MNOK  sum krav (i %) forrige år regionen
i  %

Restskatt ersonli e skatt tere 2014 170,8  90,88 93,30 91,89 94,04

Arbeids iverav ift 2015 1 728,1 99,75 99,70 99,71 99,86

Forskuddsskatt ersonli e skatt tere 2015 226,1 97,92 98,70 97,82 99,17

Forskuddstrekk 2015 4  195,1 99,87 99,90 99,93 99,96

Forskuddsskatt u ersonli e skat tere 2015 395,6 99,85 99,92 99,87 99,95

Restskatt u ersonli e skat tere 2014 160,8 99,41 98,80 97,80 98,61

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2016 viser følgende iht.
skatteoppkreverens resultatrap orterin :
Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll
arbeidsgivere antall kontroller kontroller i kontroll kontroll kontroll 2016 region (i %)

5  % 2016 2016 1% 2015  i  %  2014  i %

3 843 192 192 5,0 5,0 5,0 4,2

Oppgitte tall gjelder for felleskontoret for Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum og Nittedal. Kontoret har i
2016 også gjennomført 30 arbeidsgiverkontroller for skatteoppkreveren i Aurskog-Høland.  I  tillegg til
ovennevnte har skatteoppkreverkontoret rapportert at det er utført 14 personallistekontroller.

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern
kontroll og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 8. november 2016.

Skattekontoret har i 2016 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for
områdene skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.

1  Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

2  Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2
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5. Resultat  av  utført kontroll

0 Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens
overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

0 Regnskapjøring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med eldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret.

0 Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.

0 Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i
tilstrekkelig omfang.

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har ennom sine kontrollhandlinger for 2016 gitt pålegg som er meddelt
Skatteoppkreveren i rapport av 24. november 2016.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg som er gitt.

Vennlig hilsen

W  %' I ’ i
Cathrine Sjon en flíhág e
fung. avdelingsdirektør
Skatt øst

Kopi til:

0 Kontrollutvalget for Skedsmo kommune

0 Skatteoppkreveren for Skedsmo kommune

0 Riksrevisjonen

3
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Arkivsak-dok. 17/00031-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL - PROSJEKTPLAN 
PÅ DELLEVERANSE 1, OVERORDNET INTERNKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Skedsmo kommune, 
delleveranse 1, overordnet internkontroll i henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. Rapporten leveres 28. september 
2017. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan Overordnet internkontroll - Skedsmo kommune, Romerike revisjon 
27.2.2017  

 
Saksframstilling: 
Da kontrollutvalget drøftet bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt på internkontroll i 
desember (sak 71/16) var utvalget enig om å bestille en delrapport på et overordnet 
perspektiv på internkontroll først. Deretter ønsker kontrollutvalget å drøfte hvilke felter 
det er aktuelt å gå nærmere inn på. 
 
På bakgrunn av diskusjonen i utvalget har Romerike revisjon utarbeidet vedlagte 
forslag til prosjektplan. Av planen fremgår det at formålet med undersøkelsen vil 
være å vurdere i hvilken grad kommunens overordnede internkontrollsystem legger 
til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. 
 
Undersøkelsen vil besvare følgende hovedproblemstillinger: 
 

1. I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på 
overordnet nivå? 

2. I hvilken grad har kommunen etablert en internkontroll som er tilstrekkelig 
integrert i administrasjonens interne styring? 

3. I hvilken grad følges internkontrollen opp? 
 
Undersøkelsen vil bygge på dokumentanalyse og intervjuer. 
 
Delrapporten leveres 28.9.2017. 
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Prosjekt: Sist endret: Versjon nr.:

Skedsmo  ~  overordnet internkontroll 27-2-17 1

OVERORDNET INTERNKONTROLL  -  SKEDSMO  KOMMUNE

1.1  Bakgrunn

Kontrollutvalget bestilte i møte  13.12.2016  (sak  71/16) et forvaltningsrevisjonsprosjekt

innenfor området internkontroll og ba  revisjonen utarbeide en prosjektplan for en

undersøkelse av den overordnede internkontrollen i kommunen.

Kommunesektoren forvalter felleskapets verdier og leverer tjenester som er av stor

betydning både for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet som helhet. Kommuneloven  §

23 nr.  2  gjør det klart at rådmannen har ansvar for å føre betryggende kontroll med

administrasjonens virksomhet, herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll.

Med internkontroll menes det administrative kontrollansvaret, det vil si systematiske tiltak og

prosesser som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov (KS 2012, COSO  2013).

Viktigheten av god internkontroll har i senere tid blitt aktualisert etter avdekking av

misligheter, korrupsjon og myndighetsmisbruk i flere norske kommuner. Flere av sakene har

involvert svikt i kommunens internkontroll, enten ved at kontrollaktiviteten har vært for lav

eller ved at regelverk og rutiner ikke har blitt etterlevd. En god internkontroll vil kunne bidra til

å forebygge feil og misligheter og samtidig bidra til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i

kommunenes tjenesteleveranse. Samtidig er det viktig å påpeke at gode systemer og rutiner

for internkontroll i seg selv ikke er tilstrekkelig, men må etterleves og følges opp i praksis.

1.2 Grunnleggende krav til internkontrollen

COSO-rammeverket definerer internkontroll som en prosess, gjennomført av virksomhetens

styre, ledelse og ansatte, utformet for å gi rimelig sikkerhet for målsetninger relatert til effektiv

drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler  (COSO 1996, 2013).

Rammeverket understreker betydningen av fem integrerte og gjensidig avhengige

komponenter for en god og velfungerende internkontroll:

- et godt kontrollmiljø,

- gjennomføring av risikovurderinger,

- etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak,

- god  kommunikasjon og informasjon og

- aktiv oppfølging fra ledelsen.

KS sitt idéhefte «Rådmannens internkontroll  -  hvordan holde orden i eget hus» trekker

særlig fram tre områder som vil bidra til å styrke kommunenes internkontroll. KS legger for
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det første til grunn at den overordnede internkontrollen og kontrollaktiviteter må være basert

på risikoanalyser, gjerne med fokus på risikoer knyttet til kommunens måloppnåelse. Dette

fokuset understreker at internkontrollprosessen skal tilpasses og justeres i tråd med

organisasjonens endrede forutsetninger, rammer og risikobilde.

For det andre sier KS at internkontrollen i større grad må være en del av ordinær ledelse og

virksomhetsstyring i kommunen. Det innebærer at etablering, gjennomføring og oppfølging

av internkontrollen skal inngå som en integrert del av de øvrige plan-, gjennomførings-,
oppfølgings- og rapporteringsprosessene  i  kommunen.

For det tredje understreker KS nødvendigheten av at norske kommuners internkontroll blir

mer formalisert. En tilstrekkelig formalisert og dokumentert internkontroll betraktes som en

forutsetning for betryggende kontroll. Målet er ikke å ha mest mulig dokumentasjon i form av
skriftlig nedfelte systemer og rutiner, men å dokumentere de vurderinger og aktiviteter som

faktisk utføres, og sikre at internkontrollrutinene er tilgjengelige, kjente og at de følges.

1.3 Formål og problemstillinger

Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad kommunens overordnede

internkontrollsystem legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens

virksomhet.

Undersøkelsen vil besvare følgende hovedproblemstillinger:

1. l hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på overordnet

nivå?

2. l hvilken grad har kommunen etablert en internkontroll som er tilstrekkelig integrert i

administrasjonens interne styring?

3. I hvilken grad følges internkontrollen opp?

Samlet vil disse problemstillingene gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad kommunen har

etablert et tilfredsstillende kontrollmiljø, samt vurdere internkontrollsystemets modenhet.
Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde en overordnet, sektorovergripende gjennomgang av

kommunens samlede internkontrollsystem. Det betyr at rapporten ikke omhandler den

spesifikke internkontrollen på kommunens ulike tjenesteområder, hvor det i tillegg ofte
foreligger internkontrollkrav i særlov.

1.4 Revisjonskriterier

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

området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den

målestokken som kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra lov og

forskrift, rundskriv og veiledere fra nasjonale myndigheter, kommunens egne vedtak og

rutiner, samt hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.

l denne undersøkelsen vil revisjonskriteriene blant annet utledes fra:

-  Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 (Kommuneloven)

2
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ø Ot. Prp. Nr. 70 (2002-2003): Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107

om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)

ø COSO: internkontroll - et integrert rammeverk

ø KRD (2009): «85 tilrådninger for styrket egenkontroll i kommunene og

fylkeskommunene»

ø KS sitt idéhefte «Râdmannens internkontroll - hvordan få orden i eget hus?»

1.5 Metode

Undersøkelsen vil bygge på dokumentanalyse og intervjuer. Formålet med

dokumentanalysen vil være à avklare i hvilken grad internkontrollen er formalisert og

dokumentert, herunder om ansvaret for internkontrollen i tilstrekkelig grad er klart.

Dokumentanalysen omfatter blant annet kommunenes delegeringsreglementer og etiske

retningslinjer, overordnede risikoanalyser, internkontrollrutiner og beskrivelser av

kontrolltiltak, rutiner for kommunikasjon, rapportering og øvrig oppfølging av internkontrollen.

I tillegg til den formaliserte internkontrollen består god internkontroll av en rekke uformelle

aspekter, blant annet knyttet til holdninger og bevissthet omkring internkontrollen. En

kartlegging av de formelle og uformelle aspektene ved internkontrollen gir samlet innsikt i

kommunens internkontroll. For å få informasjon om hvordan internkontrollen fungerer i

praksis, særlig internkontrollens uformelle sider, vil revisjonen gjennomføre intervjuer med

den administrative ledelsen i kommunen, herunder rådmannen og utvalgte personer i

rådmannens ledergruppe. Det kan også være aktuelt å gjennomføre en elektronisk

spørreundersøkelse, for eksempel til kommunaldirektører og virksomhetsledere.

1.6 Tidsplan og gjennomføringsrisiko

Prosjektplan legges frem for behandling og vedtak på møte i kontrollutvalget 13. mars 2017.

Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med

kontrollutvalget. Nedenfor følger en milepælsplan med en vurdering av de forhold som kan

påvirke gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Milepæl i Organ Frist i Gjennomføringsrisiko

Prosjektplan vedtas Kontrollutvalget 13. mars Eventuelle behov for endringer i

prosjektplanen.

Oppstartsmøte Rådmannen/ Mars 2017 Oppstartsmøte med rådmann er ofte

revidert enhet en forutsetning for å komme i gang

med datainnhenting og for å ivareta

en god revisjonsdialog.

Datainnsamling Revidert enhet/ April/juni Undersøkelsen baserer seg dels på

(f.eks. dokumenter, Revisjonen 2017 dokumentanalyse, dels på intervjuer

intervjuer m.m.) og en spørreundersøkelse.

Analyse av data, Innhenting av dokumentasjon kan ta

rapportutforming lengre tid enn forutsatt.

Intervjuer skal passe for alle parter.

Dersom gjennomføring av intervjuer

3
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Milepæl Organ Frist Gjennomføringsrisiko

ikke lar seg gjennomføre innen

rimelig tid, kan prosjektet forsinkes.

For at data skal kunne benyttes i

rapporten, må de verifiseres av

intervjuobjektene. Det er derfor en

forutsetning at dette skjer innen

fastsatte frister.

Svar på eventuell Revidert enhet August Noen ganger sendes faktadelen av

faktahøring 2017 rapporten til verifisering hos revidert

enhet. Revisjonen er avhengig av

svar innen avtalt frist.

Svar på foreleggelse Rådmannen September Avhengig av svar fra rådmannen

av rapport 2017 innen avtalt frist.

Ferdig rapport Kontrollutvalget 28.9.2017

oversendes ROKUS

Oppstart av prosjektet er planlagt i mars 2017. Det legges opp til en fremdriftsplan som tilsier

at rapporten sendes på høring til rådmannen i midten av august 2017, og at den oversendes

kontrollutvalget i september 2017. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk på inntil 400

timer på dette prosjektet.

1.7 Revisors uavhengighet

Undersøkelsen vil bli gjennomført av forvaltningsrevisorene Miriam Sethne og Ragnhild G.

Faller. Prosjektleder er Øyvind N. Grøndahl.

Revisjonen har i forbindelse med prosjektplanleggingen vurdert at prosjektleder og

prosjektmedarbeidere fyller kravet til en uavhengig og objektiv revisjon. Den enkeltes

uavhengighet vil også bli vurdert løpende gjennom hele prosjektperioden.

Jessheim, 27. februar 2017

Afri ‘N å f V' ,
'  ,.  _ ,. , , - ’  /
, vj . M. ,( f' j, r j. ,.r, -..J L, u* i=;J~ «v
` til-ly Øyvind N. Grøndahl

avdelingsleder forvaltningsrevisjon prosjektleder
og selskapskontroll
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Arkivsak-dok. 15/00270-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISOR 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Sake tas til orientering.   
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
I denne saken orienterer revisor om saker som er aktuelle for kontrollutvalget. 
 



18/17 Referater  - 16/00033-18 Referater  : Referater

1 

Arkivsak-dok. 16/00033-18 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg: 
1. Saker til behandling 2017
2. Oversikt over behandlede saker 2017
3. Program for Forum for kontroll (FKT) sin fagkonferanse 2017
4. Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn ved Stav skole
5. Anmodning om samarbeid og tilsynskoordinering, e-post fra Fylkesmannen

23.2.2017 
6. Skatteinngang januar 2017
7. Barneverntjenestens halvårsrapport til Fylkesmannen

Saksfremstilling 
Til sak 7 har kontrollutvalget mottatt følgende e-post: 

Hei 
Etter avtale oversendes barneverntjenestens halvårsrapporten 2. halvår 2016,  som 
er sendt til Fylkesmannen. Vi ser at antall meldinger til Barneverntjenesten holder
seg stabilt høyt også i 2016. Dette genererer også et økt antall undersøkelser. Det 
har i tillegg vært en økning i antall saker til Fylkesnemnda. Økningen kan forklares
med bla. alvorlighetsgraden i meldingene.  

På tross av stor økning av antall meldinger og et lavere antall henleggelser og flere 
undersøkelsessaker, så holder vi fortsatt fristoverskridelses prosenten lav. Det er flott
at vi greier det og det skyldes ikke minst en enorm innsats fra de ansatte. Det er en 
langt flere meldinger pr. saksbehandlere enn bare for et par år tilbake. 
Barneverntjenesten så en økning av antall meldinger til tjenesten med 100 flere 
bekymringsmeldinger i 2015 enn året før. 571 bekymringsmeldinger i 2014 og 673 
bekymringsmeldinger i 2015. Det er bekymringsfullt den arbeidsbelastningen vi nå 
ser i barneverntjenestens team, mottak, undersøkelser, tiltak og fosterhjem, uten at 
det er tilført nye saksbehandler stillinger de sist årene. Dette gjør tjenesteutførelsen 
sårbar spesielt i forhold til fristoverskridelser. I tillegg opplever vi et barnevern med 
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stadig økt korttids sykefravær. Vi arbeider systematisk med dette, men 
arbeidsbelastningen pr. saksbehandlerstillinger er fortsatt høy. 

Dette til orientering. 

Dersom dere ønsker ytterligere informasjon, så stiller vi gjerne opp i kontrollutvalget. 

Med vennlig hilsen 
Ragnhild M. Ottestad 
Avd. sjef 
Avdeling Barn og familier 
Skedsmo kommune 



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE     3.3.2017 

Oversikt over saker til behandling 2017 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

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

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.

 Plan for fremtidige møter

6. februar
Kl. 8

 Orientering om effekt av IKT-investeringer, ref Plan for

forvaltningerevisjon. epost 16.11  og 30.11

 Orientering fra rådmannen – risikobildet mv.

 Årsrapport 2016.

 Samlesak om selskapskontroll.

 Orientering fra revisjonen

 Drøfte bestilling av etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (sak
38/16) vår 2017.

 Henvendelse til kontrollutvalget – revisors rapport– utsatt fra forrige

møte

 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgs-sekretariat

IKS og Follo interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (FIKS)

13. mars
Kl. 8   

Stillverksveien 
ressursenter 

 Oppfølging av tilsyn på samhandling Rapport fra tilsyn med

samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

til Skedsmo kommune 2015, se sak 18/16. Orientering fra rådmannen

knyttet til tilsynet Per Gjertsen kommer kl. 08 00

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.

 Kontrolrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for

Skedsmo kommune.

 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen internkontroll.

Delleveranse 1, overordnet perspektiv (sak 71/16).

 Orientering fra revisjonen

 Orientering om Stillverksveien og omvisning – se epost fra

Hammerhaug

3. april
 kl 08 

 Kommunesammenslåing – orientering – epost sendt 3.3.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Møte Saker 

 
 

 Forvaltningsrevisjon E-skatt 

 Plan for forvaltningsrevisjon av Romerike krisesenter IKS 

 Referater  

 Orientering fra revisjonen  

 Eventuelt. 

8. mai 
Kl. 8  

 

 Referater  

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2016.  

 Forvaltningsrevisjon Eiendomsskatt i Skedsmo kommune 

 Plan for forvaltningsrevisjon av Standveien 1 AS. 

 Orientering fra revisjonen  

 Eventuelt.  

19. juni 
Kl. 8  

 

 Orientering om 1. tertialrapport 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring i 

Skedsmo, sak 12/16. 

 Orientering fra revisjonen Referatsaker 

   

4.september 

Hos barnevernet 

Kl. 16 

 Orientering fra barnevernet hos barnevernet 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.  

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  

 Rapportering fra RRI på ressurser  

 Orientering fra revisjonen  

 Referater  

9. oktober 

Kl. 16 

 Referater  

 Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.  

 Plan for selskapskontroll  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016.  

 Orientering fra revisjonen  

 Eventuelt  

27. november  

Kl. 16 

 

 Orientering fra revisjonen  

 Referater. 

12. desember 

Kl. 16 

 Orientering fra revisjonen  

 Referater. 

 Kontrollutvalgets årsplan 2017. 

Ikke berammet  Etter-revisjon forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning, 

eiendomsstrategi, drift og vedlikehold. Bestilt i sak 6/17. 

2018  Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling  

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Møte Saker 

 
 

 Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første 

møtet hvert år med vekt på utviklingen i risikobildet 

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2017 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

6.2.17 1/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 
godkjennes. 

2/17 Orientering fra rådmannen 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

3/17 
Orientering om effekt av IKT-
investeringer 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og 
vil vurdere temaet i forbindelse med bestilling av del 2 
på forvaltningsrevisjon på internkontroll. 

4/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 
13  

Kontrollutvalget har sjekket ut kommunens håndtering 
av de problemstillinger som er reist i henvendelsen, og 
de vurderinger som kommunen har lagt til grunn i 
denne forbindelse. Utvalget går ikke videre med saken. 

Utskrift sendt 
7.2.17 



5/17 

Felles sak for alle 
kontrollutvalg på Romerike 
om plan for selskapskontroll 
2017-2020 

1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og 
tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og 
gir sekretariatet fullmakt til å koordinere 
bestillingene.

2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. 
Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme 
tilbake med en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 

3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Strandveien 1. 
Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme 
tilbake med en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 

Utskrift sendt 
7.2.17 



6/17 

Mulig etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

KontrollutvalgKontrollutvalget bestiller en etter-
revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, og ber revisor sjekke ut i hvilken grad 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

Utskrift sendt 
7.2.17 
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 7/17 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas 
med de endringer som kom frem i møtet og 
oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 9/17 

Uttalelse om sammenslåing av 
Romerike kontrollutvalgs-
sekretariat IKS (ROKUS) og 
Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) 

Kontrollutvalget i Skedsmo støtter sammenslåingen 
med de forutsetninger som ligger til grunn i 
utredingen. Utvalget ønsker ikke å legge føringer for 
lokaliseringen så fremt det ikke fører til økte 
kostnader. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 10/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 11/17 Eventuelt Ingen vedtak.      
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Dag 1 
 

 
Onsdag 7. juni 2017 

 
09.00 – 10.00  
 

 
Registrering med mat 
 

 
 
10.00 – 10.15 
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
  
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
 
10:15 – 10.45   
 

 
Åpning 
 
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og 
forvaltningskomité 
 

 
10.45 – 11.00 
  

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
 
 
 
 
 
11.00 – 12.00 
 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
Fjord1-saken 
Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune 
 
Helseinnkjøpssaken 
Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune 
 
Åpenhet og etikk 
Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge 
 

 
12.00 – 12.20 
 

 
Pause (Kaffe) 

 
12.20 – 13.00 
 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
– paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen 
Medvirkende: Djuvik, Topland og Dølvik 
 

 
13.00 – 14.00 
 

 
Lunsj 

 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.00 – 14.30  
 

 
Registrering til årsmøte 2017 
 

 
14.30 – 15.30 
 

 
Årsmøte 2017 

 
17.00 – 19.00 

 
Sosialt program – omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 

 
20.00 
 

 
Felles middag på hotellet 
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Dag 2 Tor sdag 8 . juni 201 7

09.00 – 10 . 30
(m/innlagt pause)

Korrupsjon i kommunal sektor – slappe kontrollutvalg?

P rofessor Pet t er Gottschalk , Handelshøyskolen BI

10 . 30 – 10. 45 Spørsmål og kommentarer fra salen

10. 45 – 1 1 . 00 Pause /utsjekk ing

1 1 . 00 – 11. 3 0
Kommuneregnskap for politikere

Revisjonssjef Åge Sandsengen , Kommunerevisjon IKS

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13. 00 Kommuneregnskap for politikere, forts.

13. 00 – 13. 15 Spørsmål og kommentarer fra salen

13. 15 – 13. 30 Pause

1 3 . 30 – 14. 05
Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet?

Rådgiver Torbjørn Berglann , KonSek Midt - Norge IKS

14.05 – 14.20 Spørsmål og kommentarer fra salen

14. 20 – 14 . 3 0
Avslutning

S tyreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
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PRAKTISK INFORMASJON 

 
INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 
tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold 
kontrollutvalgssekretariat  | akfp@fredrikstad.kommune.no  |  Mobil: 414 71 166  | Tlf.: 400 05 206 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 
sekretariatet. 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Bjørn Bråthen: Tlf. 403 90 775 

E- postadresse: fkt@fkt.no 
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PÅMELDING 
 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 4. april 2017. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

 Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 400 (Ikke medlem kr 6 900)  

 Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 
(Ikke medlem kr 5 500) 

 FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

 Ekstra overnatting fra 6. – 7. juni 2017: Kr 1 350 

 
ANNEN INFORMASJON 

 Omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 
 Bli med på en innholdsrik omvisning i Macks historiske lokaler og få en spennende 
bryggeriopplevelse. Omvisningen starter i Kjeller 5. Turen fortsetter inn i Kjeller 4 for filmvisning, 
deretter går vi videre i de gamle ølkjellerne fra 1877, hvor dere får et innblikk i Macks fargerike 
historie. Turen fortsetter til vårt moderne mikrobryggeri. 

 
 Mack ligger i gangavstand fra hotellet. 

 

 Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø | Nettside 

Det går både flybuss og ordinær rutebuss fra Tromsø lufthavn Langnes til hotellet. Reisetiden er ca. 
15 minutter.  
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Sammendrag 

 

Tema og formål 

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 

og består av tre områder for tilsyn: 
 

 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen (som denne rapporten omhandler) 

 forvaltningskompetanse 

 skolebasert vurdering 

 

Tema for tilsynet med Skedsmo kommune – Stav skole er skolens arbeid med elevenes utbytte 

av opplæringen. Hovedpunkter er: 
 

 skolens arbeid med opplæringen i fag 

 underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 

 underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

 

Gjennomføring 

Fylkesmannen åpnet 27. september 2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen i Skedsmo kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Stav skole og på 

skoleeiernivå. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på 

skriftlig dokumentasjon og intervjuer, herunder rektors og utvalgte læreres egenvurderinger 

som vi ba om i tilsynsvarselet. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene på 

9. og 10. klassetrinn, se kapittel 2.3.2. Fylkesmannen har i tillegg gjennomgått 12 elevmapper, 

hvorav tre som rektor hadde valgt ut etter forespørsel fra Fylkesmannen. Det ble gjennomført 

stedlig tilsyn 16. november 2016. 

 

Forhåndsvarsel og foreløpig rapport blir sendt Skedsmo kommune og Stav skole i brev av 

2. desember 2016, og Fylkesmannen avholdt sluttmøte 8. desember 2016. Kommunen har gitt 

tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev av 16. desember 2016. 

 

Avdekkede lovbrudd 

Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 34 rettslige krav, og 7 av disse gjelder 

skoleeiers forsvarlige system. Vi har i kapitlene 3, 4 og 7 konstatert lovbrudd, og følgende 

pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 

 

Skolens arbeid med opplæring i fag, jf. kapittel 3 
 

Skedsmo kommune må se til at: 

a. rektor sikrer at opplæringen samlet dekker individuelle opplæringsmål i IOP 

b. skolen synliggjør avvik fra LK06 i vedtak om spesialundervisning og i IOP 

c. IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra 

ordinære læreplaner 
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Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte, jf. kapittel 4 
 

Skedsmo kommune må se til at: 

d. skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder 

en vurdering av elevens utvikling ut ifra målene i IOP-en 

 

Skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd, jf. kapittel 7 
 

Skedsmo kommune må: 

e. bruke innhentet informasjon om elever med IOP til å vurdere om og sørge for at 

skolenes praksis er i samsvar med regelverket 

 

Status på rapporten og veien videre 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under 

tilsynet. Fristen er 1. mars 2017. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven     

§ 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, 

jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet 

som foreligger, og vi tar utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. 

Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering 

av skolens og kommunens øvrige virksomhet. 
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1. Innledning  

 

Fylkesmannen åpnet 27. september 2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen i Skedsmo kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Stav skole og på 

skoleeiernivå. 

 

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen og består av tre områder for tilsyn: 

 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen (som denne rapporten omhandler) 

 forvaltningskompetanse 

 skolebasert vurdering 

 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen 

har gjennomført regelverkssamlinger våren 2014, 2015 og 2016. 

Det er Skedsmo kommune som skoleeier som har det overordnede ansvaret for at kravene i 

opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Skoleeier er derfor 

adressat for denne tilsynsrapporten. 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under 

tilsynet. Fristen er 1. mars 2017. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven     

§ 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, 

jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

 

  

                                           
1 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/felles-nasjonalt-

tilsyn-2014-2017/ 
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2. Om tilsynet med Skedsmo kommune – Stav skole 

 

Stav skole er én av åtte ungdomsskoler i Skedsmo kommune. Skolen har skoleåret 2016/2017 

ca. 390 elever fra 8. til 10. trinn, inkludert innføringsklasse for språklige minoriteter. 

 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. 

kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og 

skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.  

 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 

som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 

denne, som er brutt. 

 

2.2 Tema for tilsynet  

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet; skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får 

et godt utbytte av opplæringen. Hovedpunkter i tilsynet er: 
 

 skolens arbeid med opplæringen i fag 

 underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 

 underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene: 
 

 får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen  

 får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av 

opplæringen 

 får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen  

 blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringen ikke er 

tilfredsstillende 

 

I tilsynet vurderer vi om elevene får dette på Stav skole. Vi vurderer også om skoleeier har et 

forsvarlig system for å vurdere og følge opp at elevene får slik opplæring og oppfølging på 

kommunens skoler. Vi ser på om skoleeier skaffer seg informasjon om praksis på skolene, 

vurderer om skolene følger regelverket og setter inn tiltak dersom de ikke følger regelverket. 

Vi vurderer om skoleeier gjør dette tilstrekkelig og ofte nok til å sikre at skolene følger 

regelverket. 

 

Manglende etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine muligheter 

eller får lite utbytte av opplæringen.  
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2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Fylkesmannen åpnet 27. september 2016 tilsynet ved Stav skole i Skedsmo kommune. 

Skoleeier ble bedt om å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i 

kommuneloven § 60 c. Tilsynet har til nå inneholdt følgende aktiviteter: 

 dokumentasjon fra Skedsmo kommune og Stav skole, mottatt via RefLex; 

Utdanningsdirektoratets nettbaserte system for egenvurdering 

 åpningsmøte, intervjuer og lesing av elevmapper (se nedenfor); 16. november 2016 

 forhåndsvarsel om pålegg og foreløpig tilsynsrapport i brev 2. desember 2016 

 sluttmøte 8. desember 2016 

 Skedsmo kommunes tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev 

16. desember 2016 

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner for kapittel 3-6 er basert på skriftlig 

dokumentasjon og intervjuer. Våre vurderinger og konklusjoner for skoleeiers forsvarlige 

system i kapittel 7 er basert kun på skriftlig dokumentasjon. 

 

2.3.1 RefLex, dokumentasjon, intervjuer og elevmapper 

Dette tilsynet har benyttet Utdanningsdirektoratets nettbaserte system for egenvurdering, 

RefLex, som informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av skoleeier, skolens ledelse og utvalgte 

lærergrupper. Egenvurderingene gir informasjon til Fylkesmannen om tilstanden på 

tilsynsområdet. I tillegg har RefLex til hensikt å sette i gang prosesser på skolen og i 

kommunen knyttet til arbeidet med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. 

 

I RefLex viser skoleeier, skolens ledelse og lærerne til skriftlig dokumentasjon som skal 

underbygge svarene, se vedlegg til slutt i rapporten. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av 

Fylkesmannen. RefLex ble besvart av skolens ledelse og av lærere i fagene KRLE (kristendom, 

religion, livssyn og etikk), kroppsøving og matematikk. Når skolens egenvurderinger heretter 

omtales i tilsynsrapporten, har Fylkesmannen benyttet forkortelsen EVS. 

 

Fylkesmannen gjennomførte intervjuer med rektor og pedagogisk utviklingsleder, samt 

utvalgte lærerne. 

 

Fylkesmannen har i tillegg gjennomgått 12 elevmapper, hvorav tre som rektor hadde valgt ut 

etter forespørsel fra Fylkesmannen. 

 

2.3.2 Spørreundersøkelse 

I et tilsyn med stor vekt på organisering av opplæringen og underveisvurdering er det viktig 

å få med erfaringene fra elever. Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte i dette tilsynet derfor 

å gjennomføre en spørreundersøkelse blant elever i utvalgte klasser ved Stav skole. På denne 

måten blir «stemmene» fra langt flere elever hørt enn det som er normalt gjennom de 

intervjuer med elever som vanligvis avholdes i et tilsyn. 

Fylkesmannen benyttet et elektronisk spørreskjema med åtte spørsmål (se neste side), hvor 

elever skulle krysse av for JA eller NEI. 

For å sikre best mulig representativitet ba Fylkesmannen om at Stav skole delte ut 

spørreskjemaet til hele klasser, og slik at de tre fagene KRLE, matematikk og kroppsøving ble 
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fordelt på klassene, med ett fag pr. klasse pr. trinn. Det er de samme tre fagene som rektor og 

lærere svarte på i EVS. 

Vi valgte samtlige klasser på 9. og 10. trinn (9 ABCDE og 10 ABCD), men ba om at elevene 

svarte ut ifra læreren de hadde hatt i faget forrige skoleår. Dette fordi spørreundersøkelsen ble 

gjennomført midtveis i et skoleår. Vi inkluderte av samme grunn ikke 8. trinn i 

spørreundersøkelsen fordi de er «nye» på ungdomstrinnet, og dermed også på denne skolen. 

Fylkesmannen presiserte at å svare på spørreundersøkelsen var frivillig. De utvalgte klassene 

har til sammen 247 elever, og vi fikk tilbake svar fra 203 (som vi regner som gyldige). 

Dette tilsvarer en svarprosent på hele 82 som er svært høyt i en frivillig undersøkelse. 

Fylkesmannen vil benytte anledningen til å takke elever for deltakelse i undersøkelsen. Vi vil 

også takke ledelse og lærere ved Stav skole for bistand i gjennomføringen. 

Fylkesmannen har brukt elevsvarene som et viktig grunnlag i vår vurdering av om skolen 

følger de aktuelle bestemmelsene som spørreundersøkelsen omhandler. 

Nedenfor følger en kortfattet oppsummering av spørreundersøkelsen, med de spørsmålene 

som ble stilt. Grafene viser de tre fagene samlet for hvert av de åtte spørsmålene. 

Fylkesmannen har i tillegg sendt resultater for de tre fagene enkeltvis til Skedsmo kommune 

og Stav skole. 

 

 

 

1. Forklarte læreren din i forrige skoleår hva som 
var målene i faget, slik at du forstod hva du skulle 
lære? 
 

 83 % svarte «Ja» 

 17 % svarte «Nei» 
 
 

 

 

2. Fikk du vite hva læreren la vekt på da arbeidet 
ditt i faget ble vurdert? 
 

 68 % svarte «Ja» 

 32 % svarte «Nei» 

 

 

3. Fortalte læreren deg underveis i opplæringen 
hva du fikk til i faget? 
 

 50 % svarte «Ja» 

 50 % svarte «Nei» 
 
 

 

 
 

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei



18/17 Referater  - 16/00033-18 Referater  : Tilsynsrapport Stav skole

 

9 

 

4. Snakket læreren med deg underveis i 
opplæringen om hva du burde gjøre for å bli 
bedre i faget? 
 

 51 % svarte «Nei» 

 49 % svarte «Ja» 
 
 
 

 

 

5. Fikk du være med og vurdere arbeidet ditt i 
faget, for eksempel hvordan du hadde gjort det i 
en oppgave, en framføring eller et prosjekt? 
 

 52 % svarte «Ja» 

 48 % svarte «Nei» 
 
 
 

 

 

6. Fikk du være med og vurdere hvordan du 
utviklet deg i faget gjennom skoleåret? 
 

 45 % svarte «Ja» 

 55 % svarte «Nei» 

 

 

 
For spørsmål 7 og 8 svarte elevene ut ifra fagsamtalen eleven hadde med sin lærer før sommerferien. 
 
7. Fortalte læreren deg i denne samtalen hva du 
fikk til i faget du svarte på i spørsmål 1-6? 
 

 70 % svarte «Ja» 

 30 % svarte «Nei» 
 
 

 

 

8. Snakket læreren med deg i denne samtalen om 
hva du burde gjøre for å bli bedre i faget du 
svarte på i spørsmål 1-6? 
 

 63 % svarte «Ja» 

 37 % svarte «Nei» 
 
 

 

 

 

  

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei

0,0%

50,0%

100,0%

Ja

Nei
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2.4 Lesehjelp til tilsynsrapporten 

Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: 
 

 Kapittel 3: om skolens arbeid med opplæringen i fag 

 Kapittel 4: om underveisvurdering for å øke elevenes utbytte av opplæringen 

 Kapittel 5: om underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

 Kapittel 6: om vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 Kapittel 7: om skoleeiers forsvarlige system 

 

Kapitlene 3-7 er delt inn på følgende måte:  
 

 Rettslig krav 

 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

 Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er nummerert på samme måte som i RefLex. Når enkelte nummer er 

«hoppet over», er det fordi RefLex har enkelte inngangsspørsmål som innledning til et nytt tema. 

Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, fremkommer dette 

som korreksjonspunkt. I rapportens kapittel 8 «Frist for retting av lovbrudd» er det en 

oppsummering av alle korreksjonspunkt i denne tilsynsrapporten. 

Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i tilsynsrapporten: 
 

 LK06:  Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 

 IOP:  individuell opplæringsplan 

 EVS:  egenvurdering via RefLex 

 VFL:  Vurdering for læring 

 PPA:  pedagogisk-psykologisk avdeling i Skedsmo kommune 

 PPT:   pedagogisk-psykologisk tjeneste, også omtalt som PP-tjenesten 
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3. Skolens arbeid med opplæringen i fag  

 

Rettslig krav 1.1 

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget. 

 

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter Læreplanverket 

for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. 

Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på kompetansemålene i læreplanen og 

bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. 

opplæringsloven § 2-3. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer i egenvurderingen i RefLex (EVS) at alle fag har lokale læreplaner som er basert 

på Utdanningsdirektoratets mal. Skolen har egne faggrupper med hver sin faggruppeleder. 

Faggruppelederne møtes jevnlig med skolens pedagogiske utviklingsleder. Utviklingslederen er 

én av skolens to inspektører og er dermed en del av skoleledelsen. Rektor opplyser videre i 

EVS at faggruppene har ukentlige møter hvor arbeidet med lokale læreplaner er grunnlaget for 

gruppenes planarbeid. Elevenes læringsmål knyttes til skolens lokale læreplaner.  

Lærerne bekrefter i EVS rektors beskrivelse av organiseringen med faggrupper. Videre opplyser 

lærene at det arbeides med å utvikle gode årsplaner, periodeplaner og arbeidsplaner. Lærerne 

skriver også at det alltid står mål på planene som samsvarer med kompetansemålene.  

Skolen har sendt inn eksempler på lokale læreplaner i fagene KRLE (kristendom, religion, 

livssyn og etikk), kroppsøving og matematikk. De lokale læreplanene viser alle til læreplan-

målene i LK06. Det er Fylkesmannens vurdering at det er godt samsvar mellom målene i de 

lokale læreplanene og kompetansemålene i LK06.  

I intervju med lærerne sier de at faggruppelederne påser at kompetansemålene i læreplan-

verket blir forankret i de lokale læreplanene. Videre forteller de at pedagogisk utviklingsleder 

er kontaktflaten for alle faggruppelederne. De sier også at rektor er involvert i arbeidet 

gjennom ukentlige møter med pedagogisk utviklingsleder og trinnlederne, samt ressursgruppe 

som også omfatter faggruppelederne. Lærerne uttrykker at de lokale læreplanene er levende 

dokumenter som det jobbes med hele skoleåret. 

Rektor opplyser i intervju at hun og pedagogisk utviklingsleder snakker daglig sammen; både i 

forkant og etterkant av møter, samt i plangruppemøter. Hun forteller videre at hun er godt 

kjent med alt som skjer i faggruppemøtene fordi pedagogisk utviklingsleder involverer rektor i 

alt han gjør. 

Gjennom tilsendt dokumentasjon, svarene i EVS og opplysninger gitt i intervjuene, er det etter 

Fylkesmannens vurdering synliggjort at skolen har et godt organisert og kontinuerlig arbeid 

med lokale læreplaner. Det er også synliggjort at dette arbeidet er forankret i ledelsen. 

Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter 

opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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Rettslig krav 1.2 og 1.3 

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for 

opplæringen, og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse. 

 

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre 

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Eleven skal kjenne til hva som er målene 

for opplæringen, og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, jf. 

forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til kompetansemålene i 

læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av elevens kompetanse. De 

skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren vurderer et arbeid. Fra og med 8. trinn 

skal elevene kjenne til hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Rektor må organisere 

skolen for å sikre at undervisningspersonalet formidler dette til elevene 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Mål for opplæringen 

Rektor viser i EVS til skolens «Årshjul Stav skole 2016/2017 VFL – halvårsperspektiv». 

Årshjulet viser at det i starten av skoleåret er satt av tid på plandagene til revidering av lokale 

læreplaner. I årshjulet heter det at alle lærere skal delta. Rektor viser i EVS også til 

dokumentet «Hvordan lage gode læringsmål». Videre svarer hun at alle lærere skriver 

læringsmål på tavla.  

Det står også i rektors EVS at ledelsen gjennomfører årlige skolevandringer hvor bruken av 

kompetansemål/læringsmål i undervisningen blir fulgt opp. Skolen har sendt inn et eget 

«Årshjul for skoleutviklingsredskaper» som viser at skolevandring og klasseromsbesøk skal 

gjennomføres av ledelsen hele året. Rektor skriver videre at det lages periodeplaner ut ifra 

temaene i de lokale læreplanene og ukentlige arbeidsplaner. Dette er planer som formidles til 

elevene. Fylkesmannen har mottatt eksempler på slike periodeplaner og arbeidsplaner som 

alle viser målene for opplæringen i de ulike periodene. 

 

Lærerne svarer i EVS at alle faggruppene har fokus på å tydeliggjøre læringsmål som skrives 

på tavla. De skriver også at skolens ledelse sjekker kvaliteten og at det er skrevet mål på 

arbeidsplanene. 

I intervju med ledelsen opplyser pedagogisk utviklingsleder at elevenes arbeidsplaner sjekkes 

av ledelsen og trinnledere for å se om det er mangler med læringsmålene. Rektor og 

utviklingsleder forteller videre at ledelsen er mye ute i klassene gjennom skolevandring og når 

det er behov for å hente elever. Ledelsen opplyser dessuten at skolevandringen dekker alle 

fagene. 

Lærerne bekrefter i intervju at ledelsen gjennomfører skolevandring hvor formidling av mål for 

opplæringen er tema.  

Etter Fylkesmannens vurdering arbeider skolen systematisk med lokalt læreplanarbeid og 

formuleringer av hvilke mål som gjelder for opplæringen. Tilsendt dokumentasjon, ledelsens 

og lærernes EVS og svarene i intervjuer viser etter vår mening at målene blir formidlet til 

elevene. Av samme grunn er det Fylkesmannens vurdering at rektor sikrer at undervisnings-

personalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen. 
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Grunnlaget for vurdering 

Rektor svarer i EVS at skolen har egenvurderingsskjemaer med kriterier for måloppnåelse som 

brukes i undervisningen. Fylkesmannen har mottatt flere eksempler på slike skjemaer i fagene 

matematikk, kroppsøving og KRLE. På alle egenvurderingene vi har mottatt, får elevene 

informasjon om hva som vektlegges i vurderingen av deres kompetanse.  

Rektor viser også til dokumentene «Årshjul Stav skole 2016/2017 VFL – halvårsperspektiv». 

Dokumentet viser at faggruppene skal arbeide med kjennetegn på måloppnåelse i starten av 

skoleåret. 

Lærerne skriver i EVS at faggruppene arbeider med vurderingskriterier, målskjemaer og 

egenvurdering til hver periode. 

Pedagogisk utviklingsleder opplyser i intervju at ledelsen sjekker jevnlig gjennom det 

elektroniske delingsverktøyet «OneNote» om lærerne har laget skjemaer med 

vurderingskriterier. Han forteller også at det samme sjekkes når ledelsen besøker klassene. 

Formidlingen til elevene om hva som ligger til grunn for vurderingen, har også vært tema i 

kollegaveiledning ved skolen der kollegaer observerer og veileder hverandre. 

Etter Fylkesmannens vurdering har skolen synliggjort at de arbeider med hva som skal være 

grunnlaget for vurderingen av elevens kompetanse i alle fag. Vi mener at tilsendt dokumentasjon, 

ledelsens og lærernes EVS og svarene i intervjuer viser at vurderingsgrunnlaget for å måle 

kompetansen blir formidlet til elevene. På denne bakgrunn anser Fylkesmannen at det er 

synliggjort at rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til hva 

som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse. 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 1.4 og 1.5 

Rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/ 

i faget og de individuelle opplæringsmålene i IOP. 

 

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf. 

opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i grunnskolen og 

for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt pr. hovedtrinn eller etter flere års 

opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får opplæring i alle kompetansemålene i 

faget/på hovedtrinnet/i faget gjennom opplæringsløpet.  

 

En elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra kompetansemålene i de ordinære 

læreplanene, jf. opplæringsloven § 5-5. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal fremgå av en 

individuell opplæringsplan (IOP). Skolen må sikre at elevens opplæring dekker de individuelle 

opplæringsmålene. 
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Kompetansemålene i fag 

Rektor svarer i EVS at lokale læreplaner revideres og sikres én gang i året på plandager. 

Som omtalt ovenfor er dette nedfelt i skolens «Årshjul Stav skole 2016/2017 VFL – 

halvårsperspektiv». Rektor viser også til de innsendte eksemplene på lokale læreplaner. 

Lærerne viser i EVS til faggruppenes arbeid med de lokale læreplanene. Som omtalt under 

vurderingene av rettslig krav 1.1, viser de lokale læreplanene til kompetanse-målene i LK06. 

I intervju opplyser den pedagogiske utviklingslederen at ledelsen sjekker elevenes 

arbeidsplaner om det er mangler ved læringsmålene. Videre forteller han at nye læreplaner og 

endringer i læreplanene blir gjennomgått ved skolestart. Faggruppene får ansvaret for å endre 

de lokale læreplanene. 

Lærerne bekrefter i intervju at det arbeides systematisk med læringsmål i fagene. De bekrefter 

også at de lokale læreplanene justeres og revideres årlig.  

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon av ulike planer, svarene i EVS og intervjuer, er det 

Fylkesmannens vurdering at rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetanse-

målene i faget. 

Individuelle opplæringsmål i IOP 

Rektor svarer i EVS at skolens spesialpedagogiske koordinator og de spesialpedagogiske 

ansvarlige på hvert trinn, sjekker alle IOP-er, elevenes ukeplaner og årsrapporter. Lærerne 

svarer i EVS at de individuelle opplæringsmålene blir gjennomgått i halvårs-vurderingene.    

De skriver også at det er et samarbeid mellom faglærer og spesialpedagogisk lærer om målene 

i undervisningen og når årsrapportene skal skrives.  

Skolen har sendt inn eksempel på en utfylt IOP og en årsrapport. Begge eksemplene 

inneholder individuelle opplæringsmål. 

Ledelsen opplyser i intervju at spesialpedagogisk koordinator varsler dersom ting ikke er i 

orden. Videre forteller de at rektor må lese alt i årsrapportene og godkjenne før arkivering. 

I intervju med lærerne sier de at spesialpedagogisk koordinator og rektor er med på oppstarts-

møter hvor alle elever gjennomgås. Videre blir det gjennomført skolevandring også i timer til 

de lærerne som underviser elever med IOP. Lærerne legger til at rektor er med i tverrfaglig 

råd, og at hun har godt kjennskap til alle elever med IOP, herunder de individuelle målene. 

Fylkesmannen har i tillegg til skolens innsendte eksempler sjekket IOP og årsrapport til fire 

tilfeldige valgte elever, se rettslig krav 2.11 om årsrapporter. Alle IOP-ene og årsrapportene 

inneholder individuelle opplæringsmål.  

I én av årsrapportene er imidlertid måloppnåelsen for de fleste av opplæringsmålene beskrevet 

som «ikke jobbet med». Den samme betegnelsen er også brukt i de andre årsrapportene vi 

har undersøkt, men for færre av målene for opplæringen. I én av rapportene er beskrivelsen 

«ikke jobbet med (mål flyttes til 10. trinn)» benyttet. 

Grunnlaget for innholdet i opplæringen til elever med vedtak om spesialundervisning er de 

målene som fremgår av elevens IOP. Når det i flere årsrapporter fremgår at det ikke er 

arbeidet med mange av målene i IOP-ene, uten noen begrunnelser, anser Fylkesmannen at 

ikke alle elevene har fått oppfylt sin rett til innholdet i opplæringen.  
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På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at rektor ikke i tilstrekkelig grad 

sikrer at opplæringen dekker de individuelle opplæringsmålene i IOP for alle elevene. 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder kompetansemålene for fag. 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder individuelle opplæringsmål i IOP. 

 

 

Rettslig krav 1.7 

Skolen skal hvert år utarbeide IOP for alle elever som har vedtak om spesialundervisning. 

 

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får 

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket tidsintervall 

den gjelder for. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer i EVS at vedtak og IOP sendes foresatte hver høst. 

Fylkesmannen har i dette tilsynet lest et tilfeldig utvalg av elevmapper med saker om 

spesialundervisning. For dette rettslige kravet har vi gjennomgått totalt sju elevmapper. 

Vi valgte ut tre elever i 10. klasse, siden de har gått lengst på denne skolen, og for disse tre 

elevene er det utarbeidet IOP for både 8., 9. og 10. klasse. I tillegg sjekket vi fire andre 

tilfeldige elevmapper; to på 8. og to på 9. trinn. Også for disse fire elevene er det utarbeidet 

IOP hver høst. Samtlige IOP-er viser at tidsintervallet er ett skoleår. 

 

På bakgrunn av informasjonen rektor oppgir i EVS og vår gjennomgang av elevmapper fastslår 

Fylkesmannen at Stav skole utarbeider IOP hvert år for alle elever som har vedtak om 

spesialundervisning. Tidsintervallet fremgår av IOP-en. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 1.8 

Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, 

og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06. 

 

IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres, 

jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så langt de passer for 

spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen avviker fra kompetanse-

målene i læreplanene i LK06. 

 

Før skolen/skoleeier gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en 

sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i 

opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som gir 

eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på den 

sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om spesialundervisning 

fastsetter rammene for opplæringen, og dermed innholdet i IOP-en. IOP-en kan først tas i bruk 

etter at det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning. 
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Både rektor og lærerne svarer i EVS bekreftende på at det er samsvar mellom innholdet i IOP 

og enkeltvedtak til elever som har spesialundervisning. Fylkesmannen ba derfor rektor om 

å legge frem elevmapper hvor ledelsen mener at et slikt samsvar og avvik fra LK06 er 

synliggjort. 

 

Fylkesmannen har for dette rettslige kravet gjennomgått totalt fem elevmapper, hvorav tre 

som rektor hadde valgt ut etter vår forespørsel. 

 

I den første elevmappen rektor valgte ut, fastslår vedtak av 21. oktober 2016 at eleven skal 

ha spesialundervisning «i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning». Det står 

videre under «Regning» at eleven bør «kunne arbeide etter mål for et lavere årstrinn, med 

mulighet for delvis måloppnåelse for hans trinn». 

 

Av elevens IOP, datert 31. august 2016, følger det at eleven får spesialundervisning i 

«grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning». IOP viser videre til at sakkyndig 

vurdering anbefaler eleven å jobbe med «mål som avviker fra trinnets plan på områdene 

grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning». IOP-en angir også elevens 

individuelle læringsmål i hvert av områdene/fagene. 

 

Fylkesmannen vurderer det slik at det er samsvar mellom vedtak og IOP når det gjelder at 

eleven har behov for spesialundervisning i de tre områdene grunnleggende ferdigheter i lesing, 

skriving og regning. Av disse tre områdene nevner vedtaket imidlertid kun at regning bør ha 

avvikende mål for eleven; vi kan ikke se at vedtaket omtaler avvikende mål i lesing og 

skriving. Vi mener dessuten at det verken i vedtak eller IOP er synliggjort hvilke 

kompetansemål i LK06 eleven skal ha avvik fra. 

 

Fylkesmannen vil i tillegg bemerke at den sakkyndige vurderingen er hele fire år gammel og 

skrevet da eleven gikk i 4. klasse. Vi vil påpeke at PP-tjenesten skal utarbeide en ny sakkyndig 

vurdering ved overgang mellom barnetrinn og ungdomstrinn. 

 

I den andre elevmappen som rektor plukket ut, viser vedtak av 26. oktober 2016 til at 

PP-tjenesten anbefaler spesialundervisning i «teoretiske fag og på området egenledelse». 

Det står også at PP-tjenesten anbefaler at «skolen må foreta en individuell tilpasning av 

målene i læreplanen». 

 

Elevens IOP, datert 24. oktober 2016, fastslår at den gjelder for «Alle teoretiske fag og 

egenledelse». IOP-en angir videre elevens individuelle læringsmål i hvert av fagene og i 

egenledelse. I fag/område «norsk/lesing/skriving» fastslår læringsmål 1 at eleven høytleser 

tekster på 3.-4. trinnsnivå, og i matematikk skal eleven følge lærebok på 4. trinn. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering er det samsvar mellom vedtak og IOP når det gjelder at eleven 

har behov for spesialundervisning i teoretiske fag og egenledelse. Vi mener imidlertid at det 

verken i vedtak eller IOP er synliggjort hvilke kompetansemål i LK06 eleven skal ha avvik fra. 

Vedtakets ordlyd om å «foreta en individuell tilpasning av målene i læreplanen» er etter vår 

oppfatning for vag til å vise dette. Det samme gjelder de to ovennevnte eksemplene fra IOP 

om tekster og lærebok fra lavere trinn. 

 

I den tredje elevmappen rektor valgte, fastslår vedtak av 29. september 2016 at eleven skal 

ha spesialundervisning i områdene/fagene planlegging og organisering, lesing/skriving, 
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matematikk og engelsk. Under «Matematikk» står det at eleven «bør ha mål som avviker fra 

kompetansemålene i faget». 

 

Av elevens IOP, datert 13. september 2016, følger det at eleven får spesialundervisning i 

«planlegging/organisering, engelsk, matte, lesing og skriving». IOP-en angir videre elevens 

individuelle læringsmål i hvert av disse områdene/fagene. 

 

Fylkesmannen vurderer det slik at det er samsvar mellom vedtak og IOP når det gjelder at 

eleven har behov for spesialundervisning i områdene/fagene planlegging og organisering, 

lesing/skriving, matematikk og engelsk. I vedtaket er det imidlertid skrevet at eleven skal ha 

avvik fra LK06 i faget matematikk, mens PP-tjenesten i sakkyndig vurdering også anbefalte 

egne mål som avviker fra ordinær læreplan i engelsk. Vi mener dessuten at det verken i 

vedtak eller IOP er synliggjort hvilke kompetansemål i LK06 eleven skal ha avvik fra. 

 

Fylkesmannen vil i tillegg bemerke at den sakkyndige vurderingen er tre år gammel og skrevet 

da eleven gikk i 5. klasse. Vi vil påpeke at PP-tjenesten skal utarbeide en ny sakkyndig 

vurdering ved overgang mellom barnetrinn og ungdomstrinn. 

 

Vi valgte i tillegg å lese to tilfeldig utvalgte elevmapper, hvor eleven ikke skal ha avvik fra 

LK06. I begge tilfellene er det samsvar mellom vedtak og IOP når det gjelder elevens behov 

for spesialundervisning i de aktuelle områdene/fagene. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at det i alle fem elevmapper er samsvar mellom vedtak og 

IOP når det gjelder de fagene/områdene eleven skal ha spesialundervisning i. Vi mener 

imidlertid at verken skolens vedtak eller IOP er tydelige nok når det gjelder at eleven skal ha 

avvik fra LK06. Etter vår vurdering synliggjør disse dokumentene heller ikke hvilke 

kompetansemål i hvilke fag/områder eleven skal ha avvik fra. 

 

Vi anser at dette er vesentlig informasjon å få for eleven og foresatte og viser i den forbindelse 

til opplæringslovens forarbeider, Ot.prp. nr. 46 (1997-98): 
 

«Eit vedtak i kommunen (…) om spesialundervisning (…) skal vere så klart og fullstendig at 

det ikkje er tvil om kva for opplæringstilbod eleven skal få.» 

 

Fylkesmannen vil påpeke at det er enkeltvedtaket foresatte/eleven kan klage på, og vedtaket 

må dermed være klart og tydelig. Dette for å ivareta elevens rettssikkerhet. Det er også 

vedtaket som setter rammene for hva som skal stå i IOP-en, og IOP-en kan ikke gi eleven 

andre rettigheter enn de som fremgår av vedtaket. 

 

Vi ba rektor velge ut elevmapper som skulle bekrefte samsvar mellom enkeltvedtak og IOP, 

samt synliggjøring av avvik. Fylkesmannen har derfor valgt å legge avgjørende vekt på disse 

tre mappenes innhold. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt for samsvar mellom vedtak og IOP når det gjelder innholdet i 

opplæringen. 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder synliggjøring av avvik fra LK06. 
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Rettslig krav 1.9 

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner. 

 

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for 

spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge vekt på 

utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske innenfor det 

samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf. opplæringsloven § 5-1. Den 

individuelle opplæringsplanen skal vise målene for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5.  

Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre 

kompetansemål i et fag enn i den ordinære læreplanen, må dette komme klart frem i IOP-en. 

Det må også komme klart frem i hvilke fag, eller deler av fag, eleven eventuelt skal følge 

ordinær opplæring (i klassen).   

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor viser i EVS til eksempel på IOP og vedtak om spesialundervisning, og lærerne bekrefter 

at IOP har egne og forenklede mål som avviker fra ordinære læreplaner. 

Fylkesmannen viser til de undersøkelser og vurderinger som vi omtaler for de tre elevmappene 

rektor valgte ut under rettslig krav 1.8. Vi har vurdert det slik at det verken i vedtak eller IOP 

er synliggjort hvilke kompetansemål i LK06 eleven skal ha avvik fra. Vi kan videre i liten grad 

se om de individuelle målene i IOP er hentet fra et lavere hovedtrinn. Etter vår vurdering 

kommer det i tillegg ikke klart frem i IOP om eleven skal ha færre kompetansemål i de aktuelle 

fagene/områdene. Det er heller ikke tydelig i hvilke fag, eller deler av fag, eleven eventuelt 

skal følge ordinær opplæring/klassens plan. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 1.10 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den 

ordinære opplæringens (klassens) planer. 

 

Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og den ordinære 

opplæringen skal ses i sammenheng. Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de 

som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringen. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer i EVS at den ansvarlige spesialpedagogiske læreren har timer sammen med den 

ansvarlige faglæreren, og at de deltar på trinn- og fagmøter. Rektor viser til skolens skriftlige 

rutine. Lærerne viser i EVS til at de forenkler klassens planer med kortversjon, og at de 

tilpasser klassens planer på ulike måter. Fylkesmannen har mottatt eksempler på tilpasset 

arbeidsplan i matematikk. 

 

Skolen har sendt inn dokumentet «Rutine for oppfølging av elever med IOP, Stav skole». 

Der fremkommer det blant annet følgende: 
 

 Regelmessig gjennomgang på trinn, sammen med IOP-lærerne og faglærere 

 IOP-læreren samarbeider med faglærere/ressurslærere om innhold i, og gjennomføring 

av timen. 
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I intervju opplyser rektor at spesialpedagogisk koordinator har faste møter med lærerne på 

trinnet, og at denne koordinatoren varsler rektor dersom ting ikke fungerer som forventet. 

Lærerne forteller at de er bevisste på at det skal være sammenheng mellom klassens 

opplæring og IOP-elevene, og at de må ta spesielt hensyn til elever som har avvik fra LK06. 

Dette kan være krevende, ikke minst for elever som kommer fra introduksjonsklasser. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at Stav skole har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at 

IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer. Vi begrunner dette 

med at skolens rutine blir bekreftet gjennom svarene vi får i intervjuer, samt mottatte 

eksempler på tilpasset arbeidsplan. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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4. Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 

 

Rettslig krav 2.1  

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen 

er knyttet til. 

 

Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. 

Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en IOP. Elevene 

skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med opplæringen. 

Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Kompetansemål fra LK06 

Både rektor og lærere gir i EVS flere eksempler på hvordan elevene gjøres kjent med målene. 

Rektor skriver at arbeidsplaner og periodeplaner blir utarbeidet for alle fag og skal inneholde 

kompetansemål. Lærerne skriver også at kompetansemålene blir brutt ned i konkrete 

læringsmål for alle fag. 

Innsendt dokumentasjon viser eksempler på periodeplaner i flere fag med tydelige 

kompetansemål i LK06 og utledede læringsmål. Etter Fylkesmannens vurdering tyder de lokale 

læreplanene for hvert fag også på en innarbeidet fremgangsmåte for å synliggjøre 

kompetansemål og læringsmål. 

I intervju opplyser lærerne at målene skrives på tavla i klasserommene. De bekrefter også at 

målene står beskrevet i periodeplaner og arbeidsplaner, noe som vises i de eksemplene 

Fylkesmannen har mottatt.  

Fylkesmannen vurderer det slik at skolen gjennom innsendt dokumentasjon, EVS og 

intervjuene viser at kompetansemål fra LK06 tydeliggjøres for elevene. 

Spørreundersøkelsen viser at 8 av 10 elever mener de får vite hvilke mål som gjelder for 

faget, og at de forstår hva de skal lære. Fylkesmannen vurderer derfor at lærerne veileder 

elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 som opplæringen er knyttet til. 

Mål i IOP 

Når det gjelder spørsmålet om elever med IOP får veiledning i hvilke mål som opplæringen er 

knyttet til, svarer rektor i EVS at målene i IOP danner grunnlag for undervisningen. 

 

I intervju opplyser lærerne at det er viktig at elevene får kjennskap til målene i IOP. De har 

hele tiden en individuell dialog med den enkelte eleven, og de bruker en kombinasjon av 

klassens læringsmål og IOP-mål. Lærerne sier videre at det kan være utfordrende å formidle 

målene for de elevene med spesialundervisning som ikke vil ut av klassen. De skriver ikke opp 

egne IOP-mål på tavlen i «full klasse», men for elever med IOP i engelsk kan lærerne 

tilrettelegge slik at målene kan formidles muntlig på norsk. I matematikk får eleven en 

arbeidsplan med egne mål og viktige begreper som skal gjennomgås. Lærerne sier at det er 

viktig å formidle målene muntlig for de elevene som forstår dette bedre enn skriftlig. 
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Ut ifra ovennevnte opplysninger er det Fylkesmannens vurdering at lærerne på ulike måter 

veileder elever med IOP i hvilke mål som opplæringen er knyttet til. Vårt inntrykk er at lærerne 

foretar en individuell vurdering av både hvordan spesialundervisningen er organisert, elevens 

forutsetninger og arbeidsmåter når de veileder de aktuelle elevene. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 2.2 

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget. 

 

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, jf. 

forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til hva som kjennetegner 

ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen av en prestasjon. Kravet til 

at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke holder at informasjonen ligger på 

Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne må kommunisere grunnlaget for 

vurderingen til elevene.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Både lærere og rektor gir i EVS flere eksempler på hvordan elevene gjøres kjent med hva det 

legges vekt på i vurderingen. Samtlige lærere skriver at skolens elever får utdelt målskjema 

for hvert fag som inneholder kjennetegn på måloppnåelse. Rektor skriver i EVS at vurderings-

kriterier som gjelder for muntlige fremføringer, også blir gitt elever i forbindelse med 

presentasjoner i de forskjellige fag. 

Dette bekreftes av innsendt dokumentasjon hvor det blant annet finnes skjemaer for 

måloppnåelse med kompetansemål fra LK06. Skjemaene inneholder konkrete beskrivelser om 

hva som kjennetegner de forskjellige gradene av måloppnåelse. I periodeplaner og arbeids-

planer finner vi også kompetansemål og læringsmål for de ulike fagene. 

Etter Fylkesmannens vurdering viser Stav skole gjennom EVS, intervjuer og innsendt 

dokumentasjon, at lærerne veileder elevene i hva som legges vekt på i vurderingen. Dette 

inntrykket gjenspeiles også av spørreundersøkelsen, hvor en stor andel elever har JA-svar på 

spørsmålet om de fikk vite hva læreren la vekt på da arbeidet ble vurdert i de utvalgte fagene. 

 

Fylkesmannen vurderer dermed det slik at eleven får veiledning i hva det legges vekt på i 

vurderingen i det enkelte faget. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 2.3 og 2.4 

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene, og veiledning i hva de må gjøre 

for å øke sin kompetanse i det enkelte faget 

 

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven og 

være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2 og 3-11. 

Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-11. 
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Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig og muntlig, 

skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis med sikte på 

faglig utvikling.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 

Til dette temaet svarer både rektor og lærerne i EVS at elevene får tilbakemeldinger om faglig 

ståsted i forhold til kompetansemålene. Rektor skriver videre at tilbakemeldinger er en del av 

den daglige praksisen, og innebærer fagsamtaler, utviklingssamtaler, prøver og innleveringer, 

samt muntlige tilbakemeldinger i timene. Lærerne bekrefter i EVS at tilbakemeldingen til 

elevene er systematisk og løpende. De gir også eksempler på at elevene får skriftlige 

tilbakemeldinger og kommentarer på sine egne målskjemaer. 

 

Når det gjelder råd om hvordan elevene kan forbedre seg, skriver rektor og lærere i EVS at 

elevene i tillegg får veiledning i hvordan de kan bli bedre i form av fremovermeldinger. 

Innsendt dokumentasjon viser at det finnes en mal med tilbakemelding og fremovermelding til 

bruk i utviklingssamtaler med elevene. Dokumentet «Årshjul Stav skole 2016/2017 – VFL 

halvårsperspektiv» viser også at skolen har et system for å gjennomføre fag- og utviklings-

samtaler med elevene flere ganger i løpet av skoleåret. Både lærerne og ledelsen bekrefter i 

intervju at de benytter malen for disse samtalene. Mottatte egenvurderingsskjemaer fra 

elevene viser dessuten at lærerne gir skriftlige tilbakemeldinger på hva elevene skal gjøre for 

å bli bedre. 

Elevene svarer likevel sprikende i undersøkelsen på spørsmål 3 og 4. som omhandler 

ovennevnte temaer. Samlet sett svarer rundt halvparten av elevene at de ikke ble fortalt av 

læreren hva de fikk til i faget, og at de ikke opplevde at læreren ga tilbakemeldinger på hva de 

kunne gjøre for å bli bedre i faget. 

Fylkesmannen stiller derfor både lærerne og ledelsen direkte spørsmål om dette i intervjuene. 

De svarer at de er overrasket over det høye antall NEI-svar og forklarer at en mulig årsak kan 

være hvordan skolen formidler de ulike sidene av VFL til elevene. Lærerne sier videre at de 

ikke alltid bruker begrepene «fremovermelding» , «mål» og «egenvurdering». Rektor opplyser 

at arbeidet med VFL overfor elevene er en prosess som har langsiktige mål.  

I intervjuene er både ledelsen og lærerne også samstemte om at noen elever ikke har 

språklige forutsetninger for å forstå alle sider ved VFL, og at de dermed ikke reflekterer godt 

nok rundt betydningen av de ovennevnte begrepene ennå. 

Spørreundersøkelsen viser imidlertid også at ca. halvparten av elevene svarer JA på spørsmål 

3 og 4. Skolen har i tillegg lagt frem mal og årshjul for VFL, og både lærerne og rektor 

bekrefter at skolens praksis er i samsvar med disse rutinene. Fylkesmannen anser det derfor 

som sannsynliggjort at lærerne gir tilbakemeldinger på hva elevene mestrer, og veileder 

elevene i hva de må gjøre for å bli bedre i det enkelte faget.  

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 
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Rettslig krav 2.5 

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid. 

 

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig 

utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene involveres i 

dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.   

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Lærerne svarer i EVS at elevene noen ganger er med på å vurdere seg selv ut ifra kompetanse-

målene. Eksempler på dette kan være håndsopprekking i klassen etter undervisningen for å gi 

lærer en indikasjon på hvor mange elever som har nådd målene for timen. Et annet eksempel er 

bruken av elevvurdering, hvor elevene vurderer og gir tilbakemeldinger på medelevers 

læringsarbeid. Lærerne skriver også i EVS at målskjemaer deles ut i god tid før en prøve, slik at 

elevene kan vurdere seg selv i fagstoffet før og etter prøven. 

Innsendt dokumentasjon viser eksempler på utfylt egenvurderingsskjema som inneholder 

kompetansemål. Det er ulike skjemaer for fagene, og noen inneholder fargekoder. Skjemaene 

forutsetter skriftlig egenvurdering ved at eleven med egne ord skriver om han/hun har klart 

læringsmålene for timen, samt hva eleven må jobbe med videre. Fylkesmannen har videre 

mottatt eksempel på periodeplan med egenvurdering og eksempel på egenvurdering etter 

tentamen. I intervju opplyser dessuten lærerne at de noen ganger bruker en såkalt «exit-lapp». 

Der skriver elevene om og hvordan de nådde målet for timen. 

Likevel sier litt under halvparten av alle elevene som svarte på spørreundersøkelsen, at de 

ikke fikk være med og vurdere sitt eget læringsarbeid. I EVS opplyser rektor også at skolen 

har forbedringspotensiale. Dette bekreftes i intervju med skoleledelsen, som sier at skolen 

jobber grundig med VFL, men ser at de fortsatt har en jobb å gjøre for å forbedre arbeidet. 

 

Når det gjelder forklaring på antall NEI-svar, viser Fylkesmannen til opplysninger fra intervjuene 

under rettslig krav 2.4 ovenfor. Både formidling av de ulike sidene av VFL, enkeltelevers 

språklige forutsetninger og langsiktig VFL-arbeid trekkes frem som forklaringer. Skolen har 

imidlertid lagt frem varierte eksempler på hvordan elevene vurderer sin egen kompetanse i 

fagene KRLE, matematikk og kroppsøving. På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen det som 

sannsynliggjort at elevene involveres i vurderingen av eget læringsarbeid. 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 2.7 og 2.8 

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering uten karakter midt i opplærings-

perioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet.  

 

Fra og med 8. årstrinn skal halvårsvurdering både med og uten karakter gjennomføres midt i 

opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir avsluttet. 

Halvårsvurderingen med og uten karakter gjenspeiler da den samme kompetansen. Skolen må 

gjennomføre halvårsvurderinger på riktig tidspunkt.  
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor viser i EVS til skolens årshjul og svarer at elevene får muntlig halvårsvurdering uten 

karakter fra faglærer før jul og sommer, i forkant av karaktervurderingen.  

Dokumentet «Årshjul Stav skole 2016/2017 VFL – halvårsperspektiv» fastslår følgende: 
 

 «Halvårs fagsamtale før terminoppgjøret». Tidspunkt er desember og mai, og ansvarlig 

er «Alle faglærere». 

 «Frist for føring av (termin-) karakter». Tidspunkt er januar og juni, og ansvarlig er 

«Alle lærere». 

 

I intervju opplyser lærerne at faglærere har en samtale med elevene før fastsetting av 

terminkarakter. Samtalen er en vurdering uten karakter. På direkte spørsmål om tidspunkt for 

fagsamtalene, bekrefter både lærerne og ledelsen at samtalene gjennomføres rett før 

karakteren gis i de to terminoppgjørene. 

Ut ifra tilsendt dokumentasjon og intervjuer er det Fylkesmannens vurdering at elevene får 

halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som 

ikke er avsluttet. 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 2.9 og 2.10 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir 

informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke 

kompetansen sin.  

 

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens kompetanse 

knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-13. 

Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget.  

 

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen. Dette gjelder 

alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Vurderingen kan være både skriftlig og 

muntlig. Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for at innhold er i samsvar med 

forskriften. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Lærerne og rektor skriver i EVS at skolen benytter et felles skjema til utviklingssamtalene og 

halvårsvurderingen. Dette skal sikre at elevene får tilbakemelding på sin kompetanse i faget. 

Videre skriver de i EVS at elevene får en begrunnelse på hvordan de ligger an, og hvilken 

måloppnåelse de ligger på i faget, samt en fremovermelding. 

 

Rektor skriver også i EVS at skolen fra dette skoleåret har lagt om formen for tilbakemeldinger 

fra muntlig til skriftlig for å unngå en for stor variasjon i praksis blant lærerne.  

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon som viser Stav skoles mal for fag- og utviklings-

samtaler. Malen inneholder disse to punktene for hvert fag: 
 

 «Tilbakemelding (Hvor du ligger an i forhold til kompetansemålene)» 

 «Fremovermelding (Veiledning om hvordan du kan utvikle kompetansen din i faget)» 
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I tillegg er årshjulet lagt til som dokumentasjon som bekrefter at det er planlagte halvårs-

vurderinger. 

I intervju opplyser både lærerne og rektor at de følger den praksisen som er beskrevet i EVS. 

Lærerne bekrefter også at de benytter skolens mal for faglig tilbakemelding i halvårs-

vurderingene. 

Spørreundersøkelsen viser en overvekt av JA-svar fra elevene både på spørsmål om læreren 

fortalte hva elevene fikk til i faget, og om læreren snakket om hva elevene burde gjøre for      

å bli bedre i faget.  

Etter Fylkesmannens vurdering viser tilsendt dokumentasjon, svarene i spørreundersøkelsen  

og intervjuer at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårs-

vurderingen gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene, samt veiledning om hvordan 

eleven kan øke sin kompetanse. 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 2.11 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en 

vurdering av elevens utvikling ut ifra målene i IOP-en.  

 

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten 

karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi vurdering 

av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5. 

 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for at årsrapporter gis på riktige tidspunkt og har 

et innhold i samsvar med forskriften.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor viser i EVS til Skedsmo kommunes mal for årsrapport. Lærerne svarer i EVS at det er 

faglærer og spesialpedagogisk lærer som følger opp og sjekker om målene i IOP er nådd eller 

ikke. De skriver også at det er spesialpedagogisk ansvarlig som kontrollerer. 

 

Tidspunkt og ansvarlig for årsrapporten 

Skolen har sendt inn dokumentet «Rutine for oppfølging av elever med IOP, Stav skole». 

Der fremkommer det blant annet følgende: 
 

 «Eleven skal ha en kontaktperson som er ansvarlig for å utarbeide IOP og årsrapport. 

Kontaktpersonen er spesialpedagogen på trinnet; (…)» 

 «IOP og årsrapport skal utarbeides av kontaktpersonen, i samarbeid med 

faglærere/ressurslærere/kontaktlærere» 

 

Vi har også mottatt Skedsmo kommunes rutine 70 «Spesialundervisning/spesialpedagogisk 

hjelp, opplæringsloven kapittel 5». I kapittel 2 står det et årshjul, og for juni måned står 

følgende om elever som har spesialundervisning: 
 

 «Årsrapport for våren skrives og ferdigstilles i juni.» 
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Etter Fylkesmannens vurdering viser ovennevnte rutine og årshjul at skolen har en innarbeidet 

fremgangsmåte som viser når årsrapporten skal skrives. Det fremkommer i tillegg tydelig 

hvem som er kontaktperson og dermed ansvarlig for at rapporten skrives. Opplysninger gitt i 

intervjuer bekrefter dessuten at denne rutinen følges i praksis. 

 

Beskrivelse av elevens utvikling i årsrapporten 

Når det gjelder innholdet i årsrapporten, opplyser rektor i intervju at hun leser alt i årsrapportene 

før hun godkjenner. Fra i år skjer godkjenningen elektronisk. På direkte spørsmål fra 

Fylkesmannen om hvor konkrete beskrivelsene av elevens utvikling skal være, svarer rektor at 

målene skal være så konkrete at det skal være lett å sjekke om de er nådd eller ikke. På samme 

spørsmål til lærerne svarer de at det er litt delte meninger om hvordan årsrapportene skal 

skrives. De skal ha veldig konkrete mål, men det er ulike meninger om konkretiseringsnivået på 

beskrivelsen av måloppnåelse. Lærerne sier videre at de har fått føringer fra ledelsen og PPA, og 

at det ved delvis måloppnåelse er viktig å skrive noe mer utfyllende. 

 

Fylkesmannen leste mange årsrapporter på 9. og 10. trinn for å få et bredest mulig inntrykk. 

I alle årsrapportene så vi at kommunens mal blir benyttet. Vi så også at skolen benytter helt 

konkrete målformuleringer, både som hovedmål og delmål. Det er en egen kolonne i malen 

som heter «Halvårsrapport», hvor elevens måloppnåelse skal beskrives. Skolen benytter der 

følgende beskrivelser: 
 

 måloppnåelse/er oppnådd 

 delvis måloppnåelse/lav måloppnåelse 

 ikke måloppnåelse/ikke oppnådd 

 ikke jobbet med 
 

Vi valgte deretter ut fire elevmapper fra 9. trinn. I årsrapporten til to av elevene er det etter 

Fylkesmannens vurdering gode beskrivelser av elevens utvikling ut ifra målene i IOP. Det står 

konkret hva eleven kan og forstår, men også hva han/hun må jobbe mer med. Dette gjelder 

de fleste av målene med «delvis måloppnåelse», men ikke alle.  

 

I årsrapporten til den tredje eleven er det «måloppnåelse» ved mange av målene, men det er 

ingen beskrivelse av elevens utvikling der det står «delvis måloppnåelse». I den fjerde står det 

ved flere av målene «ikke oppnådd» og «ikke jobbet med». 

 

Etter Fylkesmannens vurdering er det for stor variasjon når det gjelder konkret beskrivelse av 

elevens utvikling i Stav skoles årsrapporter. Vi anser at når eleven kun delvis har nådd målet i 

IOP, er det spesielt viktig med en mer konkret beskrivelse av elevens utvikling. «Delvis» gir 

liten informasjon om elevens kompetanse, altså om elevens utvikling. 

 

Videre er det Fylkesmannens inntrykk etter intervjuene både med ledelsen og lærerne at 

rektor ikke i tilstrekkelig grad gir spesialpedagogisk koordinator og kontaktpersonen føringer 

om hva som forventes. Selv om lærerne sier de har fått føringer fra ledelsen og PPA, viser 

ovennevnte eksempler at variasjonen er for stor til at det rettslige kravet fullt ut er oppfylt.  

 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at Stav skole ikke har en innarbeidet 

fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut ifra 

målene i IOP-en. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er ikke oppfylt. 
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5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

 

 

Rettslig krav 3.1 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og løpende 

vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  

 

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Skolen må ha 

en kjent og innarbeidet og skriftlig fremgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og 

løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor viser i EVS til skolens skriftlige rutine som alle lærere får i Stav-permen på starten av 

hvert skoleår. Hun viser videre til at dette er tema på trinnmøter og plangruppemøter, samt at 

aktuelle elever meldes til tverrfaglig råd. Rektor vedlegger også skolens årshjul for nasjonale 

prøver. Ledelsen opplyser i intervju at lærerne benytter ulike kartlegginger som grunnlag for 

sine vurderinger. 

 

Lærerne svarer i EVS at de sikrer om elevene har tilfredsstillende utbytte gjennom å sjekke 

lekser, deltakelse i timer, prestasjoner på prøver, fagsamtaler, presentasjoner og løpende 

tilbakemeldinger. I intervju opplyser lærerne at de også bruker de nasjonale prøvene som 

analyseverktøy for å avdekke elever under bekymringsgrensen. De bekrefter dessuten at de 

drøfter elevene mye med spesialpedagogisk ansvarlig. 

 

Skolen har sendt inn dokumentet «Årshjul Stav skole 2016/2017 – Nasjonale prøver». 

Der fremkommer det når de ulike prøvene skal gjennomføres, hvordan resultatene følges opp, 

samt hvem som er ansvarlig. Det står tydelig at trinnet skal følge opp gjennom sin 

undervisning, og at inspektør er ansvarlig. Rutinen omhandler også kartlegging av elever 

«som faller utenom annen oppfølging». I tillegg viser «Rutine for oppfølging av elever som 

vekker bekymring» at enkeltelever skal drøftes på trinnet. 

 

Fylkesmannen vurderer det slik at Stav skole har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at 

lærerne systematisk og løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen. Vi mener at skolen på ulike måter foretar et løpende vurderingsarbeid gjennom 

hele året, og intervjuene bekrefter at Stav skoles praksis er i samsvar med skolens svar i EVS 

og innsendte rutiner. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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Rettslig krav 3.2 og 3.3 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter, vurderingspraksis og 

læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og 

basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre tiltak innenfor tilpasset opplæring.  

 

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev ikke har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt prøve ut tiltak 

innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må se på om tiltak 

knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan bidra til at eleven får 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette må være kjent og 

innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til PPT for en sakkyndig 

vurdering med tanke på spesialundervisning.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer i EVS at elever som vekker bekymring hos lærerne, først drøftes på trinnmøter. 

Trinnlederne drøfter videre i plangruppen som har faste møter hver mandag. I plangruppen blir 

de enige om ulike tiltak. Eleven meldes eventuelt videre til tverrfaglig råd til ytterligere 

drøfting. Rektor viser blant annet til både skolens og kommunens rutiner for elever med 

bekymringsfullt fravær. 

 

Når det gjelder tiltak, gir lærerne og rektor i EVS eksempler som muntlig høring, oppleste 

prøver, tilpassede prøver, andre typer oppgaver, fleksible arbeidsplaner, lesekurs, intensive 

kurs i lesing, skriving, regning og engelsk, tilpasset nivå i timene, enklere lærebok, egen 

lekseplan, samt bruk av ressurslærer og små grupper. Disse tiltakene blir bekreftet gjennom 

intervjuer. Der bekrefter lærerne også at aktuelle elever meldes via trinnleder til plangruppe-

møte, og at elevene drøftes i tverrfaglig råd. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering har Stav skole har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at 

lærerne vurderer både arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø for elever som ikke har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Dette vises både gjennom EVS-svar, dokumentasjon 

og intervjuer. Fylkesmannen fastslår dessuten at lærerne gjennom mange og varierte tiltak 

viser at de foretar løpende og grundige vurderinger av elevenes læringsutbytte.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 3.4 og 3.5 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for 

spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.  

 

I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter opplæringsloven 

§ 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor 

det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på spesialundervisning, jf. opplærings-

loven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi spesialundervisning blir startet så snart 

som mulig etter at behovet for dette er avdekket.  Undervisningspersonalet har derfor både 

plikt til å vurdere om en elev trenger spesialundervisning, og å melde fra til rektor når det er 

behov for det, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må ha en fremgangsmåte som er kjent og 

innarbeidet blant lærerne slik at de vurderer og melder behov for spesialundervisning. 
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Både rektor og lærerne svarer i EVS at enkeltelever meldes til trinnmøter, og at trinnlederne 

tar saken videre til plangruppemøte. Både spesialpedagogisk koordinator og involverte 

faglærere er med i vurderingene. Enkeltelever meldes til tverrfaglig råd dersom iverksatte 

tiltak ikke har forventet effekt. 

 

I intervjuer blir skolens saksgang og praksis bekreftet av både lærere og ledelsen. De opplyser 

videre at lærerne i noen tilfeller melder direkte til spesialpedagogisk koordinator eller direkte 

til rektor. Rektor opplever å ha god oversikt og åpen kommunikasjon, og hun opplyser at hun 

har jobbet mye med at lærerne skal komme og gi beskjed. 

 

Det er Fylkesmannens vurdering at Stav skole har en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere 

om elevene har behov for spesialundervisning, og som sikrer at aktuelle elever blir meldt til 

rektor. Dette vises både gjennom EVS-svar, dokumentasjon og intervjuer. Ved at rektor selv 

sitter i tverrfaglig råd som møtes én gang pr. måned, blir rektor gjort kjent med elever som 

eventuelt har behov for spesialundervisning. Det at lærerne også kan melde elever direkte til 

rektor, innebærer at rektor også kan få fortløpende informasjon om aktuelle elevers behov for 

spesialundervisning. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 
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6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 

Rettslig krav 4.2 og 4.3 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk. 

For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte sikre at 

det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. 

 

Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt 

norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen 

på skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmåls-

opplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skoleeier har ansvaret for at 

kartleggingen av elevens norskferdigheter blir gjort før vedtaket om særskilt språkopplæring. 

I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen.  

 

Skolen må også vurdere om eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig 

fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte som 

sikrer dette. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Kartlegging av elevenes ferdigheter i norsk 

Rektor skriver i EVS at Skedsmo kommune har en egen rutine, «Rutine 82 – Særskilt 

språkopplæring». Denne rutinen, er en del av den innsendte dokumentasjonen sammen med 

kartleggingsverktøyet Minos, som brukes av skolene i Skedsmo kommune.  

Den kommunale rutinen inneholder beskrivelser av hvilke elever som skal kartlegges, når 

kartleggingen skal foregå, hvem som har ansvaret for kartleggingen, hvilket kartleggings-

verktøy som skal brukes og hvordan tilbudet om særskilt språkopplæring skal avsluttes. 

Stav skoles egne rutiner for kartlegging av elevens ferdigheter i norsk samsvarer med den 

kommunale rutinen og er tilpasset skolens lokale forhold. 

I intervju opplyser rektor at skolen har jobbet mye med å vurdere elevenes rett til særskilt 

språkopplæring og at dette blir godt ivaretatt av lærerne. Elever som starter på 8. trinn har 

med seg anbefaling om særskilt norskopplæring fra barneskolen. Disse elevene får vedtak ved 

oppstart i 8. klasse.  

Lærerne viser i sin EVS til de samme rutinene som rektor. I intervju opplyser lærerne at 

resultatene av kartleggingene leveres til rektor, og at hun fatter enkeltvedtak om særskilt 

norskopplæring.  

På bakgrunn av de innsendte rutinene, svarene i EVS og intervjuer er det Fylkesmannens 

vurdering at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i 

norsk. 

Kartlegging av behov for morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring 

I EVS svarer rektor at behovet for tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring blir 

vurdert i kartleggingen av elevens ferdigheter i norsk. Lærerne svarer i sin EVS at vurderingen 

at elevenes behov for tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring blir ivaretatt 

gjennom skolens kartleggingsrutiner.  
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Skolen har sendt inn dokumentet «Vedtaksmal særskilt språkopplæring». Malen inneholder tre 

alternative formuleringer som benyttes som konklusjon etter at elevens behov for tospråklig 

fagopplæring og/eller morsmålsopplæring er kartlagt. I malen heter det videre at det skal 

velges ett av de tre alternativene i enkeltvedtaket som skal fattes. 

Rektor opplyser i intervju at læreren i innføringsklassen kartlegger og kommer med en 

anbefaling til rektor om elevens behov for opplæring. Videre sier hun at hun så langt ikke har 

opplevd at læreren har anbefalt andre tilbud enn særskilt norskopplæring. Rektor har derfor 

ikke fattet noen vedtak om tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. 

Fylkesmannen har lest alle skolens enkeltvedtak om særskilt norskopplæring, med unntak for 

elevene i innføringsklassen. Gjennomlesningen bekrefter opplysningene til rektor. 

Fylkesmannen har forstått det slik at så langt har ingen av elevene på Stav skole hatt behov 

for tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. 

 

I etterkant av intervjuet med rektor ba Fylkesmannen rektor sende tilleggsinformasjon om 

skolens praksis for å kartlegge elevenes behov for tospråklig fagopplæring og/eller 

morsmålsopplæring. I sin redegjørelse presiserer rektor at skolens framgangsmåte for 

å kartlegge elevenes behov gjelder alle elever med vedtak om særskilt språkopplæring, og 

ikke bare elever i innføringsklassen. Elevene kartlegges når de begynner på Stav skole, og 

underveis i opplæringen. Foresatte får i første møte med skolen informasjon om 

opplæringstilbudet, og må samtykke til undervisningen som tilbys. Det blir i hvert enkelt tilfelle 

vurdert hvilken form for undervisning som vil være det beste for den enkelte elev. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering er det sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet 

fremgangsmåte for elever med behov for særskilt norskopplæring som sikrer at det blir vurdert 

om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 4.4 

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter underveis 

i opplæringen. 

 

Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt 

språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om eleven har tilstrekkelige 

ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må foreta en 

individuell vurdering av tidspunktet for dette.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Som omtalt under de rettslige kravene ovenfor, skriver rektor i EVS at elevene skal kartlegges 

både ved skolestart og ved terminoppgjøret i januar. Rektor viser videre til skolens egen rutine 

for videre kartlegging og oppfølging, «Rutine for oppfølging av elever med vedtak om særskilt 

språkopplæring, Stav skole». I tillegg foretas det en løpende vurdering av elevens 

norskferdigheter. Lærernes svar i EVS samsvarer med skolens rutiner og viser at rutinen er 

kjent blant lærerne. 
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I intervju opplyser rektor at skolen fra i år også skal kartlegge elevene etter terminoppgjøret 

til jul. Hun forteller også at lærer i grunnleggende norsk følger opp kartleggingen underveis. 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at elever med vedtak om særskilt 

språkopplæring får kartlagt sine norskferdigheter underveis i opplæringen. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 
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7. Skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

 

Etter opplæringsloven § 13-10 andre ledd skal skoleeier ha et forsvarlig system for vurdering 

av om kravene i opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre må skoleeier ha et forsvarlig 

system for å følge opp at resultatene fra disse vurderingene blir fulgt opp. 

Systemets utforming og omfang kan skoleeier bestemme på bakgrunn av lokale forhold, egne 

risikovurderinger og skoleeiers og skolenes organisering. Men for at et system skal være 

forsvarlig, må det både være egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og forskrift, og 

det må sikre at det blir satt i gang nødvendige og gode nok tiltak.  

 

Nedenfor har Fylkesmannen konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle for at systemet 

skal være forsvarlig i samsvar med opplæringsloven § 13-10. Våre vurderinger og 

konklusjoner for skoleeiers forsvarlige system er basert kun på skriftlig dokumentasjon. 

 

 

Rettslig krav 1.2, 1.3 og 1.4 

Skoleeier må skaffe seg informasjon om skolenes arbeid med å vurdere behov for særskilt 

språkopplæring, underveisvurdering og opplæringen i fag og IOP. 

 

Skoleeier må sørge for ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis slik at skoleeier kan gjøre 

vurderinger av om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter. Informasjonen 

som blir innhentet, må være relevant og dekkende for kravene i regelverket på det området 

som skal vurderes.  

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Generelt om innhenting av informasjon 

Skoleeier skriver i EVS at det fra og med skoleåret 2013/2014 ble iverksatt et nytt system for 

tilsyn med skolene i Skedsmo kommune. Systemet legger opp til et aktivt skoleeierskap og en 

mer omfattende styringsdialog med skolene i den hensikt å supplere, utdype og nyansere den 

viten om den enkelte skole som allerede foreligger gjennom kommunens og sektorens 

styringssystem. For å bedre grunnlaget for dialogen, gjennomfører den enkelte skole før 

besøket en elektronisk egenrapportering som en viktig del av grunnlaget for samtalen. 

Etter besøket mottar skolen en tilbakemelding i form av en skriftlig rapport. Det gjennomføres 

ett besøk på hver av skolene ca. annethvert år. 

Skoleeier opplyser videre i EVS at skoleeier også skaffer seg informasjon gjennom kartleggings-

prøver i lesing og skriving. Skoleeier har også et system med faste, årlige tilbakemeldingsmøter 

med alle skolene. 

Rektor bekrefter i sin EVS skoleeiers system for innhenting av informasjon gjennom det 

dialogbaserte tilsynet og gjennom tilbakemeldingsmøtene med rektorene. 

Fylkesmannen har bedt om og fått tilsendt rapporter etter de dialogbaserte tilsynene på flere 

skoler. Etter vår gjennomlesning fremstår rapportene som grundige og detaljerte og med god 

struktur for de mange områdene som blir vurdert. Vi vurderer det slik at rapportene er godt 

egnet for at skoleeier skal kunne ivareta sitt ansvar etter opplæringsloven § 13-10. 
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Informasjon om særskilt språkopplæring 

Skoleeier viser i EVS til kommunens rutine «Rutine 82 – Særskilt språkopplæring» og opplyser 

at særskilt språkopplæring er ett av temaene i skoleeiers dialogbaserte tilsyn. Skoleeier skriver 

også at det under tilsynet blir gjort en vurdering av anonymiserte vedtak om særskilt 

språkopplæring. 

Rapportene etter de dialogbaserte tilsynene både på Stav skole (24. april 2014) og Kjellervolla 

skole (5. mai 2014) viser etter Fylkesmannens vurdering at skoleeier har skaffet seg 

informasjon om skolens arbeid med å vurdere behov for særskilt språkopplæring. 

 

Videre opplyser skoleeier at kommunen har en lav fritaksprosent fra nasjonale prøver og 

kartleggingsprøver. Det er derfor mange elever med vedtak om særskilt språkopplæring som 

gjennomfører disse prøvene. På de årlige tilbakemeldingsmøtene med alle rektorene 

gjennomgås prøveresultatene. På denne måten mener skoleeier at kommunen får opplysninger 

om kvaliteten på opplæringen, også for de språklige minoritetselevene. 

I EVS skriver skoleeier at kommunens pedagogisk-psykologiske avdeling (PPA) fra 

inneværende år har fått ansvaret for den særskilte språkopplæringen for de språklige 

minoritetene. Videre blir det opplyst at skoleeier årlig innhenter informasjon gjennom GSI-

systemet, der skolene hvert år melder inn antall vedtak/elever med særskilt språkopplæring. 

I tillegg til å bekrefte skoleeiers informasjon, skriver rektor i sin EVS at det er et eget 

kommunalt nettverk for lærere som underviser i særskilt språkopplæring. 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at skoleeier skaffer seg informasjon om 

skolenes arbeid med å vurdere behov for særskilt språkopplæring 

Underveisvurdering 

I EVS viser skoleeier til flere styringsdokumenter som er planer hvor underveisvurdering er 

omhandlet som tema og som Fylkesmannen har mottatt. Eksempler på slike dokumenter er 

«Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet» og «Plan for individuell vurdering – vurdering for 

læring». 

Det blir også opplyst i EVS at kommunen har faggrupper i alle grunnskolens fag på 

ungdomstrinnet. Faggruppesystemet bidrar til utvikling og erfaringsdeling på tvers av skolene. 

En koordinator i PP-tjenesten har tre årlige møter med alle faggruppe- og nettverkslederne. 

Skoleeier skriver også at faggruppene utarbeider kjennetegn på måloppnåelse i fag, og at dette 

diskuteres og justeres årlig. Fylkesmannen har mottatt eksempler på slike kriterier i to fag. 

Rektor bekrefter i EVS rutinene som skoleeier har gjort rede for. 

Dokumentet «Rutine A – Dialogbasert tilsyn med skolene» viser at underveisvurdering er et av 

temaene for kommunens tilsyn med den enkelte skole. Fylkesmannen har som omtalt ovenfor 

mottatt flere rapporter etter de dialogbaserte tilsynene. Det er vår vurdering at rapportene på 

en tydelig måte dokumenterer at skoleeier skaffer seg informasjon om både Stav skoles og de 

andre kommunale skolenes arbeid med underveisvurdering. 
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Opplæringen i fag og for elever med IOP 

I tillegg til å vise til svarene i EVS som er omtalt over, viser skoleeier i sin EVS til resultat-

oppfølging i form av diskusjoner i rektormøter og årlige tilbakemeldingsmøter med den enkelte 

skole. I disse møtene får skoleeier informasjon om skolenes arbeid med opplæring i fag og 

IOP. Det blir videre opplyst at også spesialundervisning er tema i de nevnte møtene. 

Dokumentet «Møtereferat rektormøte 18. mai 2016» punkt 4 bekrefter dette. 

Skoleeier skriver i EVS at når det gjelder skolenes arbeid med opplæring gjennom IOP, blir 

dette også særskilt fulgt opp av skolen i et fortløpende samarbeid med PP-tjenestens kontakt-

person ved den enkelte skole. Det skal også minst én gang årlig avholdes et møte med skolens 

ledelse og representant fra PPT. Da skal det være en gjennomgang av status i alle aktive 

spesialundervisningssaker på skolen. Skolen skal der i samråd med PPT vurdere elevens 

utbytte av spesialundervisningen, om det er behov for ny sakkyndig vurdering og eventuelt om 

spesialundervisningen skal avsluttes. Dette er beskrevet i kommunens «Rutine 70 – 

spesialundervisning». 

I EVS viser også skoleeier til resultatene av en årlig lærerundersøkelse «Rapport 

lærerundersøkelsen april 2016» som Fylkesmannen har mottatt. Resultatene fra undersøkelsen 

presenteres og diskuteres i et rektormøte, og brukes som bakgrunnsinformasjon før de 

dialogbaserte tilsynene på skolene. 

 

Fylkesmannen har mottatt eksempler på rapporter etter dialogbaserte tilsyn som viser at 

skoleeier skaffer seg informasjon om både skolens arbeid med opplæring i fag og for elever 

med IOP. Eksempler på dette er de tidligere omtalte rapportene fra Stav skole og Kjellervolla 

skole, samt rapporten fra Asak skole (12. april 2016). 

 

Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at skoleeier skaffer seg informasjon om skolenes 

arbeid med å vurdere behov for særskilt språkopplæring, underveisvurdering og opplæringen i 

fag og for elever med IOP. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt. 

 

 

Rettslig krav 1.5 og 1.6 

Skoleeier må bruke denne informasjonen til å vurdere om skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen er i samsvar med regelverket, og sørge for at skolene får en ny 

praksis i samsvar med regelverket. 

 

Skoleeiere må bruke informasjonen de innhenter om skolenes praksis til å vurdere om den er i 

samsvar med opplæringsloven med forskrift på det området de ser på. Dette betyr at skoleeier 

må skaffe seg tilstrekkelig kompetanse slik at de vet hvilke krav regelverket stiller på ulike 

områder, og må ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr at skoleeier må skaffe seg 

tilstrekkelig regelverkskompetanse. 

Skoleeier må sørge for endringer når skolenes praksis ikke er i samsvar med regelverket. 

Skoleeier må sette i verk tiltak for å endre skolenes praksis. Tiltakene må være egnet til å 

rette opp praksis. En årsak til brudd på regelverket kan være at rektorer og lærere ikke har 

tilstrekkelig kunnskap om regelverket. En annen årsak kan være at de mangler kompetanse i å 

anvende regelverket. Skoleeiers tiltak må da rette seg mot å øke kunnskapen eller 

kompetansen. 
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

I EVS viser skoleeier til de dialogbaserte tilsynene og rapportene etter tilsynene. Skoleeier 

opplyser også at dersom det avdekkes lovbrudd, blir skolene bedt om å rette opp dette/endre 

praksis straks. I møtene med den enkelte skole blir det diskutert og iverksatt korrigerende 

utviklingstiltak der kartleggingsresultatene viser at det er behov for det. 

 

I rapporten etter det dialogbaserte tilsynet ved Gjellerås skole (18. november 2015), har 

skoleeier vurdert flere forhold rundt skolens arbeid med utbytte av opplæringen. Rapporten 

viser også at skoleeier har kommet med korrigerende opplysninger og tiltak som skal endre 

praksis. Et annet eksempel er rapporten etter tilsynet med Stav skole. Der ber skoleeier skolen 

om å endre informasjonsskrivet sitt om eksamen slik at det blir i tråd med gjeldende regelverk. 

I en tredje rapport, fra Kjellervolla skole, har skoleeier innhentet et anonymisert enkeltvedtak 

om fritak fra nasjonale prøver. Skoleeier har bedt skolen vurdere sin praksis på bakgrunn av 

mangler i vedtaket. 

 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at skoleeier har synliggjort at kommunen 

både bruker innhentet informasjon til å vurdere skolenes regelverksetterlevelse, og at 

skoleeier sørger for at skolene får en ny praksis når det gjelder områdene særskilt 

språkopplæring, underveisvurdering og opplæringen i fag. 

 

Når det gjelder skoleeiers vurdering av skolenes arbeid med opplæringen av elever med IOP, 

har Fylkesmannen imidlertid i denne tilsynsrapporten konkludert med at: 
 

 verken skolens vedtak eller IOP er tydelige nok når det gjelder at eleven skal ha 

avvik fra LK06 (rettslig krav 1.8) 

 vedtak og IOP-er til elever som skal ha avvik fra LK06, ikke synliggjør hvilke 

kompetansemål i hvilke fag/områder eleven skal ha avvik fra (rettslig krav 1.8) 

 rektor ikke i tilstrekkelig grad sikrer at opplæringen dekker de individuelle 

opplæringsmålene i IOP for alle elevene (rettslig krav 1.5) 

 Stav skole ikke har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten 

inneholder en vurdering av elevens utvikling ut ifra målene i IOP-en (rettslig krav 2.11) 
 

Fylkesmannen vil i den forbindelse vise til rapport fra dialogbasert tilsyn ved Asak skole, 

kapittel 4.4 under «Skoleeiers vurdering og anbefaling». Skoleeier viser der til opplærings-

lovens forarbeider som fastslår at vedtak om spesialundervisning skal være klart og fullstendig 

(se Fylkesmannens vurderinger under rettslig krav 1.8). Videre viser skoleeier til at to vedtak 

har en ordlyd om at skolen må «foreta en individuell tilpasning av målene i læreplanen (...) 

Skoleeier oppfatter dette som at eleven skal ha avvik fra kompetansemålene i Kunnskaps-

løftet, og viser til at slike avvik også skal være basert på PPTs sakkyndige vurdering og 

utdypet nærmere i elevens IOP». 

 

Etter Fylkesmannens vurdering har skoleeier funnet de samme manglene i elevenes vedtak og 

IOP som vi har lagt til grunn i de to første kulepunktene ovenfor. Vi mener imidlertid at 

skoleeier ikke har vært tydelig nok i å vurdere om skolens praksis er i samsvar med regelverket. 

Lovbruddene har dermed ikke blitt fanget opp av skoleeier. Som følge av det har skoleeier etter 

vår vurdering heller ikke vært tydelig nok i å gi beskjed til skolen om å endre praksis. 

 

På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at skoleeier ikke i tilstrekkelig grad bruker 

innhentet informasjon til å vurdere skolenes regelverksetterlevelse og sørge for at skolene får 

en ny praksis for skolens arbeid med opplæringen til elever med IOP.  
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Fylkesmannens konklusjon 

De rettslige kravene er oppfylt når det gjelder områdene særskilt språkopplæring, underveis-

vurdering og opplæringen i fag. 

De rettslige kravene er ikke oppfylt når det gjelder elever med IOP. 
 

 

Rettslig krav 1.7 

Skoleeier må følge opp at skolene har endret sin praksis slik at den er i samsvar med regelverket. 

 

Skoleeier må følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer praksis i samsvar med 

kravene i regelverket og at endringene blir varige. Dette betyr at skoleeier må hente inn 

informasjon om at eventuelle tiltak på skolenivå blir iverksatt, og at de virker i samsvar med 

intensjonen. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det gjeldende området er blitt i 

samsvar med opplæringsloven med forskrifter. 

 

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

I EVS svarer skoleeier at dersom det avdekkes regelbrudd, gis det tilbakemeldinger om det. 

Videre blir det opplyst at det framgår av kommunens rutiner at avvik skal følges opp og 

lukkes. Kommunen er i gang med implementering av et nytt avvikssystem (Risk Manager). 

 

Rektor svarer i EVS at skolen får tydelig tilbakemelding i rapport etter det kommunale tilsynet 

om å endre praksis der det er nødvendig. Rektor skriver at det forventes at skolene gjør slike 

endringer. Skolen har god dialog med skoleeier. Det er faste møtepunkter og tett oppfølging 

der det er behov for det. Rektor opplyser videre at skoleeier kan gripe inn med direkte tiltak 

dersom skolen ikke evner å endre sin praksis, og følger dette tett opp gjennom tilsyn, dialog 

og faste møtepunkter. 

 

Fylkesmannen har sett at skoleeier gjennom det dialogbaserte tilsynet både skaffer seg og 

vurderer informasjon om sentrale deler av skolenes arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen. Vi har videre sett og omtalt eksempler på praksis der skoleeier ber skolene endre 

sin praksis slik at den blir i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Fylkesmannen kan imidlertid ikke gjennom svarene i EVS og innhentet dokumentasjon, se at 

skoleeier følger opp at skolen virkelig har endret sin praksis. Fylkesmannen har derfor stilt 

spørsmål til kommunen om det finnes dokumentasjon på hvordan skoleeier kontrollerte at skolen 

hadde rettet opp/endret praksis. Skoleeier svarer følgende i epost av 15. november 2016: 
 

«Skoleeier har ikke dokumentasjon på at skolen har rettet opp/endret sin praksis. At skolen 

gjør dette, er en forventning fra skoleeier etter tilsyn. Noen skoler har hatt kontakt med 

skoleeier i etterkant av tilsynet og bedt om råd i en slik prosess, men det foreligger ikke 

dokumentasjon på denne kontakten og oppfølgingen. På denne bakgrunn vil vi i vår rutine 

om dialogbasert tilsyn tydeliggjøre at skolene skal bli bedt om å dokumentere innen rimelig 

tid at de har rettet opp sin praksis, dersom det avdekkes lovbrudd under tilsynene.»  

På denne bakgrunnen er det Fylkesmannens vurdering at skoleeier pr. i dag ikke i tilstrekkelig 

grad følger opp at skolene har endret sin praksis slik at den er i samsvar med regelverket.  

 

I foreløpig tilsynsrapport konkluderte Fylkesmannen med at det rettslige kravet ikke er oppfylt. 
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Skedsmo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og 

foreløpig rapport: 

 

«(…) Vi viser til vår e-post av 15. november 2016, der vi skriver at vi i vår rutine om 

dialogbasert tilsyn vil tydeliggjøre at skolene skal bli bedt om å dokumentere innen rimelig tid 

at de har rettet opp sin praksis, dersom det avdekkes lovbrudd under tilsynene. Vi har nå gjort 

en slik endring i rutinene (se vedlegg), og iverksetter dette umiddelbart i forbindelse med 

runde to av det dialogbaserte tilsynet som vi nå er i gang med.» 

 

Fylkesmannens sluttvurdering 

Fylkesmannen ser at skoleeier har revidert «Rutine A – Dialogbasert tilsyn med skolene», og 

det står nå: «Dersom det avdekkes lovbrudd i tilsynet, vil skolen innen en rimelig frist bli bedt 

om å dokumentere at dette er rettet.» 

 

Ovennevnte presisering viser at kommunens rutine er tydeliggjort. Videre fikk Fylkesmannen 

allerede i e-post 15. november 2016 informasjon fra skoleeier om at rutinen skulle endres. 

Når skoleeier i tillegg har iverksatt endringen umiddelbart i et pågående tilsyn, er det vår 

vurdering at Skedsmo kommune har sannsynliggjort at praksis nå er i samsvar med lovkravet. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.8 

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis som 

ikke er i samsvar med regelverket. 

 

Skoleeier må innhente nok informasjon til på en forsvarlig måte å kunne vurdere om skolenes 

praksis er i samsvar med regelverket.  Videre må skoleeier også innhente nok informasjon til 

å kunne følge opp at tiltakene har gitt reelle endringer. Hva som er tilstrekkelig informasjon, 

vil avhenge av hvilke funn skoleeier gjør i de ulike faser av informasjonsinnhentingen. Dette 

krever at skoleeier har et minimum av informasjon fra alle områder som er regulert av 

regelverket. Dersom innhentet informasjon indikerer at praksis ikke er i samsvar med 

regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å få avklart dette.  

Skoleeier må jevnlig innhente og vurdere informasjon om praksis. For å ha et effektiv system 

som er treffsikkert og innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier foreta gode 

vurderinger av risiko. Områder der skoleeier tidligere har sett at det har vært brudd på 

regelverket, kan indikere høy risiko. Det samme gjelder områder der skoleeier har utarbeidet 

få retningslinjer for skolenes praksis, eller har hatt få tiltak for å øke kompetansen i forståelse 

og bruk av regelverket. Skoleeier må også i sine vurderinger legge stor vekt på kontroll av 

områder der manglende etterlevelse av regelverket kan få store konsekvenser for elevene. 

Basert på slike avveininger av sannsynlighet og konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte 

og hvor omfattende skoleeier skal kontrollere skolenes praksis på ulike områder. Dersom 

brudd på regelverket foregår over lang tid uten å bli avdekket og fulgt opp av skoleeier, vil 

ikke skoleeiers risikovurderinger og system være forsvarlig. 
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Skoleeier skriver i EVS at kommunen mener å ha et godt system. Det avholdes årlige 

tilbakemeldingsmøter med skolene. De dialogbaserte tilsynene gjennomføres annet hvert år og 

lærerundersøkelsen gjennomføres hvert år. 

Også rektor viser i EVS til de dialogbaserte tilsynene som gjennomføres annethvert år. I tillegg 

vises det til faste rektormøter, faste møter i tverrfaglig råd og faste møter om oppfølging av 

kartleggingsresultater. Rektor viser også til at alle kartleggingsprøvene og elev- og 

lærerundersøkelsene blir gjennomgått på de faste rektormøtene. 

På bakgrunn av svarene i EVS og gjennomgang av innhentet dokumentasjon er det 

Fylkesmannens vurdering at skoleeier innhenter informasjon på ulike måter; både gjennom 

dialogbaserte tilsyn, resultater fra ulike kartlegginger og undersøkelser, samt på ulike 

møtearenaer. Vi mener derfor at skoleeier innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok til 

å vurdere og følge opp praksis som ikke er i samsvar med regelverket når det gjelder 

områdene særskilt språkopplæring, underveisvurdering og opplæringen i fag og IOP. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

  



18/17 Referater  - 16/00033-18 Referater  : Tilsynsrapport Stav skole

 

40 

 

8. Frist for retting av lovbrudd 

 

Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 34 rettslige krav, og 7 av disse gjelder 

skoleeiers forsvarlige system. Vi har i kapitlene 3, 4 og 7 konstatert lovbrudd.  

 

I denne rapporten gir Fylkesmannen Skedsmo kommune frist til å rette lovbrudd, jf. 

kommuneloven § 60 d. 

Frist for retting er 1. mars 2017. Skedsmo kommune må innen denne datoen sende 

Fylkesmannen en erklæring om at ulovlige forhold er rettet, og en redegjørelse for 

hvordan lovbrudd er rettet. 

Dersom lovbrudd ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne påklages, 

jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 

 

Skolens arbeid med opplæring i fag, jf. kapittel 3 
 

Skedsmo kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Stav skole 

oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 1-1, 3-1 og 3-2. 

Skedsmo kommune må i denne forbindelse se til at:  
 

a. rektor sikrer at opplæringen samlet dekker individuelle opplæringsmål i IOP 

 

Skedsmo kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved Stav skole 

er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5. Skedsmo kommune må i denne forbindelse 

se til at: 
 

b. skolen synliggjør avvik fra LK06 i vedtak om spesialundervisning og i IOP 

c. IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra 

ordinære læreplaner 

 

Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte, jf. kapittel 4 
 

Skedsmo kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Stav skole 

bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for opplæringen, jf. 

opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2, 3-11, 3-12 og 3-13. 

Skedsmo kommune må i denne forbindelse se til at: 
 

d. skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder 

en vurdering av elevens utvikling ut ifra målene i IOP-en 

 

Skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd, jf. kapittel 7 
 

Skedsmo kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i 

opplæringsloven med forskrift når det gjelder skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen, jf. opplæringsloven § 13-10 og §§ 5-1, 5-4 og 5-5. Skedsmo kommune må i 

denne forbindelse: 
 

e. bruke innhentet informasjon om elever med IOP til å vurdere om og sørge for at 

skolenes praksis er i samsvar med regelverket 
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9. Skoleeiers frist til å rette 

Som nevnt i kapittel 8 har Skedsmo kommune fått frist til å rette de ulovlige forholdene som 

er konstatert i denne tilsynsrapporten. 

Frist for tilbakemelding er 1. mars 2017. 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

 

Oslo, 3. januar 2017 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Jan Petter Nielsen   John Dietrichson   Stian Gunstensen 
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget 

 

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Skoleledelsen 

Vedlegg 1 - Stav skole - 1 Lokal læreplan KRLE.pdf 

Vedlegg 2 - Stav skole - 1 Lokal læreplan kroppsøving.pdf 

Vedlegg 3 - Stav skole - 1 Lokal læreplan matematikk.pdf 

Vedlegg 4 - Stav skole - 1 Referat utviklingsteam.pdf 

Vedlegg 5 - Stav skole - 2 årshjul VFL Stav.pdf 

Vedlegg 6 - Stav skole - 3 FISKEN struktur på time.pdf 

Vedlegg 7 - Stav skole - 4 Hvordan lage gode læringsmål.pdf 

Vedlegg 8 - Stav skole - 5 Periodeplan KRLE religion, vitenskap og religionskritikk.pdf 

Vedlegg 9 - Stav skole - 5 Periodeplan KRLE profetene.pdf 

Vedlegg 10 - Stav skole - 5 Periodeplan KRO dans.pdf 

Vedlegg 11 - Stav skole - 5 Periodeplan KRO egentrening.pdf 

Vedlegg 12 - Stav skole - 5 Periodeplan Matte algebra.pdf 

Vedlegg 13 - Stav skole - 5 Periodeplan Matte tall og algebra.pdf 

Vedlegg 14 - Stav skole - 5 Periodeplan MAL VFL Stav.pdf 

Vedlegg 15 - Stav skole - 5 Periodeplan MAL2 VFL Stav.pdf 

Vedlegg 16 - Stav skole - 6 Arbeidsplan for 9 trinn 2015.pdf 

Vedlegg 17 - Stav skole - 6 Arbeidsplan for 10 trinn 2016.pdf 

Vedlegg 18 - Stav skole - 7 Skoleutvikling Stav. årshjul.pdf 

Vedlegg 19 - Stav skole - 7 Skolevandring ettersamtale.pdf 

Vedlegg 20 - Stav skole - 7 Skolevandring plan gjennomføring våren 2016.pdf 

Vedlegg 21 - Stav skole - 9 Agenda planleggingsdager høst 2016.pdf 

Vedlegg 22 - Stav skole - 1 Lokal læreplan KRLE.pdf 

Vedlegg 23 - Stav skole - 1 Lokal læreplan kroppsøving.pdf 

Vedlegg 24 - Stav skole - 1 Lokal læreplan matematikk.pdf 

Vedlegg 25 - Stav skole - 10 Eksempel IOP.pdf 

Vedlegg 26 - Stav skole - 12 eksempel på vedtak spesialundervisning ny versjon.pdf 

Vedlegg 27 - Stav skole - 12 eksempel på vedtak spesialundervisning tidligere versjon.pdf 

Vedlegg 28 - Stav skole - 10 Eksempel IOP.pdf 

Vedlegg 29 - Stav skole - 12 eksempel på vedtak spesialundervisning ny versjon.pdf 

Vedlegg 30 - Stav skole - 12 eksempel på vedtak spesialundervisning tidligere versjon.pdf 

Vedlegg 31 - Stav skole - 10 Eksempel IOP.pdf 

Vedlegg 32 - Stav skole - 12 eksempel på vedtak spesialundervisning ny versjon.pdf 
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Vedlegg 33 - Stav skole - 12 eksempel på vedtak spesialundervisning tidligere versjon.pdf 

Vedlegg 34 - Stav skole - 13 Rutine for oppfølging av elever med enkeltvedtak IOP.pdf 

Vedlegg 35 - Stav skole - 13 Rutine 70 - spesialundervisning – spesialpedagogisk hjelp.pdf 

Vedlegg 36 - Stav skole - 3 FISKEN struktur på time.pdf 

Vedlegg 37 - Stav skole - 1 Lokal læreplan KRLE.pdf 

Vedlegg 38 - Stav skole - 1 Lokal læreplan kroppsøving.pdf 

Vedlegg 39 - Stav skole - 1 Lokal læreplan matematikk.pdf 

Vedlegg 40 - Stav skole - 5 Periodeplan KRLE religion, vitenskap og religionskritikk.pdf 

Vedlegg 41 - Stav skole - 5 Periodeplan KRLE profetene.pdf 

Vedlegg 42 - Stav skole - 5 Periodeplan KRO dans.pdf 

Vedlegg 43 - Stav skole - 5 Periodeplan KRO egentrening.pdf 

Vedlegg 44 - Stav skole - 5 Periodeplan Matte algebra.pdf 

Vedlegg 45 - Stav skole - 5 Periodeplan Matte tall og algebra.pdf 

Vedlegg 46 - Stav skole - 5 Periodeplan MAL VFL Stav.pdf 

Vedlegg 47 - Stav skole - 5 Periodeplan MAL2 VFL Stav.pdf 

Vedlegg 48 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse KRLE bibel og profeter.pdf 

Vedlegg 49 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse KRO svomming.pdf 

Vedlegg 50 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse KRO time for time.pdf 

Vedlegg 51 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse Matte brøk m.oppg.pdf 

Vedlegg 52 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse Matte tall og algebra.pdf 

Vedlegg 53 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse Matte tentamen 8 vår 2016.pdf 

Vedlegg 58 - Stav skole - 15 Egenvurderingsskjema KRLE hinduismen.pdf 

Vedlegg 60 - Stav skole - 15 Egenvurderingsskjema KRO jeg vurderer min innsats og Fair play.pdf 

Vedlegg 61 - Stav skole - 15 Egenvurderingsskjema Matte algebra.pdf 

Vedlegg 62 - Stav skole - 15 Egenvurderingsskjema Matte tentamen v2016.pdf 

Vedlegg 63 - Stav skole - 16 Eksempel på elevens egenvurdering KRLE hinduismen.pdf 

Vedlegg 64 - Stav skole - 16 Eksempel på elevens egenvurdering matematikk negative tall.pdf 

Vedlegg 65 - Stav skole - 17 Halvtårs egenvurdering ALLE FAG MAL.pdf 

Vedlegg 66 - Stav skole - 18 Innkalling til mote i styringsgruppa.pdf 

Vedlegg 67 - Stav skole - 19 Referat styringsgruppemøte 24.pdf 

Vedlegg 68 - Stav skole - 2 årshjul VFL Stav.pdf 

Vedlegg 69 - Stav skole - 20 Agenda plangruppemøte 30 nov 2015.pdf 

Vedlegg 70 - Stav skole - 20 Agenda plangruppemøte 9 mai 2016.pdf 

Vedlegg 73 - Stav skole - 2 årshjul VFL Stav.pdf 

Vedlegg 74 - Stav skole - 20 Agenda plangruppemøte 30 nov 2015.pdf 
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Vedlegg 75 - Stav skole - 20 Agenda plangruppemøte 9 mai 2016.pdf 

Vedlegg 78 - Stav skole - 11 årsrapport IOP.pdf 

Vedlegg 79 - Stav skole - 10 Eksempel IOP.pdf 

Vedlegg 80 - Stav skole - 21 Innholdsfortegnelse Stavpermen med rutiner 2015.pdf 

Vedlegg 81 - Stav skole - 21 Rutine for oppfølging av elever som vekker bekymring.pdf 

Vedlegg 82 - Stav skole - 24 årshjul Nasjonale Prøver Stav.pdf 

Vedlegg 83 - Stav skole - 21 Rutine for oppfølging av elever som vekker bekymring.pdf 

Vedlegg 84 - Stav skole - 26 Rutine for foring og varsling av elever med bekymring.pdf 

Vedlegg 85 - Stav skole - 26 Rutine 76 - Bekymringsfullt elevfravær i Skedsmoskolen.pdf 

Vedlegg 86 - Stav skole - 21 Rutine for oppfølging av elever som vekker bekymring.pdf 

Vedlegg 87 - Stav skole - 21 Rutine for oppfølging av elever som vekker bekymring.pdf 

Vedlegg 88 - Stav skole - 27 kartleggingsverktøy særskilt språk.pdf 

Vedlegg 89 - Stav skole - 27 kartleggingsverktøy særskilt språk nivå 2.pdf 

Vedlegg 90 - Stav skole - 28 Rutine for oppfølging av elever med særskilt språkopplæring.pdf 

Vedlegg 91 - Stav skole - 28 Rutine 82 - Særskilt språkopplæring.pdf 

Vedlegg 92 - Stav skole - 29 Vedtaksmal særskilt språk.pdf 

Vedlegg 93 - Stav skole - 28 Rutine 82 - Særskilt språkopplæring.pdf 

Vedlegg 94 - Stav skole - 28 Rutine 82 - Særskilt språkopplæring.pdf 

Vedlegg 95 - Stav skole - 28 Rutine for oppfølging av elever med særskilt språkopplæring.pdf 

Vedlegg 96 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse KRLE bibel og profeter.pdf 

Vedlegg 97 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse KRO time for time.pdf 

Vedlegg 98 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse KRO svomming.pdf 

Vedlegg 99 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse Matte brøk m.oppg.pdf 

Vedlegg 100 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse Matte tall og algebra.pdf 

Vedlegg 101 - Stav skole - 8 Kriterier for måloppnåelse Matte tentamen 8 vår 2016.pdf 

Vedlegg 102 - Stav skole - 11 årsrapport IOP.pdf 

Vedlegg 103 - Stav skole - 10 Eksempel IOP.pdf 

Vedlegg 104 - Stav skole - 20 Agenda plangruppemøte 30 nov 2015.pdf 

Vedlegg 105 - Stav skole - 2 årshjul VFL Stav.pdf 

Vedlegg 106 - Stav skole - 2 årshjul VFL Stav.pdf 

Vedlegg 107 - Stav skole - 20 Agenda plangruppemøte 9 mai 2016.pdf 
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Skoleeiers forsvarlige system - Skoleeier  

Vedlegg 1 - Skedsmo kommune - Rutine 70 - spesialundervisning.docx 

Vedlegg 2 - Skedsmo kommune - Rapport lærerundersøkelsen april 2016.doc 

Vedlegg 3 - Skedsmo kommune - Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet.pdf 

Vedlegg 4 - Skedsmo kommune - Plan for individuell vurdering - vurdering for læring.pdf 

Vedlegg 5 - Skedsmo kommune - Plan for kompetanseutvikling 2016-17.pdf 

Vedlegg 6 - Skedsmo kommune - Matematikk - Kjennetegn på måloppnåelse.docx 

Vedlegg 7 - Skedsmo kommune - Kunst og håndverk - kjennetegn på måloppnåelse 10.docx 

Vedlegg 8 - Skedsmo kommune - PS 12-47 - forslag til Skedsmostandarder.pdf 

Vedlegg 9 - Skedsmo kommune - PS 14-39 Innføring av flere Skedsmostandarder.pdf 

Vedlegg 10 - Skedsmo kommune - PS 14-9 Evaluering av innføringen og resultatene av 

Skedsmostandarder.pdf 

Vedlegg 11 - Skedsmo kommune - PS 16-34 Resultater kartlegging lesing 2016.pdf 

Vedlegg 12 - Skedsmo kommune - PS 16-42 Resultater kartlegging regning-matematikk.pdf 

Vedlegg 13 - Skedsmo kommune - Tilbakemeldingsmoter hosten 2016.docx 

Vedlegg 14 - Skedsmo kommune - Tilbakemeldingsmoter våren 2016.docx 

Vedlegg 15 - Skedsmo kommune - Del A  Dialogbasert tilsyn med skolene.docx 

Vedlegg 16 - Skedsmo kommune - Rutine 82 - Særskilt språkopplæring.docx 

Vedlegg 17 - Skedsmo kommune - Tilstandsrapport for skoleåret 2014-15.pdf 

 

Skoleeiers forsvarlige system - Skoleledelsen  

Vedlegg 1 - Stav skole - 30 agenda for kommunalt tilsyn.pdf 

Vedlegg 2 - Stav skole - 31 årsberetning 2015.pdf 

Vedlegg 3 - Stav skole - 30 agenda for kommunalt tilsyn.pdf 

Vedlegg 4 - Stav skole - 28 Rutine 82 - Særskilt språkopplæring.pdf 

Vedlegg 5 - Stav skole - 28 Rutine for oppfølging av elever med særskilt språkopplæring.pdf 

Vedlegg 6 - Stav skole - 30 agenda for kommunalt tilsyn.pdf 

 

Tilleggsdokumentasjon mottatt fra rektor og fra skoleeier 

1. Mal for fag- og utviklingssamtaler ved Stav skole 

2. Rutine 42 – Saksbehandling ved enkeltvedtak 

3. Skoleeiers e-postsvar 15. november 2016; om skoleeiers forsvarlige system 

4. Skoleeiers e-postsvar 18. november 2016, med mal for ledersamtale i Skedsmo kommune 

5. Rektors notat 21. november 2016; om kartlegging av elever med behov for særskilt 

språkopplæring 
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Fra: Butt, Fakra [mailto:fmoafbu@fylkesmannen.no]  
Sendt: 23. februar 2017 10:46 
Til: post@arbeidstilsynet.no; ronny.jorgenvag@arbeidstilsynet.no; 
valborg.engan@arbeidstilsynet.no; postmottak@mattilsynet.no; Kjetil.Berg@mattilsynet.no; 
post@arkivverket.no; postkasse@datatilsynet.no; post@kartverket.no; Mona Moengen 
<monmoe@lorenskog.kommune.no>; FIKS@follofiks.no; Hilde Ludt 
<hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no> 
Kopi: Bjerkmo, Rannveig <fmoarbj@fylkesmannen.no> 
Emne: Anmodning om samarbeid og tilsynskoordinering  
 
Hei  
 
På grunn av Kommunal- og moderniseringsdepartementets styrking av Fylkesmannens 
samordningsansvar i forbindelse med kommunerettet tilsyn, ønsker vi å etablere et samarbeid med 
Dere. For å avgrense og gjøre arbeidet med samordning overkommelig har vi tenkt å innlede et 
samarbeid med: 
 
Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Datatilsynet , Kartverket og Statsarkivet 
Egenkontrollen*: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo 
 
Vi registrerer at Kontrollutvalgssekretariatet i Follo og Romerike representerer alle vår kommuner i 
Akershus, og tenker at det derfor ikke er nødvendig med ytterligere samarbeid med 
revisjonsenhetene.  
 
Vedlagt oversendes vårt forslag til hvordan en plan om samordning av tilsyn med andre 
tilsynsmyndigheter kan se ut og innholdet. Kom gjerne med innspill, dersom dere ønsker det. Vi 
ønsker ikke at planen eller våre planlagte tilsyn meddeles med noen på nåværende tidspunkt.  
 
Fylkesmannen ved undertegnede er den som jobber med samordning av tilsyn, og påtar seg jobben 
med å «sy» sammen planen. Vi ønsker å få tilsendt planene deres snarest mulig, slik at bearbeidet 
tilsynsplan kan legges ut på nettsiden. Det jeg trenger i første omgang er tilgang til deres 
tilsynsplaner for 2017, fordelt på halvår, kommune/bydel og tema. For at planen skal være relevant 
og gi pålitelig informasjon tenker jeg at vi oppdaterer den i løpet av august, for å ta hensyn til evt. 
endringer i tilsynsplaner for høsten.  
 
Vi håper at dere er positive til et slikt samarbeid og om nødvendig kan vi også ha egne møter om 
dette. 
 
 
Vennlig hilsen 

Fakra Butt 
rådgiver, samordningsstaben 
 

Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus 
————————————————————————————————————————— 
Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Direkte +47 22 00 35 97 
fmoafbu@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
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Nedre Romerike kemnerkontor    januar 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 63 052 683 61 488 000 53 449 560 63 052 683 61 488 000 53 449 560 

Avvik i kroner   1 564 683 9 603 123   1 564 683 9 603 123 

Avvik i prosent   2,5% 18,0%   2,5 % 18,0 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 41 514 857 44 405 000 37 442 153 41 514 857 44 405 000 37 442 153 

Avvik i kroner   -2 890 143 4 072 704   -2 890 143 4 072 704 

Avvik i prosent   -6,5 10,9%   -6,5% 10,9 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 98 582 044 89 272 000 80 763 187 98 582 044 89 272 000 80 763 187 

Avvik i kroner   9 310 044 17 818 857   9 310 044 17 818 857 

Avvik i prosent   10,4 % 22,1 %   10,4 % 22,1 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 198 783 901 193 975 000 179 636 698 198 783 901 193 975 000 179 636 698 

Avvik i kroner   4 808 901 19 147 203   4 808 901   19 147 203 

Avvik i prosent   2,5 % 10,7 %   2,5 % 10,7 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 61 152 327 60 680 000 55 021 459 61 152 327 60 680 000 55 021 459 

Avvik i kroner   472 327 6 130 868   472 327 6 130 868 

Avvik i prosent   0,8 % 11,1 %   0,8 % 11,1 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 45 401 308 45 594 000 40 946 589 45 401 308 45 594 000 40 946 589 

Avvik i kroner   -192 692 4 454 719   -192 692 4 454 719 

Avvik i prosent   -0,4 10,9 %   -0,4 10,9% 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  220 38 2 583 276 433 825 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 221 932 221 932 250 000 28 068 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 54 459 45 554  13 219  12 040 368  240  533  243 
Fet 32 416 29 180  11 952 11 041  347  256  369 165 
Nittedal 46 359  41 257 59 966  45 965  374  323  567  181  
Skedsmo 20 157 19 036  193 898  174 579  1 510  1 056  680  606  
Sørum 43 334  36 065  22 582 23 428  305  342  92  169  
Aurskog H 29 218 27 922  19 922  16 485 382  370  421  206 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 17,5  53,3  119,3  
Fet 10,3  35,5  123,7  
Nittedal 21,9  15,8  12,2  
Skedsmo 10,5 43,0  12,2  
Sørum 10,8  -10,8  -45,6  
Aurskog H 10,6 3,2  104,4  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,5 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 95,4 92,5 99,1 98,7     99,6 

0228 Rælingen 96,2 92,2 99,6 99,6 96,0 

0231 Skedsmo 96,0 91,1 99,8 99,5 98,0 

0226 Sørum 97,2 92,2 99,6 99,3 98,9 

0233 Nittedal 97,7 92,1 99,9 99,4 96,8 

0221 Aurskog H. 94,1 88,8 99,7 99,5 98,0 

∑ Kemnerkontoret       96,1 %     91,5 %     99,6 %     99,3 %      98,0 % 

0229 Enebakk 97,5 91,3 98,5 98,3 96,6 

0230 Lørenskog 95,3 84,7 99,8 99,7 99,2 

0235 Ullensaker 95,8 89,5 99,5 99,2 98,5 
 
 
 
Innfordringsreultatene er jevnt over svært gode.  
 
Skatteinngangen er høyrere enn forventet målt mot 2016. Dette skyldes i noe grad at en stor aktør innbetalte 
forskuddstrekk i desember 2015, som skulle ha vært betalt i januar 2016. Sammenligningsgrunnlaget er derfor noe 
mindre enn det normalt skulle ha vært.   
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#1765  Barnevern halvårsrapport

SØKNADSINFORMASJQN

Søknadsid 1765

Utlysning Kommunenes halvàrsrapportering.

Søker KJERSTI HELEN  STENBO

Rapporteringsenhet 0231
(Begynn  à  skrive inn
navn på din
rapporteringsenhet
for  å  søke frem til din
enhet)

Fylkesmann FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Organisasjonsnummer  974761319
fylkesma nn

Fylke Akershus

OM  KOMMUNEN

Kontaktperson Bente Nederberg

Postnummer 2001

Poststed Lillestrøm

Adresse Postboks  313

E-post Kjersti.stenbo@skedsmo.kommune.no

Telefonnummer 91826491

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid . jf. kommuneloven  §  28 a (vertskommunemodellen)? Nei

Ansvarlig etat Helse og Sosial

1  STILLINGER

Fagstillinger funksjon 244, dvs stillinger knyttet til saksbehandling, inkl. vikarer

A) Antall fagstillinger 39.5

B) Herav besatt 39.5

Merkantile stillinger (inkl. vikarer funksjon 244)

C) Antall merkantile stillinger 1.6

D) Herav besatt 1.6

Tiltaksstillinger funksjon  251,  dvs ansatte i barneverntjenesten med ansvar for tiltak til barn og familier som mottar hjelp i
hjemmet, inkl vikarer

E) Antall tiltaksstillinger 7

F) Herav besatt 7

Tiltaksstlllinger funksjon 252, dvs ansatte i barneverntjenesten med ansvar for tiltak til barn som er plassert utenfor
hjemmet

2 MELDINGER SISTE  HALVÅR

A) Antall mottatte meldinger siste halvår 311

B) Antall meldinger som er mottatt i forrige halvâr som ikke er gjennomgått  2

Side  1  av 4
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D) Antall meldinger pa registreringstidspunktet sum ikke er gjennomgått 1

E) Antall gjennomgàtte meldinger siste halvár (A+B-C-D) 312

E1) Herav gjennomgått innen 1 uke 312

F) Antall henlagte meldinger siste halvar 17

H) Overført til bamevemtjenesten i annen kommune/bydel (inngår under  F)  4

Eventuelle kommentarer til utfylling av del  2  (meldinger siste halvår)

3  UNDERSØKELSER (SISTE HALVAR

Antall nye underskelser siste halvàr 295

A) Antall avsluttede undersøkelser siste halvar 271

B) Antall henlagte undersøkelser siste halvår 159

C) Antall vedtak om tiltak fattet av barnevemtjenesten 1 12

E) Antall undersøkelser siste halvàr avsluttet innen  3  mnd 257

F) Antall undersøkelser siste halvar avsluttet innen 3-6 mnd  14

H) I  hvor mange av sakene med mellom 3-6 mnd undersøkelsestid er det besluttet utvidet undersøkelse? 8

Kommunens rapportering av fristoversittelser (F+G-H) 6

Kommunens rapportering av fristoversittelser (i %) 2.214022140221402

Hvor  mange  barn venter på tiltak etter endt undersøkelse (dvs. saker der det er vedtatt tiltak, men tiltaket er ikke iverksatt? 20

Eventuelle kommentarer til utfylling av del  3  (undersøkelser siste halvår)

4 ANTALL BARN TOTALT  I  TILTAK PA REGISTRERINGSTIDVSPUNKTET

Antall barn i tiltak pa registreringstidspunktet

A1) Antall bam i hjelpetiltak totalt (§ 4-4) 243

A1 .1) Antall barn i hjelpetiltak 18-23 ar 27

A2) Antall barn i hjelpetiltak totalt som har tiltaksplan, jf.  §  4-5 231

A2.1) Antall barn i hjelpetiltak totalt som ikke har tiltaksplan, jf. §4~5. (A1-A2) 12

A3) Antall bam med tiltaksplan som har hatt sammenhengende tiltak etter  §  4-4  i  3  mâneder eller mer pa registreringstidspunktet
172

A3.1) Antall barn som har hatt sin tiltaksplan evaluert siste halvâr 83

A4) Antall i botiltak etter  §  4-4. 2. ledd (hybel. bolig med oppfølging, bofellesskap) 22

A4.1) Antall  18-23  àr i botiltak 2

Antall barn plassert etter §  4-24  og § 4-26 (ikke under omsorg) pa registreringstidspunktet

B) Antall bam plassert etter  §  4-24 som ikke er under omsorg.  2

B1) Hvor mange av disse har tiltaksplan jf.  §  4-28 1

C) Antall barn plassert etter  §  4-26 som ikke er under omsorg 1

C1) Hvor mange av disse har tiltaksplan, jf.  § 4-28?  1

Antall barn under omsorg på registreringstidspunktet

D) Antall barn under omsorg totalt (§§ 4-12 og 4-8,  2. og 3. ledd) 54

D1) Antall bam under omsorg med omsorgsplan  54

D2) Antall under omsorg plassert i institusjon 14

D5) Antall under omsorg plassert i fosterhjem  40

Side  2  av 4
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Antall  plassert etter § 4-27

Barn  i  midlertidige/foreløpige tiltak på registreringstidspunktet og siste halvår

F) Siste halvâr: Antall bam med hjemmel  i  § 4-6, 1. ledd 11

F1) Pa registreringstidspunlttet: Antall bam med hjemmel i § 4-6, 1. ledd 2

G) Siste halvâr: Antall bam plassert etter  §  4-6, 2. Iedd 12

G1) Pa registreringstidspunkt: Antall barn plassert etter § 4-6, 2. ledd  4

H)  Siste  halvâr: Antall barn plassert etter § 4-25. 2. ledd, 2. punktum 2

H1) Pà registreringstidspunktet: Antall barn plassert etter § 4-25, 2. ledd, 2. punktum 1

L) Totalt i tiltak på registreringstidspunktet (Summen av A-K skal være lik tallet i L.) 307

Antall plassert etter  §  4-29

Eventuelle kommentarer til utfylling av del 4 (barn i tiltak)

5  FOSTVERHJEM

Bam ifosterhjem, tilsynsansvar og oppfølgingsansvar på registreringstidspunktet

Er ansvaret for tilsyn med barn  i  fosterhjem i kommunen lagt til bameverntjenesten? Ja

A) Antall bam i fosterhjem i kommunen totalt, ogsá  de  over 18 àr 35

A1) Antall bam under  18  àr i fosterhjem i kommunen 34

B) Antall fosterbam som kommunen har tilsynsansvar for (kun  de  under  18  àr) 34

C) Av punkt B antall bam som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 1 àr 24

C1) Av disse antall hvor krav om 4 (eventuelt  2  i spesielle tilfeller) tilsynsbesøk er oppfylt 24

D) Av punkt B bam som har vært plassen i fosterhjem i mindre enn 1 àr  10

D1) Av disse antall som ligger an til at krav om 4 tilsynsbesøk blir oppfylt  10

E) Antall fosterbam som kommunen har oppfølgings- og kontrollansvar for 46

F) Av punkt E antall bam som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 1 àr 34

F1) Av disse antall hvor krav om minimum 4 (eventuelt  2  i særlige tilfeller der bamet har bodd i samme fosterhjem  i  mer enn to àr)
besøk er oppfylt.  31

Av disse antall hvor krav om minimum 4 (eventuelt 2 i særlige tilfeller der bamet har bodd i samme fosterhjem i mer enn to àr)
besøk ikke er oppfylt. 3

G) Av punkt E antall barn som har vært plassert  i  fosterhjem i mindre enn 1 år 12

G1) Av disse antall hvor det ligger an til at krav om minimum 4 besøk blir oppfylt 11

Av disse antall hvor det ikke ligger an til at krav om minimum 4 besøk blir oppfylt 1

Eventuelle kommentarer til utfylling av del  5  (barn i forsterhjem)

6  ETTERVERN  SISTE  HALVÅR

A) Antall ungdom som har vært under omsorg og har fylt  18  år siste halvår 2

Eventuelle kommentarer til utfylling av del 6 (ettervern)

7  ANDRE FRISTER  FOR  SISTE  HALVÅR

Forberedelse til sak etter  §  7-10, 2. ledd

A) Antall krav fra den private part i perioden om endringer i tidligere vedtak 999

Side  3 av  4



18/17 Referater  - 16/00033-18 Referater  : Halvårsrapport til Fylkesmannen 2 halvår 2016 - Barnevern

Bameg ul'«.gcEm'n-5»

fig fa rniliedi  z :~:E:£m‘a"1,.{»;L 
Tid som kommunenlbydelen har brukti saken som oppgitt i A fra kravet ble mottatt til det ble oversendt til fylkesnemda.
Summen av B,  C og D skal være lik tallet i A.

Eventuelle kommentarer til utfylling av del  1  (andre frister)

Side  4  av  4
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Barnevern lnalvärsraoport
l lnnh0ld Slett Skriv ut Lagre utkast ø Send inn

A

Om kommunen J

lStillinger J

2Meldinger siste halvår J

3  Undersøkelser siste halvår J

4 Antall barn totalt  i  tiltak på: registreringstidspunktet J

5 Fosterhjem J

6 Ettervern siste halvår J

Disse spørsmålene dreier seg om ungdom som din kommune har hatt omsorgen for, og som er fyllt 18 år

siste halvår.

A) Antall ungdom som har vært under omsorg og har fylt 18 år siste halvår J

2

B) Antall av disse som har fått tilbud om tiltak fra kommunen, men som har avslått med

ønske om et annet tiltak J

0

C) Antall av disse som har fylt 18 år siste halvår og som ikke lenger har tiltak etter bvl. fordi

de selv ikke har ønsket det J

o

D) Antall som har fylt 18 år siste halvår og som ikke lenger har tiltak etter bvl. fordi de har

fått avslag fra kommunen J_íO_J

Eventuelle kommentarer til utfylling av del 6 (ettervern)

0/75

7  Andre frister for siste halvår J

v
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A) Antall krav fra den private part  i  perioden om endringer i tidligere vedtak J  7

o

Tid som kommunen/bydelen har brukt i saken som oppgitt i A fra
kravet ble mottatt til det ble oversendt til fylkesnemda. Summen av B
C og D skal være lik tallet i A.

B) Antall krav fra privat part om vedtaksendringer oversendt innen 3 mnd J

0

C) Antall krav fra privat part om vedtaksendringer oversendt innen 3-6 mnd J

0

D) Antall krav fra privat part om vedtaksendringer oversendt senere enn 6 mnd J

0

E) I hvor mange av sakene med mellom 3-6 mnd behandlingstid er det besluttet utvidet

behandlingstid til 6 mnd? J

o

F) Antall vedtak i h.h.t. § 4-6, 2. Iedd som er bortfalt i perioden fordi oversendelsesfristen

ikke er overholdt, jf § 4-6, 4 og 5 ledd J

o

G) Antall vedtak i h.h.t. § 4-25, 2. ledd, 2. punktum som er bortfalt i perioden fordi

oversendelsesfristen ikke er overholdt, jf  §  4-6, 4 og 5 Iedd J

0

H) Antall vedtak om omsorgsovertakelse bortfalt, jf§ 4-13, 2. punktum J

o

Eventuelle kommentarer til utfylling av del 7 (andre frister)

0/75

V
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Arkivsak-dok. 15/00218-23 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn. 
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Arkivsak-dok. 17/00016-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 
 
 
 

   
 
 

BESØK I STILLVERKSVEIEN RESSURSSENTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering  
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i årsplanen varslet at de vil besøke Stillverksveien ressurssenter 
våren 2017. Besøket finner sted i forbindelse med avviklingen av marsmøtet, og 
utvalget har bedt om en orientering om virksomheten og en omvisning på senteret. 
Avdelingssjef i avdeling Adm psykisk helse og rus Linda Årnes Gulbrandsen, vil gi en 
omvisning og orientering. 
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