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Arkivsak-dok. 16/00111-15 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED RÅDMANNEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Trine Wikstrøm tiltrådte som rådmann i Skedsmo 1.5.2017. Kontrollutvalget vil gjerne 
hilse på Wikstrøm, og har invitert rådmannen til møtet.  
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Arkivsak-dok. 16/00045-4 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - TILPASSET 
OPPLÆRING SKEDSMO 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om arbeidet med oppfølging av 
revisjonsrapporten til orientering. 
Vedlegg:  
1. Orientering om kommunens oppfølging av rapporten, notat fra rådmannen 2.6.2017
2. Forvaltningsrevisjon Tilpasset opplæring, Skedsmo kan leses her:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_skedsmo_skole_endeli

g.pdf

Saksframstilling: 
Prinsippet om tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven. Opplæringen skal
tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Forvaltningsrevisjonen 
Tilpasset opplæring, Skedsmo la til grunn at tilpasset opplæring er et lovkrav og 
dermed en plikt for kommunen, skolenes ledelse og den enkelte lærer. Det ble også 
lagt til grunn at kravet omfatter alle elevene, og dermed elever med sterke så vel som 
svake forutsetninger for læring.  

Revisjonen konkluderte med at kommunen har et forsvarlig system for å sikre at 
elevene får tilpasset opplæring. Kommunen mener imidlertid at «tilpasset opplæring» 
ikke er et pedagogisk begrep, men et rettslig og politisk begrep, som med fordel kan 
erstattes med «god opplæring». Dette kan være årsaken til at kommunens systemer 
og rutiner for oppfølging av skolene i liten grad eksplisitt utdyper hvordan kravet skal 
forstås og praktiseres i Skedsmoskolen. Kommunen fokuserer imidlertid på det som 
kan oppfattes som mer allmenne forutsetninger for tilpasset, eller god opplæring, 
som læringsmiljø og vurderingspraksis. Det legges også stor vekt på elevenes 
læringsutbytte. 

Undersøkelsen viste at et stort flertall av lærerne i Skedsmo kommune opplever å 
lykkes godt (95 prosent) med å tilpasse opplæringen til elever med «vanlige» 
læreforutsetninger. Det oppleves imidlertid som mer utfordrende å tilpasse 
opplæringen til faglig «svake» og «sterke» elever.  
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Kommunestyret fattet følgende vedtak da forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset 
opplæring ble behandlet 15.3.2016: 

 Rådmannen bes tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset 
opplæring i systemer og rutiner for oppfølgning av skolene.  

 Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette for at alle 
skoler skal lykkes med tilpasset opplæring for alle elever uansett 
læreforutsetninger.  

 Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge opp 
rapporten våren 2017. 

 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å redegjøre for oppfølgingsarbeidet, og har 
mottatt vedlagte notat. Av notatet fremgår det at rådmannen har gjennomført 
følgende tiltak for å tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset 
opplæring i systemer og rutiner for oppfølgning av skolene: 

 Revisjonsrapporten ble bearbeidet på den enkelte skole og gjennomgått på 
rektormøtet 9. mars. 

 Kommunen ber nå skolene om å vurdere sin egen praksis knyttet til tilpasset 
opplæring, hvordan de sikrer kvalitet i undervisningen og følger opp 
undervisningspraksis i forbindelse med rapportering. 

 Kommunens Plan for individuell vurdering skal revideres høsten 2017, og det 
vil da være aktuelt å tydeliggjøre forståelsen av begrepet tilpasset opplæring i 
planen. 

 
Når det gjelder kommunestyrets vedtak om å legge til rette for at alle skoler skal 
lykkes med tilpasset opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger, har 
rådmannen gjennomført en rekke tiltak, blant annet: 

 Utarbeidet Plan for kompetanseutvikling i skolen 2017/2018 som ble vedtatt i 
hovedutvalg for utdanning 23.05.17. 

 Tidlig innsats, økt lærertetthet på 1-4. trinn (2016/17 styrket med 20 årsverk). 
 Etablert opplæringstilbudet til evnerike barn/barn med stort læringspotensial 

(2016). 
 Plan for Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, vedtatt 2016. 

 
Det er redegjort for et omfattende arbeid som bidrar til oppfølging av denne 
revisjonsrapportens funn og anbefalinger. I hvilken grad tiltakene gir resultater når 
det gjelder å tilpasse opplæringen er det for tidlig å trekke konklusjoner om nå, og er 
noe kontrollutvalget kan komme tilbake til når tiltakene har virket en stund. På denne 
bakgrunn sekretariatet at kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av revisjonen i 
denne omgang.  
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NOTAT 

Fra: kommunaldirektør Helge Dulsrud 

Til: rådmann Trine Wikstrøm 

Orientering om kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om tilpasset
opplæring 

Vi viser til forvaltningsrevisjonsrapport datert 1.3.2016 fra Romerike revisjon, om tilpasset opplæring.

Kommunestyret fattet 11.5.2016 følgende vedtak om rådmannens oppfølging av rapporten:  
 Rådmannen bes tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset opplæring i

systemer og rutiner for oppfølgning av skolene. 
 Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette for at alle skoler skal

lykkes med tilpasset opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger. 

Kommunens oppfølging 

Rådmannen bes tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset opplæring i systemer 
og rutiner for oppfølgning av skolene 

Revisjonsrapporten ble gjennomgått på rektormøtet 9. mars. Den enkelte rektor ble bedt om å drøfte
rapporten og resultatene i sitt personale, herunder forståelse av begrepet tilpasset opplæring, og
bruk av kommunens planverk. Ut over dette ble hver skole bedt om å vurdere hvordan de konkret 
skulle følge opp resultatene fra undersøkelsen i revisjonsrapporten. Skoleeier anbefalte at disse ble
sett i sammenheng med skoleeiers anbefalinger i rapportene fra dialogbasert tilsyn, tilpasset den 
enkelte skoles kontekst. Dette ble også formidlet skriftlig fra skoleeier til alle skolene. 

Skoleeier fortsetter å ta opp temaet tilpasset opplæring/god opplæring og skolenes forståelse av 
begrepet på dialogbasert tilsyn på skolene. Vi har revidert vårt rapporteringssystem der skolene gjør 
en egenevaluering i forkant av tilsynene, der de blir bedt om å vurdere sin egen praksis knyttet til 
tilpasset opplæring, hvordan de sikrer kvalitet i undervisningen og følger opp undervisningspraksis. 

Kommunens Plan for individuell vurdering skal revideres høsten 2017, og det vil da være aktuelt å
tydeliggjøre forståelsen av begrepet tilpasset opplæring i planen. 

Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette for at alle skoler skal lykkes med 
tilpasset opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger. 

Begrepet tilpasset opplæring er vanskelig å definere og avgrense, noe som fremgår av ulike kilder. 
For eksempel påpekes det i St.meld. nr. 31 (2007-2008) at det ikke finnes noen oppskrift på tilpasset
opplæring, og at god og variert fellesundervisning er veien å gå for å treffe en mangfoldig 
elevgruppe. I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning påpekes det at tilpasset 
opplæring ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel for at elevene skal oppleve økt læringsutbytte, 
og at tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best 
mulig utbytte av opplæringen. 

S
SKEDSMO KOMMUNE 
Rådmann 
Utdanningssektoren 

SAKSNR/LØPENR: 
2015/20666  - 67354/2017 

DATO: 02.06.2017 
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Realiseringen av tilpasset opplæring for alle elever forutsetter utvikling av ny kompetanse og endring 
og utvikling av praksis i klasserommet. Det vil med andre ord dreie seg om kontinuerlige prosesser 
hvor en rekke virkemidler vil være aktuelle. De fleste vil ta utgangspunkt i the instructional core (ref. 
Richard Elmore), dvs. klasserommet og samspillet mellom lærer og elev og skolens læringsmiljø. Her 
vil arbeidet med organisatoriske forhold og ledelse gå hånd i hånd med den pedagogiske satsingen.  
Det legges i Utdanningssektoren stor vekt på å arbeide kunnskaps- og forskningsbasert, og det er de 
siste årene iverksatt en rekke satsinger i den hensikt å bedre læringsutbyttet for alle elever, dvs. en 
stadig bedre tilpasset opplæring.  
 
Vi vil nedenfor vise de viktigste, med særlig vekt på de som er iverksatt det siste året. 
 

1. Plan for kompetanseutvikling i skolen 2017/2018, vedtatt i hovedutvalg for utdanning 
23.05.17. 
 

2. Skedsmo kommunes realfagsstrategi ble utarbeidet i forbindelse med at Skedsmo fra 2016 
fikk status som realfagskommune. Denne er i brev av 26.04.17 fra Udir bekreftet videreført for 
kalenderåret 2018. Status som realfagskommune innebærer bl.a. statlig finansiert faglig og 
økonomisk støtte til lokalt nettverksarbeid. Viktige elementer i realfagssatsingen er: 
 

a. Lærende nettverk i barnehage og skole 
b. Kommunal læreplan i realfag og teknologiske fag, hvor begrepet tilpasset opplæring 

blir operasjonalisert, i form av nivådifferensiering. 
c. Lesson Study – kollegaobervasjon                                                                                                

Dette er en klasseromsbasert forskningsmodell for utvikling av lærernes 
profesjonalitet. Modellen skal hjelpe lærere å identifisere utfordringer ved elevenes 
læring. Lærerne skal blant annet studerer elever på tre ulike nivåer, og vurdere 
hvordan de best mulig kan legge opp undervisningen ut fra den enkelte elevs 
læreforutsetninger. Begrepet tilpasset er sentralt i modellen. 

d. Digital matematikk i 1. trinn (Dragonbox) 
Prosjektet startet opp skoleåret 2016/2017 på 10 av 11 barneskoler. Alle elever 
disponerer sitt eget nettbrett. Prosjektet er støttet med eksterne forskningsmidler, 
NIFU gjennomfører forskning på innovasjonsprosessen. Resultatene så langt er 
løfterike, og prosjektet videreføres neste skoleår. Verktøyet gjør det lettere å tilpasse 
undervisningen til den enkelte elevs nivå og læreforutsetninger.  

 
3. Tidlig innsats, økt lærertetthet på 1-4. trinn, 

Begynneropplæringen er skoleåret 2016/2017 styrket med ca. 20 årsverk. Målet er bedre 
læring og bedre tilpasset opplæring til flere. 

4. Opplæringstilbudet til evnerike barn/barn med stort læringspotensial. 
Det ble i 2016 startet et arbeid for å styrke tilbudet til den gruppen barn som har forutsetninger 
for å prestere på høyeste faglige nivå. Gruppen utgjør 10-15 % av elevmassen hvorav 2-5 % 
anses å ha ekstraordinært læringspotensial. En sentral del av satsingen er et 
kompetansehevingsprogram for lærere og skoleledere. Det vil videre bli utarbeidet en 
kommunal plan med tiltak for å følge opp og utfordre læringen hos barn med stort 
læringspotensial, og gi bedre tilpasset opplæring til denne gruppen. 
 

5. Nivå 2-tilbud til barn med nevropsykiatriske vansker 
Det gjøres et betydelig arbeid for å tilpasse opplæringen til alle elever i Skedsmo kommune. 
Likevel finnes det enkelte elever med behov for tilrettelegg utover det en vanlig skole kan 
tilby. Elever med rett til spesialundervisning i alle fag, med diagnosen utviklingshemming/ 
mental retardasjon, kan søkes av foreldrene inn på kommunens spesialskole, Frydenlund 
skole- og ressurssenter (FSR). Til tross for at det i dag tilbys god og faglig forsvarlig 
spesialundervisning i vanlig skole, og kommunen har et spesialskoletilbud, er det en liten 
gruppe elever som trenger et annet tilbud. Disse elevene har ofte store vansker med språklig 
og sosial samhandling. Om vanskene blir diagnostisert til å ligge innenfor autismespekteret 
eller ikke, eller om det dreier seg om store spesifikke språkvansker (pragmatiske vansker), er 
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ikke alltid lett å vurdere. Det vi vet er at disse elevene ligger innenfor normalvariasjonen i 
befolkningen, og ikke har diagnosen mental retardasjon. Et forsterket tilbud til denne 
elevgruppen på FSR, er derfor ikke aktuelt. Denne elevgruppen har behov for et forsterket 
opplæringstilbud i vanlig skole der de kan omgås jevnaldrende, tilhøre en klasse og samtidig 
ha et forsterket fagmiljø og ekstra ressurser tilgjengelig. Det ble skoleåret 2015/2016 iverksatt 
et slikt tilbud ved Asak skole for elever fra 5.-10. trinn. Et tilsvarende tilbud for elever på 1.-4. 
trinn er under planlegging på Vardeåsen skole. 
 

6. Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever 
Elever med minoritetsspråklig bakgrunn utgjør mellom 25 og 30 % av elevene i 
Skedsmoskolen. Kommunestyret behandlet en plan med tiltak for bedre språkopplæring for 
denne gruppen høsten 2016, sak 16/119. Planen beskriver en rekke tiltak for å bedre 
opplæring, og kommunestyret fulgte i budsjettbehandlingen opp planen med en 
bevilgning/rammeutvidelse på 10,5 mill. på årsbasis.  
 

7. Help start.  
Help Start er en opplæringsmetode i engelsk for dyslektikere, med målsetning om bedre 
tilpasset opplæring for denne gruppen elever. Dette tiltaket ble påbegynt forrige skoleår, og 
videreføres inneværende og kommende skoleår. Det gis kompetanseutvikling for lærere både 
på barnetrinnet og for ungdomstrinnet. 

 
8. Arbeidet med psykisk helse/folkehelse i skolen 

Et økende antall barn og unge strever psykisk. Barns møte med trygge og kompetente 
voksne er avgjørende for deres opplevelse av trivsel, trygghet og et godt psykososialt 
læringsmiljø som igjen er blant hovedbetingelsene for å mestre og lykkes faglig. 
Gjennom et nytt kompetansetiltak med lærerne som målgruppe er målet er gjenkjenne disse 
elevene og bli bevisst sine egne reaksjoner i møte med dem, og på denne måten skape en 
skole som bidrar positivt til barn og unges psykiske helse og læring gjennom trygge og 
kompetente voksne. Tiltaket ble igangsatt på fire skoler høsten 2016, og fortsetter på flere 
skoler i 2017.  

9. Som en av 37 skoleeiere, har Skedsmo kommune fra høsten 2015 deltatt i pilotering av 
ordningen med lærerspesialister. Fra høsten 2017 er ordningen utvidet til å omfatte 43 
skoleeiere, og Skedsmo kommune har fått godkjent til sammen 7 av 300 lærerspesialister 
totalt på landsbasis. Lærerspesialistordningen representerer en alternativ karrierevei i skolen 
hvor målet er at spesialistene skal utøve en veileder- og faglig lederrolle i skolen og 
lærerkollegiet. For Skedsmo kommune har lærerspesialistene et eget ansvar for å gi 
veiledning til andre lærere om tilpasset undervisningen innenfor sine fagområder (matematikk 
og lesning).  

 
 
Helge Dulsrud 
kommunaldirektør 
 
       Rannveig Strålberg 
       seniorrådgiver 
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ORIENTERING OM OPPFØLGING AV FYLKESMANNENS TILSYN PÅ 
STAV SKOLE 

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

1. Orientering om felles nasjonalt tilsyn 2016 – Stav skole og Skedsmo kommune 
som skoleeier, notat fra rådmannen. 

2. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen 
3. Brev fra Skedsmo kommune til Fylkesmannen 13.2.17 – Oppfølging etter 

felles nasjonalt tilsyn 
4. Brev fra Fylkesmannen til Skedsmo kommune 27.2.17 – Avslutning av tilsyn 

 
Saksframstilling: 
I sak 18/17 ba kontrollutvalget om å få en orientering om kommunens oppfølging 
etter Fylkesmannens tilsyn med Stav skole samtidig med utvalgets oppfølging 
forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring.  
 
I tilsynet har Fylkesmannen undersøkt skolens arbeid med elevens utbytte av 
opplæringen. 34 rettslige krav er undersøkt, og fem lovbrudd/korreksjonspunkter ble 
påpekt. Kommunen og Stav skole har gjennomført tiltak for å lukke avvikene. Se 
vedlagte notat fra rådmannen for informasjon om dette. Tiltakene er etter 
Fylkesmannens vurdering tilfredsstillende, og Fylkesmannen har avsluttet tilsynet 
med Stav skole og Skedsmo kommune. 
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DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 
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Orientering om felles nasjonalt tilsyn 2016 – Stav skole og Skedsmo kommune som 
skoleeier 
 
Vi viser til Kontrollutvalgets e-post av 15.3.2017, der det bes om en orientering om ovennevnte sak. 
 
Tema for tilsynet 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ført tilsyn med Stav skole og Skedsmo kommune som 
skoleeier. Tilsynet har vært en del av et Felles nasjonalt tilsyn. Det har vært innrettet mot skolens 
kjerneområde; arbeidet med elevenes utbytte av opplæringen. Tema for tilsynet på Stav skole og 
Skedsmo kommune som skoleeier har vært: 

 Skolens arbeid med opplæringen l 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 

 
Gjennomføringen 
Fylkesmannen åpnet tilsynet 27.9.2016. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner baserte seg på 
skriftlig dokumentasjon og intervjuer, herunder rektors og utvalgte læreres egenvurderinger. De 
gjennomførte også en spørreundersøkelse blant elevene på 9. og 10. trinn, og gjennomgikk noen 
elevmapper. Endelig tilsynsrapport forelå 3.1.2017 (vedlegg 1), og tilsynet ble avsluttet 27.2.2017. 
 
Fylkesmannens funn i tilsynet 
Fylkesmannen vurderte i alt 34 rettslige krav. Deres tilbakemeldingen i sluttmøtet 8.12.2016 var i all 
hovedsak gode, både når det gjeldt Stav skoles og skoleeiers praksis og systemer.  
 
I sin endelige tilsynsrapport konkluderte Fylkesmannen med at 29 av de 34 rettslige kravene var 
oppfylt. Fylkesmannen fant ingen lovbrudd knyttet til ordinær opplæring, herunder skoles arbeid med 
opplæring i fag, underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte og underveisvurdering som 
grunnlag for tilpasset opplæring. De fant heller ingen lovbrudd i skolens oppfølging av særskilt 
språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. 
 
Fylkesmannen vurderte også syv rettslige krav til skoleeiers system for å vurdere og følge opp at 
kravene bli etterlevd på skolene, og fant at seks av syv var oppfylt. Fylkesmannen mente at skoleeier 
skaffet seg tilstrekkelig informasjon om skolenes praksis, at skoleeier brukte informasjonen for å 
vurdere om skolenes arbeid var i samsvar med regelverket på områdene særskilt språkopplæring, 
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underveisvurdering og opplæringen i fag, og at skoleeier fulgte opp at skolene endret sin praksis der 
det var nødvendig.  
 
Fylkesmannen påpekte fem lovbrudd/korreksjonspunkter. De understreket i sluttmøtet at dette ikke 
var alvorlige lovbrudd, men at det var behov for noen justeringer i skolens og kommunens systemer. 
De fattet vedtak med pålegg om retting innen 1.3.2017, der Skedsmo kommune måtte: 

a) Se til at rektor sikrer at opplæringen samlet dekker individuelle opplæringsmål i individuell 
opplæringsplan (IOP) for elever med spesialundervisning.  

b) Se til at skolen synliggjør avvik fra Læreplanverket i vedtak om spesialundervisning og i IOP 
c) Se til at IOP har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra ordinære 

læreplaner 
d) Se til at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en 

vurdering av elevens utvikling ut ifra målene i IOP 
e) Bruke innhentet informasjon om elever med IOP til å vurdere om og sørge for at skolenes 

praksis er i samsvar med regelverket 
 
Kommunens oppfølging etter tilsynsrapporten 
Kommunen ga Fylkesmannen tilbakemelding om retting i brev av 13.2.2017 (se vedlegg 2):  
 
Stav skole har gjort følgende endringer:  

 Kvalitetssikring gjennom faste møter med spesialpedagogisk koordinator og lærere som har 
spesialundervisning gjennom året, der rektor også er til stede (fire møter i året) Møtene skal 
sikre at: 

o Opplæringen dekker alle de individuelle målene i elevens IOP  
o Både vedtaket og IOP-en er tydelige på eventuelle avvik fra læreplanverket  
o Årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling og måloppnåelse 

 Endringene er beskrevet i skolens årshjul 
 
Skedsmo kommunen som skoleeier har gjort følgende endringer:  

 Årlig møte på hver skole, der alle aktuelle spesialundervisningssaker drøftes med 
skolekontakt i PPA (nedfelt i kommunens rutine om spesialundervisning) Tema for møtet:  

o Elevenes utbytte av spesialundervisningen 
o Om den sakkyndige vurderingen et godt nok grunnlag til å fatte nytt vedtak 
o Om spesialundervisningen skal videreføres, justeres eller avsluttes 
o Elevenes utvikling ut fra målene i IOP og ev. behov for endringer 

 Hjelpetekst i kommunens mal for årsrapport (skriftlig oversikt over spesialundervisningen og 
elevens utvikling) som skal bidra til å sikre at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens 
utvikling ut ifra målene i IOP.  

 Presisering i kommunens rutine om saksbehandling ved enkeltvedtak om at det skal være 
tydelig beskrevet og begrunnet i vedtaket om spesialundervisning, dersom en elev skal ha 
avvik fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet.  

 
Avslutning av tilsynet 
Fylkesmannen vurderte kommunens tilbakemelding, og mente det var sannsynliggjort at lovbruddene 
i tilsynsrapporten var rettet. Fylkesmannen avsluttet dermed tilsynet med Stav skole og Skedsmo 
kommune, se deres brev av 27.2.2017 (vedlegg 3). 
 
Med hilsen 
 
Helge Dulsrud  
kommunaldirektør Rannveig Strålberg 
 seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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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 l fag

. underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

. underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisnlng

. vurdering av behov for særskilt språkopplæring

.  skoleeiers forsvarlige system forå 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  o  lærin i fa ”f. ka ittel 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 spesialundervisnlng og i IOP

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

ordinære læreplaner
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Underveisvurderin forå ke elevenes lærin sutb tte 'f. ka ittel 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 s stem for å vurdere 0 f l e 0 at kravene blir etterlevd 'f. ka ittel 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.

1http://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 ]f.

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 erå 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 forå 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
°  . . .

.  apningsmøte,interv1uer og lesmg 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  l  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. ltillegg 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.

Forå 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 l 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. Forklane læreren din iforrige skoleår hva som

 

var målene i faget, slik at du forstod hva du skulle 100 0% , ,,7,,77,,,,

lære? J
I  a

50.0% »"
o 83  %  svarte «Ja» I  Nei

o 17  %  svarte «Nei» Oleg/° ,, ,

2. Fikk du vite hva læreren la vekt på da arbeidet

ditt ifaget ble vurdert? 100.0% ,

. 68%svarteula» soo% _ , ,, "a
I  32  %  svarte «Nei» I  NEI

0,0%

3. Fortalte læreren deg underveis i opplæringen

hva du fikk til i faget? 100 0% ,,,,,  vi,",

'  50  %  svarte «Ja» I  Ja
. 50.0%  '

O  50  %  svarte «NEI» -  I  Nei

0.0% '
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4. Snakket læreren med deg underveis i

opplæringen  om hva du burde gjøre for  å  bli 100 0%

bedre i  faget?

, 50,0%
I 51  %  svarte «Nei»

o  49  %  svarte «Ja»
0,0%  * ,

5.  Fikk  du være med og vurdere arbeidet ditt i

faget, for eksempel hvordan du hadde gjort det i 100 0% WW, ,,

en oppgave, en framføring eller et prosjekt?

50.0%
'  52  %  svarte «Ja»

o  48  %  svarte «Nei»
0,0%  '

6. Fikk du være med og vurdere hvordan du

utviklet deg ifaget gjennom skoleåret? 100 D% 1

o 45  %  svarte «Ja» 50 0% ;

' 55  %  svarte «Nei»

o,o% WV

 

Ila

I Nei

I Nei

Ila

I 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 ifaget du svarte på ispørsmål  1-6? 100.0%

-  70  %  svarte «Ja»

'  30  %  svarte «Nei» 50,0%

0,0%

8. Snakket læreren med deg i denne samtalen om

hva du burde gjøre for  å  bli bedre i faget du 100 0%

svarte på i spørsmål  1-6?

0  63  %  svarte «Ja» 50'0%

'  37  %  svarte «Nei»

0,0%
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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 bekrefteri EVS rektors beskrivelse av organiseringen med faggrupper. Videre opplyser

lærene at det arbeides med  å  utvrkle 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

Iokale  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 idet enkelte faget.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.
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Rettslig krav 1.2 og 1.3

Rektor skal sikre at undervisningspersona/et 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 l  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 0 lærin en

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 viseri 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  l  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 forå 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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Grunnla et for vurderin

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 sko/e  2016/201 7  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

egenvurclering 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

Kom etansemålene  i  fa

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

Som omtalt ovenfor er dette nedfelt i skolens «Årshjul Stav sko/e  2016/2017  VFL  —

halvårsperspekti'v». 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 o lærin små! 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.

Ién 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 indivnduell 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 hari 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 B., 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 ferdigheteri 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/æreplanen».

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. Ifag/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 spesialunden/isning i områdene/fagene planlegging og organisering, lesmg/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 avwker 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 gikki 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.  §  S-S  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 viseri 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  l  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 opplæri'ngens (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  l  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

Kom etansemål 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  l  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 ihva 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 laereren 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 mestreri fagene, og veiledning i hva de må gjøre

for å øke sin kompetanse idet 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 fremoverrneldinger.

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

bruk i utviklingssamtaler med elevene. Dokumentet «Årshjul Stav sko/e  2016/2017  —  VFL

ha/vårsperspektiv» viser også at skolen har et system forå 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 forå 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 [:1 3—12.  Lærerne må sørge for at elevene involveres i

dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurdenngen.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Lærerne svarer  i  EVS at elevene noen ganger er med på å vurdere seg selv ut ifra kompetanse—
o o o . . . . o  .

malene. Eksempler  pa  dette  kan være handsopprekking I klassen etter  underVIsningen for a 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 [ 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 viseri EVS til skolens årshjul og svarer at elevene tår  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 ihalvårsvurderingen 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  l  faget, samt en fremovermelding.

Rektor skriver også  i  EVS at skolen fra dette skoleåret har lagt om formen for tilbakemeldinger

fra muntlig til skriftlig forå 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 ovewekt 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 l IOP er nådd eller

ikke. De skriver også at det er spesialpedagogisk ansvarlig som kontrollerer.

Tids unkt o ansvarli for årsra orten

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

fag/ærere/ressurs/ærere/kontakt/ærere»

Vi har også mottatt Skedsmo kommunes rutine 70 «Spesia/undervisning/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 n—år årsrapporten skal skrives. Det fremkommer i tillegg tydelig

m  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 utviklin i årsra orten

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 «de/vis 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 utvnkling 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 orn 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  bekrefler  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 sm

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 vurderingsarbend 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 forå 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.

Ide 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

Kartle in av elevenes ferdi heter 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 lEVS og intervjuer er det Fylkesmannens

vurdering at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter  i

norsk.

Kartle in av behov for morsmålso Iærin 0 eller tos råkli fa o lærin

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 «Vedtaksma/ 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 opplyseri 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. Isin 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 bliri 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 morsmålsopplænng 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

ferdigheteri 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 l 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 vurderlng 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 innhentin av informas'on

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 Iesing 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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Informas on om særskilt s råko lærin

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

Underveisvurderin

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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O lærin en i fa 0 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 rektorrnøte 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
Iærerundersøkelsen 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 kaitleggingsresultatene 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)

o 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  avwk  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 &  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 sko/en

gjør dette, er en forventning fra skoleeier etter tilsyn. Noen sko/er har hatt kontakt med

skoleeieri 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

dia/ogbasert 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 sko/en 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 prak5is som

ikke eri 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.
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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 5 60 d.

Frist for rettin 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 å 2—3, jf. forskrift til opplæringsloven åå 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 åå 5—1 og 5—5. Skedsmo kommune må i denne forbindelse

se til at:

b. skolen synliggjør avvik fra LK06 i vedtak om spesialunden/isning 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—5 og forskrift til opplæringsloven åå 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 å 13—10 og åå 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 kroppsøvingpdf

Vedlegg 3 - Stav skole  —1 Lokal læreplan matematikk.pdf

Vedlegg 4  -  Stav  skole - 1 Referat utviklingsteampdf

Vedlegg 5 — Stav skole  - 2  årshjul VFL Stavpdf

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 profetenepdf

Vedlegg 10  —  Stav skole  - 5  Periodeplan KRO dans.pdf

Vedlegg 11  —  Stav skole  - 5  Periodeplan KRO egentreningpdf

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. lårshjulpdf

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 spesialundewisning 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 spesialundervnsnlng ny versjon.pdf
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Vedlegg 33  — Stav skole — 12 eksempel på vedtak spestalundervisning tidligere versjon.pdf

Vedlegg 34 - Stav skole  -  13 Rutine for oppfølging av elever med enkeltvedtak IOP.pdf

Vedlegg 35  -  Stav skole - 13 Rutine 70  — spesialundewisning - spesialpedagogisk hjelp.pdf

Vedlegg 36  — Stav skole  — 3 FISKEN struktur på timepdf

Vedlegg 37  — Stav skole  —1 Lokal læreplan KRLE.pdf

Vedlegg 38  — Stav skole  —1 Lokal læreplan kroppsøvingpdf

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 - S 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  — S Periodeplan Matte tall og algebra.pdf

Vedlegg 46  — Stav skole  -  S Periodeplan MAL VFL Stav.pdf

Vedlegg 47  — Stav skole  — 5 Periodeplan MALZ VFL Stav.pdf

Vedlegg 48  — Stav skole  — B  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 styringsgruppapdf

Vedlegg 67 — Stav skole  —  19 Referat styringsgruppemøte 24.pdf

Vedlegg 68 - Stav skole  — 2 lårshjul 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 Eiårshjul 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 eårshjul 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 Skedsmoskolenpdf

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 bekymringpdf

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 språkopplæringpdf

Vedlegg 91 - Stav skole - 28 Rutine 82 - Særskilt språkopplæringpdf

Vedlegg 92 - Stav skole  -  29 Vedtaksmal særskilt språkpdf

Vedlegg 93  -  Stav skole  -  28 Rutine 82 - Særskilt språkopplæringpdf

Vedlegg 94 - Stav skole  -  28 Rutine 82  -  Særskilt språkopplæringpdf

Vedlegg 95 - Stav skole - 28 Rutine for oppfølging av elever med særskilt språkopplæringpdf

Vedlegg 96  — Stav skole  — 8 Kriterier for måloppnåelse KRLE bibel og profetenpdf

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 ?lårshjul VFL Stav.pdf

Vedlegg 106  — Stav skole  — 2 aårshjul 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 læringsmiljøetpdf

Vedlegg 4  — Skedsmo kommune  —  Plan  for individuell vurdering — vurdering for læring.pdf

Vedlegg S  -  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 språkopplæringpdf

Vedlegg 5  — Stav skole  —  28 Rutine for oppfølging av elever med særskilt språkopplæringpdf

Vedlegg 6  -  Stav skole  -  30 agenda for kommunalt tilsyn.pdf

Tilleggsdokumentasjon mottatt fra rektor og fra skoleeier

. Mal for fag- og utviklingssamtaler ved Stav skole

. Rutine 42  —  Saksbehandling ved enkeltvedtak

.  Skoleeiers e—postsvar 15. november  2016;  om skoleeiers forsvarlige system

. Skoleeiers e-postsvar 18. november  2016,  med mal for ledersamtale i Skedsmo kommune

. Rektors notat 21. november  2016; om kartlegging av elever med behov for særskilt

språkopplæring
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DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 
  2016/11499 Rannveig Strålberg,  13.02.2017 

 
 
Oppfølging etter felles nasjonalt tilsyn – Stav skole og Skedsmo kommune 
 
Viser til tilsynsrapport av 3.1.2017 etter Felles nasjonalt tilsyn 2016 ved Stav skole og Skedsmo 
kommune som skoleeier.  
 
Vi erklærer med dette at de ulovlige forholdene påpekt i Fylkesmannens tilsynsrapport, er rettet.  
 
Fylkesmannen har også bedt om en kort redegjørelse for hvordan lovbruddene er rettet: 
 
Endringer Stav skole har gjennomført: 
Skolen har lagt om sin rutine for oppfølging av elever med en individuell opplæringsplan. Rektor skal 
delta på fire møter med spes.ped.-koordinator og lærere som har spesialundervisning. På møtene vil 
det være en full gjennomgang av opplæringen knyttet til de individuelle opplæringsmålene til den 
enkelte elev. På ett av møtene vil også en representant fra Pedagogisk psykologisk avdeling delta.  
 
Møtene skal sikre at opplæringen dekker alle de individuelle målene i elevens IOP. Gjennomgangen 
skal også sikre at både vedtaket og IOP-en fremstår tydelige på eventuelle avvik fra LK06, og 
eventuelt hvilke kompetansemål i hvilke fag/områder eleven skal ha avvik fra. Det må også komme 
tydelig frem dersom eleven skal ha færre kompetansemål i de aktuelle fagene/områdene, og dersom 
det er hente mål fra lavere hovedtrinn. Vi viser til rettslig krav rettslig krav kapittel 3, punkt 1.4 
og 1.5 (rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle individuelle opplæringsmål i IOP) 
og rettslig krav kapittel 5, punkt 2.11 (skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer 
at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut ifra målene i IOP). 
 
Møtene skal også sikre at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling og 
måloppnåelse. Der eleven ikke har nådd målene i IOP-en, skal det beskrives hvilke områder eleven 
har nådd, og hva eleven må jobbe mer med for å nå målet. Vi viser til rettslig krav kapittel 3, 
punkt 1.8 (innholdet i IOP skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 
opplæringen, og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06) og rettslig krav kapittel 3, punkt 1.9 
(IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære 
læreplaner). 
 
I Stav skoles årshjul vil dette innebære: 

1. Oppstartsmøte med rektor, spes.ped.-koordinator og samtlige lærere som skal ha 
spesialundervisning, med gjennomgang av sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og utarbeidelse 
av IOP. En av skolens planleggingsdager på høsten. 

SKSKEDSMO KOMMUNE 
Rådmann 
Utdanningssektoren 
 

POSTADRESSE 
Postboks 313  2001 Lillestrøm 
 
BESØKSADRESSE 
Jonas Lies gate 18 Lillestrøm 

SENTRALBORD 
66 93 80 00 
 
TELEFAX 
 

 

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 
Postboks 8111 Dep. 
0032 OSLO 
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2. Underveismøte med rektor, spes.ped.-koordinator og samtlige lærere som har 
spesialundervisning, med vekt på opplæringen knyttet til målene i elevens IOP. Des/jan. 

3. Underveismøte med rektor, spes.ped.-koordinator og en representant fra PPA med en full 
gjennomgang av opplæringen knyttet til vedtak og IOP for samtlige elever med 
spesialundervisning. Jan/feb. 

4. Avslutningsmøte med rektor, spes.ped.-koordinator og samtlige lærere som har hatt 
spesialundervisning, med fokus på utarbeidelsen av årsrapport knyttet til mål og 
måloppnåelse.  

 
Endringer Skedsmo kommune som skoleeier har gjennomført: 
 
Vi viser til rettslige krav  

 Kapittel 7, pkt. 1.5 og 1.6: Skoleeier bruker ikke informasjonen om skolenes arbeid med 
opplæring for elever med IOP til å vurdere om skolens arbeid er i samsvar med 
regelverket, og  

 Kapittel 3, punkt 1.4 og 1.5 (rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle 
individuelle opplæringsmål i IOP) og rettslig krav kapittel 5, punkt 2.11 (skolen må ha 
en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av 
elevens utvikling ut ifra målene i IOP). 

 
Fra og med dette skoleåret er det innført et system med et årlig møte på hver skole, der alle aktuelle 
spesialundervisningssaker på skolen drøftes med skolekontakt i Pedagogisk psykologisk avdeling. 
Dette er nedfelt i kommunens rutine 70 om spesialundervisning, se tidligere innsendt rutine. Tema for 
møtet er blant annet elevenes utbytte av spesialundervisningen, om den sakkyndige vurderingen et 
godt nok grunnlag til å fatte nytt vedtak, og om spesialundervisningen skal videreføres, justeres eller 
avsluttes. I dette møte vil det blant annet gjøres en vurdering av elevenes utvikling ut fra målene i 
IOP og ev. behov for endringer.   
 
I tillegg er det gjort en endring i mal for årsrapport, der det er tatt inn en hjelpetekst til den som skriver 
årsrapporten. Det er tydeliggjort krav til begrunnelse ved vurdering av eleven måloppnåelse:  
 
«Måloppnåelse: ja/nei.  
Hvis ja – Gi retning for nytt mål. Hva vil neste utviklingssteg være? Kan området avsluttes?  
Hvis nei – Begrunn nærmere. Ikke/delvis måloppnåelse er tegn på at målet er for omfattende eller for 
lite presist, og derfor bør justeres eller tas ut.» 
 
Vi viser til rettslige krav  

 Kapittel 7, pkt. 1.5 og 1.6: Skoleeier bruker ikke informasjonen om skolenes arbeid med 
opplæring for elever med IOP til å vurdere om skolens arbeid er i samsvar med 
regelverket, og 

 Kapittel 3, punkt 1.8 (innholdet i IOP skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder 
innholdet i opplæringen, og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06) og rettslig krav 
kapittel 3, punkt 1.9 (IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring 
avviker fra ordinære læreplaner). 

 
Det er gjort endringer i kommunens rutine 42 om saksbehandling ved enkeltvedtak, for å tydeliggjøre 
krav til begrunnelse i vedtaket når det gjøres avvik fra LK06:  
«Det skal også være tydelig beskrevet og begrunnet i vedtaket, dersom en elev skal ha avvik fra 
kompetansemålene i Kunnskapsløftet:  

 Dersom det skal gjøres bortvalg av kompetansemål, beskriv hvilke hovedområder i faget som 
berøres (f.eks. kan bortvalg av mål som forutsetter evne til vurdering og sammenligning være 
aktuelt for noen elever med autismespektervansker).  
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 Dersom eleven i noen fag skal ha opplæring etter kompetansemål på lavere trinn, må dette 
spesifiseres (hvilke hovedområder og hvilket trinn). 

 Dersom eleven skal følge deler av den ordinære opplæringen i et fag, må dette spesifiseres i 
vedtaket.» 

Vi vil også tydeliggjøre dette i kommunens mal for vedtak om spesialundervisning, med en 
henvisning til rutine 42. 
 
For øvrig er de avdekkede lovbruddene diskutert i Pedagogisk psykologisk avdeling. Avdelingen vil 
gå gjennom og vurdere endringer og presiseringer i sin mal for sakkyndig vurdering, knyttet til 
vurderinger og beskrivelser når det anbefales avvik fra LK06. Lovbruddene vil også være et tema i 
kommunens nettverk for spesialpedagogikk og på rektormøte, samt på dialogbasert tilsyn med 
skolene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Dulsrud  
kommunaldirektør Rannveig Strålberg 
 seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Kopi til: 
Stav skole v/rektor 
PPA v/avdelingssjef 
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”Role/1149‘s
»... Fyl kes m  a n n  en Barnehage- og utdanningsavdelingen

 

'  i Oslo  og Akershus Tordenskiolds  gate 12
Postboks 8111  Dep,  0032 OSLO
Telefon  22 00 35 00
fmoapostmottakgfylkesmannen.no
www fmoano

 

Skedsmo kommune Organisaspnsnummer NO 974 761 319

Deres  ref.:  2016/11499

' 3  ”& Deres dato. 1302,2017
POStbOI-(S ' l- Var ref” 2017/108—4  FM—BUA

2001  Lillestrøm Saksbehandler: Jan Petter Nielsen
Direktelelefon.  22 00 38  14

Dato:  27.02.2017

Avslutning av felles nasjonalt tilsyn 2016 ved Stav skole

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden fra 27.  septembcr 2016  og frem til dags dato
ført tilsyn med Skedsmo kommune  — Stav skole. Tema for tilsynet var «Skolens arbeid med
elevenes utbytte av opplæringen».

l endelig tilsynsrappon datert 3. januar  2017  fikk Skedsmo kommune frist til  å  rette lovbruddene
som ble avdekket i tilsynet, og til  å  gi tilbakemelding til Fylkesmannen, jf. kommuneloven  §  60 d.
Fristcn  var 1.  mars 2017.

Fylkesmannen har mottatt tilbakemelding fra Skedsmo kommune i brev av  13.  febmar 2017.

Vi har vurdert kommunens tilbakemelding og mener det er sannsynliggjort at lovbruddene i
tilsynsrapporten er rettet.

Fylkesmannen tar kommunens erklæring til etterretning. og vi anser felles nasjonalt tilsyn  2016

med Skedsmo kommune  — Stav skole som avsluttet.

Med hilsen

Grethe Hovde Parr
utdanningsdirektør Jan Petter Nielsen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Stav skole Øvre Ryensvei 46  2013  Skjetten
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Arkivsak-dok. 16/00111-14 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM 1. TERTIALRAPPORT 2017 

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

1. tertialrapport 2017, kommunestyresak 17/102: 
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1656  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om økonomirapportene hvert tertial. 
Rapporten ble behandlet i formannskapet den 24. mai og skal behandles i 
kommunestyret den 14. juni. 
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Arkivsak-dok. 15/00244-20 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA BARNEVERNET 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har gjennom lengre tid fått jevnlige orienteringer om barnevernet og 
arbeidet med å utvikle tjenesten etter Fylkesmannens tilsyn. Kontrollutvalget besluttet 
på denne bakgrunn i årsplanen for 2017 å besøke barneverntjenesten. Avdelingssjef 
Ragnhild M. Ottestad og barnevernleder Bente Nederberg vil gi en orientering og 
svare på kontrollutvalgets spørsmål. Utvalget vil også få en omvisning i barnevernets 
lokaler. 
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Arkivsak-dok. 16/00120-11 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8.5.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 8.5.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 08.05.2017 kl. 08:00 
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, leder 

Øyvind Skaarer, nestleder 
Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum 
Elin Garcia (fraværende kl. 9.50 – 10.40, delvis under 
behandlingen av sak 31, fraværende under sak 32 – 33 og 
deltok fra vedtak i sak 35). 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Økonomidirektør Erik Nafstad under sak 30 og 31. 

Regnskapssjef Hilde Aanerud under sak 31. 
Fra Romerike revisjon møtte daglig leder Nina Neset frem til 
sak 37. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland 
møtte under sak 29 - 31, Avdelingsleder forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll Oddny R. Nordvik fra sak 32 – 36.  

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 30, 29, 31, 32 – 37. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

29/17 16/00120-9 Godkjenning av protokoll 3 

30/17 
16/00111-
12 

Orientering om resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen 2017 

4 

31/17 16/00063-6 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning 2016 Skedsmo kommune 

5 

32/17 17/00040-5 
Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet og 
Sørum kommuner 

6 
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33/17 
16/00029-
41 

Henvendelse angående oppfølging av 
lovlighetskontroll 

7 

34/17 
16/00034-
18 

Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - oppfølgende 
undersøkelse 

8 

35/17 15/00270-9 Orientering fra revisor 9 

36/17 
16/00033-
22 

Referater 10 

37/17 
15/00218-
27 

Eventuelt 11 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 12. 
 
 
Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget 
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Saker til behandling 

29/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 29/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.4.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.4.2017 godkjennes. 
 
[Lagre]  
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30/17 Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 30/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Økonomidirektør Erik Nafstad orienterte om resultatene fra medarbeider-
undersøkelsen på et overordnet nivå, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
Skedsmo har gått over til å måle medarbeidertilfredshet med 10-faktorundersøkelsen 
fra 2017.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
[Lagre]  
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31/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2016 Skedsmo kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 31/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomidirektør Erik Nafstad la frem hovedtallene i regnskapet og svarte på 
kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland gikk gjennom arbeidet med 
revisjon av årsregnskapet 2016 og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Utvalget drøftet utkast til uttalelse. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber Romerike revisjon komme tilbake med informasjon om avvik av 
ikke vesentlig art og avvik på særattestasjoner i neste møte.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2016 vedtas med de 
endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 
 
[Lagre]  
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32/17 Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet og Sørum 
kommuner 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 32/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon velges som revisor for fellesnemda. 
Dette ligger innenfor dagens revisjonsoppdrag.  
 
 
Møtebehandling 
Leder la frem saken. Utvalget drøftet saken. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon velges som revisor for fellesnemda. 
Dette ligger innenfor dagens revisjonsoppdrag. 
 
[Lagre]  
 
  



43/17 Godkjenning av protokoll - 16/00120-11 Godkjenning av protokoll : Utkast til protokoll Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017

 7  

 
33/17 Henvendelse angående oppfølging av lovlighetskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 33/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av kommunestyrets behandling av saken 
10.5.17 
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 
 
[Lagre]  
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34/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - oppfølgende 
undersøkelse 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 34/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for undersøkelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny Nordvik la frem 
planen. Hun gjorde oppmerksom på at det er usikkerhet om timeestimatet på 350 
timer. Revisor vil holde kontrollutvalget orientert om dette underveis.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for undersøkelsen. 
 
[Lagre]  
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35/17 Orientering fra revisor 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 35/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om at de vil sette ned en arbeidsgruppe for å revidere de tre 
kommunene som skal slå seg sammen; Skedsmo, Fet og Sørum. Det ble videre 
orientert om oppstart av forvaltningsrevisjon på internkontroll, og om arbeidet med 
etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold mv. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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36/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 36/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet sakene til neste møte. 
Leder orienterte om referatet fra kontrollutvalgsledermøtet mellom Skedsmo, Sørum 
og Fet 4.4.2017 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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37/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 08.05.2017 37/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn 
 
 
Møtebehandling 
Leder tok opp om utvalget bør ha et fast punkt på sakskartet med status på 
kommunesammenslåing.  
 
Vedtak  
Utvalget kommer tilbake til spørsmålet om utvalget bør ha et fast punkt på sakskartet 
med status på kommunesammenslåing i neste møte i egen sak. 
 
Utvalget vil drøfte bestilling av en bredere sak på medarbeiderundersøkelsen 2017 i 
neste møte.  
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00016-7 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

DRØFTING AV BESTILLING AV EN BREDERE SAK KNYTTET TIL 
MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksframstilling: 
I forrige møte fikk kontrollutvalget en orientering om medarbeiderundersøkelsen 2017 
(sak 30/17), og besluttet å drøfte bestilling av en bredere sak på undersøkelsen i 
dette møtet. 
 
Under behandling pekte utvalget på at det kan være ønskelig å få ytterligere innsikt i 
undersøkelsen ned på et lavere nivå i organisasjonen, hvordan utvikling har vært 
over tid (de siste tre årene) samt hvordan tidligere funn følges opp. Det kan også 
være aktuelt å se sykefraværstall på avdelingsnivå i den samme perioden samt på 
turn over. Hvorvidt det er forskjeller på hel/deltid og på første- og andrelinje-tjenesten 
er også aktuelt.  Utvalget lurte også på om det jobbes det med denne undersøkelsen 
i andre utvalg i kommunen. 
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Arkivsak-dok. 16/00029-47 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE ANGÅENDE LOVLIGHETSKONTROLL – UTSATT 
SAK 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Se sak 33/17: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/komplett_innkalling__skedsmo_kontr
ollutvalg_08.05.2017.pdf  
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok i møtet 8. mai å utsette behandlingen av saken fordi saken 
skulle til behandling i kommunestyret 10.mai. Kommunestyret behandlet 
Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklage – konsekvenser i sak 17/52, se 
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1655/112642  
 
Glenn Simon Nerdal (FrP) fremmet under behandlingen følgende forslag: Skedsmo 
foretar en helhetlig og fullstendig gjennomgang av kommunens boligsosiale politikk 
med sikte på likebehandling og ikke diskriminering. Kommunestyret fattet vedtak om 
å sende forslaget over til formannskapet. 
 
Kontrollutvalget må vurdere om henvendelsen skal tas til behandling og eventuelt på 
hvilken måte. 
 
Bakgrunn for saken: 
Skedsmo kommunestyre behandlet i møte den 30.03.2016 sak «Akseptert 
husleienivå for leie av boliger til vanskeligstilte». Det ble fattet følgende vedtak: 

1. Skedsmo kommune kan i enkelte saker akseptere et høyere husleienivå for 
flyktninger som bosettes etter avtale med IMDi.  
Vedtatt med 35 stemmer (V, A, H, KrF, FRBBL) 

2. For å sikre at det finnes hensiktsmessige boliger til en overkommelig pris i et 
presset boligmarked bes rådmannen utrede mulighetene for å bygge 
kommunale boliger i ulike deler av Skedsmo kommune. Utredningen må blant 
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annet belyse kostnader, mulige tilskuddsordninger, tidsperspektiv for 
realisering, tilgjengelige tomter, og geografisk spredning. 
Vedtatt med 41 stemmer (A, H, V, SV, SP, PP, FRBBL, MDG, KrF)» 

 
Den 13.04.2016 fremmet Fremskrittspartiets representanter i kommunestyret en 
anmodning om lovlighetskontroll av vedtakets punkt 1 til Fylkesmannen, se vedlegg. 
Fylkesmannen konkluderer med at vedtakets punkt 1 bryter derfor med 
diskrimineringsforbudet, og kjenner vedtakets punkt 1 ugyldig. Fylkesmannens 
vurdering er vedlegg 2 til saken. 
 
Sak 17/97 Fylkesmannens avgjørelse av lovlighetsklage - konsekvenser ble 
behandlet i formannskapet den 26.4. 2017 og vil bli behandlet i kommunestyret 10.5. 
2017. Rådmannen redegjør for kommunens praksis i slike saker, og skriver bl.a. i 
saksfremlegget «Rådmannen konstaterer at saksframstillingen og vedtakets ordlyd ikke 
har vært tydelig nok for å sikre en entydig forståelse av sakens intensjon og innhold. 
Sakens tema er komplisert og kan bli detaljorientert, og fremstillingen har gitt grunnlag 
for tvil. Dette er beklagelig, da intensjonen hele tiden har vært å forankre en lovlig praksis 
som ikke skal være diskriminerende.» Videre står det «Det er rådmannens vurdering at 
dagens praksis ligger, og har ligget, innenfor rammene som er gitt i regelverket og 
gjeldende retningslinjer.» Saken finnes som lenke i vedlegg 3. 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Skedsmo FrP i sakens anledning, 
hvor kontrollutvalget bes vurdere å undersøke følgende problemstillinger: 

1. Omfang av praksis etter vedtak i K sak 35/16 Akseptert husleienivå for leie av 
boliger til vanskeligstilte (16/2392) 

2. Praksis før vedtak i K sak 35/16 og før iverksettelse av det aktuelle vedtaket, 
(evt også omfang dersom det var samme praksis som skissert i vedtak i K sak 
35/16). 

3. Kommunens praktisering av likhetsprinsippet innenfor andre tjenesteområder  
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Arkivsak-dok. 17/00016-6 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Vedlegg:  
Reglement for kontrollutvalget – forslag til behandling 19.6.2017 

Saksframstilling: 
Ordføreren har gjort kontrollutvalget oppmerksom på at utvalget ikke har et eget 
reglement. Dette er bakgrunnen for at det legges frem en sak med forslag til 
reglement for utvalget. 

Forslaget tar utgangspunkt i kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg 
og kontrollutvalgsforskriften. Reglementet er nokså detaljert, og gir en god 
ramme for kontrollutvalgets mandat og arbeid. Sekretariatet ber kontrollutvalget 
særlig drøfte følgende:

• Bør det reglementsfestes at leder og flertall av utvalgets medlemmer skal  
velges fra opposisjonen? Dette er praksis i dag. Det går allikevel lenger enn lov/
forskrift, og må drøftes i utvalget. Se § 3.1, siste setning i forslaget til reglement 
(merket med gult).
• Skal det stå i reglementet at kontrollutvalget skal påse at det i kommunen 
er etablert rutiner for oppfølging av politiske vedtak? Dette ligger implisitt i 
utvalgets oppgaver i dag med hensyn til blant annet forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll etc. Tas det inn i reglementet, går også lenger enn lov/forskrift 
og kan tolkes til å gjelde alle politiske vedtak. Se § 5.1 k i forslag til reglement 
(merket med gult).
• Bør reglementet også omfatte regler for høring, eller er det 
hensiktsmessig å utforme egne retningslinjer for det? Når det gjelder høring, er 
det aktuelt å vurdere publisitet, meroffentlighet og bevis-umiddelbarhet opp mot 
forsvarlig saksbehandling og ivaretakelse av det kontradiktoriske prinsipp basert 
på skriftlig dokumentasjon.

Dette er en omfattende sak. Det legges derfor opp til at utvalget drøfter utkastet 
og kommer med innspill i dette møtet, og at saken ferdigbehandles i neste møte.

Kontrollutvalget foretar en første drøfting og kommer tilbake til saken i neste møte.



REGLEMENT FOR 

KONTROLLUTVALGET 

I SKEDSMO KOMMUNE 
Vedtatt av Skedsmo kommunestyre [dato] i [sak nr/år] 

§ 1 Formål 

 1. Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til å sikre den allmenne tillit til at 
de kommunale oppgavene blir ivaretatt på best mulig måte ved blant annet å påse:  

  at administrasjonen bruker kommunens ressurser til å løse oppgaver som 
samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

 at ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området 

 at lover og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen 
 at kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 
 at resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetning 
 at etiske hensyn ivaretas og etiske retningslinjer etterleves 

 2. Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 
 3. Kontrollutvalget skal være et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med 

høy integritet. 
  
§ 2 Virkeområde 

 1. Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med 
forvaltningen i samsvar med lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og 
fylkeskommuner (koml.) kapittel 12 og forskrift 15.juni 2004 nr.905 om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

 2. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker. 
  
§ 3 Valg og sammensetning 

 1. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer med varamedlemmer. 
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer. Leder og flertall av utvalgets medlemmer skal velges 
fra opposisjonen.  

 2. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap, medlem og varamedlem av hovedutvalg, medlem og varamedlem av 
kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem og varamedlem av 
kommunestyrekomité etter koml. § 10 a og ansatte i kommunen, jf. koml. § 77 nr.2. 

 3. Hvis valg av kontrollutvalg avgjøres ved flertallsvalg, skal hvert kjønn være 
representert i utvalget med minst 40 pst. Hvis valget avgjøres ved forholdsvalg, skal 
hvert kjønn være representert med minst 40 pst. på listeforslagene. 

 4. Valg til kontrollutvalg skal skje på det konstituerende kommunestyremøte etter valg 
av formannskap og valg av ordfører og varaordfører, jf. koml. § 17 nr.2. 

 5. Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved 
utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget, skal det foretas nyvalg av 
samtlige medlemmer. 

  
§ 4 Representasjon 

 1. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets 
saker behandles, jf. koml. § 77 nr.1 

 2. Utvalgets leder eller den utvalget bemyndiger, representerer utvalget utad og ivaretar 
kontakt med media når det skal gis uttalelser på vegne av kontrollutvalget 



  
§ 5 Kontrollutvalgets oppgaver 

 1. Kontrollutvalgets oppgaver innebærer blant annet: 
 a. forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning 
 b. påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte  
 c. gi uttalelse om kommunens årsregnskap 
 d. påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 
 e. påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon 
 f. påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens egne selskaper 

og dens eierinteresser i andre foretak og selskaper, herunder å kontrollere om 
den som utøver kommunens eierinteresser gjør det i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 g. utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for valgperioden 
 h. utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll for valgperioden 
 i. rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 

selskapskontroller og andre saker som kontrollutvalget har undersøkt 
 j. påse at kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp 
 k. påse at det i kommunen er etablert rutiner for oppfølging av politiske vedtak 
 l. utarbeide en årsplan for den planlagte tilsyns- og kontrollvirksomheten i 

løpet av året 
 m. årlig utarbeide en årsrapport for den samlede tilsyns- og 

kontrollvirksomheten som er utført 
 n. bli varslet om generalforsamling, møte i representantskap eller tilsvarende 

organ i selskap eller foretak kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap. 

 o. forestå løpende tilsyn med oppdragsansvarlig revisor 
 2. Kontrollutvalget har myndighet til å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon 

og plan for selskapskontroll som kommunestyret har vedtatt for planperioden 
 3. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt. 

Kontrollutvalget kan likevel uttale seg dersom politiske utvalg med 
beslutningsmyndighet har truffet eller er i ferd med å treffe vedtak som er i strid med 
lov, regelverk, kommunale planer eller sentrale styringsverktøy  

 4. Kommunestyret kan pålegge utvalget å iverksette gransking. Kontrollutvalget kan 
også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og gransking blant annet i 
forbindelse med mistanke om uregelmessigheter eller misligheter. 

 5. Kontrollutvalget kan og bør ta opp saker på eget initiativ og etter innspill fra andre. 
Før det settes i gang reelle undersøkelser skal kontrollutvalget vurdere om slike 
saker ligger innenfor utvalgets kompetanseområde. 

 6. Kontrollutvalgets møter kan legges til virksomheter som et ledd i utvalgets løpende 
tilsyns- og kontrollarbeid. 

  
§ 6 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 

 1. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i 
interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. 
Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget 

 2. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, 
foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 3. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egen sekretær for å ivareta 
sekretærfunksjonen for kontrollutvalget, delta i interkommunalt samarbeid om 
sekretærfunksjon eller inngå avtale med annen sekretær. Vedtaket treffes etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 



 4. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette sekretærfunksjonen, foretar 
kommunestyret selv valg av sekretær for kontrollutvalget etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 

 5. Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for det samlede kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets budsjett skal følge formannskapets 
innstilling til kommunestyret. Oppdragsansvarlig revisor avgir innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

  
§ 7 Møteprinsippet. Møtebok 

 1. Kontrollutvalget behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 
 2. Det skal føres protokoll over forhandlingene i kontrollutvalget. Protokollen skal 

blant annet inneholde opplysninger om dato, tid og sted, møtende medlemmer, 
meldte forfall, ikke meldte forfall, møtende varamedlemmer, andre møtende, hvilke 
saker som ble behandlet, i hvilken rekkefølge sakene ble behandlet, hvilke 
avgjørelser som ble truffet og avstemningsresultat. 

 3. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal 
avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det 
samme gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabil. 

 4. Medlemmer av kontrollutvalget kan kreve inntatt i protokoll en kort begrunnelse for 
sitt standpunkt i en sak. Begrunnelsen må fremsettes i møte slik at den er en del av 
forhandlingene. 

 5. Protokollen skal godkjennes i påfølgende møte og sendes ut sammen med 
innkallingen. Godkjent protokoll signeres av utvalgets leder på vegne av 
kontrollutvalget. 

 6. Særutskrifter fra kontrollutvalgets møter skal sendes rådmann eller 
oppdragsansvarlig revisor, i de tilfeller det fattes vedtak som vedkommende skal 
følge opp. 

 7. Saksdokumentene oppbevares i samsvar med arkivlovgivningen, og skal gjøres 
tilgjengelig digitalt for de folkevalgte og for allmennheten. 

  
§ 8 Møteoffentlighet 

 1. Kontrollutvalgets møter holdes som hovedregel for åpne dører. 
 2. Møtet skal likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er  
 a. underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. koml. § 31 nr.2, jf. fvl. § 13 første ledd 

nr. 1 
 b. som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, jf. koml. § 31 nr.3 
 c. når hensynet til personvern krever det, jf. koml. § 31 nr.4, eller 
 d. når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil 

komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig 
innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg 
verksemd (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument, jf. koml. § 31 
nr.5 

 3. Hvis utvalgets leder eller utvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte 
holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte, jf. koml. § 31 a 

  
§ 9 Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse 

 1. Møte i kontrollutvalget skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, 
og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 

 2. Utvalgets leder setter opp sakliste i samråd med sekretær for det enkelte møte. 
Innkalling til møtet skal sendes elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 
oppdragsansvarlig revisor med høvelig varsel, minst 5/6/7 (virke)dager før møtet. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2006-05-19-16


Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 
saksdokumenter. 

 3. Rådmann får normalt innkalling med sakliste til orientering, og møter kun etter 
særskilt innkalling. Rådmannen eller dennes stedfortreder kan bli innkalt til utvalgets 
møter for å orientere om en sak eller gi opplysninger i konkrete tilfelle. I tilfelle 
utvalget ønsker å innkalle andre ansatte i kommunen enn rådmannen, skal det sendes 
forespørsel til rådmannen om dette. Rådmannen kan la seg representere av 
fullmektig når vedkommende finner dette høvelig og utvalgets leder ellers 
samtykker. 

 4. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. Møte i kontrollutvalget skal kunngjøres på 
hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller 
delvis lukket etter koml. § 31. 

 5. Møter i kontrollutvalget ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, 
velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

 6. Ordfører eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i utvalgets møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak 
som angår ordførerens personlige forhold behandles. 

 7. Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår revisors personlige forhold eller 
revisjonsordningen behandles. 

8. Generelle saksbehandlingsregler/møteregler som følger av Reglement for Skedsmo 
kommunestyre gjelder tilsvarende for kontrollutvalget. 

  
§ 10 Vedtaksførhet 

 1. Kontrollutvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har 
vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak, jf. koml. § 
33. Utvalget medlemmer har plikt til å stemme i alle saker. 

  
§ 11 Inhabilitet 

 1. Når det blir spørsmål om et medlem er inhabil, skal medlemmet fratre under 
behandlingen av spørsmålet. Dersom et medlem vet at vedkommende vil være eller 
kan bli inhabil, må vedkommende melde i fra om dette på forhånd slik at 
varamedlem kan bli innkalt. Koml. § nr. 3 og 4, jf. fvl. § 6 gjelder tilsvarende. 
Avgjørelsen protokollføres hvor hjemmel for avgjørelsen skal fremgå av 
protokollen. 

  
§ 12 Endring av saksliste. Forespørsel 

 1. Kontrollutvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av 
en sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført 
på saklisten, hvis ikke utvalgets leder eller 1/3 av de møtende medlemmene 
motsetter seg dette. 

 2. Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke 
står på saklisten. 

  
§ 13 Avstemninger 

 1. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet 
er møteleders stemme avgjørende. 

  
§ 14 Innhenting av opplysninger 



 1. Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det 
finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 

 2. Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kan delegeres til utvalgets 
leder eller sekretær. 

  
§ 15 Rapportering 

 1. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
 2. Kontrollutvalget har innstillingsrett i blant annet følgende saker: 
  plan for forvaltningsrevisjon 
  rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner 
  plan for selskapskontroll 
  rapporter fra gjennomførte selskapskontroller 
  rapportering om saker som ikke er fulgt opp av administrasjonen 
 3. I de saker hvor kontrollutvalget har særskilt innstillingsrett, skal saken ha vært 

forelagt rådmann til uttalelse før endelig avgivelse. 
 4. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

 5. Kontrollutvalget kan uttale seg i saker det får seg forelagt eller i saker utvalget selv 
velger å behandle. 

 6. Det skal årlig utarbeides årsrapport for den samlede tilsyns- og kontrollvirksomheten 
som legges frem for kommunestyret. 

  
§ 16 Taushetsplikt 

 1. For kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer og dets sekretariat gjelder 
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. fvl. § 13 mv. 

  
§ 17 Revisjon 

 1. Kontrollutvalget skal se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 2. Romerike Revisjon IKS (RRI) er oppdragsansvarlig revisor for Skedsmo kommune. 
 3. Oppdragsansvarlig revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 
 4. Rådmann er pliktig til å rapportere eventuelle mistanker om uregelmessigheter, 

mislighold eller mulige avvik til revisjonen, som på sin side har plikt til å rapportere 
dette videre til kontrollutvalget 

 5. Henvendelser fra kontrollutvalget eller sekretær til revisjonen, skal skje til 
oppdragsansvarlig revisor hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 

  
§ 18 Sekretariat 

 1. Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretærbistand som til enhver 
tid tilfredsstiller utvalgets behov. 

 2. Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) ivaretar sekretærfunksjonen for 
kontrollutvalget. 

 3. Sekretariatet skal påse at de saker som skal behandles av kontrollutvalget er 
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

 4. Sekretariatets oppgaver omfatter blant annet: 
  Tilrettelegging av og innkalling til møter i kontrollutvalget 

 Utarbeide og sende ut møteinnkalling med saksdokumenter 
 Skrive og sende ut protokoll fra kontrollutvalgets møter 



 Påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling  
 Følge opp kontrollutvalgets vedtak og vedtak i kommunestyret som bygger på 

innstillinger fra kontrollutvalget  
 Oppdatere kontrollutvalgets nettsider 
 Bistå kontrollutvalget i å utøve bestiller- og tilsynsfunksjonen overfor 

oppdragsansvarlig revisor i forhold til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. 

 Arkivere og journalføre kontrollutvalgets saker, protokoller, planer, rapporter og 
korrespondanse. 

 5. Den som utfører sekretærfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

 6. Rådmannen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- 
eller avgjøringsmyndighet overfor sekretær. 

 7. Kontrollutvalgets leder forestår saksutredning og innstilling i saker hvor utvalgets 
sekretariat er inhabil, som blant annet ved valg av sekretærordning, 
konkurranseutsetting av sekretærfunksjon etc. 

  
§ 19 Innhenting av sakkyndig bistand 

 1. Kontrollutvalget kan innhente sakkyndig hjelp utover bistand fra sekretær og 
oppdragsansvarlig revisor når dette vurderes som nødvendig. Det finansielle ansvaret 
og kostnadene for denne bistand skal avklares med oppdragsansvarlig revisor og 
rådmann. Hvis slik bistand får budsjettmessige konsekvenser, skal spørsmålet om 
slik bistand forelegges kommunestyret. 

  
§ 20 Ikrafttreden 

 Dette reglementet trer i kraft straks. 
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STATUS FOR KOMMUNEREFORM – BEHOVET FOR FAST PUNKT 
PÅ DAGSORDEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Vedlegg:  
Referat fra kontrollutvalgsledermøte 29.5.2017  
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget besluttet i forrige møte å sette opp en sak for å drøfte behovet for å 
ha informasjon om status i arbeidet med kommunesammenslåing som en fast sak på 
utvalgets dagsorden. 
 
Leder vil samtidig orientere om ledermøtet 29.5, se vedlagte referat. 
 
Sekretariatet har vært på KS-bedrift sitt seminar om interkommunale selskaper og 
kommunereform, og kan orientere kort i møtet. 
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REFERAT 
fra møte for kontrollutvalgslederne i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner 

 

Avholdt: Mandag 29. mai 2017, kl. 08:00 i kantinen, Skedsmo rådhus 

 

Til stede: Trine Wollum, Helge Ullerud og Tore Kampen 

               Fra sekretariatet møtte: Mona Moengen, Øystein Hagen og 

               Kjell Nordengen 

 

Felles seminar for kontrollutvalgene 
Kontrollutvalgslederne ser for seg at dette kan holdes tirsdag 24. oktober.  

Når det gjelder utkast til program så tas det stilling til dette i neste ledermøte.  
 
 

Første felles møte mellom kontrollutvalgene   
Det foreslås å avholde dette i november 2017 og at møtet holdes i Fet. 

Tema for fellesmøtet kan være samordning av planer for forvaltningsrevisjon.  
 
 

Hvilke kvalitetsindikatorer/evalueringspunkter skal utredning av 
revisjonsordning til den nye kommunen ha?  

Saken tas opp i neste ledermøte den 19. september 
 
 

Romerike Revisjon IKS har utvidet kapasiteten på selskapskontroll 
(eierskapskontroll), og ønsker flere oppdrag 

Plan for selskapskontroll 2017-2020 er nylig vedtatt og her ligger det an til å 
bestille relativt mange eierskapskontroller i perioden. Kontrollutvalgslederne ser 

heller et behov for å utvide kapasiteten på forvaltningsrevisjon da det legges opp 
til flere selskapskontroller med forvaltningsrevisjon i perioden.  

 
 

Eventuelt 

Forslag fra Helge Ullerud:  
Det foreslås å utsette det videre arbeide med å forberede de oppgaver 
kontrollutvalgene vil stå overfor i forbindelse med kommunesammenslåing til 

etter stortingsvalget 11. september. Bakgrunnen for forslaget er usikkerhet om 
en eventuell mulighet til reversering av kommunesammenslåingsvedtaket etter 

stortingsvalget, også hvordan kommunene vil forholde seg til en slik mulighet.  
Kontrollutvalgslederne ble enige om å utsette det videre arbeide til etter 

stortingsvalget 11. september 2017.  
 
Neste kontrollutvalgsledermøte vil bli avholdt 19. september 2017, kl. 08.00-

10.00 i Skedsmo rådhus for å avtale den videre prosessen.  
 

Sekretariatet bes om å holde kontrollutvalgslederne fortløpende informerte om 
de administrative prosessene frem til det neste møte 19. september. 
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REGNSKAPET 2016 - ORIENTERING OM FUNN AV IKKE 
VESENTLIG ART 

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

1. Informasjon om vesentlige og uvesentlige avvik, notat fra Romerike revisjon 
6.6.16 

2. Revisjonsnotat om årsregnskapet 2016. Notat fra Romerike revisjon til 
Skedsmo kommune 15.5.17 

 
Saksframstilling: 
Under behandlingen av kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 (sak 31/17) 
ble det klart at kontrollutvalget ønsket mer informasjon om revisjonens arbeid i 
forbindelse med årsregnskapet. Kontrollutvalget ba derfor Romerike revisjon komme 
tilbake med informasjon om avvik av ikke vesentlig art og avvik på særattestasjoner. 
Et notat fra RRi om dette foreligger nå. Revisjonsnotatet om årsregnskapet for 2016 
fra RRi til Skedsmo kommune er også vedlagt. Romerike revisjon vil utdype saken i 
møtet, og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
 
 



 

www.romerikerevisjon.no Romerike revisjon IKS 
Ringveien 4, 2050 Jessheim 

Telefon: 66 10 69 00 
postmottak@romerikerevisjon.no 

Org. no: 913 150 619 
Kontonummer: 8601 48 26329 

 

Informasjon om vesentlige og uvesentlige avvik 

Viser til kontrollutvalgsmøtet den 8. mai 2017 og diskusjon om avvik i regnskapet for 2016 – 
rapportering av vesentlige og uvesentlige avvik. Det ble enighet i møtet om at Romerike Revisjon 
IKS rapporterer på hvilke avvik som er avdekket og at revisjonsnotatet om årsregnskapet for 2016 
oversendes (ligger vedlagt i eget dokument). Momenter fra dette tas også kortfattet opp nedenfor i 
dette notatet. Videre vil alle punkter presenteres i møtet i kontrollutvalget mandag 19. juni som en 
egen presentasjon med verbal forklaring. 
 
Følgende momenter er tatt opp i «Revisjonsnotatet om årsregnskapet for 2016» 
 
 Bruk av budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B ved sak opprinnelig budsjett 
Opprinnelig budsjett ble ikke vedtatt på budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B i kommunestyret 
09.12.2015, kun budsjettvedlegg 3 og 4 økonomiske oversikter drift og investeringer. I etterkant av 
kommunestyrets vedtak, slik vi forstår det, ble det utformet et trykket hefte hvor budsjettet er 
gjengitt på de korrekte budsjettskjemaene. Avlagt årsregnskap inneholder alle obligatoriske 
skjema, men budsjettet er vedtatt på annet detaljnivå. 
 
 Avvik i regnskapslinjer i budsjettdokument  
De ulike dokumentene som inneholder opplysninger om budsjett og regnskap for 2016, ser vi at 
det for budsjett-/regnskapslinjene overføring til og fra investeringsregnskap i kolonne for 
opprinnelig budsjett oppgis noe ulike beløp. «Talldel Budsjettskjema 2A» og «Budsjettvedlegg 4 
Økonomisk oversikt – Investering» oppgis begge 400.000,- lavere enn «Avlagt regnskap 2A» og 
«Vedlegg 4 Økonomisk oversikt – Investering» 
 
 Investeringstilskudd 
I 2016 har Skedsmo kommune totalt overført totalt kr 2 707 200 til Skedsmo kirkelige fellesråd. 
Dette er tilskudd til andres investeringer som etter KRS nr. 4 er definert som en driftsutgift, og som 
i utgangspunktet ikke skal kunne lånefinansieres i henhold til kommuneloven § 50.  Det er gitt 
unntak for investeringstilskudd til kirkelig fellesråd, hjemlet i kirkeloven § 15, 6. ledd 
 
 Sluttregnskap investeringsprosjekter 
«Økonomireglementets punkt 9.8, Sluttregnskap» i Skedsmo kommune sitt vedtatte reglement, 
heter det at seg man skal «utarbeides sluttregnskap for ethvert investeringsprosjekt». Revisjonen 
kan ikke se at det er forelagt noen sluttregnskap over avsluttede investeringsprosjekter for 2016.  
 
Skedsmo kommune har svarfrist innen utgangen av juni måned. Svar ikke mottatt pr d.d. 
 

Kontrollutvalget i Skedsmo Kommune 
 

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Direkte nr: Sted: Dato: 
  Børge Haukland Børge Haukland 66 10 69 12 Jessheim 06.06.17 
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Videre er det momenter som ikke er tatt opp i brevs form som er korrigert og etter korreksjon 
funnet i orden.  
 
 Ikke-korrigerte avvik i regnskapet i tillegg til nevnt ovenfor om kirkelig fellesråd 

o Det er brukt kr 717 148 mer enn budsjettert av  disposisjonsfond. 
o Det er brukt kr 312 553 mer enn  budsjettert av ubundne investeringsfond. 
o Det er avsatt kr 778 587 mindre enn budsjettert på disposisjonsfond 

Avvikene er ikke ansett som vesentlige og står ukorrigert i regnskapet. Ikke funnet hensiktsmessig 
å ta opp regnskapet for å korrigere disse postene. 
 
 Attestasjon av krav på MVA-kompensasjon 
Romerike Revisjon IKS attesterer årlig på MVA-kompensasjon over 6. terminer. Det er funnet noen 
enkeltstående avvik ved attestasjon, men disse avvikene blir korrigert opp og nytt krav lagt inn. 
Avvikene er ikke oppsummert noe sted, kun notert av revisjonen og gitt tilbakemelding på. Når 
avvikene er korrigert, er det konkludert positivt og MVA-kompensasjon attestert. 
 
 Attestasjon på ressurskrevende brukere  
Ressurskrevende brukere søkes refusjon på. Det er en rekke kontrollpunkter som skal tilfredsstilles 
for å kunne søke refusjon på brukere – bla født i 1949 eller senere, kun direkte lønnsutgifter, 
ressursinnsats beregnet ut i fra reell dokumentasjon osv. Skedsmo kommune endret sin praksis på 
beregning av tilskuddet i 2016 – denne praksisen viste seg og ikke være en tilfredsstillende praksis 
som ga uriktig rapportering. Totalt 79 brukere – 50 er kontrollert etter tilfeldig utvalg og av disse er 
det avdekket avvik på 32 brukere. Forholdene er rettet opp og krav sendt inn innen fristens utløp. 
 
 Attestasjon på antall psykisk utviklingshemmede i Skedsmo kommune.  
Attestasjonen handler i stor grad på kontroll av om gyldig diagnose som psykisk utviklingshemmet 
eller lignende sykdom som faller inn under begrepet (Downs syndrom, kromosonlidelser mm). At 
personen har fylt 16 år og at det foreligger gyldig vedtak om tjenester som BPA eller omsorgslønn. 
Her ble samtlige vedtak kontrollert – totalt 150 stk. Av disse henviste 41 vedtak til gammelt lovverk 
og ikke gjeldene lovverk. 4 vedtak var ikke gyldige. Ugyldige vedtak er korrigert opp. Gammel 
lovtekst endres i 2017.  
 
 
Avvikene vil bli omtalt nærmere og forklart i kontrollutvalgets møte den 19.06.17. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign. 
Børge Haukland 
Oppdragsansvarlig revisor 
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ORIENTERING FRA REVISJONEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisor vil orientere om saker som ellers ikke står på 
dagsorden. 
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BESTILLINGSDIALOG NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/plan_for_forvaltningsrevisjon_2
016_-_2020_skedsmo.pdf  

2. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 2020: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/overordnet_analyse_og_plan_f
or_selskapskontroll_skedsmo_-_vedtatt_28.11.16.pdf  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 
forvaltningsrevisjon i Plan for forvaltningsrevisjon:  
 
Tema Tidsplan  
Eiendomsskatt 2016 
Internkontroll 2017 
Kvalitet i eldreomsorgen 2017 
Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager 2018 
Mobbing 2018 
Oppfølging av investeringsprosjekter, prosjektgjennomføring 2019 
Etterlevelse av Plan- og bygningsloven 2019 
Integrering av flyktninger 2020 
 
Da kontrollutvalget behandlet revisjonsrapporten på eiendomsskatt i møtet 3.4.17 
(sak 25/17), bestilte utvalget ytterligere undersøkelser. Revisjonsrapporten leveres til 
oktobermøtet. 
 
Når det gjelder revisjon av internkontroll, har utvalget bestilt delleveranse 1, 
overordnet perspektiv. Revisjonsrapporten leveres også til oktobermøtet. 
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Det neste prosjektet i henhold til planen er Kvalitet i eldreomsorgen. Temaet er 
rubrisert under høy risiko og høy vesentlighet i overordnet analyse. Fokusområder 
som utvalget drøftet i forbindelse med overordnet analyse var:  

 Ernæring,  
 Er det satt standard for kvalitet i kommunen,  
 Digitalisering,  
 Hygiene,  
 Små stillingsbrøker,  
 Tilbud om sosiale aktiviteter.  
 Opplevd kvalitet  

 
Romerike revisjon ba utvalget vurdere å bestille ytterlige eierskapskontroller i forrige 
møte. Kontrollutvalget drøftet dette kort, og kom til at det ville vurdere prosjektet 
Skedsmo kommunes eierskapsforvaltning som er identifisert i Overordnet analyse og 
plan for selskapskontroll 2016 – 2020. Etter revisjonens vurdering er et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalget besluttet derfor vurdere dette prosjektet opp 
mot Kvalitet i eldreomsorgen.  
 
I overordnet analyse og plan for selskapskontroll står det følgende om dette 
prosjektet:  
 
I eierskapskontrollen av Skedsmo kommunes eierforvaltning er det aktuelt å følge 
opp funnene i eierskapskontrollen i NRBR, hvor det blant annet kom frem at 
Skedsmo kommune ikke har formaliserte rutiner for administrasjonens rolle ved 
oppfølging av eierstyring utover deltagelse i Eierstyringssekretariatet. Det er også 
aktuelt å se nærmere på hvordan bundne mandat gis eierrepresentantene og i 
hvilken grad eierrepresentantene har spillerom i representantskapsmøtet. I hvilken 
grad kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper) kan også 
være en aktuell problemstilling.  
 
Sekretariatet observerer at mange funn går igjen fra selskap til selskap. Det er derfor 
grunn til å se nærmere på hvilke rutiner kommunen har for å formidle resultater fra 
kommunestyrets behandling av kontrollene til eierrepresentantene og hvordan 
kommunen sikrer at eierorganene følger opp. Enkelte funn som går på at kommunen 
skal iverksette tiltak, som f.eks. opplæring av eierrepresentanter, er det også aktuelt 
å undersøke.  
 



51/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00058-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I 
STRANDVEIEN 1 AS - PROSJEKTPLAN 
 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS vedtas. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS. 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner i selskaper i 
møtet 6. februar 2017, sak 5/17. For 2017 ble dette bestilt i Romerike krisesenter IKS 
og Strandveien 1 AS. 
 
Prosjektplanen for Strandveien 1 AS foreligger nå. I planen er problemstillingene 
nærmere konkretisert slik: 
 
Eierskapskontroll 

1. Driver selskapet innenfor de strategier og det formål som er satt fra eiernes 
side? 

 
Forvaltningsrevisjon 

1. Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne 
formidlet/forankret hos styret og eiere? 

 
2. Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for 

offentlige anskaffelser. Hvis så er tilfelle; har selskapet betryggende 
internkontroll for å sikre etterlevelse av reglene? 
 

3. I hvilken grad er det foretatt nødvendige risikovurderinger ved beslutning om 
utvikling av eiendommen? 
 

Problemstillingene er i samsvar med den utdyping av prosjektet som ble gjort i sak 
5/17. 
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Det er lagt opp til en tidsplan som tar sikte på at kontrollutvalget kan behandle 
rapporten i novembermøtet 2017. 
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1

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJ ON OG

EIERSKAPSKONTROLL I  STRANDVEIEN 1  AS

1 BAKGRUNN  OG  FORMÅL  FOR PROSJEKTET

Strandveien 1 AS tidligere RA2 AS er i operativ drift, men har som formål å realisere

verdiene de hadde etter at innmaten i selskapet ble overført NRA IKS etter vannverkssaken i

2004. Arbeidet med å realisere verdiene har pågått siden og per i dag utgjør

administrasjonseiendommen i Strandveien 1 det alt vesentlige av verdien i selskapet. Det er

blitt nedlagt et betydelig arbeid med å få lagt rammene for en utvikling av eiendommen slik at

verdiskapningen blir størst mulig.

I plan for selskapskontroll 2016-2020, vedtatt av eierkommunene ble det besluttet  å  gjøre en

forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS.

RRI gjennomførte i 2015 eierskapskontroller i NRV AS og RA2 AS. Det som skiller denne

kontrollen fra kontrollene i 2015 er at det nå skal foretas en forvaltningsrevisjon som en del

av selskapskontrollen. Formålet med en slik forvaltningsrevisjon er å kunne gå i dybden av

problemstillinger som er avdekket gjennom tidligere eierskapskontroller.

Når det gjelder forventninger til dette prosjektet er en hovedmålsetting å få belyst eiernes rolle

relatert til de problemstillinger som reises. En annen er å på best mulig måte redegjøre for den

del problemstillinger som knytter seg regeletterlevelse.

2 PROBLEMSTILLINGER

Fra siste eierskapskontroll ble det blant annet avdekket problemstillinger relatert til skatteplikt

og om hva selskapets formål de facto er. Den siste problernstillingen kommer som et resultat

av at det er igangsatt en utvikling av eiendommen i Strandveien 1, istedenfor at denne selges

slik avviklingsplanen som ble lagt i 2011 opprinnelig gikk ut på. De nevnte tema er sentrale i

denne forvaltningsrevisjonen og utgjør en vesentlig del av bestillingen fra kontrollutvalgene. l

kontrollutvalgenes bestilling er det satt opp følgende tema som skal inngå i kontrollen:

]  . Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører?

2. Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne?

3. I hvilken grad er regelverket for Ofentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med

eiendomsutvikling?
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4.  Hvordan  er den  økonomiske risiko  vurdert  i  forhold til eiendomsulviklingsprosjekiel?

Vi har nedenfor plassert temaene etter hvor de hører hjemme under henholdsvis

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Vi har med utgangspunkt i temaene definert de

konkrete problemstillinger naermere.

3  EIERSKAPSKONTROLL

l. Driver selskapet innenfor de strategier og det formål som er satt fra eierens side?

Her vil kriterier kunne utledes fra eierstrategi, formålsbestemmelse i vedtektene til selskapet,

eventuelle aksj onæravtaler og KS anbefalinger for eierstyring.

4  FORVALTNINGSREVISJON

4.1 Problemstillinger

Nedenfor følger de problemstillinger som skal besvares i forvaltningsrevisj onen:

1. Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne

formidlet/forankret hos styret og eier?

2. Har selskapet vurdert om deres Virksomhet faller inn under regelverket for offentlige

anskaffelser? Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre

etterlevelse av reglene?

3. I hvilken grad er det foretatt nødvendige risikovurderinger ved beslutning om

utviklingen av eiendommen?

A  '» 1‘7“”“i‘i01'

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

området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Selskapets virksomhet på området vil

bli holdt opp mot denne målestokken.

Når det gjelder problemstilling nr. 1 er dette en beskrivende problemstilling hvor oppgaven

blir å avklare og beskrive vurderingene selskapet har gjort og hvordan de interne prosessene

rundt dette har foregått. Det utledes derfor ikke kriterier for problemstillingen.

I problemstilling nr.  2  vil det sentrale være å vurdere selskapets internkontrollsystem opp mot

alminnelig aksepterte normer for tilfredsstillende internkontroll og oppfølging av offentlige

anskaffelser.

2
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For problemstilling nr.  3  Vil de sentrale kriterier utledes fra prinsipper om risikohåndtering for

investeringsprosj ekter. Relevante kilder er alminnelig aksepterte faglige standarder for

risikovurderinger i prosjektstyring.

4.3 Fremgangsmåte/metode

Revisjonens undersøkelse legger opp til  å  innhente skriftlig dokumentasjon som

retningslinjer, rutiner, dokumentasjon fra utvalgte anskaffelser og utviklingsprosj ektet. Det vil

være nødvendig å intervjuer eiere, styreleder, daglig leder, og eventuelt andre,

Revisjonen vil vurdere å innhente ekstern kompetanse på risikostyring med hensyn på å

besvare problemstilling nr. 3.

4.4 Tidsplan og revisors uavhengighet

Prosjektplanen legges frem for behandling og vedtak i kontrollutvalgene i eierkommunene.

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

kontrollutvalget.

Nedenfor følger en milepælsplan med en risikovurdering som knytter seg til de faktorer som

ikke kan sies å være/lar seg løse gjennom prosjektdesignet.

Nlile æl Or an Frist G'ennomførin srisiko

Prosjektplan vedtas Kontrollutvalget 08.06.2017Skulle det komme endringer i

planene fra et av utvalgene etter

oppstart av prosjektet, må vi

forbeholde oss retten til eventuelt

å revidere fremdriften og

leverin sdato av ra orten.

O  start av ros'ektet Revis'onen 14.08.2017

Datainnsamling Revisjonen Uke 33-38 Gjennomføring av undersøkelser i

(f.eks. dokumenter, selskaper involverer eiere, styret

spørreundersøkelser og ledelsen.  I  dette selskapet er

intervjuer m.m.) det også flere eiere.  Å  innhente

Analyse av data informasjon fra så vidt mange

Rapportutforming kilder tar av erfaring tid.

Dataene kan ikke brukes i

rapporten før verifisering av

intervjureferater har funnet sted.

Svar på faktahøring Revidert enhet 01 .10.2017Verifisering av rapportens

faktadel om det er aktuelt.

Avhengig av svar fra revidert

enhet innen avtalt frist.

F  orval  mingsrevisjonen: 13.10.2017

Foreleggelse av rapport

til styreleder og daglig

3     
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Mile æl Or an Frist G'ennomførin srisiko

leder.

Eiel'S/mpskonll‘01]:

F orleggelse til eiere og

styreleder

Fullstendig rapport Rokus 3 0. 10.201  7

oversendes Rokus

Oppdragsansvarlig revisor vil være Oddny Ruud Nordvik. Utførende revisorer vil være

Øyvind Schage Førde og Hilde Gamkinn. Revisjonen har i forbindelse med

prosjektplanleggingen vurdert at prosjektleder og prosjektmedarbeider fyller kravet til en

uavhengig og objektiv revisjon. Uavhengigheten vil også bli vurdert løpende gjennom

prosjektet, for alle som deltar.

Jessheim, 24.05.2017 ,,
.  < ”  ]: ty, .  '  .  ',

47““ I“ v . Lew V  of»
Oddny Ruud Nordvrk Øyvind Schage Førde

avdelingsleder forvaltningsrevisj on advokat

4
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00033-24 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER  

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

1. Saker til behandling 2017 
2. Oversikt over behandlede saker 2017 
3. Skatteinngang april og mai 2017 
4. Oppfølging av Kontrollutvalgets sak om Brånåsen nedlagte avfallsdeponi i 

Skedsmo kommune – sak 19/17. 
5. KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest 

risikofylt i egen virksomhet. Rapporten, som er skrevet av Deloitte, kan leses 
her: http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-
fagomrader/utvikling/fou/det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-
3-17.pdf 

 
 
Ad Oppfølging av Kontrollutvalgets sak om Brånåsen nedlagte avfallsdeponi i 
Skedsmo kommune – sak 19/17 har kontrollutvalget mottatt følgende informasjon i 
epost 2.6.2017:  
 

Skedsmo kommune ønsker å gi en kort oppdatering i saken: 

Skedsmo kommune har som kjent fått et pålegg fra Fylkesmannen i 
forbindelse med Brånåsen deponiet med frist 1. juni i år. Det har vist seg 
vanskelig å få gjennomført alle de undersøkelser og kartlegginger som ble 
pålagt innen fristen. Det har derfor blitt søkt om forlenget frist. Fylkesmannen 
har innvilget dette og satt ny frist til 15. november 2017.  
 
Vedlagt ligger søknaden om forlenget frist, og svarbrevet fra Fylkesmannen.  
 
Mvh 
Jan Erik Bøgeberg 
Kommunalteknisk avdeling 
Skedsmo kommune 
66938406 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 8.6 . 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

O versikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.
Plan for fremtidige møter

6 . f ebruar
Kl. 8

Orientering om effekt av IKT - investeringer, ref Plan for
forvaltn ingerevisjon.

Orientering fra rådmannen – risikobildet mv.

Års rapport 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 - sekreta riat
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 tilsyn et
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

3. april
kl 08

Orientering om kommunens informasjon til innbyggere på Holt/
Vestvollen.
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 8.6 . 2017

Møte Saker

Kommunesammenslåing – orientering fra rådmannen

Kontrollutvalgets oppgaver ved kommuesammenslåing

Forvaltningsrevisjon E - skatt

Referater
Orientering fra revisjonen inklusiv Revidert fremdriftsplan FR
internkontroll, sak 16/17

Eventuelt.

8 . mai
Kl. 8

Orientering om resul t ater fra medarbeiderundersøkelsen 2017 .

Innstille på valg av revisor til fellesnemd.

Henvendelse om oppfølging av lovlighetskontroll settes opp til
behandling i neste møte .

P rosjektplan for undersøkelse knyttet til FR på eiendomsskatt (sak
25/17)

Referater

K ontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2016 .
Orientering fra revisjonen

Eventuelt.

19 . juni
Kl. 8 - 13

Barnevern tjene sten

Instituttveien på
Kjeller

Presentasjon av ny rådmann Trine Wickstrøm
Orientering om 1. tertialrapport
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporte n Tilpasset opplæring i
Skedsmo, sak 12/16. samt orientering om oppfølging av FM tilsyn på
Stav skole, sak 18/17

Henvendelse om oppfølging av lovlighetskontroll utsatt fra forrige
møte – sak 33/17

Bestillingsdialog FR kvalitet i eldreomsorgen eller FR på
eierskapsforvaltning i Skedsmo kommune

Reglement for kontrollutvalget : Initiert fra Ordfører.

Status for kommunesammenslåingen – behovet for fast punkt på
dagsorden.
Drøfting av bestilling av en bredere sak på medarbeiderundersøkelsen
2017

Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS
levert 24.05 .

I nformasjon om avvik av ikke vesentlig art og avvik på særattestasjoner
ref. sak 31/17
Orientering fra revisjonen
Referatsaker
Orientering fra barnevernet hos barneverntjenesten
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 8.6 . 2017

Møte Saker

4.september

Kl. 16

Buds jett f or kontroll og tilsyn 2017 .
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Rapportering fra RRI på ressurser
Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike
krisesenter IKS
Orientering fr a revisjonen
Referater

Rapport til FM ifm Brånåsen avfallsdeponi (sak 22/17)
9 . o ktober

Kl. 16

Referater
Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Forvaltningsrevisjonsrapport innen internkontroll. Delleveranse 1,
overordnet perspektiv
Revisjonsrapport fra undersøkelse knyttet til FR på eiendomsskatt
Revidere Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016.
Orientering fra revisjonen
Eventuelt

27 . november

Kl. 16

Oppfølgingsundersøkelse FR eiendomsskatt

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS

Kontrollutvalget evaluerer arbeidsform og saker. Fast sak.

Orientering fra revisjonen
Referater.

12. desember

Kl. 16

Orientering fra revisjonen

Referater.
Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Ikke berammet

2018 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første
møtet hvert år med vekt på utviklingen i risikobildet

Effekt av IKT investeringer sak 3/17 vil bli vurdert ifm bestilling av FR
del 2 internkontroll

Virksomhetsbesøk på Tjenestekontoret
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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 

Kontrollutvalget bestiller en etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Utskrift sendt 
7.2.17 
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Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold, og ber revisor sjekke ut i hvilken 
grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 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 

 Kommunestyret 
1.3.2017 sak 
17/35 

  

 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.      

13.3.17 12/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.02.2017 
godkjennes. 
 

     

 13/17 

Oppfølging av tilsyn med 
samhandling om 
utskrivningsklare pasienter 
2015 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 14/17 
Årlig orientering om 
kommunens system for og 
behandling av varsling 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 15/17 
Kontrollrapport 2016 - 
skatteoppkreverfunksjonen i 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 

 

     

 16/17 
Forvaltningsrevisjon 
internkontroll - prosjektplan 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i Skedsmo kommune, 

Utskrift sendt 
15.3.2017 
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på delleveranse 1, overordnet 
internkontroll 

delleveranse 1, overordnet internkontroll i 
henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake 
til møtet 3.4. med en revidert fremdriftsplan 
med sikte på tidligere leveranse. 
 

 17/17 Orientering fra revisor Saken tas til orientering.      

 18/17 Referater  

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om 
kommunens oppfølging etter Fylkesmannens 
tilsyn med Stav skole i forbindelse med utvalgets 
oppfølging i juni 2017 av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset 
opplæring i Skedsmo.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 19/17 Eventuelt  

Kontrollutvalget ønsker å få kopi av 
informasjonsskrivet til innbyggerne som det ble 
referert til i sak 14/17. Videre ønsker utvalget 
informasjon om hvilke rutiner kommunen har i 
forhold til slike saker, og hvordan man har 
oppfylt den så lang. Dette legges frem som egen 
sak i neste møte.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 20/17 
Orientering - Stillverksveien 
ressurssenter 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

3.4.2017 21/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.3.2017 
godkjennes.  

     

 22/17 
Orientering om kommunens 
informasjon til innbyggere på 
Holt/ Vestvollen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 23/17 
Status for det administrative 
arbeidet i forbindelse med 
kommunereformen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 24/17 
Kontrollutvalgets oppgaver 
ved kommunesammenslåing 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 
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 25/17 
Forvaltningsrevisjon 
eiendomsskatt  

1. Kontrollutvalget utsetter behandlingen av 
rapporten i påvente av ytterligere 
undersøkelser. 

2. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av  

 hvilken praksis som ble lagt til grunn for 
fastsettelse av takst i sakkyndig nemd.  

 kommunens besiktigelse av eiendom  

 kommunens behandling av boliger med 
høy standard 

3. Revisjonen legger frem en prosjektplan til 
neste møte. 

 

     

 26/17 Orientering fra revisor  Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 27/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 28/17 Eventuelt 
Sak om oppfølging av lovlighetskontroll settes opp til 
behandling i neste møte 
 

     

8.5.2017 29/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.4.2017 
godkjennes. 

     

 30/17 
Orientering om resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen 
2017 

Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 31/17 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsberetning 
2016 Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget ber Romerike revisjon komme 
tilbake med informasjon om avvik av ikke vesentlig 
art og avvik på særattestasjoner i neste møte.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes 
årsregnskap 2016 vedtas med de endringer som 
fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 32/17 
Valg av revisor til fellesnemd 
for Skedsmo, Fet og Sørum 
kommuner 

Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon 
velges som revisor for fellesnemda. Dette ligger 
innenfor dagens revisjonsoppdrag. 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 33/17 Henvendelse angående Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.      
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oppfølging av 
lovlighetskontroll 

 

 34/17 
Forvaltningsrevisjon 
eiendomsskatt - oppfølgende 
undersøkelse 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for 
undersøkelsen. 
 

Utskrift sendt 
9.5.2017 

    

 35/17 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 36/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 37/17 Eventuelt 

Utvalget kommer tilbake til spørsmålet om utvalget 
bør ha et fast punkt på sakskartet med status på 
kommunesammenslåing.  
i neste møte i egen sak. 
 
Utvalget vil drøfte bestilling av en bredere sak på 
medarbeiderundersøkelsen 2017 i neste møte.  

     

       ok 
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Nedre Romerike kemnerkontor    april 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 329 381 2 460 000 3 103 309 152 708 817 1148 063 000 140 471 775 

Avvik i kroner   -130 619 -773 928   4 645 817 12 237 042 

Avvik i prosent   -5,3% -24,9%   3,1 % 8,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 637 433 1 649 000 1 384 018 100 358 100 99 286 000 92 166 969 

Avvik i kroner   -11 567 253 415   1 072 100 8 191 131 

Avvik i prosent   -0,7 % 18,3 %   1,1 % 8,9 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 615 053 3 571 000 3 744 988 226 533 531 214 967 000 203 317 399 

Avvik i kroner   44 053 -129 935   11 566 531 23 216 132 

Avvik i prosent   1,2 % -3,5 %   5,4 % 11,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 8 943 932 7 759 000 7 310 802 479 554 763 467 092 000 441 946 834 

Avvik i kroner   1 184 932 1 633 130   12 462 763   37 607 929 

Avvik i prosent   15,3 % 22,3 %   2,7% 8,5 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 8 595 396 3 511 000 2 722 636 159 459 276 152 455 000 143 152 604 

Avvik i kroner   5 084 396 5 872 760   7 004 276 16 306 672 

Avvik i prosent   144,8 % 215,7 %   4,6 % 11,4 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 382 517 1 824 000 1 347 374 106 735 517 109 791 000 102 389 667 

Avvik i kroner   -441 483 35 143   -3 055 483 4 345 850 

Avvik i prosent   -24,2 2,6 %   -2,8 % 4,2 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 69 13 069 010 5 230 879 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 68 984 715 270 833 300 -118 030 
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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 371 857  435  372 189 283 1 452  1 826 
Fet 469 631  182 152  15  150 1 157 798 
Nittedal 130  1 024 764  450  88  199 3 084  2 358 
Skedsmo 509 235  1 564  3 180  601  748 7 109  4 863  
Sørum 346  612  385 460 83 51 1 117  1 353 
Aurskog H 355 253  150 313 51  84 907 876 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,3 93,9 99,9 99,2     97,9 

0228 Rælingen 96,7 92,8 99,9 99,8 98,3 

0231 Skedsmo 96,2 93,0 99,9 99,8 98,6 

0226 Sørum 97,6 93,3 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 97,9 93,7 99,9 99,8 97,0 

0221 Aurskog H. 95,9 90,0 99,8 99,8 98,2 

∑ Kemnerkontoret       96,8 %     92,8 %     99,9 %     99,7 %      98,2 % 

0229 Enebakk 97,8 93,9 99,7 99,5 98,6 

0230 Lørenskog 96,2 89,0 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 96,6 90,7 99,9 99,7 98,6 

 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 

 
 
Når det gjelder den høye skatteinngangen til Sørum skyldes det orgnr 976542622 som har utskrevet forskuddskatt 
2016 på kr 13 263 000, og hadde ikke utskrevet noen forskuddskatt for 2015. Kommunens andel av dette utgjør 4 mill. 
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Fra: Jan Erik Bøgeberg[JanEB@skedsmo.kommune.no]
Dato: 23.05.2017 10:23:00
Til: 'fmoahob@fylkesmannen.no'
Kopi: Birger Marøy
Tittel: Søknad om utsettelse av frist vedrørende pålegg om undersøkelser på Brånåsen avfallsdeponi

Det vises brev fra Fylkesmannen datert 13. januar 2017 der Skedsmo kommune ble pålagt å gjennomføre
undersøkelser av Brånåsen nedlagte avfallsdeponi. 
Fristen for gjennomføring og rapportering ble satt til 1. juni 2017. 
Grunnet praktiske årsaker og omfanget av undersøkelsene har kommunen behov for å få forlenget fristen
med et halvt år.  
Kommunen har god bistand fra Hjellnes Consult og Norconsult i arbeidet med oppgradering og håndtering av
utfordringene vedrørende deponiet.

Det søkes derfor om en utsettelse av fristen for å svare ut pålegget fra fylkesmannen til 1. januar 2018.

 

Grunnlaget for å søke om utsettelse
Arbeidet med å svare ut pålegget fra Fylkesmannen er godt i gang, men man ser at arbeidet tar noe mere tid.
Kartleggingen av sigevann kom noe sent i gang på grunn av frost og snø. Det er ønskelig å ha muligheten til
å ta prøver utover sommeren og høsten. Det er inntil 30 dagers analysetid for noen av parameterne som
sigevannet skal analyseres for.
Det er også ønskelig å få kartlagt utbredelsen av fyllingen ved bruk av georadar. Det er ikke tilgjengelig
ressurser for å få utført en slik undersøkelse før tidligst til høsten.

 

Under følger en kort orientering om status for arbeidene så langt.
Gass
Finn Christensen hos Hjellnes Consult jobber med å få systemet for gasshåndtering til å fungere
regelmessig. Det er utfordringer med mye vann i fyllingen som tetter igjen brønnene for uttak av gass, men
flere brønner ha kommet i gang etter at grunnvannstanden har blitt senket. Fakkelen brenner nå og systemet
følges opp jevnlig.
Det er gjennomført kartlegging av mulig gassinntrenging i nærliggende boliger. Til sammen er 144 boliger
undersøkt, og målingene viste at ni av disse boligene krever tiltak. I tillegg skal tolv boliger undersøkes på
nytt. Tiltak for å tette mot gassinntrengning gjøres fortløpende og i dialog med berørte beboere.

Sigevann/overvann
18. desember 1975 ble det søkt om å føre sigevannet til renseanlegg RA‐2. Siden da har sigevannet fra
fyllingen blitt ledet til spillvannsnettet. I søknaden fra 1975 ble sigevannet vurdert som sterkt forurenset og
overvannet som moderat forurenset. Det ble planlagt med tiltak for å redusere inntrengning av overvann i
fyllingen.
I dag infiltreres overvann i grunnen og ledes til kommunalt overvannsnett. Fyllingen er tildekket med leire,
men mengden vann som står i gassbrønnene viser at ytterligere tiltak for å lede overvannet bort er
nødvendig. Det jobbes med en plan for dette.
Norconsult bistår kommunen med kartlegging av dagens sigevann og overvann. Vannprøver for omfattende
analyse ble tatt 22. mai 2017. Vannprøvene er innsendt til laboratoriet ALS. Prøvene skal analyseres i
henhold til parametere i sigevannsveilederen. Et hensiktsmessig punkt for måling av mengde sigevann er
ennå ikke funnet og etablert, men dette jobbes det med.

Avfall i deponiet
Fyllingen var i drift fra februar 1971. Fyllingen mottok husholdnings‐, forretnings‐ og industriavfall fra
Skedsmo kommune og slam fra renseanlegget RA‐2. Det er beskrevet i vedlegg til søknaden om påslipp av
sigevann til spillvannsnettet at fyllingen ikke skulle motta kjemisk avfall eller oljeholdig avfall. Noen av de
tidligere ansatte ved deponiet har i et møte tidligere i år fortalt om det de husker av driften av fyllingen. Det
meste stemmer med det som er beskrevet i brevene fra 1975. De fortalte også om mottak av tønner med
industriavfall, men det er ikke kjent hva disse tønnene inneholdt. De var ikke kjent med at noe avfall ble
deklarert utover om det kom fra husholdning, forretning eller industri.
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Utbredelsen av fyllingen
Det er foretatt en modellering av forskjellen mellom gamle høydekurver og dagens høydekurver for å kunne
få et bilde av fyllingens utbredelse. En foreløpig figur som viser dette er vedlagt. I følge de tidligere ansatte
på deponiet ble ikke planen for utfylling som er tegnet inn på kart fulgt, men det ble fylt ut helt inn i alle
ravinedalene til innerste leirvegg. Dette stemmer med modellert oppfylling. I tillegg ble det fortalt om en
maseutskifting opp mot der hvor boligfeltet vestre Niteberg er etablert. Avfallet i dette området ble flyttet til
en annen ravinedal og det ble fylt på med løsmasser og leire av ukjent opprinnelse. Dette stemmer med de
miljøtekniske grunnundersøkelsene som ble gjort i forbindelse med utbyggingen av vestre Niteberg.

 

Mvh
Jan Erik Bøgeberg
Kommunalteknisk avdeling
Skedsmo kommune
66938406
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Svar på søknad om utsettelse av frist – undersøkelser av Brånåsen nedlagte 

avfallsdeponi, Skedsmo kommune 

 
Vi viser til epost sendt 23.1.2017 fra Skedsmo kommune med status for arbeidene ved Brånåsen 

nedlagte avfallsdeponi og søknad om forlenget frist for rapportering. Vi viser også til vårt brev 

datert 13.1.2017 der Skedsmo kommune ble pålagt å gjennomføre undersøkelser av Brånåsen 

nedlagte avfallsdeponi. Fristen for gjennomføring og rapportering ble satt til 1.6.2017.  

 

Søknad om forlenget frist for rapportering 

Skedsmo kommune har redegjort for status i arbeidet med å svare på pålegget fra Fylkesmannen. 

Hjellnes Consult og Norconsult er engasjert for å bistå kommunen. Arbeidet er godt i gang, men 

har tatt lenger tid. Kartleggingen av sigevann kom noe sent i gang på grunn av frost og snø, og 

det er ønskelig å ha muligheten til å ta prøver utover sommeren og høsten. Det er inntil 30 dagers 

analysetid for noen av parameterne som sigevannet skal analyseres for. Det er også ønskelig å få 

kartlagt utbredelsen av fyllingen ved bruk av georadar. Det er ikke tilgjengelig ressurser for å få 

utført en slik undersøkelse før tidligst til høsten. Kommunen søker derfor om å få forlenget frist 

til 1.1.2018. 

 

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen mener at det så snart som mulig må finnes løsninger for å redusere forurensningen 

fra deponiet. Det er viktig å få utført en grundig undersøkelse av deponiet for å kunne vite hvilke 

tiltak som er nødvendige å gjennomføre.  Kommunen er i gang med undersøkelsene, og årsaken 

til utsettelsen er forhold som kommunen ikke kan gjøre noe med. Samtidig mener vi det haster 

med å få en avklaring og endrer derfor fristen for rapportering til 15.11.2017.  Endringen er 

hjemlet i forvaltningsloven § 35, 1. ledd bokstav a).  

 

Vi ser også at det er et stort behov for mer informasjon til naboer og andre berørte. Kommunen 

må sørge for at naboer og andre berørte blir fortløpende informert om status ved deponiet. 

 

 

Vi ber om at det sendes oss en status for arbeidene innen 1.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Skedsmo kommune 

Postboks 313 

2001 Lillestrøm  

Miljøvernavdelingen 
 
Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato: 23.05.2017 
Vår ref.: 2017/4512-4 M-FO 
Saksbehandler: Hanna Otterholt 
Bertinussen 
Direktetelefon: 22 00 36 55 
 
Dato: 01.06.2017 
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Klage 

Sakens parter kan klage på dette vedtaket til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet 

er mottatt. Det skal i en slik klage fremgå hvilke deler av vedtaket klagen gjelder. Klagen skal 

begrunnes og sendes til Fylkesmannen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne-Marie Vikla  

fylkesmiljøvernsjef Kari Skogen 

 seksjonssjef 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Nedre Romerike kemnerkontor    mai 2017 
 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 97 020 050 95 429 000 93 539 722 249 728 867 243 492 000 234 011 497 

Avvik i kroner   1 591 050 3 480 328   6 236 867 15 717 370 

Avvik i prosent   1,7% 3,7%   2,6 % 6,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 63 693 001 63 992 000 64 665 340 164 051 101 163 278 000 156 832 309 

Avvik i kroner   -298 999 -972 339   773 101 7 218 792 

Avvik i prosent   -0,5 % -1,5 %   0,5 % 4,6 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 140 725 864 138 550 000 138 911 445 367 259 395 353 517 000 342 228 844 

Avvik i kroner   2 175 864 1 814 419   13 742 395 25 030 551 

Avvik i prosent   1,6 % 1,3 %   3,9 % 7,3 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 318 632 155 301 049 000 296 784 565 798 186 918 768 141 000 738 731 399 

Avvik i kroner   17 583 155 21 847 590   30 045 918   59 455 519 

Avvik i prosent   5,8 % 7,4 %   3,9% 8,0 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 92 443 681 95 285 000 91 995 976 251 902 957 247 740 000 235 148 580 

Avvik i kroner   -2 841 319 447 705   4 162 957 16 754 377 

Avvik i prosent   -3,0 % 0,5 %   1,7 % 7,1 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 71 229 489 70 762 000 65 455 075 177 965 006 180 553 000 167 844 741 

Avvik i kroner   467 489 5 774 414   -2 587 994 10 120 265 

Avvik i prosent   0,7 % 8,8 %   -1,4 % 6,0 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 105 15 832 946 7 586 823 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 226 441 941 711 1 041 550 -99 839 
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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 74 769 71 941  15 610  14 802 168 622 14 732  14 137 
Fet 47 014 43 826  13 317 12 735  45  268  8 800 13 404 
Nittedal 64 973  61 254 62 735  61 414  897  808 23 410  27 345 
Skedsmo 34 807 41 731  253 715  231 958  1 338  1 070  56 254  47 635  
Sørum 57 943  56 085  29 245 26 680 487 329 12 469  16 820 
Aurskog H 41 482 39 284  22 914 20 940 228  217  13 502 11 421 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 4,2  -73,0  4,2  
Fet 6,7 -83,2 -34,3  
Nittedal 4,1  11,0  -14,4  
Skedsmo 5,4 25,0  18,1 
Sørum 5,3  48,0  -25,9  
Aurskog H 6,9 5,1  18,2  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,3 94,1 99,9 99,5     97,9 

0228 Rælingen 96,8 92,7 99,9 99,8 98,3 

0231 Skedsmo 96,3 93,5 99,9 99,8 98,4 

0226 Sørum 98,1 93,6 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 98,0 94,0 99,9 99,8 97,0 

0221 Aurskog H. 96,2 90,5 99,9 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       96,9 %     93,1 %     99,9 %     99,7 %      98,2 % 

0229 Enebakk 97,8 94,2 99,7 99,6 98,6 

0230 Lørenskog 95,7 89,6 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 96,8 91,2 99,9 99,7 98,6 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00218-29 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Skedsmo kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

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