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MØTEINNKALLING 

Skedsmo kontrollutvalg 

Dato: 15.03.2016 kl. 8:00 
Sted: Kjærulfsgate 
Arkivsak: 15/00008 
Arkivkode: 

Mulige forfall meldes snarest til Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 

SAKSKART Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

11/16 16/00029-5 
Orientering om omregulering i Solbergområdet 
mv. 

8:00 

12/16 16/00045-2 
Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring 
Skedsmo 

8:30 

13/16 
15/00250-
11 

Overordnet analyse forvaltningsrevisjon - 
drøfting av risikoområder 

9:10 

14/16 16/00043-1 Overordnet analyse for selskapskontroll 9:50 

15/16 16/00042-1 Habilitet i kontrollutvalget 10:10 

16/16 16/00049-1 
Kontrollrapport 2015 - 
skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 
kommune 

10:30 

17/16 15/00270-3 Rapportering fra revisor 10:40 

18/16 16/00033-3 Referater 10:50 

19/16 15/00218-6 Eventuelt 11:00 

20/16 16/00046-1 Besøk Kjerulfsgate 
11:00 – 
12:30 

Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 

Lørenskog, 1.2.2016 

Trine Wollum Mona Moengen 

38, Frivilligsentralen
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Leder kontrollutvalget    Romerike kontrollutvalgsekretariat 
 Saker til behandling 

11/16 Orientering om omregulering i Solbergområdet mv. 
 
Arkivsak-dok. 16/00029-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten vedtak. 
 
Vedlegg:  
Behandling i kontrollutvalget – vedrørende Solberg Østli, epost fra rådmannen 1.3.16 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet en henvendelse angående omregulering i Solbergområdet 
i forrige møte (sak 4/16), og besluttet å be rådmannen om en orientering om 
omregulering av området. Utvalget ba også om rådmannens kommentar til 
henvendelsen.  
 
Rådmannen vil orientere om saken i møtet, og har laget notat som opplyser saken. 
 
Kontrollutvalget vil på bakgrunn av dette vurdere om utvalget skal ta henvendelsen til 
behandling. 
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12/16 Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring Skedsmo 
 
Arkivsak-dok. 16/00045-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
a. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens funn og 

anbefalinger. 
b. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge opp 

rapporten våren 2016.  
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring Skedsmo kommune 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i septembermøtet 2015 et prosjekt på tilpasset opplæring 
med følgende problemstillinger:  

 Har kommunen utformet et «forsvarlig system» for å sikre at elevene får 
tilpasset opplæring?   

 I hvilken grad legges det til rette for tilpasset opplæring ved skolene i 
kommunen? 

 
Grunnleggende prinsipper for opplæringen i både grunnskole og videregående skole 
er at den skal være likeverdig, inkluderende og tilpasset. Dette innebærer blant annet 
at opplæringen må ta utgangspunkt i at elever har svært ulike behov og 
forutsetninger for læring og utvikling, og at skolen aktivt må ta hensyn til dette i 
organisering, innhold og pedagogikk. 
 
Prinsippet om tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven. Opplæringen skal 
tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Undersøkelsen har lagt til 
grunn at tilpasset opplæring er et lovkrav og dermed en plikt for kommunen, skolenes 
ledelse og den enkelte lærer. Det er også lagt til grunn at kravet omfatter alle 
elevene, og dermed elever med sterke så vel som svake forutsetninger for læring. 
 
Revisjonen konkluderer 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. Det fokuseres imidlertid på det som kan 
oppfattes som mer allmenne forutsetninger for tilpasset, eller god opplæring, som 
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læringsmiljø og vurderingspraksis. Det legges også stor vekt på elevenes 
læringsutbytte.  
 
Revisjonen er innforstått med at tilpasset opplæring ikke representerer en klar og 
avgrenset praksisform for opplæringen i skolen, men understreker at tilpasset 
opplæring er et begrep som lovgiver har valgt å stille opp som et sentralt pedagogisk 
prinsipp for all opplæring, og som det er opp til fagfolk sitt skjønn å fylle med innhold.  
 
Begrepet tilpasset opplæring kunne derfor i større grad vært tydeliggjort og presisert i 
kommunenes rutiner og systemer for oppfølging. Behovet for dette understøttes av 
resultater fra spørreundersøkelsen som viser at en del lærere har behov for en mer 
enhetlig forståelse av hva tilpasset opplæring er og hvordan det skal realiseres i 
praksis. 
 
Når det gjelder problemstilling 2, I hvilken grad det legges til rette for tilpasset 
opplæring i skolene i Skedsmo, Viser undersøkelsen 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. Her 
opplever hhv. 54 og 59 prosent å lykkes i stor eller svært stor grad. 43 og 36 prosent 
opplever å lykkes i noen grad. Videre viser undersøkelsen at lærerne ved noen 
skoler opplever å lykkes bedre enn ved andre skoler.  
 
Revisors anbefalinger er: 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger: 

1. Kommunen bør tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset 
opplæring i systemer og rutiner for oppfølging av skolene. 

2. Kommunen bør arbeide videre med å legge til rette for at alle skolene lykkes 
med tilpasset opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger.  
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13/16 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon - drøfting av 
risikoområder 
 
Arkivsak-dok. 15/00250-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretariatet jobbe videre. 
 
Vedlegg:  
Utkast mars 2016 til Overordnet analyse for Skedsmo kommune  

 
Saksframstilling: 
I vedlagte utkast til overordnet analyse er innspillene fra samtalene med rådmann og 
økonomidirektør, ordfører samt gruppelederne skrevet inn.  
 
I dette møtet legges det opp til at kontrollutvalget på bakgrunn av det materiale som 
er innsamlet og presentert i analysen, drøfter risikoområder. Med risiko menes i 
denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, 
mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko skal 
vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. Formålet er å avdekke mangler 
og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. En 
oversikt over tjenesteområdene er tatt inn i analysen, se side 22 og 23. 
 
Nedenfor følger en oppsummering av de utfordringene som så langt er identifisert, og 
som kan representere en risiko for at avvik kan forekomme. Dette er ment å danne et 
bakteppe for utvalgets diskusjon i møtet.  
 
Kommunens økonomi, organisasjon og tjenesteproduksjon 

 Økonomien er presset. Risiko for svikt i skatteinngang. På utgiftssiden er det 
spesielt utgifter NAV, eldreomsorg og bosetting av flyktninger risikoområder.  

o Har kommunen gode styringsdata? 

 Høy innvandrerbefolkning med særlig behov for skole- og boligtjenester. 

 Kompetanse i ledelse til å foreta omstilling og tjenesteutvikling 

 Internkontroll 

 IKT sikkerhet  

 Effekt av IKT investeringer Jf. også overordnet mål om å være blant de 
fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester 
og effektiv e-forvaltning, slik at kommunen oppnår vesentlige 
produksjonsgevinster, ivaretar riktig kvalitet og fornøyde brukere. 
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Sentraladministrasjonen 

 Taksering av boliger har ført til en rekke klager. Kontrollutvalget har bestilt en 
undersøkelse.  

 Vedlikehold av bygningsmassen ikke er på et ønsket nivå, og det er en 
utfordring at manglende vedlikehold forringer bygningsmassen.  

 Startlån representerer en risiko for kommunen, ettersom kommunen må være 
med på å bære tapene på misligholdte lån.  

 Eierstyring - 25 ulike samarbeid i Skedsmo. 

 Innkjøp  
 
Utdanningssektoren 

 Økende antall barn med store hjelpebehov 

 Vekst i antall ressurskrevende brukere 

 Antall minoritetsspråklige barn vil øke som følge av flyktningestrømmen.  
 

Sektor for helsevern og sosiale tjenester 

 Mottak av flyktninger – bosetting. Usikkerhet om staten dekker alle kostnader. 

 Skedsmo bruker langt mindre til forebyggende helsearbeid pr innbygger enn 
sammenligningskommunene og kommuner i Akershus. Kommunestyret har 
fastsatt et overordnet mål om å ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk 
og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert 
ressursbruk for bedre folkehelse.  

 Samhandlingsreformen gjør at kommunen må ta seg av langt flere brukere 
som tidligere var i spesialisthelsetjenesten. 

 Omstilling med kulturendring må snus fra tunge behandlingstjenester til 
forebyggende tjenester. 

 Andelen eldre øker, behov for sykehjemsplasser. 

 Utgifter til NAV øker 
 

 
Teknisk sektor 

 Gjennomføring av kommunestyrets vedtak om oppgradering av vann og 
avløpsnettet. 

 Ambisiøse planer for omstilling i sektoren.  

 Etterlevelse av Plan- og bygningsloven. 
 

 
For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor der er identifisert risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Dette vil 
utvalget komme tilbake til i neste møte. 
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14/16 Overordnet analyse for selskapskontroll  
 
Arkivsak-dok. 16/00043-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 
 
Vedlegg:  
Skedsmo kommunes eiermelding. Utrykket vedlegg som kan hentes fra link: 
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1133  
Se sak 15/130. 
 

 
Saksframstilling: 
En viktig oppgaver for kontrollutvalget er å sørge for at det føres kontroll med 
kommunens eierinteresser i selskaper. For å sikre at kommunestyret velger ut de 
mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
selskapskontroll på samme måte som det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon. 
Planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er i utgangspunktet uavhengige 
av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planene. Dette spørsmålet 
kommer utvalget tilbake til når det er nærmere avklart hvilke selskaper og hvilken 
type kontroll det er aktuelt å foreta. 
 
Plan for selskapskontroll skal være basert på en overordnet analyse av eierskap ut 
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Krav om overordnet analyse for 
selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring fra 1.1.2013. Her går det frem at det 
kan foretas kontroll med forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i 
selskapene. Det er derfor første gang kontrollutvalget i Skedsmo lager overordnet 
analyse for selskapskontroll.  
 
I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  

https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1133
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1133
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På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i.  
 
Når det gjelder den overordnede eierstyringen, er det kommunens eiermelding som 
ble vedtatt i kommunestyresak 15/130 som er utgangspunktet. Eiermeldingen og 
saken finnes her:  
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1133  
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet 

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Sekretariatet mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og planen 
for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell fra 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges frem 
separat fra plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet foreslår følgende fremdrift for 
dette arbeidet, gitt at plan for selskapskontroll skal behandles i kommunestyrets 
novembermøte (på samme måte som plan for forvaltningsrevisjon). For å rekke 
dette, må kontrollutvalget senest vedta planen i sitt møte 24.10.  
 
Prosess og fremdrift 
 

Mars Overordnet analyse – prosess og fremdrift 

Juni Sekretariatet legger frem utkast til Overordnet analyse for 
selskapskontroll. Kontrollutvalget drøfter risiko og vesentlighet for 
kommunens eierskap og selskaper. 

September Overordnet analyse og plan for selskapskontroll – utkast drøftes i 
utvalget. 

Oktober Overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og 
oversendes kommunestyret. 

https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1133
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1133
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Følgende eierskapskontroller har vært foretatt i perioden 2013 – 2016 i Skedsmo: 
ROAF, Krisesenteret, Norasonde og Strandveien 2 (RA2 AS og NRV AS). Det er 
planlagt en kontroll i Nedre Romerike Brann og Redning høsten 2016. 
Kontrollutvalget har invitert selskapet til møtet i juni. Kontrollutvalget vil i etterkant av 
dette vurdere om det er aktuelt å foreta en kontroll utover ren eierskapskontroll i 
NRBR.   
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15/16 Habilitet i kontrollutvalget 

Arkivsak-dok. 16/00042-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 15/16 

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

Saksframstilling: 
Bakgrunnen for at saken settes opp til behandling er først og fremst for at 
medlemmene skal få kunnskap om habilitetsbestemmelsene, og få anledning til å 
reflektere over egen habilitet. 

Medlemmer av kontrollutvalget har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god 
tid før møtet melde fra om forhold som har betydning for egen habilitet. Den som er 
inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken.  

Generelt om habilitetsvurderinger 
Folkevalgte og tjenestemenn i kommunen vil ofte være inhabile hvis de har en 
tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil 
behandle saken på en objektiv og upartisk måte. For eksempel vil en folkevalgt eller 
tjenestemann være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær 
tilknytning til en person eller et selskap som er part i saken. 

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten 
til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om 
deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at 
allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. 
Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en 
folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av 
inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig. 

De alminnelige reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all 
statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i 
tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte og ansatte i kommuner og 
fylkeskommuner. Det er presisert i kommuneloven § 59 nr. 1 at det kan fremmes krav 
om statlig lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser om inhabilitet. 
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Habilitetsvurdering må gjøres i det enkelte tilfelle og da opp mot konkrete 
bestemmelser.  
 
Det er flere hensyn som taler for at den som kan ha egeninteresse i utfallet av en 
sak, eller som nær slektning, venn eller fiende av eller ansatt hos en part, ikke bør 
behandle og avgjøre saken. Det har sammenheng med tanken om at man ikke bør 
dømme i egen sak, og med det det grunnleggende kravet om å skille mellom 
fellesinteresser og personlige interesser. På mange måter kan man si at 
hovedreglene om habilitet reflekterer viktige etiske krav til de som opptrer på vegne 
av forvaltningen. 
 
For det første kan det være en fare for at man faktisk opptrer upartisk, f.eks. at man 
tilgodeser sine egne interesser, favoriserer personer man står i takknemlighetsgjeld 
til, eller behandler dem man misliker på ufordelaktig vis. 
 
For det andre har det ikke bare betydning at en tjenestemann eller folkevalgt opptrer 
upartisk, men at også folk har tillit til at de gjør det. 
 
For det tredje tjener inhabilitetsregler til å beskytte en tjenestemann eller en 
folkevalgt selv. For en samvittighetsfull person kan det være ubehagelig å skulle 
avgjøre en sak man har egeninteresse i utfallet, eller nær tilknytning til en part. 
 
Hvordan behandle inhabilitet i kontrollutvalget 
Det er viktig at den som er inhabil i god tid før møtet melder fra til kontrollutvalgets 
leder om forhold som gjør eller kan gjøre at man er inhabil i en sak som foreligger til 
behandling på møtet. Dersom leder kommer til at det er grunn til å anta at 
medlemmet vil måtte fratre som inhabil, må sekretariatet varsles, slik at varamedlem 
kan innkalles. Sekretariatet kan også bidra i vurderingen om inhabilitet.  
 
Spørsmålet om inhabilitet skal behandles i utvalget, og den det gjelder skal få 
anledning til å uttale seg. Deretter må vedkommende fratre. I et åpent møte er det 
tilstrekkelig å ta plass blant tilhørerne. I et lukket møte må vedkommende forlate 
møtet. Kontrollutvalget tar deretter stilling til spørsmålet om habilitet, og møtende 
varamedlem deltar ved denne avgjørelsen. Behandlingen av spørsmål om inhabilitet 
skal protokollføres. 
 
Eksempler på når en folkevalgt er inhabil 
En folkevalgt blir automatisk inhabil til å forberede eller treffe avgjørelse i en 
forvaltningssak når vedkommende er styremedlem eller har enkelte andre sentrale 
verv eller stillinger i et selskap, forening eller liknende som er part i saken. 
 
Folkevalgte som er «leder» eller har «ledende stilling i» selskapet er inhabile til å 
behandle saken. Her siktes det til den øverste lederen eller de som deltar i den 
daglige ledelsen av selskapet. Hvilken tittel vedkommende har spiller ingen rolle, det 
kan være daglig leder, administrerende direktør, disponent, bestyrer eller liknende. 
Videre kommer regelen til anvendelse på medlemmer av selskapets styre og 
bedriftsforsamling.  
 
Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er ikke 
inhabile som følge av dette.  
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Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet 
Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven har som formål å sikre at det ikke tas 
utenforliggende eller usaklige hensyn i saksforberedelse og avgjørelse i saker som er 
til behandling i kommunale organer. Habilitetskravene er regulert i § 6. Denne lyder: 
 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller 
til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, 
fostermor eller fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 
fullmektig for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamling for 
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i 
saken, eller 
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, 
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier 
selskapet som er part i saken. 
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har 
nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er 
reist av en part. 
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av 
en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken 
offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. 
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis 
av Kongen. 
 
Bestemmelsene i første ledd omtales som automatisk inhabilitet, mens annet ledd 
omtales som hovedregelen om inhabilitet. Første ledd har den funksjon at visse 
habilitetsspørsmål avklares på en slik måte at det ikke er behov for mer 
skjønnsmessige vurderinger. De «særegne forhold» som gjør annet ledd anvendelig 
kan være av samme art som dem som er nevnt i første ledd. De kan også være 
forhold av annen art. 
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16/16 Kontrollrapport 2015 - skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 
kommune 
 
Arkivsak-dok. 16/00049-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo kommune, 
15.2.16, Skatteetaten 

 
Saksframstilling: 
Skatteoppkrever for Skedsmo kommune er organisert som et vertskommune-
samarbeid, med Skedsmo som vert, og ivaretar funksjonen for Fet, Rælingen, Sørum 
og Nittedal foruten Skedsmo. Skatteetaten utfører revisjon av skatteoppkrever-
funksjonen på vegne av Riksrevisjonen.  
 
I vedlagte kontrollrapport fremgår det at det er gjennomført kontroll av 
skatteoppkreverens internkontroll, regnskapsføring, skatte- og avgiftsinnkreving og 
arbeidsgiverkontroll. Kontrollen viste at det i det alt vesentlige er områdene utført i 
samsvar med gjeldende regelverk og i et tilstrekkelig omfang. 
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17/16 Rapportering fra revisor  
 
Arkivsak-dok. 15/00270-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 

Saksframstilling: 
Revisor rapporterer om aktuelle saker. 
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18/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 16/00033-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til Fylkesmannens tilsyn 
med samhandling om utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 
Skedsmo kommune 2015. 
 
Vedlegg:  

1. Forundersøkelse for kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen 
og Sørum – Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, prosjektstøtte, 
prosjektmidler og habilitet. 

2. Rapport fra Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015. 

3. Skatterapport for januar og februar. 
4. Saker behandlet i kontrollutvalget 2016. 
5. Saker til behandling. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Skedsmo ønsker ikke å delta i arbeidet med forundersøkelsen jf. 
Vedlegg til saken. Rapporten legges derfor frem som referatsak. 
 
Kontrollutvalget bør vurdere å be rådmannen orientere om hvordan avvikene i 
rapporten fra Fylkesmannens tilsyn skal lukkes. 
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19/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00218-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Ingen saker er meldt inn 
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20/16 Besøk Kjerulfsgate 
 
Arkivsak-dok. 16/00046-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vil få en presentasjon av virksomheten ved leder Frivilligsentralen 
Vanja Sortnes og konsulent Trine Dehli Cleve. 
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen sikrer at 

opplæringslovens krav om tilpasset opplæring ivaretas. 

 

Følgende problemstillinger er lagt til grunn i undersøkelsen: 

 

1. Har kommunen et «forsvarlig system» for å sikre at elevene får tilpasset opplæring? 

2. I hvilken grad legges det til rette for tilpasset opplæring ved skolene i kommunen? 

Revisjonens oppsummering  

Grunnleggende prinsipper for opplæringen i både grunnskole og videregående skole er at den skal 

være likeverdig, inkluderende og tilpasset. Dette innebærer blant annet at opplæringen må ta 

utgangspunkt i at elever møter skolen med svært ulike behov og forutsetninger for læring og 

utvikling, og at skolen aktivt må ta hensyn til dette i organisering, innhold og pedagogikk.  

 
Prinsippet om tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven § 1-3 1. ledd, hvor det heter at 

opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Det er i undersøkelsen 

lagt til grunn at tilpasset opplæring er et lovkrav og dermed en plikt for kommunen, skolenes ledelse 

og den enkelte lærer. Det er også lagt til grunn at kravet omfatter alle elevene, og dermed elever 

med sterke så vel som svake forutsetninger for læring.  

 
Kommunen har ansvaret for at gjennomføringen av grunnskoleopplæringen skjer i samsvar med lov 

og forskrift. I henhold til opplæringsloven § 13-10 2. ledd skal kommunen ha et «forsvarlig system» 

som sikrer at kravene i lov og forskrift oppfylles. Kravet omfatter også lovkravet til tilpasset 

opplæring. 

 

Problemstilling 1. Har kommunen et «forsvarlig» system for å sikre at elevene får tilpasset 

opplæring?  

Revisjonskriterier 

 Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. 

 Systemet skal beskrive rutiner for innhenting av informasjon om skolenes arbeid 

med tilpasset opplæring. 

 Systemet skal beskrive rutiner for vurdering og oppfølging av skolenes arbeid med 

tilpasset opplæring. 

 

 

De rutiner og systemer revisjonen har blitt forelagt bidrar etter revisjonens vurdering til å sikre at 

kravet om «forsvarlig system» oppfylles. Rutinene synes å sikre et godt grunnlag for innhenting og 

vurdering av informasjon om opplæringen og for kommuneledelsens oppfølging av skolene. 



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

TILPASSET OPPLÆRING Side ii 

 

Systemet er dokumentert skriftlig og er også i samsvar med anbefalinger i Veileder om kravet til 

skoleeiers «forsvarlige system», utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og KS. 

 

Revisjonen ser positivt på tiltak som er etablert for å styrke oppfølgingen av skolene og kvaliteten på 

opplæringen. Det vises til innføringen av Skedsmostandarder i skoleåret 2012-2013, der skoler med 

svake resultater blir fulgt opp særlig, og til innføringen dialogbaserte tilsyn med skolene i 2013-

2014.  

 

Revisjonen viser til at kommunen mener at «tilpasset opplæring» ikke er et pedagogisk begrep, men 

et rettslig og politisk begrep, som med fordel kan erstattes med «god opplæring».  

 

Revisjonens gjennomgang viser at kommunens systemer og rutiner for oppfølging av skolene i noen 

grad også viser til begrepet tilpasset opplæring, men i liten grad eksplisitt utdyper hvordan kravet 

skal forstås og praktiseres i Skedsmoskolen. Det fokuseres 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. 

 
Revisjonen er innforstått med at tilpasset opplæring ikke representerer en klar og avgrenset 

praksisform for opplæringen i skolen. Revisjonen finner likevel grunn til å understreke at tilpasset 

opplæring er et begrep som lovgiver har valgt å stille opp som et sentralt pedagogisk prinsipp for all 

opplæring, og som det er opp til fagfolk sitt skjønn å fylle med innhold. Revisjonen er derfor av den 

oppfatning at selve begrepet loven setter opp i større grad kunne vært tydeliggjort og presisert i 

kommunenes rutiner og systemer for oppfølging. Behovet for dette understøttes av resultater fra 

spørreundersøkelsen som viser at en del lærere har behov for en mer enhetlig forståelse av hva 

tilpasset opplæring er og hvordan det skal realiseres i praksis, jf. figur 21 s. 53.  

 

Problemstilling 2. I hvilken grad legges det til rette for tilpasset opplæring ved skolene i kommunen? 

Revisjonskriterier 

 Lærerne opplever å lykkes med å tilpasse undervisningen til ulike elevgrupper. 

 Lærerne opplever at forutsetninger for å kunne tilpasset opplæringen er tilstede. 

 

 

Tilpasset opplæring oppfattes som et viktig virkemiddel for å oppnå et godt læringsutbytte for den 

enkelte elev. Flere skoler i Skedsmo kommune kan vise til gode resultater når et gjelder 

elevprestasjoner, noe som indikerer at skolene lykkes godt med tilpasset opplæring. Samtidig er det 

også en rekke andre forhold som har betydning for elevenes læringsutbytte. Det kan således også 

eksistere et potensiale for å styrke tilpasningen, uavhengig av elevresultater. Revisjonen har lagt til 

grunn at tilpasset opplæring ikke bare er et virkemiddel for å oppnå gode læringsresultater, men 

også har en verdi i seg selv utfra behovet den enkelte elev har for å oppleve mestring og for å 

realisere grunnleggende prinsipper i opplæringen om likeverdighet og inkludering. 

 

Gjennom en spørreundersøkelse til samtlige lærere på barne- og ungdomsskoler i kommunen har 

revisjonen innhentet informasjon om i hvilken grad lærerne opplever å lykkes med å tilpasse 
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undervisningen, samt hva lærerne mener skal til for å kunne tilpasse undervisningen enda bedre. 

Svarene gir etter revisjonens vurdering en god indikasjon på i hvilken grad det er lagt til rette for 

tilpasset opplæring for elevene ved skolene i kommunen. 

 

Spørreundersøkelsen viser 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. Her 

opplever hhv. 54 og 59 prosent å lykkes i stor eller svært stor grad. 43 og 36 prosent opplever å 

lykkes i noen grad. Videre viser undersøkelsen at lærerne ved noen skoler opplever å lykkes bedre 

enn ved andre skoler. Revisjonen mener det kan være grunn for kommunen til å undersøke 

årsakene til dette nærmere.  

 
Revisjonen ser positivt på at det i 2016 er igangsatt et prosjekt for å styrke tilbudet til elever med 

særlig sterke læreforutsetninger, men vil minne om at den tilpassede opplæringen på en god måte 

også skal ivareta elever med svakere læreforutsetninger (og som ikke faller inn under ordningen 

med spesialundervisning). 

 

For å kunne lykkes enda bedre med tilpasset opplæring peker lærene på flere forbedringspunkter.  

De viktigste er mindre undervisningsgrupper, bedre tid å planlegge undervisningen, flere lærere, 

flere egnede rom og mer samarbeid. Spørreundersøkelsen viser også at mange av lærerne ser 

behov for en mer enhetlig forståelse av begrepet og bedre kompetanse i metoder for tilpasset 

opplæring. Undersøkelsen viser at 23 prosent av lærerne mener det er et stort eller svært stort 

behov for en større grad av felles oppfatning av hva begrepet innebærer.  

 

Revisjonen mener det kan være grunn for kommunen til å vurdere tiltak som kan bidra til å styrke 

mulighetene for mer samarbeid og erfaringsdeling mellom lærerne. Revisjonen vurderer det som 

positivt at det ifølge kommunens Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 skal tilbys etterutdanning i 

«metoder for tilpasset opplæring». 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Etter revisjonens vurdering har Skedsmo kommune etablert et system for oppfølging av skolene 

som på en god måte bidrar til å sikre at elevene i kommunen får tilpasset opplæring. Revisjonen ser 

positivt på tiltak som er etablert for å styrke oppfølgingen ytterligere.  

 

Revisjonen er innforstått med at tilpasset opplæring ikke representerer en klar og avgrenset 

praksisform for opplæringen i skolen. Revisjonen finner likevel grunn til å understreke at tilpasset 

opplæring er et begrep som lovgiver har valgt å stille opp som et sentralt pedagogisk prinsipp for all 

opplæring, og som det er opp til fagfolk sitt skjønn å fylle med innhold. Revisjonen er derfor av den 

oppfatning at selve begrepet loven setter opp i større grad kunne vært tydeliggjort og presisert i 

kommunenes rutiner og systemer for oppfølging.  

 

At et flertall av lærerne opplever å lykkes med å gi tilpasset opplæring, er etter revisjonens 

vurdering en god indikasjon på at det er lagt godt til rette for tilpasset opplæring ved skolene.  
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Samtidig viser undersøkelsen at det oppleves som mer utfordrende å tilpasse opplæringen til elever 

med svake, så vel som elever med sterke, læreforutsetninger. Det er altså grunn til å konkludere 

med at det er et forbedringspotensial. 

 

Kravet om tilpasset opplæring gjelder alle elever. Revisjonen ser positivt på at det er satt i gang et 

arbeid for å styrke tilbudet til elever med særlig sterke læreforutsetninger, og mener at dette bør 

følges opp, men vil samtidig understreke at den tilpassede opplæringen på en god måte også skal 

ivareta elever med svake læreforutsetninger. 

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 29.2.2016 og er i sin 

helhet vedlagt rapporten.  

 

Rådmannen viser i svarbrevet blant annet til at ulik praksis og forståelse av hva som er god 

opplæring/tilpasset opplæring er en utfordring som det allerede arbeides systematisk med i 

kommunen, både fra den enkelte skole og fra skoleeiers side. Det vises også til at skoleeier på 

dialogbaserte tilsyn overfor flere skoler har gitt anbefaling om utvikling av en kollektiv skolekultur, 

herunder samarbeid og erfaringsdeling mellom kolleger.  

 

Skoleeier vil legge frem rapporten på et rektormøte, der den enkelte rektor bes om å drøfte 

rapporten og resultatene med sitt personale. Skoleeier vil videre fortsette å ta opp temaet tilpasset 

opplæring/god opplæring og skolenes forståelse av begrepet på dialogbaserte tilsyn. Skoleeier vil 

også vurdere i større grad å tydeliggjøre opplæringslovens krav om tilpasset opplæring i 

kommunens Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. 

Anbefalinger  

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger:  

 

1. Kommunen bør tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset opplæring i 

systemer og rutiner for oppfølging av skolene. 

 

2. Kommunen bør arbeide videre med å legge til rette for at alle skolene lykkes med tilpasset 

opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger. 

Jessheim, 1. mars  2016  
 
 
 
 
Nina Neset 
daglig leder 
 
 Oddny Ruud Nordvik 
 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
 og selskapskontrol
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

Med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt av kommunestyret i Skedsmo, 

har revisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring i grunnskolen. 

Kontrollutvalget vedtok plan for gjennomføring av prosjektet i møte 16.9.2015 (sak 35/2015). 

Tilpasset opplæring er nedfelt i opplæringsloven § 1-3, hvor det heter at opplæringen skal tilpasses 

evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Kommunen har ansvaret for at gjennomføringen av 

grunnskoleopplæringen skjer i samsvar med lov og forskrift. I henhold til opplæringsloven § 13-10 

annet ledd skal kommunen ha et «forsvarlig system» som sikrer at kravene i loven overholdes. 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad kommunen sikrer at opplæringslovens krav 

om tilpasset opplæring ivaretas. 

1.2 Problemstillinger og avgrensninger 

Følgende problemstillinger er lagt til grunn i undersøkelsen: 

 

1. Har kommunen et «forsvarlig system» for å sikre at elevene får tilpasset opplæring? 

2. I hvilken grad legges det til rette for tilpasset opplæring ved skolene i kommunen? 

 

Tilpasset opplæring er både et rettslig begrep og et pedagogisk prinsipp. Tilpasset opplæring må 

ses i sammenheng med formålet med opplæringen nedfelt i opplæringsloven § 1-1, hvor det blant 

annet står at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og 

for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.   

 

Tilpasset opplæring er et virkemiddel for å oppnå gode læringsresultater, men har også en verdi i 

seg selv utfra behovet den enkelte har for å oppleve mestring, og for å oppfylle andre 

grunnleggende prinsipper i opplæringen om likeverdighet og inkludering.  

 

Undersøkelsen er avgrenset til kommunenes systemer for oppfølging av den tilpassede 

opplæringen og lærernes vurderinger av gjennomføring og forutsetninger for tilpasset opplæring. 

 

Dersom en elev ikke har eller kan få tilstrekkelig utbytte av opplæringen innenfor den ordinære 

undervisningen, kan det være aktuelt med særskilt tilrettelagt opplæring i form av 

spesialundervisning. Spesialundervisning er den mest omfattende formen for tilpasset opplæring, 

som det er knyttet enkeltvedtak til, jf. opplæringsloven § 5-1.  
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Figuren under illustrerer forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.  

Tilpasset opplæring 

Ordinær opplæring Spesialundervisning 

 
 

Tema for undersøkelsen er kravet om tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen og vil 

således ikke omfatte den individuelle retten til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. 

Frydenlund skole, som er en spesialskole, er derfor heller ikke omfattet av undersøkelsen.  

1.3 Kilder til revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normer og krav som kan stilles til kommunenes 

virksomhet på det området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i og utledet fra autoritative kilder innenfor det reviderte området.  

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 Opplæringsloven med forskrifter 

 Stortingsmeldinger- og proposisjoner 

 Veiledere fra nasjonale utdanningsmyndigheter 

 Forskning 

1.4 Oppbygging av rapporten 

Kapittel 2 beskriver nærmere de metodene som er benyttet i undersøkelsen. I kapittel 3 gis en 

samlet framstilling av revisjonskriteriene som legges til grunn.  

Kapittel 4 er et bakgrunnskapittel som beskriver organisering og bemanning av skolesektoren i 

kommunen, samt nøkkeltall knyttet til blant annet elevtall, gruppestørrelser, ressursbruk og 

spesialundervisning. Kapittel 5 omhandler kommunens planer, systemer og rutiner for å sikre 

oppfølging av skolenes arbeid med tilpasset opplæring. I kapittel 6 gjengis resultatene fra 

revisjonens spørreundersøkelse til lærerne i Skedsmo kommune om tilpasset opplæring. 

Kriterier for hver av problemstillingene gjentas kort innledningsvis i hvert faktakapittel. Etter hvert av 

kapitlene følger revisjonens vurdering. Revisjonens samlede vurderinger, samt anbefalinger, er 

plassert i sammendraget først i rapporten. 
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2 GJENNOMFØRING OG METODER 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av 

styret i Norges kommunerevisorforbund.  

 

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse, spørreundersøkelse og intervju. 

Dokumentanalyse og intervju 

Revisjonen har analysert dokumentasjon av systemer og rutiner kommunen selv anser som særlig 

relevante for å oppfylle kravet om tilpasset opplæring, og som bidrar til å sikre at skolene legger til 

rette for tilpasset opplæring for sine elever. 

 

Det er gjennomført intervju med ledelsen av utdanningssektoren i kommunen. Dette ga utfyllende 

informasjon om kommunens rutiner, systemer og oppfølgingstiltak. I tillegg ga intervjuet informasjon 

om kommunens forståelse av begrepet «tilpasset opplæring» og vurderinger av forutsetninger som 

må være tilstede.  

Spørreundersøkelse 

For å svare på problemstilling 2 i undersøkelsen om hvilken grad legges det til rette for tilpasset 

opplæring ved skolene i kommunen, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant lærerne ved 

barne- og ungdomsskolene i Skedsmo kommune. Undersøkelsen ble sendt ut til samtlige fast 

ansatte lærere ved 15 av kommunens 16 grunnskoler. Lærerne ved Frydenlund skole deltok ikke i 

undersøkelsen da dette er en skole hvor det primært gis spesialundervisning.  

 

Spørreundersøkelsen ble distribuert med e-post gjennom Questback. I forkant av undersøkelsen ble 

samtlige deltagere orientert om hensikten med undersøkelsen, hvem som er oppdragsgiver og 

viktigheten av å delta. Brevet ble via kommunen sendt til rektor ved alle skolene, som igjen 

distribuerte spørreundersøkelsen til lærerne.  

 

Undersøkelsen ble sendt ut til i alt 543 fast ansatte lærere fordelt på 15 skoler og ble gjennomført i 

perioden 23.11.15 til 03.12.15. Revisjonen mottok svar fra i alt 465 lærere, noe som utgjør en 

svarprosent på 86. For nettbaserte spørreundersøkelser regnes en svarprosent over 70 som svært 

god, og en svarprosent mellom 50 og 60 som tilstrekkelig (Jacobsen 2005). Revisjonen sier seg 

derfor godt fornøyd med svarprosenten.   

 

Spørreundersøkelsen besto av 8 spørsmål med faste svaralternativer. I tillegg var det lagt inn 

kommentarfelt som gav rom for å utdype, nyansere og supplere svarene for de av lærerne som 

ønsket det.   

 

Resultatet av spørreundersøkelsen er primært presentert ved hjelp av frekvensfordelinger. I tillegg 

er det sett på om svaret på i hvilken grad lærerne opplever å lykkes med tilpasset opplæring 
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varierer mellom skoler og mellom barne- og ungdomstrinnet. Statistisk feilmargin ved 465 svar er +/- 

2 prosent. Dette gjør at det med 95 prosent sikkerhet kan sies at resultatet gjelder for alle skolene 

med en feilmargin på +/-2 prosent. Det er benyttet såkalte «t-verdier» for å avgjøre om forskjellene i 

resultatene mellom skoler og trinn er tilfeldige eller ikke. Dersom det er lite sannsynlig at resultatet 

har oppstått tilfeldig betegnes resultatet som signifikant.   

I kapittel 2 om organisering og bemanning er det benyttet nøkkeltall fra KOSTRA1 for perioden 

2011-2014. Tallene for Skedsmo kommune er sammenlignet med sammenlignbare kommuner 

kategorisert i Kostragruppe 13, Akershus fylke, samt landet med og uten Oslo.  

 

Revisjonen har også tatt i bruk utvalgte resultater fra elevundersøkelsen 2014-2015. 

Elevundersøkelsen er årlige undersøkelser som gjennomføres i skolene og som viser elevenes 

oppfatning av egen læringssituasjon. Undersøkelsen omhandler blant annet temaer som 

læringskultur, vurdering for læring, mestring, faglige utfordringer, støtte fra lærere m.m. 

Undersøkelsen gjøres blant elever i hhv. 7. og 10. trinn.  

 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet 

betegner dataenes relevans for å besvare problemstillingene som er valgt. Revisjonen mener at 

dataene som denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og gir et forsvarlig 

grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner.  

 

Informasjonen om kommunens system for å sikre et forsvarlig system etter opplæringslovens § 13-1 

er mottatt fra den instansen i kommunen som har mest kjennskap til dette og som også har 

ansvaret for at lovens krav overholdes. Gjennom intervjuer er den skriftlige informasjonen supplert 

og utfylt med beskrivelser og informasjon om oppfølgingspraksis. De som ble intervjuet har fått 

mulighet til å korrigere og rette opp eventuelle feil og misforståelser i referatet. Informantene har 

verifisert at informasjonen revisjonen har fått er riktig. 

 

Lærerne antas å ha god kunnskap om de forholdene som ble belyst gjennom spørsmålene. 

Revisjonen mener at spørsmålene som ble stilt i spørreundersøkelsen er relevante og egnet til å gi 

en god indikasjon om det er godt lagt til rette for tilpasset opplæring i skolene.  

 

For å utarbeide spørreundersøkelsen ble det trukket veksler på forskning om tilpasset opplæring, i 

tillegg til tilsvarende undersøkelser gjennomført av forvaltningsrevisjoner i andre kommuner. Det ble 

avholdt et møte med kommunen om innretningen revisjonens spørreundersøkelse. Kommunen fikk i 

tillegg anledning til å gi kommentarer til undersøkelse før det ble sendt ut.  

 

                                                
 
 
1
 KOSTRA står for KOmmune-STat-Rapportering og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon 

om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 
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Spørreundersøkelsen ble sendt ut til fast ansatte lærere i Skedsmoskolen. Dataene er samlet inn på 

en pålitelig måte ved å bruke det nettbaserte spørreverktøyet QuestBack. Å benytte e-post som 

invitasjon til å delta i undersøkelsen bidrar til å sikre lik sannsynlighet for å få svar fra målgruppen. 

En høy svarprosent styrker påliteligheten ytterligere.  
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3 REVISJONSKRITERIER 

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

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

kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriterier kan utledes fra blant annet lover og 

forskrifter, kommunenes egne rutiner og hva som anses som god forvaltningsskikk og faglig 

anerkjente normer på området.  

 

Kilder til revisjonskriterier er: 

 Opplæringsloven med forskrifter  

 Stortingsmeldinger- og proposisjoner 

 Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 

 Forskning 

3.1 Prinsipper for opplæringen 

Grunnleggende prinsipper for opplæringen i både grunnskole og videregående skole er at den skal 

være likeverdig, inkluderende og tilpasset (Utdanningsdirektoratet 2014). Likeverdig og 

inkluderende opplæring innebærer på den ene siden at opplæringen skal skje innenfor et 

klassefellesskap og med utgangspunkt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. På den andre siden 

innebærer det at opplæringen også må ta utgangspunkt i at elever møter skolen med svært ulike 

behov og forutsetninger for læring og utvikling, og at skolen aktivt må ta hensyn til dette i 

organisering, innhold og pedagogikk. En likeverdig og inkluderende opplæring er således ikke en 

opplæring som er lik, men en som tar hensyn til at elevene er ulike. Dette innebærer igjen at skolen 

må gi en variert og differensiert opplæring. Likeverdig og inkluderende opplæring forutsetter med 

andre ord tilpasset opplæring.  

 

Prinsippet om tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven. I loven § 1-3 1. ledd heter det:  

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 
lærekandidaten.  

Utdanningsdirektoratet peker i veilederen Likeverdig opplæring – et bidrag til å forstå sentrale 
begreper på at tilpasset opplæring ikke innebærer at all opplæring individualiseres, men at alle sider 
av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner hos dem som får opplæringen (Utdanningsdirektoratet 
2007). Samtidig pekes det på at: 

Tilpasset opplæring er en plikt for skoleeier, opplæringsstedets ledelse og personale til å gi en god 
og forsvarlig opplæring ut fra den enkeltes evner og forutsetninger. 

 

3.2 Tilpasset opplæring som rettslig nasjonal minstestandard 

Alle elever har i medhold av opplæringslova § 1-3 første ledd krav på opplæring som skal 

«tilpassast evnene og foresetnadene hjå den enkelte elev». I NOU 1995: 18 vises det til at «I den 
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utstrekning det her er rimelig å tale om rettigheter, er det rettigheter av et relativt diffust innhold» (s. 

122). Bestemmelsen om tilpasset opplæring knesetter en grunnleggende rett som i motsetning til 

spesialundervisning gjelder for alle elever og all undervisning. Det er i utgangspunktet slik at det er 

opp til kommunenes skjønn å fylle begrepet «tilpasset opplæring» med et innhold. Som for mange 

andre oppgaver som særlovene tildeler kommunene, er det opp til fagfolk på et område å omsette 

skjønnsmessig begreper i loven til gode tjenester med sin faglige kompetanse og oppfølging av 

sentrale føringer på området.  

 

Det er likevel slik at kommunen og skolene ikke står helt fritt ved utøvelsen av dette skjønnet. I 

bunnen av kravet om tilpasset opplæring må det sies å ligge en rettslig minstestandard (Aslak 

Runde, i Lov og Rett 2013 s. 428-447). En minstestandard fastsettes på det nivået som må gjøres 

gjeldende for alle norske skoleeiere, og er derfor naturlig å omtale som nasjonale. Den vil 

sannsynligvis ikke være særlig praktisk, da lista nok vil ligge forholdsvis lavt. Man kan likevel tenke 

seg at dersom opplæringen over tid klart er i strid med læreplanverk eller på tvers av allment 

akseptert pedagogikk, må dette kunne påberopes av eleven som brudd på en individuell rett. Dette 

understøttes også i professor i offentlig rett Eivind Smiths artikkel i tidsskriftet Spesialpedagogikk nr. 

1 1996. Der heter det at det er ikke rettslig adgang til å nedprioritere ytelsene under en 

minstestandard som loven fastsetter.  

 

Per i dag har ikke dette vært gjenstand for rettslig prøving og domstolene har således ikke bidratt til 

å trekke opp disse grensene. Denne typen rettslige minstestandarder har innenfor forvaltningsretten 

har vært gjenstand for oppmerksomhet de siste årene, se også Lov og Rett 1994 s.  

323-348.  

 

Selv om det er opp til fagfolk på et område å fylle et begrep med innhold ut fra allment aksepterte 

faglige standarder, gis det likevel noen føringer for hva begrepet skal inneholde. I NOUen 

fremheves det at tilpasset opplæring er et generelt prinsipp som skal ligge til grunn for all opplæring, 

men med en sterk vektlegging av at det skal skje innenfor en fellesskapsramme. Som del av den 

ordinære undervisningen, bør den enkelte lærer i den utstrekning det er mulig, søke å tilpasse 

undervisningen til den enkelte elev slik at han/hun får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen (jf. 

også Stortingsmelding nr. 31, (2007-2008). Skolen og lærerne må derfor finne en balanse mellom 

på den ene siden den enkeltes evner og forutsetninger og på den andre siden hensynet til 

fellesskapet som elevene er en del av. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008), s. 74 står det: 

Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet, i klasser eller grupper, 
og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen, noe som blant annet innebærer en forsvarlig 
ressurssituasjon.  

I NOU 1995:18 vises det til at hva den enkelte kommune og skole skal gjøre for å fremme prinsippet 

om tilpasset opplæring, er ikke nærmere fastlagt i loven (NOU 1995, nr. 18:123). I praksis blir det 

ifølge utredningen da i stor grad opp til den enkelte kommune å beslutte i hvilken grad den ønsker å 

prioritere generell tilpasning eller større bruk av vedtak om spesialundervisning. Revisjonens 

undersøkelse omfatter ikke retten til spesialundervisning for elever som ikke har eller som ikke kan 

få tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-1.  
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Det legges i denne undersøkelsen til grunn at tilpasset opplæring er et lovkrav og en rettslig 

nasjonal minstestandard og dermed en plikt for kommunen, skolenes ledelse og den enkelte lærer. 

Det legges også til grunn at kravet omfatter alle elevene og dermed elever med sterke så vel som 

svake forutsetninger for læring. 

 

Det legges også til grunn at «tilpasset opplæring» ikke bare kan betraktes som et virkemiddel for å 

oppnå gode læringsresultater, men også som en verdi i seg selv utfra behovet den enkelt har for å 

oppleve mestring, likeverdighet og inkludering. 

 

3.3 Forsvarlig system for å sikre tilpasset opplæring 

I opplæringsloven § 13-10 slås det fast at kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven 

med forskrifter blir oppfylt, herunder å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige. Det er 

således også kommunen som har ansvaret for å sikre opplæringslovens krav om tilpasset 

opplæring. 

 

I henhold til opplæringsloven § 13-10 annet ledd skal kommunen ha et «forsvarlig system» for å 

vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Kommunen skal i følge 

bestemmelsen også ha et «forsvarlig system» for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og 

nasjonale kvalitetsvurderinger som gjennomføres av departementet. Som en del av 

oppfølgingsansvaret skal det videre utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen knyttet til læringsresultat og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal i følge 

lovbestemmelsen drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.2  

 

Bestemmelsen om forsvarlig system innebærer et krav til kommunene om en særskilt internkontroll 

og kvalitetssikring på opplæringsområdet. Det ble i lovforslaget lagt til grunn at skoleeier i 

utgangspunktet står fritt til å utforme et forsvarlig system tilpasset lokale forhold, men det ble 

samtidig understreket at systemet skal være egnet til å avdekke eventuelle forhold som er i strid 

med regelverket, og sikre adekvate oppfølgingstiltak (Ot.prp. nr. 55 (2003-2004)). 

 

Utdanningsdirektoratet og KS har utarbeidet «Veileder om kravet til skoleeiers «forsvarlige system» 

(2007). Det vises her til at ett av hovedformålene med kravene til forsvarlig system er å bidra til 

kvalitetsutvikling hos skoleeierne. Systemet bør i følge veilederen utarbeides slik at det tilfører 

skoleeier en merverdi, ikke bare i forhold til etterlevelse av lover og forskrifter, men også for å 

forbedre kvaliteten i skolen og sikre kontroll i egen opplæringsvirksomhet.  

 

                                                
 
 
2
 «Skoleeier» kan være kommunen, fylkeskommunen og styret for private skoler etter privatskoleloven. I vår 

sammenheng er «skoleeier» avgrenset til kommunen. 
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Det understrekes i veilederen at det er opp til den enkelte skoleeier å vurdere i hvilken grad 

veilederen skal benyttes. Det pekes på at et overordnet krav er at systemet skal kunne 

dokumenteres skriftlig og at følgende elementer bør inngå i et forsvarlig system:  

 

 Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets 

gjennomføring. 

 Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling knyttet til 

opplæringsvirksomheten (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og 

myndighetsfordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort. 

 Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i 

systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. 

 Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger. 

 Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand og/eller 

avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. 

 Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt rutiner for 

oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger. 

 Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten. 

 Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre 

at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring. 

 

Kravet om forsvarlig system gjelder for hele opplæringsområdet, og samtlige bestemmelser i 

opplæringsloven med forskrifter. Revisjonen vil i denne sammenheng legge hovedvekt på 

kommunens systemer og rutiner som er særlig aktuelle for å oppfylle lovkravet om tilpasset 

opplæring, og som skal bidra til å sikre at det legges til rette for tilpasset opplæring ved skolene. 

Dette omfatter rutiner for informasjonshenting, vurdering og oppfølging av skolene.   

 

Ut i fra gjennomgangen over utleder revisjonen følgende kriterier:  

 

Problemstilling 1:  Revisjonskriterier 

Har kommunen et «forsvarlig» system for å sikre at 
elevene får tilpasset opplæring?  

 Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. 

 Systemet skal beskrive rutiner for 

innhenting av informasjon om skolenes 

arbeid med tilpasset opplæring. 

 Systemet skal beskrive rutiner for vurdering 

og oppfølging av skolenes arbeid med 

tilpasset opplæring. 
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3.4 Tilpasset opplæring i praksis 

Det er ingen klare og entydige kriterier for hva tilpasset opplæring skal eller bør være i praksis. Når 

den rettslige minstestandarden skal fylles med innhold må man søke i gjeldende faglige anerkjente 

kilder på området.  

 

Haug og Bachmann (2006) peker på at tilpasset opplæring er innfløkt å forstå og vanskelig å 

praktisere. Dalhaug Berg og Nes viser til at begrepet ikke er entydig, noe som har sammenheng 

med at begrepet er politisk og ikke faglig skapt (Utdanningsdirektoratet 2007). Andre viser til at 

begrepet gis ulikt innhold av forskjellige regjeringer (Jenssen og Lillejord 2010).  

 

I faglitteraturen (f.eks. Bachmann og Haug 2006, Nordahl og Hausstätter 2009, Jensen 2011) skilles 

det mellom en «smal» og en «vid» forståelse av begrepet tilpasset opplæring.  I den smale 

forståelsen dominerer en metode- og individrelatert oppfatning hvor tilpasset opplæring handler om 

ulike former for metoder og måter å organisere opplæringen på. Den vide forståelsen av tilpasset 

opplæring beskrives i større grad som en ideologi eller en bestemt pedagogisk plattform som skal 

prege hele skolens virksomhet. Her er inkludering og kollektiv orientering sentrale begreper med 

vektlegging av struktur og tydelighet i undervisningen. Det pekes på at de to begrepene ikke 

utelukker hverandre, men indikerer hvor tyngdepunktet i forståelsen av begrepet ligger. I følge 

faglitteraturen på området gis det likevel et bilde av at det er den smale tilnærmingen som 

dominerer i skolen (Bachmann og Haug 2006, Fylling 2008, Nordahl og Hausstätter 2009). 

 

Likevel kan det legges til grunn at «tilpasset opplæring» har enkelte generelle kjennetegn og at det 

finnes grunnleggende forutsetninger som bør være tilstede for at det kan gis tilpasset opplæring. 

Revisjonen vil her spesielt omtale muligheten for variasjon i undervisningen, et godt læringsmiljø, 

samarbeid mellom skole og hjem, ledelse og samarbeid ved skolene og en god praksis for 

vurdering av elevenes kompetanse. 

3.4.1 Variasjon - innenfor fellesskapet 

I Læreplanverkets «Prinsipp for opplæringa» (Kunnskapsdepartementet 2006), vises det til at alle 

elever i arbeidet med fagene skal få møte utfordringer som gir dem noe å strekke seg mot, og at 

dette både gjelder elever med særlige lærevansker og elever med særlige evner og talent. Tilpasset 

opplæring for hver enkelt elev kjennetegnes i følge prinsippene av variasjon i bruk av lærestoff, 

arbeidsmåter og læremiddel – og variasjon i organiseringen av og intensiteten i opplæringen.  

 

Ifølge Utdanningsdirektoratets veileder i spesialundervisning (2014) er tilpasset opplæring de 

tiltakene som skolen setter inn for å sikre at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. Disse 

kan ifølge direktoratet være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og 

progresjon. Tilpasset opplæring er ifølge veilederen ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for at 

elevene skal oppleve økt læringsutbytte.  

 

Også i Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) og Stortingsmelding nr. 18 (2010-2011) legges det til 

grunn at tilpasset opplæring kjennetegnes av variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler 

og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen.  
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I stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen pekes det på at tilpasset opplæring har blitt 

forstått på en måte som har ført til for sterk individualisering. Det pekes på 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. Jensen og Lillejord (2010) beskriver 4 epoker i tolkningen av begrepet 

tilpasset opplæring, hvor man i den siste epoken toner ned det individuelle ved tilpasset opplæring 

til fordel for fellesskapet.  

 

I boken Tilpasset opplæring i forskning og praksis presenterer Mette Bunting (Bunting 2015) 

forskning innenfor temaet tilpasset oppæring ut fra forskjellige perspektiver og med klassen som 

kontekst. I kapittel to i boken, utdypes blant annet temaet variasjon. For å kunne møte mangfoldet 

av elever må læreren kunne spille på et bredt register av arbeidsmetoder og undervisningsformer. 

Det understrekes at ettersom tilpasset opplæring skal skje innenfor fellesskapets rammer, er det 

ikke tilstrekkelig bare å være opptatt av om hver enkelt elev får gode muligheter til utvikling og 

læring, men også nødvendig å tenke gjennom hvordan variasjon i aktiviteter kan utnyttes og styrke 

klassefellesskapet. Kapittelet presenterer fire måter å nærme seg temaet variasjon i klasserommet 

på (Bunting 2015:43): 

1. Elevene skaper selv variasjoner gjennom ulike måter å delta og engasjere seg i 

aktiviteter/oppgaver.  

2. Lærerne lager simultane variasjoner, dvs. flere forskjellige aktiviteter foregår samtidig, et 

eksempel er stasjonsundervisning. 

3. Lærerne lager sekvensielle variasjoner, dvs. veksler mellom ulike typer aktiviteter, 

arbeidsmåter og innfallsvinkler. På den måten får alle elevene møte noe som kan passe for 

dem i løpet av en periode. 

4. Innholdet i det faget elevene skal undervises i tilpasses på slik måte at elevene får best 

mulig hjelp til å tilegne seg stoffet (undervisningsfagets egenart som kilde til variasjon). 

3.4.2 Læringsmiljø 

Opplæringsloven § 9a-1 gir elevene rett til et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. «Læringsmiljø» er ellers et vidt begrep. Ifølge Utdanningsdirektoratet kan «læringsmiljø» 

forstås som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for 

elevenes læring, helse og trivsel (http://www.udir.no/Laringsmiljo/). Et godt læringsmiljø bidrar ifølge 

direktoratet til å fremme en opplæring som er tilpasset elevenes evner og forutsetninger. Et godt 

læringsmiljø omfatter dermed også variasjon mellom ulike typer oppgaver, arbeidsmåter, lærestoff, 

læremidler og organisering. Forhold som ellers er grunnleggende for arbeidet med å utvikle og 

opprettholde gode læringsmiljø er blant annet lærerens evne til å lede klasser, positive relasjoner 

mellom elev og lærer og et godt samarbeid mellom skole og hjem.  

 

Foruten det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet etter opplæringsloven § 9a, kan «læringsmiljø» 

også oppfattes å omfatte utstyrsmessige forhold ved skolen og størrelsen på elevgruppene. Ifølge 

opplæringsloven § 9-2 skal skolene ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel. Ifølge § 

8-2 må elevgruppene ikke være større enn det som er «pedagogisk og trygghetsmessig» forsvarlig. 

http://www.udir.no/Laringsmiljo/
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3.4.3 Samarbeid mellom skole og hjem 

Et godt samarbeid mellom skole og hjem anses som en viktig del av arbeidet med å skape et godt 

læringsmiljø, og er dermed også en viktig forutsetning for å kunne tilpasse opplæringen til den 

enkelte elev. I Læreplanverkets Prinsipp for opplæringen pekes det på at hjemmet skal få 

informasjon om målene for opplæringen i fagene og elevenes utvikling i forhold til målene. Hjemmet 

skal også få informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og 

vurderingsformer som blir brukt.  

 

I følge forskrift til opplæringsloven § 20-1 er det skolens ansvar å sørge for samarbeid med 

hjemmet. Samarbeidet skal ifølge bestemmelsen ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og 

sosiale utvikling. Det fremheves at et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen og for å 

styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape et godt læringsresultat. Av § 20-3 fremgår det 

blant annet at foreldrene minst to gonger i året har rett til en planlagt og strukturert samtale med 

kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider til daglig og om elevens kompetanse i fagene. I tillegg 

skal kontaktlæreren «samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, 

generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket». Denne samtalen skal klargjøre hvordan 

eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å tilrettelegge for læring og utvikling til eleven.  

3.4.4 Ledelse og samarbeid ved skolene 

I artikkelen Tydelig lederskap fremmer gode relasjoner, samarbeid og elevprestasjoner (2013), viser 

Utdanningsdirektoratet til at en velfungerende og engasjert skoleledelse har stor betydning for godt 

samarbeid mellom lærere og god pedagogisk praksis. I en veileder om Ledelse i skolen – krav og 

forventninger til rektor viser Utdanningsdirektoratet til at skoleledelsen, med rektor i spissen, er 

ansvarlig for elevenes læringsresultater og læringsmiljø (Utdanningsdirektoratet 2015). Rektors 

evne til å lede læringsprosesser og veilede lærerne er avgjørende i denne prosessen. Lærerne skal 

oppleve at de får støtte, hjelp og veiledning av lederen. Det pekes også på at rektor er ansvarlig for 

at skolen fungerer godt som organisasjon, noe som innebærer å bygge fellesskap, arbeidsmiljø, 

samarbeid og organisasjonskultur, slik at lærerne og andre tilsatte kan hjelpe hverandre.  

 

I Stortingsmelding nr. 11 2008-2009:14 Læreren. Rollen og utdanningen pekes det på at det 

kollektive ansvar for den enkelte skoles samlede oppgaver har økt og at det dermed stilles større 

krav enn før til samarbeid mellom ledere og lærerne og lærere i mellom. Det pekes også på at 

undervisning og opplæring er lagarbeid og at målene for skolens virksomhet i større grad kan nås 

dersom skolen nyttiggjør seg den samlede kompetansen hos de ansatte.  

 

I artikkelen Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning 

(Buli-Holmberg og Nilsen 2011) vises det til at Kunnskapsløftet anser lærersamarbeid som en 

forutsetning for å utvikle bedre kvalitet både i tilpasset opplæring og spesialundervisning. Det vises 

videre til at den generelle delen av lærerplanen vektlegger læring som lagarbeid og at personalet i 

skolen skal fungere i et fellesskap av kolleger som deler ansvaret for elevenes utvikling. Samarbeid 

er ifølge artikkelen av stor betydning for å sikre et helhetlig grep om enkeltelevenes opplæring og 

det totale opplæringstilbudet i skolen.  

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19980717z2D61z2EzA71z2D1
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3.4.5 Vurdering av elevenes opplæring 

Arbeidet med tilpasset opplæring er også avhengig av at skolene har en god og systematisk praksis 

for å vurdere elevenes kompetanse. Elevene har etter § 3-1 i forskrift til opplæringsloven rett til 

vurdering, noe som omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen. 

Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i 

læreplanverket. Det vises i § 3-11 i forskriften til at underveisvurderingen i fag «skal brukast til som 

ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring (…)».3  

 

Det har pågått en nasjonal satsning for «vurdering for læring» siden 2010. Skedsmo kommune har 

vært en av kommunene som har deltatt i første del av satsningen. Målet med satsningen har vært at 

skoleeier, skoler og lærebedrifter/opplæringskontorer skal videreutvikle en vurderingskultur og en 

vurderingspraksis som har læring som mål. Satsningen har tatt utgangspunkt i begrepet 

«underveisvurdering» slik det er definert i forskrift til opplæringsloven § 3-11.  

3.4.6 Oppsummering 

Det legges til grunn at lærerne har en oppfatning om hva god tilpasset opplæring er, og dermed 

også en oppfatning om i hvilken grad de lykkes med å gi tilpasset opplæring både til faglig svake og 

sterke elever. Det legges videre til grunn at lærerne har en oppfatning om hvilke grunnleggende 

forutsetninger som må være tilstede for å kunne gi tilpasset opplæring.  

 

Utfra en gjennomgang av bl.a. forskning og nasjonale veiledere har revisjonen i en 

spørreundersøkelse til lærerne i kommunen lagt til grunn at slike forutsetninger kan være: 

 

 At skolen systematisk og helhetlig arbeider med tilpasset opplæring 

 At skolens ansatte har en felles oppfatning om hva som inngår i begrepet «tilpasset 

opplæring» 

 At skolen har en felles praksis for tilpasset opplæring 

 Tilstrekkelig med lærere i klassen 

 Forsvarlig størrelse på undervisningsgrupper 

 Egnede rom (klasserom, grupperom) 

 Tid til å planlegge undervisningen 

 Muligheter til å variere undervisningen 

 Faglig samarbeid og erfaringsdeling med kolleger 

 Samarbeid med foreldre/foresatte 

 Kunnskap om elevenes faglige utvikling og opplæringsbehov 

 Veiledning fra PP-tjenesten om tilpasning av undervisningen til svake elever 

 Kompetanse i ulike metoder for tilpasset opplæring 

 Kompetanse i tiltak for å sikre et godt læringsmiljø 

 Kompetanse i å lede klassen (klasseledelse). 

                                                
 
 
3
 Jf. også Veileder i tilpasset opplæring og spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet 2014. 
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Ut i fra redegjørelsen over legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 
 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad legges det til rette for tilpasset 
opplæring ved skolene i kommunen? 
 

 Lærerne opplever å lykkes med å tilpasse 

undervisningen til ulike elevgrupper. 

 Lærerne opplever at forutsetninger for å kunne 

tilpasset opplæringen er tilstede. 
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4 ORGANISERING OG NØKKELTALL 

Dette kapitlet redegjør kort for organisering og bemanning i utdanningssektoren i Skedsmo 

kommune, samt noen utvalgte nøkkeltall som viser utviklingen i sektoren når det gjelder blant annet 

elevtall, gruppestørrelse, ressurser og spesialundervisning.  

 

4.1 Organisering av utdanningssektoren  

Skedsmo kommune er organisert i 4 sektorer, hvorav utdanningssektoren er én. Sektoren ledes av 

en kommunaldirektør. Kartet under viser hvordan sektoren er organisert:  

 

 
Kilde: Skedsmo kommune 
* Tofu er et støttetiltak som bistår skolene i arbeidet med å forebygge og redusere problematferd gjennom blant annet å 
styrke skolenes læringsmiljø. 
 

Som organisasjonskartet viser er det 16 kommunale grunnskoler i Skedsmo kommune inkludert 

Frydenlund skole og ressurssenter som er en skole for elever med store og sammensatte 

lærevansker. Skolen er ikke del av revisjonens spørreundersøkelse.  

 

 

Kommunaldirektør 
------------------------------ 

Ass. kommunaldirektør 

19 barnehager 16 skoler 
2 voksen- 

opplærings-
sentra 

Musikk- og 
kulturskolen Tofu* 

Konsulent 
Pedagogisk 
psykologisk 

avdeling 
 

Administrativ 
avdeling 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

TILPASSET OPPLÆRING Side 16 

 

4.2 Skoler og elevtall 

Under følger en oversikt over kommunens skoler og antall elever ved den enkelte skole. Tallene er 

hentet fra kommunens tilstandsrapport for grunnskolen (2014/2015).  

 
Tabell 1 Skoler og antall elever 2014/2015 

Skoler  Antall elever 

Asak skole 226 

Brånås skole 391 

Frydenlund skole 40 

Gjellerås skole 520 

Kjeller skole 524 

Kjellervolla skole 337 

Sagdalen skole 636 

Skjetten skole 575 

Bråtejordet skole 304 

Stav skole 388 

Sten-Tærud skole 515 

Tæruddalen skole 496 

Vardåsen skole 135 

Vigernes skole 517 

Volla skole 459 

Åsenhagen skole 504 

Totalt 6567 

 

Til sammen var det i 2014/2015 6567 elever i Skedsmoskolen.  

 

Skedsmo kommune har i snitt langt flere elever per skole enn snittet både for kostragruppen, 

Akershus og landet både med og uten Oslo. I figur 3 under ser vi at gjennomsnittlig antall elever per 

skole i Skedsmo i 2014 var på 410, mens tallet for Kostragruppe 13 var på 279. I Akershus lå snittet 

på 317 elever per skole.  
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Figur 1 Elever per kommunal skole, 2011-2014 

Elever per skole 

 
 
 
I følge utdanningssektorens tilstandsrapport for grunnskolen 2014/2015 har det vært en økning på 

19 prosent (1048) i elevtallet de siste 10 årene. Det pekes på at veksten primært har kommet i 

områdene Strømmen/Skjetten og Lillestrøm/Kjeller (ny Kjeller skole høsten 2010) noe som har 

medført at skolekapasiteten ved flere skoler i disse områdene er presset. Blant annet er det på Volla 

og Vigernes paviljonger for 6 klasser.  På Skjetten skole er det over 25 prosent og på Bråtejordet 

over 40 prosent flere elever enn i 2010/2011. På Skedsmokorset er elevtallet betydelig lavere enn 

det var for 5 år siden. 

 

Skedsmo kommune er en kommune i vekst og mange innflyttere har innvandrerbakgrunn. Per 

31.12.2014 hadde 24,7 prosent av befolkningen i Skedsmo i aldersgruppen 0-16 år 

innvandrerbakgrunn. For kommunegruppe 13, Akershus og landet som helhet var andelen med 

innvandrerbakgrunn i denne aldersgruppen på omkring 15,3 prosent (Tilstandsrapport for 

grunnskolen 2014/2015). 

 

I skoleåret 2014/2015 var det 568 minoritetsspråklige elever som fikk særskilt norskopplæring etter 

opplæringsloven § 2-8. Dette utgjør 8,6 prosent av totalt elevtall i Skedsmoskolen. Det ble brukt ca. 

19 årsverk til særskilt språkopplæring, en økning på ca. 4 årsverk fra forrige skoleår (Ibid.).  
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4.3 Gruppestørrelse 

Kostra beregner gjennomsnittlig gruppestørrelse ved å se på forholdet mellom elevtimer og 

lærertimer4. Indikatoren gir et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i 

undervisningssituasjonen til den enkelte lærer (informasjon hentet fra Kostra.no).  

 

Ser vi på gjennomsnittlig gruppestørrelse for elever i Skedsmoskolen ligger kommunen omtrent på 

linje med Akershus, men høyere enn snittet både for kostragruppe 13 og landet både med og uten 

Oslo. 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.årstrinn, 2011-2014 

Gruppestørrelse 

 
 

Utviklingen i Skedsmo når det gjelder gruppestørrelse har vist en positiv trend siden 2011, dog med 

en liten økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse fra 2013 til 2014.  

                                                
 
 

4 Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter den forskriftsfestet fag- og timefordeling, herunder eventuelle kommunale tillegget til 

nasjonal norm. Elevtimene beregnes med GSI-data fra ramme A, ved å multiplisere antall elever med timetallet for hvert trinn, og deretter summere 

opp til kommunenivå.  Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser (unntatt finsk og morsmålsundervisning), dvs. ordinære lærertimer, 

samt individuelt tildelte timer til spesialundervisning, samisk, tospråklig fagopplæring, norsk som andrespråk og tegnspråk 
(https://www.ssb.no/a/kostra/stt/variabel.cgi?f=KS95194189217212&m=KS95194189217212&r=023100&r=EKG13&r=EKA02&r=EAKUO&r=EA

K&t=2011&t=2012&t=2013&t=2014&std=checked&v=K1298472825P28017) 

.  
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Figuren under (figur 3) viser gjennomsnittlig gruppestørrelse på ulike klassetrinn innad i Skedsmo. 

Gruppestørrelsen er lavest for 1.-4. trinn og er redusert gradvis siden 2011. Gruppestørrelsen for 5.-

7. trinn er noe høyere og har økt noe de siste årene. Gruppestørrelsen er høyest for 

ungdomsskoletrinnet. Størrelsen her har de siste årene først økt noe, for så å komme ned på 

omtrent samme nivå som i 2011.  

 

Figur 3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse ulike klassetrinn Skedsmo, 2011-2014 

Gruppestørrelse ulike klassetrinn 

 
 
 

4.4 Driftsutgifter 

Figur 4 under viser Skedsmo kommunes netto driftsutgifter til grunnskolen per innbygger (per elev) i 

alderen 6-15 år. Sammenlignet både med kostragruppe 13, Akershus, landet uten Oslo og landet 

som helhet har Skedsmo kommune lavere netto driftsutgifter per elev. Figuren viser videre at både 

Skedsmo og sammenligningsgruppene de siste 4 årene har hatt en jevn økning i utgifter per elev i 

grunnskolen.  
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Figur 4 Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år,, 2011-2014   

Netto driftsutgifter 

 
 
 

4.5 Lærernes utdanningsnivå 

Figur 5 under viser andelen lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 

både i Skedsmo og sammenligningsgruppene. Tallene viser at Skedsmo har en lavere andel lærere 

med denne utdanningsbakgrunnen sammenlignet med kostragruppen og landet med og uten Oslo. 

Bare Akershus ligger lavere. Med unntak av Skedsmo, har andelen lærere med utdannelse på dette 

nivået og med pedagogisk utdannelse økt fra 2013-2014. I Skedsmo er denne andelen noe 

redusert.  
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Figur 5 Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning, 2011-
2014 

Lærere med universitets-/høgskoleutdanning 

 
 
 

4.6 Spesialundervisning 

Per 01.10.14 var det 466 elever i kommunale grunnskoler som fikk spesialundervisning etter 

enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-1 Dette var en økning på 45 elever fra 2013 (Tilstandsrapport 

2014-2015).  

  

Kostratall (Figur 6 under) viser at Skedsmo kommune har hatt en gradvis økning fra 2012-2014 i 

andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Sammenligningskommunene på sin side 

har i snitt hatt en gradvis nedgang eller utflating. Skedsmo har færre elever som får 

spesialundervisning sammenlignet med både Kostragruppe 13 samt landet både med og uten Oslo.  
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Figur 6 Prosentvis andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 2011-2014 

Spesialundervisning 

 
 

 

I kommunens tilstandsrapport for grunnskolen (2014-2015) pekes det på at det siden 

innføringen av Kunnskapsløftet 2006/07 har skjedd en «markant og ønsket» dreining i hvilke 

årstrinn som mottar spesialundervisning. Andelen småtrinnselever (spesielt 1. trinnselever) har 

økt og andelen ungdomstrinnelever (spesielt 10.trinnselever) er redusert. Det pekes på at disse 

andelene nasjonalt har endret seg forholdsvis lite fra 2006/07.  

 

4.7 Læringsmiljø 

Utdanningsdirektoratet definerer læringsmiljø som «de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske 

forholdene som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel» 

(http://www.udir.no/Laringsmiljo/Viktige-faktorer-for-et-godt-laringsmiljo/). Forskning har kommet 

frem til at særlig fem forhold er grunnleggende i arbeidet med å utvikle og opprettholde et godt 

læringsmiljø (Ibid.) 

 

 Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 
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Det pekes på at det er hvordan den enkelte elev opplever forholdene i læringsmiljøet sitt, som har 

betydning for elevens faglige og sosiale utvikling. Det pekes også på at det i Norge er større 

variasjon i hvordan elever opplever læringsmiljøet sitt innad på hver enkelt skole, enn det er skolene 

i mellom.  

 

Elevenes opplevelse av læringsmiljøet undersøkes to ganger i året gjennom 

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Undesøkelsen gir elevene muligheten til å si hva de 

mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Resultatene brukes av 

skoler og skoleeiere som hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. 

 

Tabellen (figur 7) viser resultatene fra Elevundersøkelsen 2014-2015 for hhv. 7. og 10 trinn i 

Skedsmo kommune. Tallene viser resultater på en skala fra 1-5, hvor høy verdi betyr positivt 

resultat (med unntak av for indikatoren mobbing, her er det omvendt). Elevundersøkelsen viser 

elevenes subjektive oppfatning av egen læringssituasjon.  

 
Figur 7 Elevundersøkelsen 2014-2015, 7. og 10. trinn 

Indikator og nøkkeltall 7. trinn 10. trinn 

Læringskultur  4,3 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning  4,1 3,3 

Faglig utfordring 4,1 4,2 

Felles regler 4,5 4,0 

Trivsel 4,5 4,2 

Mestring 4,2 4,0 

Utdanning og yrkesveiledning  3,9 

Støtte fra lærerne 4,5 4,0 

Motivasjon 4,2 3,6 

Vurdering for læring 4,1 3,4 

Støtte hjemmefra 4,5 4,0 

Mobbing på skolen 1,2 1,2 

 
Som tabellen over viser er resultatene jevnt over bedre for 7. trinn enn for 10. trinn. Resultatene 

varierer imidlertid en god del mellom de ulike skolene i kommunen (tall ikke redegjort for her).   

 

Sammenlignet med landet som helhet er resultatene for Skedsmo, generelt noe bedre for 7. 

trinn. For 10. trinn ligger Skedsmo enten noe bedre an, eller på samme nivå som landet. 

 

Sammenlignet med Akershus, er resultatene både for 7. og 10. trinn, noe over eller på samme 

nivå.  

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

TILPASSET OPPLÆRING Side 24 

 

4.8 Elevenes resultater 

Resultater av elevenes læring måles på flere måter:  

 Nasjonale prøver5 i lesning og regning på 5., 8., og 9. trinn 

 Nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn 

 Kartleggingsprøver6 

 Eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk7 

 Grunnskolepoeng8 

 

I Skedsmo kommunes tilstandsrapport for grunnskolen (2014-2015) redegjøres det årlig for 

resultater for alle disse indikatorene. Revisjonen vil ikke redegjøre for disse i detalj, men vise til 

tilstandsrapporten for nærmere lesning.  

 

Kort gjengis kommunens gjennomgang og vurdering av resultater for 2014-2015: 

 

Kommunens hovedinntrykk av skoleresultatene i Skedsmo er gjennomgående gode.  

 Resultater av kartleggingsprøver i lesing for 1.-3 trinn vurderes som tilfredsstillende. 

Resultatene for jentene er betydelig bedre enn for guttene. Det pekes på at 

hovedutfordringen er tilrettelegging for elever som ikke har norsk som morsmål 

 Resultatene for kartleggingsprøver i regning for 1.-3. trinn og matematikk for 4., 6. og 7. trinn 

vurderes som forholdsvis gode, selv om årsbudsjettmålet om 5 prosent fremgang er bare 

oppnådd på 3.,6. og 7. trinn. Men det er store sprik mellom resultater på de enkelte skolene 

og mellom klasser.  

 5. trinnsresultater for alle de tre nasjonale prøvene vurderes som meget gode. Samlet sett 

vurderes skedsmoskolenes læringsbidrag som høyt. Samlet sett er Skedsmos resultater 

over både kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Dette gjelder også lese- og 

engelskresultatet 

 8. og 9. trinnsresultater for alle de tre nasjonale prøvene sett under ett er resultatene for 8. 

trinn litt over landsgjennomsnittet og omtrent som snittet for Akershus og kommunegruppe 

13. For 9. trinn er resultatene samlet sett som kommunegruppe 13 og litt under Akershus-

gjennomsnittet. Kommunen vurderer resultatene samlet sett som tilfredsstillende.  

 

                                                
 
 
5
 Hensikten med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av 

faget engelsk (Udir.no). 
6
 Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne ut hvilke elever som trenger ekstra hjelp. 

Det er kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter (Udir.no).  
7
 Alle elever på 10. trinn trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen. 

8
 Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Grunnskolepoeng 
presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
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Når det gjelder grunnskolepoeng viser tall fra Kostra-databasen (gjengitt i figuren under) at 

Skedsmo ligger noe høyere på gjennomsnittlig grunnskolepoeng enn snittet både for Akershus og 

for landet (tall for kostragruppe 13 foreligger ikke).  

 

Figur 8 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng, 2011-2014 

Grunnskolepoeng 

 
 
 
Tallene viser at det generelt har vært en økning i gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Tallene viser 

også at snittet i Skedsmo har økt mer enn sammenligningsgruppene det siste året.  

 

Tall fra tilstandsrapporten 2014-2015 viser at snittet for avgangskullet våren 2015
9
  var på 41,3 

grunnskolepoeng, nesten identisk og marginalt under snittet for 2014 kullet (41,6 grunnskolepoeng). 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng er høyere for jenter i Skedsmo (43,1) enn for gutter (39,6). I følge 

tilstandsrapporten for 2014-2015 er Skedsmo i toppsjiktet blant romerikskommunene, i midtsjiktet 

blant i Akershus-kommunene og marginalt (0,4 poeng) over Oslo-gjennomsnittet.  

 

Tilstandsrapporten viser til at for de 7 skriftlige og muntlige eksamene i norsk hovedmål, sidemål, 

norsk muntlig, engelsk og matematikk er snittet for Skedsmo identisk med snittet for Akershus, 0,1 

over kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet og 0,1 karakter under Oslo-gjennomsnittet.  

                                                
 
 
9
 Tall hentet fra kommunens tilstandsrapport – tallene er ennå ikke å finne i Kostra databasen.  
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5 KOMMUNENS SYSTEM FOR Å SIKRE TILPASSET 
OPPLÆRING 

Opplæringsloven krever at kommunen har et «forsvarlig system» for å vurdere om kravene i 

opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt, jf. § 13-10, 2. ledd. I dette kapitlet undersøkes nærmere 

kommunens systemer og rutiner for oppfølging av skolenes arbeid med tilpasset opplæring.  

 

Til dette kapitlet er det utarbeidet følgende problemstilling med tilhørende revisjonskriterier: 
 

Problemstilling 1:  Revisjonskriterier 

Har kommunen et «forsvarlig» system for å sikre at 
elevene får tilpasset opplæring?  

 Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. 

 Systemet skal beskrive rutiner for 

innhenting av informasjon om skolenes 

arbeid med tilpasset opplæring. 

 Systemet skal beskrive rutiner for vurdering 

og oppfølging av skolenes arbeid med 

tilpasset opplæring. 

 

 

 

Det fremgår at Tilstandsrapporten for 2014-2015 at kommunenes forsvarlige system ble revidert 

høsten 2012 og godkjent av Hovedutvalg for utdanning i november 2012 (HUU-sak 12/46).  

 

Revisjonen ba i epost av 13.10.2015 kommunen om å velge ut dokumentasjon av systemer og 

rutiner kommunen selv anser som særlig relevante for å oppfylle kravet om tilpasset opplæring, og 

som bidrar til å sikre at skolene legger til rette for tilpasset opplæring for sine elever. 

 

I brev av 21.10.2015 redegjør kommunen for kommunens systemer og rutiner for å sikre kravet om 

tilpasset opplæring. Det vises innledningsvis til følgende: 

Som vi nevnte på det innledende møtet, mener vi at tilpasset opplæring ikke er et pedagogisk 
begrep, men et rettslig/politisk. Vår vurdering er at begrepet tilpasset opplæring med fordel kan 
erstattes med god opplæring. Dette forstår vi som opplæring med både en input og en output-side. 
Visse forutsetninger må foreligge på input-siden for at det skal bli god opplæring på output-siden – 
viktigst her er et godt læringsmiljø og god vurderingspraksis. Når det gjelder output-siden er 
spørsmålet om elevene faktisk lærer. Det handler om analyse av læringsresultater og vurdering og 
igangsetting av aktuelle tiltak der man mener elevene ikke har et tilstrekkelig læringsutbytte. 

 
Videre viser kommunen til følgende dokumentasjon på kommunenes arbeid med å sikre tilpasset 
opplæring: 
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 Kommunale kvalitetssikringsplaner (vises til kommunenes nettsider10) 

 Rutiner og systemer (vedlagt brevet). 

 

5.1 Kommunale kvalitetssikringsplaner 

De kommunale kvalitetssikringsplanene er ifølge kommunen alle relevante for kommunens 

oppfølging av kravet om tilpasset opplæring. Planene det vises til er: 

 Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet 

 Plan for individuell vurdering – vurdering for læring 

 Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende lese- og skriveferdighetene 

 Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene 

 Lokal læreplan i muntlige ferdigheter 

 Lokal læreplan i digitale verktøy 

 Lokal læreplan i musikk 

 Lokal læreplan i utdanningsvalg 

 Plan for kompetanseutvikling 2015-16. 

 

Som nevnt fremhever kommunen et godt læringsmiljø som en viktig forutsetning for å kunne tilby 

god/tilpasset opplæring. I forordet til Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet vises det til at: 

Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet skal være en hjelp for skolene i arbeidet med å vurdere 
egen praksis og samtidig styrke kapasiteten til å forbedre eget læringsmiljø. Den retter seg mot det 
området som har størst betydning for elevenes læring, samspillet mellom lærer og elev, og skal 
derfor også være en konkret hjelp for den enkelte lærer i utviklingen av egen yrkesprofesjonalitet. 

Plan for individuell vurdering beskriver nasjonale krav til vurdering og ulike vurderingsformer- og 

verktøy som brukes i Skedsmo, som underveisvurdering (herunder halvårsvurdering) og 

sluttvurdering. Det vises i planen til at «Underveisvurdering er et redskap i læringsprosessen og skal 

brukes som grunnlag for tilpasset opplæring» (s. 4).  

 

Kommunen peker i sitt brev på at flere punkter i Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 er 

relevante for kommunens oppfølging av kravet om tilpasset opplæring. Det vises til at tilpasset 

opplæring er tema i alle faggruppene i kommunen på alle fag (med unntak av valgfag). I tillegg er 

det en egen faggruppe med tema «Læringsstiler (tilpasset opplæring – TPO)». 

 

Det fremgår av kompetanseplanen at det overordnede målet for kommunens strategi Kompetanse 

for kvalitet er å bedre elevenes læringsutbytte, og at dette gjøres gjennom å satse på etter- og 

videreutdanning av lærerne og rektorutdanning. Et av områdene det i skoleåret 2015-2016 skal gis 

etterutdanning i er ifølge planen «Metoder for tilpasset opplæring». Det vises til at mer praktisk 

                                                
 
 
10

 www.skedsmo.kommune.no/Skole-og-barnehage/Skole/Lokale-styringsdokumenter/  

http://www.skedsmo.kommune.no/Skole-og-barnehage/Skole/Lokale-styringsdokumenter/
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opplæring/tilpasset opplæring også er et mål for den statlige satsingen Ungdomstrinn i utvikling. 

Andre områder for etterutdanning omfatter blant annet skoleledelse, læringsmiljø og vurdering. 

 

5.2 Rutiner og systemer 

Det er i undersøkelsen lagt til grunn at kommunens forsvarlige system skal beskrive rutiner for 

innhenting av informasjon om skolenes arbeid med tilpasset opplæring, samt rutiner for vurdering 

og oppfølging av skolenes arbeid med tilpasset opplæring. 

 

Rutiner og systemer som er vedlagt kommunes brev til revisjonen av 21.10.2015 omfatter: 

 Rutine A – Forsvarlig system for oppfyllelse av opplæringsregelverket, med vedlegg 

 Dialogbasert tilsyn, jf. vedlagte rutine A 

 Skedsmostandarder på sentrale resultatområder 

 Særlige støttetiltak for skoler som ikke når opp til standardene 

 Rutine 47 – retningslinjer for tilbakeføring av data som skolene resultater overfor foreldrene 

og skolenes rådsorganer 

 Politisk sak 91733/2015 – Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp i Skedsmo 

kommune 

 
Revisjonen har i tillegg mottatt:  

 Rutine 77 – Fag fra videregående opplæring 

 

5.2.1 Rutine for forsvarlig system 

Rutine A – Forsvarlig system for oppfyllelse av opplæringsregelverket, dokumenterer kommunenes 

overordnede forsvarlige system. Rutinen gir en beskrivelse av Utdanningssektorens system for 

etterlevelse av regelverket og kvalitetsforbedring. Den gir videre en oversikt over og henvisning til 

sektorens rutiner, planer og systemer, og sier hvem som har ansvar for overholdelse av de ulike 

bestemmelsene i regelverket. 

 

Det vises i innledningen til at rutinen langt på vei har lagt til grunn systematikken i veilederen til 

Utdanningsdirektoratet og KS om forsvarlig system, jf. gjengivelsen fra veilederen i kapittel 4.  

Kommunens rutine for forsvarlig system har ellers fire hoveddeler: 

 

 Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter 

 Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 

 Rutiner for å sikre kompetanse 

 Rutiner for god informasjonsflyt – rapportering og tilbakemeldinger 

 

Under beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling vises det til Sjekkliste 

for kontroll med oppfyllelse av opplæringsregelverket som ligger i Rutinehåndboka, under 

«Forsvarlig system». I forbindelse med krav til tilpasset opplæring i opplæringsloven § 1-3 vises det 
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her til Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet, Plan for individuell vurdering og lokale 

kvalitetssikringsplaner i ulike ferdigheter.  

 

Ifølge rutine for god informasjonsflyt – rapportering og tilbakemeldinger avholdes det jevnlig 

rektormøter, som er kommunaldirektørens ledermøte med rektorene. Grad av måloppnåelse for 

politiske forankrede mål, samt mål i sektorens og skolens virksomhetsplan, er også tema i de årlige 

medarbeidersamtalene med alle rektorene. Kommunaldirektøren har i tillegg hendelsesbaserte 

samtaler med aktuelle rektorer om aktuelle utfordringer og enkeltsaker.  

 

Det fremgår også av rutinen at det rapporteres årlig til kommunestyret gjennom den lovpålagte 

tilstandsrapporten om læringsresultater og læringsmiljø (jf. opplæringsloven § 13-10 annet ledd). 

Tilstandsrapporten for skoleåret 2014/2015 ble lagt frem for kommunestyret 11. november 2015.  

 

Tilstandsrapporten berører flere av de forhold som kommunen påpeker som viktige for god/tilpasset 

opplæring. Rapporten omfatter blant annet resultater fra nasjonale prøver på 5., 8., og 9. trinn i 

lesing og regning, karakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk, grunnskolepoeng og 

nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn. Når det gjelder læringsmiljø rapporteres det blant annet 

med utgangspunkt i den årlige og obligatoriske elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn. Det vises også 

til foreldreundersøkelsen som gjennomføres i Skedsmo annet hvert år, sist våren 2014. Resultatene 

fra undersøkelsen ble behandlet av hovedutvalg for utdanning i september 2014.  

 

5.2.2 Dialogbasert tilsyn 

Et særskilt oppfølgingstiltak som beskrives i kommunens rutine for forsvarlig system, er intern 

dialogbasert tilsyn. Tilsynsordningen ble etablert i skoleåret 2013-2014, som del av internkontrollen 

etter opplæringsloven § 13-10 og som et ledd i å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.11 Ifølge rutinen 

skal tilsynet bidra til å løfte fram god praksis og utfordre eksisterende praksis der det er nødvendig. 

Formålet med tilsynet beskrives ellers slik: 

Dette har som formål å supplere, utdype og nyansere den viten om den enkelte skole som allerede 
foreligger gjennom kommunens og sektorens styringssystem, for å kunne gi flere og bedre 
konstruktive tilbakemeldinger til skolen om deres praksis (Rutine A, s. 7). 

Dialogen skal ifølge rutinen konsentreres om følgende vurderingsområder: 

 Måloppnåelse og resultat 

 Styring 

 Pedagogisk ledelse og utvikling av skolen 

 Læringsmiljøet 

 Ivaretakelse av elevenes rettigheter 

 Oppfyllelse av opplæringsregelverket for øvrig. 

                                                
 
 
11

 Et av tiltakene i k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen, vedtatt av kommunestyret juni 
2012. 
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Videre fremgår det av rutinen at dialogen følges opp med en tilbakemelding fra kommunaldirektøren 

i form av en skriftlig rapport til hver skole. Rapporten skal ifølge rutinen trekke fram god praksis på 

skolen, og påpeke forbedringspunkter. Skolen skal gi tilbakemelding til kommunaldirektøren blant 

annet om hvilke tiltak skolen vil sette inn. 

 

Revisjonen har fått oversendt en egen rutine for dialogbasert tilsyn med skolene, som nærmere 

spesifiserer vurderingsområder, aktuell dokumentasjon og gjennomføring av tilsynet.12 Her fremgår 

det blant annet at det skal gjennomføres ett besøk på hver av skolene minst annet hvert år. I rutinen 

påpekes det også at ved alvorlige kvalitetsbrister eller praksis som avviker fra anerkjente 

standarder, vil det bli gitt pålegg til skolen om å iverksette tiltak.  

 

Det fremgår videre av rutinen at vurderingsområdet «Ivaretakelse av elevenes rettigheter» også 

omfatter «innholdet i opplæringen og tilpasset opplæring» (s. 1). I brev til revisjonen av 21.10.2015 

peker kommunen på at temaet «tilpasset opplæring» alltid tas opp som en del av dialogen med 

skolen. Skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter og analyse av læringsresultater er også 

alltid en stor del av tilsynene. På tilsyn har kommunen ovenfor flere skoler gitt tilbakemelding om 

tilpasset opplæring, og henvist til at elevenes læringsutbytte gir en god indikasjon på i hvilken grad 

skolen er i stand til å gi god tilpasset opplæring. Kommunen har ifølge brevet anbefalt skolen i 

arbeidet med tilpasset opplæring å fokusere på å skaffe seg kunnskap om elevene faktisk lærer og 

når aktuelle læringsmål. Det blir også påpekt at tilpasset opplæring ikke er en ferdig praksisform, 

men kan ses som en opplæring som gir godt faglig utbytte for alle elevene. 

 

Revisjonen har fått tilsendt rapporter fra gjennomførte tilsyn med alle skolene i kommunen, med 

unntak av Asak skole. Her skal tilsyn gjennomføres i mars 2016.  Samtlige rapporter inneholder en 

redegjørelse fra skolen om status på de fire vurderingsområdene, samt skoleeiers vurdering av 

status og anbefaling om videre utviklingsarbeid. I åtte av rapportene er «tilpasset opplæring» omtalt 

som eget punkt.  

 

Kommunaldirektøren for utdanningssektoren peker i intervju på at det dialogbaserte tilsynet har 

bidratt til å styrke det forsvarlige systemet - både innsikten og kontrollen har blitt bedre. Det 

opplyses videre at ved avvik/utfordringer blir skolene bedt om å sette inn tiltak. Disse følges 

umiddelbart opp dersom det er snakk om store avvik. Tilsynsrapporten brukes som grunnlag for 

samtalen med skolen på neste tilsyn, og skolen vil da få spørsmål om hvordan de har fulgt opp 

skoleeiers anbefalinger. Alle skolene skal ha ett tilsyn minst annethvert år. 

 

At temaet tilpasset opplæring opptrer i noen tilsynsrapporter og ikke i andre har ifølge 

kommunaldirektøren sammenheng med hva skolene selv tar opp i sin egenrapportering. Det pekes 

på at det i et tilsyn ble avdekket at en skole brukte et skjema som de kalte dokumentasjon på 
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 Rutine A – Dialogbasert tilsyn med skolene. Rutinen ligger i et eget dokument i Rutinehåndboka, under Del 
A – forsvarlig system. 
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tilpasset opplæring, som inneholdt dokumentasjon på særskilte tiltak iverksatt overfor elever 

innenfor ordinær opplæring (for eksempel lesekurs, annet læreverk enn resten av klassen). 

Skoleeier påpekte da at det ikke er et lovpålagt krav om å dokumentere tilpasset opplæring, ut over 

de krav som stilles i opplæringsforskriften kap. 3 om vurdering. Et generelt krav til dokumentasjon 

av tilpasset opplæring overfor den enkelte elev vil også være svært krevende, da dette skal 

gjennomsyre all opplæring og omfatter alle de virkemidler læreren som fagperson bruker for å 

tilrettelegge opplæringen slik at eleven får et tilfredsstillende utbytte.  

 

Selv om ikke tilpasset opplæring i seg selv er tema i alle rapportene, handler det dialogbaserte 

tilsynet ifølge kommunaldirektøren mye om læringsmiljø og andre forhold som har betydning for god 

opplæring. Viktigst i dialogen om tilpasset opplæring ligger inne i punktet om måloppnåelse og 

resultater, grunnleggende ferdigheter, noe som ifølge kommunaldirektøren alltid er et viktig tema 

som drøftes og belyses på tilsynene.  

 

5.2.3 Skedsmostandarder 

I sitt brev av 21.10.2015 viser kommunen også til «Skedsmostandarder på sentrale 

resultatområder», som en del av det forsvarlige systemet for oppfølging av tilpasset opplæring. 

Kommunen peker på at adekvate standarder på sentrale områder som tydeliggjør forventninger om 

et forsvarlig resultat av opplæringen, antas å være et incentiv for en positiv resultatutvikling.  

 

Det var i skoleåret 2012-2013 at kommunen innførte egne standarder på områdene lesing, 

regning/matematikk og læringsmiljø.13 I 2014-2015 ble tilsvarende innført på resultatområdene 

eksamen (norsk, engelsk og matematikk) og kartleggingsprøver/nasjonale prøver i engelsk. 

Innføringen av en Skedsmostandard ble behandlet og vedtatt politisk i Hovedutvalg for utdanning. I 

forslaget til Skedsmostandarder som ble lagt frem for utvalget 14.11.2012 forklares bakgrunnen for 

innføringen av tiltaket slik:  

Mange skoler har kommet langt i å realisere målet om tilpasset opplæring for alle elever. Vi ser 
likevel at skoler og klasser kan ligge under forventet nivå på kartleggingsprøver og nasjonale prøver 
og at det ikke alltid er ønsket stabilitet over tid. Å etablere adekvate standarder på sentrale områder 
som tydeliggjør forventninger om et forsvarlig resultat av opplæringen antas å være et incentiv for en 
positiv resultatutvikling (Sak 75295/2012).  

For de skolene som ikke når opp til standardene etableres særlige støttetiltak. Kommunen viser i 

brev av 21.10.2015 til at standardiserte kartleggingsprøver gjennomføres årlig på aktuelle årstrinn. 

Resultatene bearbeides og tolkes både på den enkelte skole og på sektornivå, for senere å bli 

presentert og diskutert på rektormøter og i møter med representanter fra sektoren og den enkelte 

skole. På møtene med den enkelte skole blir det diskutert og iverksatt korrigerende utviklingstiltak 

der kartleggingsresultatene viser at det er behov for det. Det pekes i brevet på at dette er en del av 

sektorens oppfølging av kvalitetssikringsplanene for lesing/skriving og regning. 
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 Utgangspunktet for standardene er gjennomsnittsresultatene på de ulike prøvene som er obligatoriske i 
lesning og regning i Skedsmo. For læringsmiljø er delområder og tall beregnet ut fra Elevundersøkelsen.   
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5.2.4 Tilpasset opplæring for elever med sterke læreforutsetninger 

De rutiner og tiltak som er beskrevet ovenfor er i stor grad innrettet mot å løfte skoler og elever med 

svake resultater. For svake elever er det også en mulighet å tilby spesialundervisning. Det er i 

undersøkelsen lagt til grunn at tilpasset opplæring også skal omfatte faglig sterke elever. 

 

Revisjonen har mottatt kommunens rutine for å kunne tilby videregående opplæring til elever på 10. 

trinn (Rutine 77 – Fag fra videregående opplæring). Tilbudet gjelder p.t. engelsk og matematikk. 

Kommunen har en avtale med Skedsmo videregående skole om opplæring i matematikk til 30 

elever og med Lillestrøm videregående skole om opplæring i engelsk til 30 elever. Det er inngått 

avtaler om hospitering også med Rælingen videregående skole og Strømmen videregående skole.14 

 

I Årsbudsjett og handlingsplan for utdanningssektoren 2016-2019, s. 71 vises det til at evnerike barn 

fram til ganske nylig har vært en gruppe det har vært lite fokusert på i Norge, og at gruppen 

statistisk utgjør 2-5 prosent av elevmassen. Det vises også til at det har vært en gjengs oppfatning 

at evnerike elever greier seg bra på skolen, men at dette ikke nødvendigvis er tilfellet. Videre pekes 

det på at de fleste evnerike barn klarer seg svært godt (over 90 prosent), men at det blant de 

evnerike barna også finnes de elever som utfordrer og tilpasser seg dårlig til skolesystemet og som 

dropper ut av skolen. Det vises også til at flere kommuner den siste tiden har utviklet planer for 

evnerike barn og at en del kommuner også har jobbet spesifikt med tilpasset opplæring for denne 

elevgruppen. Ifølge planen vil arbeidet med kompetanseheving til ansatte og ledere og barnehager 

og skoler i Skedsmo kommune, samt en kommunal kvalitetssikringsplan, bli påbegynt i 2016. 

 

Når det gjelder elever med særlig sterke læreforutsetninger viser kommunaldirektøren i intervju til 

Handlingsprogrammet for 2016 som beskriver et arbeid som er satt i gang for å styrke tilbudet til 

denne elevgruppen. Kommunen har ifølge kommunaldirektøren ikke hatt tilstrekkelig viten om 

denne gruppen for å kunne identifisere aktuelle elever. Det ble også vist til at det er igangsatt et 

utredningsarbeid på nasjonalt hold om tilbudet til sterke elever. 

 

5.2.5 Samarbeid med hjemmet, elev- og foreldreundersøkelser 

Et godt samarbeid mellom skole og hjem anses som en viktig del av arbeidet med å skape et godt 

læringsmiljø, og er dermed også en av forutsetningene for å kunne tilpasset opplæringen til den 

enkelte elev. Kommunen og skolene får også informasjon om læringsmiljøet ved gjennomføring av 

elev- og foreldreundersøkelsen som er utformet av Utdanningsdirektoratet. 

 

Kommunaldirektøren viser i intervju til at resultatene fra elevundersøkelsen alltid er et tema i et eget 

rektormøte. Avvik følges opp i egne rektorsamtaler. Ofte er rektor allerede klar over problemet og 

har gjort tiltak. Undersøkelsen legges også frem for medvirkningsorganene, både FAU, SU og 

skolemiljøutvalget. Resultatene fra elevundersøkelsen er også et tema i det dialogbaserte tilsynet.  
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 Muligheten for å ta fag fra videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven § 1-15. Rektor ved 
ungdomsskolen fatter enkeltvedtak for elevene som får tilbud om plass. 
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Lav svarprosent på foreldreundersøkelsen er ifølge kommunaldirektøren en generell utfordring. 

Flere tiltak er prøvd, som å oversette undersøkelsen til flere språk samt gjøre den tilgjengelig på 

skolene. Kommunaldirektøren tror det generelt handler om «overload» av informasjon og 

undersøkelser som skal besvares.   

 

Kommunen har egne retningslinjer for skole-hjem samarbeid, som er under oppdatering. 

Kommunaldirektøren peker på at retningslinjene blant annet kommer til å være tydeligere på hvilke 

forventinger foreldre kan ha til lærerne og til skolen.  

 

5.3 Revisjonens vurdering 

Revisjonen har lagt til grunn at opplæringsloven § 1-3 gir kommunen, skolene og lærerne en plikt til 

å gi en opplæring som er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Opplæringsloven § 13-

10, annet ledd krever at kommunen har et «forsvarlig system» for å sikre at krav i lov og forskrifter 

oppfylles. Det er lagt til grunn at dette også omfatter kravet om tilpasset opplæring. 

 

De rutiner og systemer kommunen har oversendt bidrar etter revisjonens vurdering til å sikre at 

kravet om et «forsvarlig system» oppfylles. Rutinene sikrer et godt grunnlag for innhenting og 

vurdering av informasjon om opplæringen og for kommunens oppfølging av skolenes resultater. 

Systemet er dokumentert skriftlig og er også i samsvar med anbefalinger i Veileder om kravet til 

skoleeiers «forsvarlige system», utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og KS.  

 

Rutiner og systemer refererer i noen grad til begrepet «tilpasset opplæring», men utdyper i liten 

grad eksplisitt hvordan kravet skal forstås og praktiseres. Det fokuseres i første rekke på det som 

kan oppfattes som mer allmenne forutsetninger for tilpasset opplæring, som læringsmiljø og 

vurderingspraksis.  

 

Revisjonen viser til at kommunen mener at «tilpasset opplæring» ikke er et pedagogisk begrep, men 

et rettslig og politisk begrep, som med fordel kan erstattes med «god opplæring». Revisjonen er 

innforstått med at tilpasset opplæring ikke representerer en klar og avgrenset praksisform for 

opplæringen i skolen. Revisjonen finner likevel grunn til å understreke at tilpasset opplæring er et 

begrep som lovgiver har valgt å stille opp som et sentralt pedagogisk prinsipp for all opplæring, og 

som det er opp til fagfolk sitt skjønn å fylle med innhold. Revisjonen er derfor at den oppfatning at 

selve begrepet loven stiller opp i større grad kunne vært tydeliggjort og presisert i kommunens 

rutiner og systemer for oppfølging.  

 

Revisjonen ser positivt på tiltak som er igangsatt for å styrke oppfølgingen av kvaliteten på 

undervisningen. Det vises til innføringen av Skedsmostandarder i 2012-2013, der skoler med svake 

resultater blir fulgt opp særskilt. Det vises videre til innføringen av dialogbaserte tilsyn i 2013-2014, 

der også tilpasset opplæring har vært et tema. Revisjonen ser også positivt på at det i 2016 er 

igangsatt et arbeid for å styrke tilbudet til elever med særlig sterke læreforutsetninger.  
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6 TILPASSET OPPLÆRING 

I forrige kapittel ble det redegjort for kommunens system for å sikre oppfølging av skolenes arbeid 

med tilpasset opplæring. Tema for dette kapitlet er hvordan kommunen og skolene opplever å legge 

til rette for tilpasset opplæring.   

 

Problemstilling og revisjonskriterier er som følger:  

 

Problemstilling 2 Kriterier 

I hvilken grad legges det til rette for tilpasset 
opplæring ved skolene i kommunen? 
 

 Lærerne opplever å lykkes med å tilpasse 

undervisningen til ulike elevgrupper. 

 Lærerne opplever at forutsetninger for å 

kunne tilpasset opplæringen er tilstede. 

 
I intervju med revisjonen peker kommunaldirektør for utdanning på at tilpasset opplæring ikke er en 

praksisform som er mulig å identifisere, men at det handler om å sikre kvalitet i opplæringen, noe 

som gjøres på mange ulike måter. Etter hans oppfatning er det slik at dersom elevene har et 

forsvarlig læringsutbytte, i tråd med sine læreforutsetninger, så har man lykkes med tilpasset 

opplæring.  Det pekes videre på at kjennetegn ved god opplæring har med variasjon i arbeidsmåter, 

lærestoff og organisering å gjøre, men også en rekke andre faktorer (sentralt er læringsmiljøet). Det 

vises videre til at informasjon om output-siden, dvs. elevens læringsutbytte faglig og sosialt, er 

viktigst for vurdering av om kravet til tilpasset opplæring innfris. Dette kartlegges på ulike måter, 

som f.eks. gjennom kartleggingsprøver, nasjonale prøver, elevundersøkelsen m.m.  

 

For å undersøke om det faktisk legges til rette for tilpasset opplæring i kommunen har revisjonen 

valgt å ta utgangspunkt i lærernes oppfatning om dette15.  

 

 Synes lærerne selv de lykkes med å tilpasse opplæringen til den enkeltes evner og 

forutsetninger?  

 Og hva mener de skal til, for i større grad å kunne lykkes?  

 

6.1 Tilpasset opplæring 

På spørsmålet om lærerne selv opplever at de lykkes med tilpasset opplæring har vi valgt å skille 

mellom tre grupper av elever, hhv. elever med «svake», «sterke» og «vanlige» læreforutsetninger. 

Revisjonen har ikke definert disse elevgruppene nærmere, men valgt å la det være opp til lærerne 

og legge sin egen forståelse og oppfatning til grunn når de svarer på spørsmålene.   

                                                
 
 
15

 Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 543 fast ansatte lærere i Skedsmoskolen. Det er 465 respondenter 
som har svart på spørsmålene.  
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De tre neste figurene viser hvordan svarene fordeler seg på de tre spørsmålene16  

 

Figur 9 Tilpasning til "vanlige" elever  

I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse undervisningen til elever med 
"vanlige" læreforutsetninger? 

 
N=465 

 
Nær samtlige av de spurte, 95 prosent, opplever at de i stor eller svært stor grad lykkes med å 

tilpasse undervisningen til elever med «vanlige» læreforutsetninger.  

 

Når det gjelder de «svake» elevene (figur 10 under) svarer 54 prosent at de i stor grad lykkes med å 

tilpasse undervisningen, mens resterende halvpart i noen eller liten grad opplever at de gjør dette. 

43 prosent gjør det i noen grad og 4 prosent i liten grad. 

 

  

                                                
 
 
16

 Resultatene er oppgitt i prosent. 
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Figur 10 Tilpasning til "svake" elever  

I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse undervisningen til elever med 
"svake" læreforutsetninger? 

 
N=465 

 
 
Hvor godt lærerne opplever at de lykkes med å tilpasse til de sterke elvene fremgår av figur 11 
under.  
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Figur 11 Tilpasning til "sterke" elever  

I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse undervisningen til elever med 
"sterke" læreforutsetninger? 

 
N=465 

 
 
59 prosent, svarer at de lykkes med å tilpasse undervisningen i stor, eller svært stor grad til de 

«sterke» elevene. Det er altså flere som mener at de lykkes med tilpasningen til de med sterke 

læreforutsetninger, enn tilpasningen til de med svake læreforutsetninger.   

 

De av lærerne som har svart at de i liten/svært liten grad lykkes med å tilpasse undervisningen til de 

sterke elevene har fått spørsmål om hva de opplever som hovedårsaken (e) til dette. Dette gjelder 

kun 4 prosent av de spurte, men svarene i det åpne spørsmålet kan likevel gi en pekepinn på hva 

som er utfordringene med hensyn til denne gruppen elever.  

 

En av lærene mener det er for lite materiell tilpasset de sterke, en annen peker på at klassene 

består av for mange elever på ulikt nivå. Men hovedsakelig forklares mangelen på tilpasning med at 

de «svake» elevene krever så mye av lærerens tid og oppmerksomhet at det ikke er tid igjen til å 

tilpasse undervisningen spesielt til de sterke. Undervisningen blir lagt «midt på» for å treffe flest 

mulig blir det sagt, utover det tas det mest hensyn til de svake.  Sitatene under illustrerer dette:   

 

For store klasser med mange elever på ulik nivå. Undervisningen må treffe flest mulig, derfor blir det 
lite undervisning av denne gruppen elever. De får tilpassede oppgaver og jobbe med og veiledning, 
men ikke ren undervisning. 

De "svake" elevene tar så mye tid og de "sterke" klarer mye uansett. 
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Mye tid går med på å skape ro og å hjelpe de som trenger mye veiledning fra meg. 

Undervisningen blir lagt midt på i forhold til læreforutsetninger, og at det blir tatt mere hensyn til de 
med svake læreforutsetninger. 

I mangel på tid mener jeg det er viktigere å få alle elevene gjennom med ståkarakter enn at de sterke 
skal få toppkarakterer. I tillegg er det få elever som har mye bedre kompetanse enn de andre i 
fagene/klassene mine. 

Mye fokus fra skolens side at man skal tilpasse for de svake. Bruker derfor for mye tid på disse 
elevene og de sterke blir nedprioritert. 

Øremerkede midler til sterke elever! At de tas ut på grupper og at organisert hospitering internt 
på skolen blir formalisert.  

 

6.1.1 Oppsummering 

Figuren under oppsummerer resultatene for hvor godt lærerne synes de lykkes med å tilpasse 

undervisningen til hhv. vanlige, svake og sterke elever.  

 

Flest opplever at de lykkes med å tilpasse undervisningen til de såkalt vanlige elevene. Dernest 

kommer de sterke og til slutt de svake elevene.  

 
Figur 12 Oppsummering "lykkes" i ulike grupper av elever 

Tilpasset opplæring i ulike elevgrupper 

 
N=465 
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6.1.2 Forskjeller i opplevelsen av å lykkes mellom skoler 

Revisjonen antar at hvor godt man klarer å tilpasse undervisningen trolig vil variere mellom skoler 

avhengig av faktorer som elevgruppen, læringsmiljø, lærernes kompetanse og flere andre faktorer. 

Vi har derfor gjort en sammenligning av hvor godt man opplever å lykkes skolene i mellom17.  

 

Figuren under viser hvor godt lærerne ved de ulike skolene mener de lykkes (i snitt) med 

undervisningen for «vanlige» elever.  Jo høyere snitt, jo bedre opplever man at man lykkes18.  

 
Figur 13 Opplevelse av å lykkes ved de ulike skolene i Skedsmo. «Vanlige» elever. 

Elever med «vanlige» læreforutsetninger 

 
N=465 

 
 
For elever med «vanlige» læreforutsetninger peker Vardeåsen seg ut ved at lærerne opplever å 

lykkes signifikant bedre med tilpasset opplæring enn ved de andre skolene. Lærere som underviser 

ved skolene som scorer over gjennomsnittet (over den sorte streken) tenderer til å mene at de 

lykkes bedre med å tilpasse undervisningen enn de som underviser ved skolene som scorer under 

gjennomsnittet. Det er her kun snakk om en tendens og ikke signifikante forskjeller.  

 

                                                
 
 
17

 For å avgjøre om en sammenheng sannsynligvis ikke er et resultat av tilfeldigheter er det brukt t-test. Dersom det er lite 
sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig sier man at sammenhengen er signifikant. 
18

 Merk at vi har re-kodet svarene slik at skalaen er snudd i forhold til hva det var i spørreskjemaet. Høy score er nå også 
høy grad av å lykkes med tilpasset opplæring Jo høyere snitt, jo større er opplevelsen av å lykkes.1 er lavest, 5 er høyest.   
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Figur 14 under viser lærernes opplevelse av å lykkes ved de ulike skolene når det gjelder elever 

med «svake» lærerforutsetninger.  

 

Figur 14 Opplevelse av å lykkes ved de ulike skolene i Skedsmo. «Svake» elever. 

Elever med «svake» lærerforutsetninger 

 
N=465 

 
 
Analysen viser at for elever med «svake» læreforutsetninger peker Vardeåsen seg ut ved at lærerne 

opplever å lykkes i signifikant større grad med tilpasset opplæring sammenlignet med de andre 

skolene. For Tæruddalen er det omvendt; her opplever lærerne å lykkes i signifikant mindre grad 

enn ved de andre skolene.  

 

På samme måte som for de «vanlige» elevene tenderer lærerne som underviser ved skolene som 

scorer over gjennomsnittet (over den sorte streken) til å mene at de lykkes bedre med å tilpasse 

undervisningen enn de som underviser ved skolene som scorer under gjennomsnittet. Men det er 

viktig å huske på at det kun er snakk om en tendens og ikke signifikante forskjeller. Resultatene må 

derfor tolkes med varsomhet. 

 

Når det gjelder opplevelsen av å lykkes med tilpasning til elever med sterke lærerforutsetninger er 

det som figuren under viser Stav skole som skiller seg ut.  
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Figur 15 Opplevelse av å lykkes ved de ulike skolene i Skedsmo. «Sterke» elever. 

Elever med «sterke» læreforutsetninger 

 
N=465 

 

 

Her viser analysen at lærerne ved Stav opplever å lykkes i signifikant mindre grad sammenlignet 

med lærere ved øvrige skoler.  

  

I tillegg til å undersøke forskjeller mellom skoler har vi også undersøkt om det er signifikante 

forskjeller mellom det å lykkes avhengig av om man jobber i barneskolen eller ungdomsskolen.  

 

6.1.3 Forskjell i opplevelsen av å lykkes mellom barneskoletrinn og ungdomsskoletrinn 

Revisjonen har også undersøkt om det er noen forskjell i opplevelsen av å lykkes med tilpasset 

opplæring avhengig av om man jobber i barneskolen eller ungdomsskolen. 
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Figur 16 Graden av å lykkes sett på bakgrunn av hvilket trinn man jobber på 
(gjennomsnittstall19) 

 Underviser du i:  

 
Graden av å lykkes 
med tilpasning til 
elever «svake» 

lærerforutsetninger 

 
Graden av å lykkes med 
tilpasning til elever med 

«sterke» lærerforutsetninger 

 
Graden av å lykkes med 
tilpasning til elever med 

«vanlige» 
lærerforutsetninger 

Barneskolen  3,6 3,6 4,3 

Ungdomsskolen 3,4 3,6 4,2 

Begge deler 3,5 3,5 4,3 

N=465 

 
 
Som det fremgår av tabellen over er graden av å oppleve å lykkes ganske lik for barne- og 

ungdomsskolen.  

 

6.2 Tilpasset opplæring – hvordan lykkes enda bedre? 

Undersøkelsen viser at majoriteten av lærerne i Skedsmo mener de i stor grad lykkes med tilpasset 

opplæring. Men selv om resultatene alt i alt er ganske gode, viser de også at det er et 

forbedringspotensial, særlig når det gjelder elever som enten har «svake» eller «sterke» 

læreforutsetninger. Spørsmålet er da hva som skal til for å kunne tilpasse undervisningen enda 

bedre enn hva man klarer i dag.   

 

På bakgrunn av det forskningen, nasjonale utdanningsmyndigheter og andre trekker frem som 

viktige forutsetninger for å kunne tilpasse opplæringen til den enkelte, ble det valgt ut 14 

tiltak/faktorer som lærerne måtte vurdere behovet for enten mer av, eller mindre av for å kunne 

tilpasse undervisningen ytterligere.    

 

Faktorene som ble valgt ut omhandler forhold knyttet til ressurser/rammer, ledelse, læringsmiljø, 

kunnskap om elevene, samarbeid og ulike former for kompetanse. Alle faktorene inngår i litteraturen 

hvor tilpasset opplæring tematiseres og diskuteres, uten at det utgjør noen uttømmende «liste» over 

forutsetninger for å kunne gi tilpasset opplæring. I tillegg til de på forhånd definerte spørsmålene var 

det i undersøkelsen i tillegg rom for å utdype eller legge til det man ønsket mer/mindre av for å 

lykkes bedre med tilpasset opplæring. 

 

Spørsmålet revisjonen ba lærerne om å besvare var formulert slik:  

Neste spørsmål handler om hva du mener eventuelt må styrkes for at du skal kunne tilpasse 

undervisningen (enda) bedre (…).  Dersom du mener forholdet ikke er relevant for å lykkes med 
tilpasset opplæring, svarer du "ikke betydning".  

                                                
 
 
19

 Jo høyere snitt, jo større er opplevelsen av å lykkes. 1 er lavest, 5 er høyest.   
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I hvor stor eller liten grad har du behov for følgende for å kunne tilpasse undervisningen (enda) 
bedre20? 

Følgende faktorer/forhold ble det spurt om:  

Hvor stort er behovet for …   

 At skolens ansatte i større grad har en felles 

oppfatning av hva som inngår i begrepet 

tilpasset opplæring 

 At skolens ansatte i større grad har en felles 

oppfatning av hva som inngår i begrepet 

tilpasset opplæring 

 At skolen i større grad har en felles praksis 

for tilpasset opplæring’ 

 Flere lærere i klassen 

 Mindre undervisningsgrupper 

 Flere egnede rom (klasserom, grupperom 

osv.) 

 Mer tid til å planlegge undervisningen 

 
 

 
 

 Bedre muligheter til å variere 

undervisningen 

 Mer faglig samarbeid og erfaringsdeling 

med kolleger 

 Bedre samarbeid med foreldre/foresatte 

 Bedre kunnskap om elevenes faglige 

utvikling og opplæringsbehov 

 Mer veiledning fra PP-tjenesten om 

tilpasning av undervisningen til svake elever 

 Bedre kompetanse i ulike metoder for 

tilpasset opplæring 

 Bedre kompetanse på tiltak for å sikre et 

godt læringsmiljø 

 Bedre kompetanse i å lede klassen 

(klasseledelse) 

 

 

I avsnittene som følger presenterer vi lærernes svar på spørsmålene i tabellen over. Svarene er 

samlet i ulike temaer som beskrives i hver sine avsnitt.  Til slutt presenteres en rangering over det 

lærerne mener er det viktigste for å kunne styrke tilpasningen av undervisningen.  

6.2.1 Ressurser og rammebetingelser 

Avsnittet om ressurser og rammebetingelser omhandler forhold knyttet til 

lærertetthet/klassestørrelse, tilgang til egnede rom og tid til planlegging av undervisningen.  

Mindre undervisningsgrupper/flere lærere i klassen  

Betydningen av klassestørrelse og lærertetthet21 for undervisningskvalitet og læringsutbytte, og 

indirekte for muligheten til å følge opp den enkelte elev, er et tema som både skoleforskere, lærere, 

politikere, fagforeninger og andre har vært opptatt av i lang tid. Utdanningsforbundet, 

                                                
 
 
20

 Svaralternativene ble gradert i «svært stort behov», «stort behov», «noe behov», «lite behov», «ikke behov» og «ikke 
betydning».   

 
21

 I forskningen brukes ofte begrepet klassestørrelse og lærertetthet synonymt, selv om det er noe ulikt 
hvordan man operasjonaliserer begrepene (Temanotat 3/11.Klassestørrelse og læringsutbytte – hva viser 
forskningen? Utdanningsforbundet). 
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Elevorganisasjonen og FUG (foreldre) ønsker at det skal være en lovfestet ressursnorm for 

lærertetthet (www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/valg-2015/Mer-tid-til-hver-elev/).  

 

Det er naturlig å anta at det er en positiv sammenheng mellom klassestørrelse og kvalitet i 

undervisningen; jo mer tid til den enkelte elev, jo bedre vil det være for elevens utvikling og læring 

og jo bedre er det lagt til rette for differensiering og tilpasset opplæring. Forskning tyder på at 

sammenhengen ikke er så entydig og tolkningen av funnene ofte gir utgangspunkt for motstridende 

konklusjoner (Utdanningsforbundet, temanotat nr. 3, 2011). Revisjonen har ikke gjennomgått denne 

forskningslitteraturen men registrerer at det finnes forskning som konkluderer med at lærertetthet 

har betydning, særlig for de svake elevene, og forskning som mener det i mindre grad har 

betydning. F.eks. mener John Hattie (Hattie 2009) at det er dokumentet at det er andre faktorer 

f.eks. klassemiljø og god klasseledelse som har større effekt.  

 

Figur 17 under viser lærernes oppfatning om behovet for mindre undervisningsgrupper for å styrke 

den tilpassede undervisningen. 

 

Figur 17 Behov for mindre undervisningsgrupper 

Mindre undervisningsgrupper 

 
N=465 

 

 

58 prosent gir uttrykk for at det er et stort eller svært stort behov for mindre undervisningsgrupper. 

30 prosent mener det er noe behov, mens et mindretall ikke har behov for dette.  
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Blant de som har hatt noe å legge til/utdype og som har benyttet anledningen til å bruke det åpne 

svaralternativet i undersøkelsen, er behovet  for mindre undervisningsgrupper det temaet som oftest 

«går igjen» i svarene. Her pekes det på at mindre grupper gjør det enklere å se den enkelte, det blir 

mer tid til hver enkelt og til bistå på den enkeltes nivå. Det pekes også på at mindre grupper vil bidra 

til et bedre klassemiljø, med mer ro og konsentrasjon. Sitatene under illustrerer dette:  

For meg handler det primært om at undervisningsgruppene er altfor store. Det å forvente av én 
person skal kunne ha et tilpasset opplegg til 28-29 ulike elever på samme tid er helt urealistisk. 

Jeg opplever ikke at jeg trenger flere lærere inne i klasserommet mitt for å få det bedre til. Derimot 
ser jeg at det er enklere å tilpasse undervisningen når jeg for eksempel har delingstimer hvor jeg har 
færre elever. Da er det lettere å kunne hjelpe og tilpasse undervisningen. Det blir også enklere å se 
den enkelte elevs forutsetninger og læringsbehov i en mindre gruppe. 

Grunnen til at jeg ikke føler at jeg lykkes nok er at jeg til enhver tid føler at jeg skulle vært flere steder 
på en gang. Jeg klarer ikke å veilede de ulike nivåene til enhver, det må bli litt at de sitter å jobber på 
egenhånd. 

Små grupper er viktig for ro, konsentrasjon og for å rekke over alle elevene. 

En av lærerne mener at det spesielt er utfordrende å følge opp svake elever, som faller utenfor rett 

til spesialundervisning og individuell opplæringsplan:  

 

Flere elever som faller utenfor rett til IOP, viser tydelig behov for tettere oppfølging enn hva som er 
mulig å gjennomføre i full klasse. Disse elevene når ikke sitt potensiale så lenge de ikke kan føles 
opp tett over tid.  

 
Det foreslås at oppdelingen i mindre grupper både kan gjøres etter hvor selvstendige elevene er og 

etter faglig nivå. Sitatene under illustrerer dette poenget:  

Vi bør tørre å dele elever i forskjellige grupper. Kastellet skole i Oslo kan være et godt eksempel på 
det. De deler elevene sine i tre grupper: stein, saks og papir. Elevene deles etter hvor selvstendige 
er de i fagene. 

Nivådele enkelte timer. Da må alle klasser parallell-legges, og lærere virkelig ønske å dele slik. 

Ønsker undervisningsgrupper på tvers av klassene. Med utgangspunkt i elevenes 
selvstendighetsnivå. Tror vi må prøve ut ulike måter og organisere oss på. 

Vi har mattekurs og skrivekurs i mindre grupper, som går over litt tid. Det synes jeg er fruktbart. 

Noen grad av differensierte grupper hadde vært gull verdt når man underviser i matematikk. 
Forutsatt at elevene selv føler at det er nyttig, at undervisningen er til for dem og de selv er innstilt på 
å gjøre en innsats. 

Fleksibel lærertetthet og gruppestørrelse. Mestringsgrupper i stort format. Gjerne parallelt og på 
tvers av noen fag, for eksempel i kjernefagene. For eksempel mestringsgrupper basert på 
selvstendighet og ikke bare faglig nivå. 
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Flere lærere 

Mindre undervisningsgrupper eller flere lærere blir ofte betraktes som to sider av samme sak.  

 

Flertallet av lærerne mener det er viktig med flere lærere i klassen for å kunne tilpasse 

undervisningen bedre enn i dag.   

 

Figur 18 Flere lærere i klassen 

Flere lærere i klassen 

 
N=465 

 

 

Over halvparten av lærerne mener det er stort eller svært stort behov for flere lærere i klassen med 

tanke på bedre tilpasning. 32 prosent mener det er noe behov for flere lærere, mens et mindretall på 

15 prosent, mener det ikke trengs.  

 

En av respondentene beskriver sin positive erfaring knyttet til det å ha ekstra lærerressurser 

tilknyttet undervisningen slik:  

Vi har veiledet lesning, og den er organisert med stasjonsundervisning. Da får jeg som kontaktlærer 
sittet med en gruppe, mens de andre elevene driver med læringsaktiviteter som ikke er lærerstyrte. 
På to klasser har vi en ekstra lærer, og den springer som regel rundt til der det er størst behov for å 
skape ro eller forklare oppgaven en gang til. Opplever at dette er luksus i forhold til med hva jeg er 
vant med fra tidligere år - hvor jeg engang ikke kan sitte med en gruppe elever å jobbe på deres  
nivå. 

Sitatene under viser hvordan lærerne argumenterer i forhold til behovet for flere lærere:  
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Det er ikke tvil om at et permanent tolærer system hadde vært den beste metoden for å nå alle 
elevene hver dag, spesielt når det gjelder 1-4 trinn. Når man stort sett er alene blir det å gjøre så 
godt man kan og håpe at det holder. 

Du har elever som er svake rent faglig, du møter elever som trenger ekstra utfordringer, noen elever 
har store atferdsvansker, andre sliter med språk eller mangler motivasjon for å gå på skolen. Alle 
disse elevgruppene skal det tilpasses for i den samme undervisningssituasjonen og i de aller fleste 
sammenhenger skal jobben gjøres av én lærer! 

Etter min mening er større fleksibilitet det beste verktøyet vi kan få, dette kan vanskelig oppnås med 
annet enn flere kvalifiserte pedagoger pr skole/pr elev. 

For meg er det viktigste behovet flere lærere pr elev. Det er begrenset hvor mye man kan klare å få 
til med store elevgrupper når man jobber med de minste elevene på skolen. 

 
Flere egnede rom 

Muligheten for å dele opp klassen i mindre grupper er (til en viss grad) avhengig av plass. Mange 

skoler, både i Skedsmo og i andre kommuner har plassutfordringer.  Det kan være små klasserom, 

eller få ekstra rom til bruk for alternativ organisering av undervisningen.  

 
Figur 19 Flere egnede rom 

Flere egnede rom (klasserom, grupperom osv.) 

 
N=465 

 

 

41 prosent av de spurte sier de har stort eller svært stort behov for flere egnede rom til 

undervisning, 29 prosent svarer at de har noe behov. Tilsvarende gir 29 prosent av de spurte uttrykk 
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for at de har lite, eller ikke behov for flere egnede rom. En av respondentene er opptatt av 

forutsigbarhet:  

 

(…) at klasserom og grupperom har et innhold som er likt og forutsigbart. Stor variasjon i størrelse og 
hvordan rom er utformet med utstyr/hvordan elevene plasseres osv gjør til at det er mer behov for 
planlegging i forkant for å organisere det praktiske. 

Mer tid til å planlegge undervisningen 

Mer tid til å planlegge undervisningen er det lærerne uttrykker aller størst behov for, etter ønsket om 

mindre undervisningsgrupper.  

 

Figur 20 Mer tid til planlegging 

Mer tid til å planlegge undervisningen 

 
N=465 

 

 

Over halvparten av lærerne svarer at de har et stort eller svært stort behov for mer tid til planlegging 

av undervisningen.  32 prosent mener de har noe behov for mer tid, mens bare 15 prosent har lite 

eller ikke behov for dette.  

 

Bedre tid til planlegging av undervisningen er også et gjennomgående tema i de åpne svarene. Det 

pekes på og uttrykkes frustrasjon over at mye tid er bundet opp i møter, kurs osv. og at dette går ut 

over den tiden man har til å planlegge undervisningen. Under følger noen eksempler på hvordan 

noen lærere tenker rundt dette:  
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Mer tid til å forberede timene, tid til eget arbeid, hvor en ikke må gå på møter for å bli bedre lærere, 
men hvor man kan sette seg inn i det man trenger og lage et opplegg som passer for akkurat dine 
elever.  

Hverdagen er travel, det er for mange tidstyver som tar tid. Med mer tid kunne jeg gjort en enda 
bedre jobb.  

Først og fremst trenger vi mer tid til å planlegge og mindre tid til å være sekretær. 

Jeg opplever at jeg tilpasser opplæringen bedre (styrker den) når jeg har fått rikelig med tid til å 
planlegge undervisningen både for de «svake, normale og sterke».   

Tid til å lage gode opplegg, nivådele oppgaver/opplegg må være tilstede for å lykkes med tilpasning. 

Dessverre har vi lærere mindre og mindre tid til nettopp dette. Som egentlig burde vært prioritert 

fremfor all mulig annen kursing osv. Uten tid til planlegging og til å lage opplegg blir det ikke noe mer 

enn tilfeldig tilpassing.  

6.2.2 Skoleledelse og felles begrepsforståelse 

Det legges få konkrete føringer i nasjonale læreplaner eller andre strategiske dokumenter for 

hvordan tilpasset opplæring skal håndteres i praksis. Dagens rammeverk for grunnskolen gir den 

enkelte skole økt frihet og ansvar til å gi tilpasset opplæring et praktisk innhold og håndtere dette 

med utgangspunkt i den lokale konteksten (Jenssen 2011, Bunting 2015). Samtidig viser 

undersøkelser at lærere synes tilpasset opplæring er vanskelig i praksis (Bachmann og Haug 2006, 

Jenssen og Lillejord 2010).  

 

Revisjonen har undersøkt betydningen av i større grad å ha en felles oppfatning av begrepet om 

tilpasset opplæring og en felles oppfatning av hvordan tilpasset opplæring skal praktiseres. I tillegg 

har vi spurt om betydningen av at skolen mer systematisk og helhetlig arbeidere med tilpasset 

opplæring.  
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Figur 21 Felles oppfatning av begrepet 

At skolens ansatte i større grad har en felles oppfatning av hva som inngår i begrepet 
tilpasset opplæring 

 
N=465 

 

 

23 prosent svarer at de har et har stort/svært stort behov for at man i større grad har en felles 

oppfatning av begrepet om tilpasset opplæring, mens 42 prosent sier de har noe behov for dette. 34 

prosent har lite eller ikke noe behov for dette, mens et lite mindretall på 3 prosent mener det ikke 

har betydning for å lykkes med tilpasset opplæring. En av lærerne gir følgende kommentar i det 

åpne spørsmålet i undersøkelsen: 

Vi trenger en felles forståelse, sentralt og lokalt, om hva tilpasset opplæring egentlig defineres som. 

Det endrer seg fortløpende sammen med innføring av nye læreplaner.  

I undersøkelsen ble det også spurt om behovet for en felles praksis for tilpasset opplæring (figur 22 

under).  
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Figur 22 Felles praksis for tilpasset opplæring 

At skolen i større grad har en felles praksis for tilpasset opplæring 

 
N=465 

 

Resultatene er her omtrent som for behovet for å ha en felles oppfatning av begrepet; 26 prosent 

har et svært stort eller stort behov for dette, 40 prosent sier de har noe behov, mens 32 prosent gir 

uttrykk for at behovet er lite. 3 prosent mener dette ikke har betydning for tilpasningen av  

opplæringen.  

 

Forskning har vist at tilpasset opplæring oppleves som vanskelig i praksis (Bachmann og Haug 

2006). Revisjonen antar at det da må være viktig at den enkelte skole jobber systematisk og 

helhetlig med å få til dette til.  
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Figur 23 viser resultatene for dette spørsmålet.  
 
Figur 23 Systematisk og helhetlig arbeid med tilpasset opplæring 

At skolen mer systematisk og helhetlig arbeider med tilpasset opplæring 

 
N=465 

 
Et mindretall på 23 prosent har et svært stort eller stort behov for at skolen mer systematisk og 
helhetlig arbeider med tilpasset opplæring, mens nesten 50 prosent svarer at de har noe behov for 
dette. 26 prosent svarer at de har lite eller ikke noe behov for dette. 3 prosent mener for øvrig dette 
ikke har betydning for hvor godt man klarer å tilpasse opplæringen.  
 

6.2.3 Samarbeid og veiledning 

I Kunnskapsløftet anses lærersamarbeid som en forutsetning for å utvikle bedre kvalitet i tilpasset 

opplæring (Buli-Holmberg og Nilsen 2011).  

 

I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om lærerne ser behov for mer faglig samarbeid og 

erfaringsdeling seg i mellom for å styrke den tilpassede opplæringen.  

 

Resultatene viser at det synes å være et relativt stort behov for mer samarbeid og erfaringsdeling 

lærerne i mellom.  
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Figur 24 Samarbeid og erfaringsdeling 

Mer faglig samarbeid og erfaringsdeling med kolleger 

 
 

N=465 

 

30 prosent gir uttrykk for at behovet er stort eller svært stort for mer samarbeid og erfaringsdeling. 

Nesten halvparten svarer at de har noe behov for dette, mens et mindretall på 22 prosent ser lite 

behov for mer samarbeid. Noen av de spurte utdyper ønsket om mer samarbeid i det åpne 

spørsmålet slik:  

 

Vi trenger en felles forståelse for hva begrepet betyr. Det er for lite erfaringsdeling mellom lærerne 

når det gjelder hvordan de driver med undervisning. Dette kunne være med på å bedre den tilpassa 

opplæringa. Ulike lærere har ulike kompetanser som må settes sammen for at eleven skal utvikle 

seg, da kan ikke en lærer sitte på sine egne ideer, da må det deles.  

Lærerens planlegging burde bygge på kollektiv læring blant lærerne som kommer av mer tid til faglig 
samarbeid. Per i dag, har de fleste lærerne for mange undervisningstimer som er planlagt i hast.  

 
En av de spurte forteller hvordan samarbeid er en naturlig del av skolehverdagen ved sin skole.   

Vi har hatt kollegaveiledning og får hele tiden feedback på det arbeidet vi gjør. Det er vanlig ved vår 

skole å dele gode erfaringer og vi kan diskutere problemer med hverandre. 

Revisjonen har vurdert det som interessant å undersøke betydningen av økt samarbeid med 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) med tanke på å styrke den tilpassede opplæringen.   
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PP-tjenesten er en kommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenestens oppgave er å hjelpe barn, 

ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon. Den 

skal videre gi skoler råd og veiledning for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, og bistå 

skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov22   

 

I undersøkelsen er det stilt spørsmål om det er behov for mer veiledning fra PP-tjenesten.  

 

Figur 25 Veiledning fra PPT 

Mer veiledning fra PP-tjenesten om tilpasning av undervisningen til svake elever 

 
N=465 

 

Resultatene viser at de færreste har et stort behov for veiledning, men at det er en god del (41 

prosent) som kunne tenke seg noe mer veiledning fra PP-tjenesten.  

 

6.2.4 Grunnlag for vurdering 

Arbeidet med tilpasset opplæring er avhengig av at skolene har en god og systematisk praksis for å 

vurdere elevenes kompetanse. Lærerne skal gjennom ulike former for kartlegging tilegne seg 

kunnskap om elevenes kompetanse og læringsbehov og dernest bruke dette til å tilpasse 

opplæringen. Elevene har for øvrig en rett etter opplæringsloven (jf. kapittel tre om revisjonskriterier) 

til å få vurdering, både underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen. 

                                                
 
 
22

 http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/Oversikt-over-aktorene/PP-tjenesten/. 
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I undersøkelsen stilte vi lærerne spørsmål om det er behov for å bedre lærernes kunnskap om 

elevenes faglige utvikling og opplæringsbehov for å kunne lykkes enda bedre med tilpasset 

oppæringen.    

 
Figur 26 Kunnskap om faglig utvikling og opplæringsbehov 

Bedre kunnskap om elevenes faglige utvikling og opplæringsbehov 

 
N=465 

 

 

Resultatene viser at et mindretall mener de har et stort behov for bedre kunnskap om elevenes 

faglige utvikling og opplæringsbehov, nesten halvparten gir uttrykk for at de har noe behov og 41 

prosent mener de har lite eller ikke noe behov for bedre kunnskap. En av lærerne peker på 

utfordringen med å ha nok kunnskap om den enkelte elevs læring: 

Som lærer har jeg ikke nok kunnskap om hvordan hver enkelt elev lærer, derfor prøver jeg å 
involvere dem i å planlegge undervisningen. Det er dessverre ikke lett for mange av dem å oppleve 
læringsarbeidet som meningsfullt og involverende. Grunnen er ikke mangel på interesse, men først 
og fremst mangel på kunnskap om egenlæring som hindrer eierforhold til og dypere forståelse av 
oppgaver.  

6.2.5 Læringsmiljø 

Læringsmiljø kan forstås som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har 

betydning for elevenes læring, helse og trivsel (www.udir.no/Laringsmiljo/Viktige-faktorer-for-et-

godt-laringsmiljo/).    Det å opprette og utvikle et godt læringsmiljø handler blant annet om skolenes 

og lærerens evne til å lede klasser, positive relasjoner mellom elev og lærer og et godt samarbeid 
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mellom skole og hjem. Det handler også om at elever møter en skole som tilbyr variasjon i 

oppgaver, arbeidsmåter og lærestoff.  

 

I undersøkelsen har lærerne fått spørsmål om hvor stort behov de har for følgende:  

 Bedre kompetanse på tiltak for å sikre et godt læringsmiljø 

 Kompetanse i ulike metoder for tilpasset opplæring 

 Bedre muligheter til å variere undervisningen 

 Kompetanse i å lede klassen (klasseledelse). 

 Mer samarbeid med foreldre/foresatte 

 

Det å utvikle et godt læringsmiljø er ikke opp til lærerne alene, men et resultat av en samlet innsats 

over tid på mange ulike områder. I spørreundersøkelsen stilte vi imidlertid lærerne spørsmål om 

behovet for bedre kompetanse med tanke på å sikre et godt læringsmiljø, sett i relasjon til å kunne 

tilpasse opplæringen bedre.  

 

Figur 27 Kompetanse læringsmiljø 

Bedre kompetanse på tiltak for å sikre et godt læringsmiljø 

 
N=465 

 

Resultatene viser at kun et fåtall mener det er et stort behov for dette, 44 prosent mener det er noe 

behov, mens i overkant av 40 prosent ikke ser noe behov for dette.  

 

Bunting (2014) peker på at for å få til tilpasset opplæring i praksis, må man kunne spille på et bredt 

register av arbeidsmetoder og undervisningsformer. Ved å tilrettelegge for variasjon åpnes det opp 

for muligheter for individuelle tilpasninger i læringsarbeidet. Undervisningen kan varieres både når 
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det gjelder organisering, bruk av læremidler, valg av undervisningsmetoder, arbeidsformer, valg av 

arbeidsoppgaver osv.  

 

I spørreundersøkelsen fikk lærerne to spørsmål knyttet til dette; 1) om det er behov for mer 

kompetanse i ulike metoder for tilpasset opplæring og 2) om det trengs bedre muligheter for å 

kunne variere undervisningen.  Vi har her tenkt på variasjon generelt, både i bruk av lærestoff, 

arbeidsmåter, organisering osv.  

 
Figur 28 Kompetanse i metoder for tilpasset opplæring 

Bedre kompetanse i ulike metoder for tilpasset opplæring 

 
N=465 

 

 

25 prosent av de spurte sier de har et stort eller svært stort behov for bedre kompetanse i ulike 

metoder for tilpasset opplæring. 51 prosent har behov for noe mer kompetanse og 23 prosent har 

lite eller ikke behov for dette.  
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Figur 29 Variasjon i undervisningen 

Bedre muligheter til å variere undervisningen 

 
N=465 

 

 

Når det gjelder muligheten til å kunne variere undervisningen, svarer 28 prosent at de har et 

stort/svært stort behov for bedre muligheter til dette. 36 prosent har noe behov for dette, mens 35 

prosent ikke ser dette behovet.  

 

Variasjon i undervisningsmateriell må antas å være viktig for å kunne variere undervisningen og 

dermed tilpasse den til ulike behov. Behovet for mer differensiert undervisningsmateriell er ikke et 

eget spørsmål i undersøkelsen, men flere peker på dette behovet i det åpne svaralternativet. Det 

pekes blant annet på at det trengs flere fagbøker og alternative læremidler, i tillegg til at man er 

flinkere til å dele informasjon. Det pekes også på at det for de svake elevene er viktig med materiell 

som er lettlest. Et par kommentarer går også på behovet for bedre tilgang PC og I-Pad. Følgende 

sitater illustrerer disse poengene:  

Vi trenger flere fagbøker og flere varierte læremidler til kopiering. Vi mangler oppgavebøker og 
differensierte arbeidsbøker. 

Behov for flere bøker/læremidler som er nivådifferensierte, konkreter i matematikk, flere PC-er etc. 

For svake elever oppleves det som viktig at læreverket er skrevet på en forståelig og enkel måte. 
Noen læreverk er skrevet med mange vanskelige begreper, og det gjør undervisningen vanskeligere 
både for lærer og elev.  
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God informasjonsflyt om egnede eller nivåretta opplegg, læringsressurser og hjelpemidler. Dette 
mener jeg at en godt drevet faggruppe kan sikre. Samarbeidsmodeller som faggruppene i Skedsmo 
er gull verdt når de fungerer godt 

Jeg ønsker bedre tilgang på datamaskiner. Dette vil bedre mine forutsetninger for å drive TPO i stor 
grad. 

Også et godt samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av arbeidet med å skape et godt 

læringsmiljø, og således en viktig forutsetning for å kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elev. 

Et godt samarbeid med foreldre kan hjelpe skolen til å realisere sine mål om tilpasset opplæring 

(Bunting 2015). I en undersøkelse gjennomført av Eirik S. Jenssen (2011) om erfarne læreres 

håndtering av tilpasset opplæring fremheves foreldrene som en av de viktigste samarbeidspartene.  

 
Figur 30 Samarbeid med foreldre/foresatte 

Bedre samarbeid med foreldre/foresatte 

 
N=465 

 

 

I revisjonens undersøkelse er det kun 10 prosent sier de har et stort/svært stort behov for bedre 

samarbeid med foreldre for å kunne tilpasse undervisningen ytterligere, 41 prosent uttrykker at de 

har noe behov for dette. 46 prosent har lite eller ikke behov for mer samarbeid. 2 prosent mener 

samarbeid med foreldre ikke har betydningen for tilpasningen av undervisningen.  

 

Klasseledelse er også en faktor som av flere trekkes frem som en viktig faktor for god læring og god 

tilpasning av undervisningen (f.eks. Hattie 2009). I diskursen om tilpasset opplæring trekkes dette 

særlig frem som viktig i den såkalt «vide» tilnærmingen av begrepet. Denne innebærer i større grad 
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en inkluderende og kollektivt orientert oppfatning av tilpasset opplæring som vektlegger struktur og 

tydelighet i undervisningen (Nordahl og Hausstätter 2009). 

 

Revisjonen har stilt lærerne spørsmål om det er behov for bedre kompetanse i klasseledelse når det 

gjelder å styrke den tilpassede opplæringen.  

 

Figur 31 Kompetanse i klasseledelse 

Bedre kompetanse i å lede klassen (klasseledelse) 

 
N=465 

 

 

I det åpne svaralternativet i undersøkelsen peker en av lærerne på at «god klasseledelse er 

nøkkelen til lykke i undervisningen». Resultatene tyder på at hovedvekten av lærerne mener de 

behersker klasseledelse godt og at de har lite behov for bedre kompetanse på dette området. 

Likevel mener nesten en av tre (27 prosent) at de har noe behov for å bli bedre på dette. Tre 

prosent mener kompetanse i klasseledelse ikke har betydning for tilpasningen av undervisningen.  

6.2.6 Hvor mener lærerne det er størst behov for forbedring? 

I det foregående har vi presentert resultater som viser hvor stort behov lærerne har for å styrke ulike 

områder med tanke på å kunne tilpasse undervisningen bedre enn hva de opplever å kunne gjøre i 

dag.  

 

Alt i alt viser resultatene at lærerne mener mye er positivt og på plass med tanke på å kunne gi 

tilpasset opplæring, selv om de mener at det på alle punkter er et potensial for forbedring.  Ikke 

overraskende er ønske om forbedring større på noen områder enn på andre.  
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Tabellen under viser gjennomsnittsskåren for spørsmålene som ble stilt, rangert etter hva lærerne 

mener det er størst behov for, for å kunne lykkes bedre med tilpasset opplæring; jo høyere 

gjennomsnittsskår, jo større er behovet for styrking, og omvendt - jo lavere gjennomsnittsskår jo 

mindre anses behovet for å være23.  

 
Figur 32 Rangering av behov for å styrke tilpasset undervisning 

«Tiltak» for å styrke tilpasset opplæring  - rangert etter viktighet 

Mindre undervisningsgrupper 3,7 

Mer tid til å planlegge  3,6 

Flere lærere i klassen 3,5 

Flere egnede rom 3,2 

Mer faglig samarbeid og erfaringsdeling 3,1 

Bedre kompetanse i metoder for TO 3,0 

Mer systematisk og helhetlig arbeid med TO 2,9 

Bedre muligheter for å variere undervisningen 2,9 

Felles praksis for TO 2,9 

Felles oppfatning om begrepet TO 2,8 

Mer veiledning fra PPT 2,8 

Bedre kunnskap om elevenes faglige utvikling og 
opplæringsbehov  

2,7 

Bedre kompetanse på tiltak for å sikre et godt læringsmiljø 2,6 

Bedre samarbeid med foreldre/foresatte 2,5 

Bedre kompetanse i klasseledelse 2,1 
 

 

 

Resultatene viser at for å kunne tilpasse undervisningen bedre enn det som gjøres i dag, anses 

behovet å være størst for å kunne ha mindre undervisningsgrupper, mer tid til planlegging av 

undervisningen og flere lærere i klassen. Dernest kommer flere egnede klasserom og mer faglig 

samarbeid og erfaringsdeling lærerne i mellom. Det lærerne mener det er minst behov for å styrke 

er egen kompetanse i å sikre et godt læringsmiljø, samarbeid med foreldre og bedre kompetanse i 

klasseledelse.  

 

I revisjonens intervju med kommuneledelsen pekes det på at god/tilpasset opplæring ikke uten 

videre er avhengig av økte ressurser. Det vises til at skoler med samme rammebetingelser kan ha 

svært ulike elevresultater og at dette tyder på at det er en lang rekke andre forhold som spiller inn.  

 

                                                
 
 
23

 Merk at skalaen her er snudd slik at størst behov er lik 5, og minst behov er lik 1.  
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Kommuneledelsen gir i intervju videre gir uttrykk for forståelse for lærernes ønske om mindre 

undervisningsgrupper, men at det i liten grad kan påvises entydige sammenhenger mellom 

god/tilpasset opplæring på den ene siden og gruppestørrelse/lærertetthet på den andre. Det har 

ifølge kommunen liten effekt på kvaliteten på opplæring å redusere gruppene. Selv ved en halvering 

av gruppene er effekten usikker. Dette vil i tillegg utgjøre en stor kostnad.   

 

Lærerne peker også på behovet for økt samarbeid og erfaringsdeling lærerne imellom. 

Kommuneledelsen opplyser om at dette har vært et tema i mange av tilsynene og peker på at det 

kan være et forbedringspotensial her. Han peker også på at rektorene nok vil si at dette handler om 

arbeidstidsregimet til lærerne og at arbeidsgiver ikke har styringsrett over tiden til lærerne. Han 

peker også på at man ikke har sett store effekter av å frata lærerne noe av tiden til egen 

disponering.  

 

Når det gjelder flere egnede rom peker kommunaldirektøren på at det er et faktum at noen av 

skolene på noen trinn i Skedsmo har sprengt kapasitet.  

 

6.3 Revisjonens vurdering 

Opplæring skal i henhold til opplæringsloven § 1-3 tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev. Revisjonen har undersøkt om lærerne i kommunen synes de lykkes med tilpasset 

opplæring og hva de mener skal til for eventuelt å lykkes enda bedre. Revisjonen mener dette gir en 

god indikasjon på i hvilken grad det legges til rette for tilpasset opplæring i kommunen.  

 

Undersøkelse viser at majoriteten av lærerne mener de lykkes godt med å tilpasse opplæringen til 

elever med «vanlige» læreforutsetninger, men at det er større utfordringer med elever med hhv. 

«svake» og «sterke» læreforutsetninger. Revisjonen peker på at kravet om tilpasset opplæring 

gjelder alle elever, så vel svake som sterke. Revisjonen ser positivt på at det er igangsatt et arbeid 

for å styrke tilbudet til elever med sterke læreforutsetninger, men vil samtidig understreke at den 

tilpassede opplæringen på en god måte også skal ivareta behovet til elever med svake 

læreforutsetninger. 

 

Undersøkelsen viser også at lærernes opplevelse av å lykkes med tilpasset opplæring varierer 

mellom skoler i kommunen. Revisjonen mener det kan være grunn for kommunen til å undersøke 

årsakene til dette nærmere. 

 

At et flertall av lærerne opplever å lykkes med å gi tilpasset opplæring er etter revisjonens vurdering 

en god indikasjon på at det er lagt godt til rette for tilpasset opplæring i Skedsmoskolen. Etter 

lærernes vurdering er det imidlertid også et forbedringspotensial. Revisjonen vil nevne lærernes 

vektlegging av mer samarbeid og erfaringsdeling og en mer enhetlig forståelse av begrepet tilpasset 

opplæring og hva det innebærer. Vi viser også her til revisjonens vurdering i kapittel 5 om behovet 

for å tydeliggjøre kravet til tilpasset opplæring i kommunens rutiner og systemer.  
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Revisjonen mener det kan være grunn for kommunen til å vurdere tiltak som kan bidra til å styrke 

mulighetene for mer samarbeid og erfaringsdeling mellom lærerne. Revisjonen ser positivt på at det 

ifølge kommunens plan for kompetanseutvikling for 2015-2016 skal tilbys etterutdanning i «metoder 

for tilpasset opplæring». 
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VEDLEGG 1 – RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 

 

 
 
Kommentar til foreleggelse av rapportutkast - forvaltningsrevisjon tilpasset 
opplæring 
 
Det vises til Romerike revisjons oversendelse datert 17.2.2016 av utkast til 
forvaltningsrevisjonsrapport om tilpasset opplæring i Skedsmo kommune. Revisjonen har følgende 
anbefalinger til kommunen:  

1. Kommunen bør tydeliggjøre og presisere opplæringslovens krav om tilpasset opplæring i 
systemer og rutiner for oppfølging av skolene.  

2. Kommunen bør arbeide videre med å legge til rette for at alle skolene lykkes med tilpasset 
opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger.  

 
Rådmannen har følgende kommentarer til rapportutkastet:  
 
Innledning 
Revisjonen skriver at kommunens rutiner og system i liten grad utdyper eksplisitt hvordan kravet om 
tilpasset opplæring skal forstås og praktiseres. Slik revisjonen påpeker, og som også er 
understreket i ulike kilder, er begrepet tilpasset opplæring vanskelig å definere og avgrense. 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. Vi viser også til Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning, der det 
påpekes 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.  
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Kommunaldirektøren har i tidligere korrespondanse med revisjonen redegjort for skoleeiers 
forståelse av begrepet tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er ikke et pedagogisk begrep eller 
en særskilt praksisform, men et politisk begrep. Vår vurdering er at tilpasset opplæring med fordel 
kan erstattes med begrepet god opplæring. God opplæring vil ut fra dette være en opplæring som 
gir elevene et forsvarlig læringsutbytte, dvs. et læringsutbytte i tråd med deres læreforutsetninger. 
Tilpasset opplæring eller god opplæring må forstås både fra en input-side og en output-side. 
Førstnevnte handler om læringsmiljø, valg av læremidler, lærestoff, metoder, arbeidsmåter, 
undervisningskvalitet i form av vurderingspraksis, variasjon og hensiktsmessig organisering av 
opplæringen. Output-siden vil dreie seg om elevenes faktiske læringsutbytte, faglig og sosialt. 
Virkemidler for å vurdere læringsutbytte vil omfatte systemer og rutiner for analyse av 
læringsresultater og iverksetting av tiltak i de tilfeller elevene ikke har et tilstrekkelig læringsutbytte. 
Visse forutsetninger må dermed være til stede på input-siden for å gi kvalitet på output-siden. 
 
Vi har allerede et omfattende kunnskapsbasert planverk i kommunen, som skal bidra til å sikre 
kvalitet i opplæringen og dermed også tilpasset opplæring, og vi har en tydelig oppfølging av 
elevens læringsutbytte på output-siden. Rådmannen mener kommunens planverk og systemer er 
tydelig og eksplisitt.  
 
Felles oppfatning og praksis 
Rådmannen har imidlertid merket seg resultatene fra spørreundersøkelsen fra læreren, der 23 % av 
lærerne mener det er et stort eller svært stort behov for en større grad av felles oppfatning av 
begrepet tilpasset opplæring, og 26 % mener det er et stort eller svært stort behov for større grad av 
felles praksis for tilpasset opplæring. 
 
Dette er ikke et overraskende resultat og er illustrerende for den uklarhet som rår omkring 
forståelsen av begrepet. Det er også bakgrunnen for at vi har lagt vekt på å operasjonalisere og 
bryte ned begrepet gjennom større bruk av faglige termer.  For øvrig er ulik praksis og ulik 
forståelse av hva som er god opplæring/tilpasset opplæring en utfordring som det allerede arbeides 
systematisk med i kommunen både fra den enkelte skole og fra skoleeiers side. 
 
Varierende praksis på en skole gjenspeiler ofte mangel på felles forståelse for hva som er god 
undervisningspraksis og god læringsmiljøpraksis, herunder hva som er god, tilpasset opplæring. 
Dette kan også bety at elevene er i for sterk grad prisgitt den enkelte lærers erfaring og dyktighet. 
Det er derfor viktig å bryte ned grensene mellom klasserommene og bygge en felles forståelse og 
praksis, som grunnlag for en enhetlig opplæring ved skolen. Skolens ledelse må i dette arbeidet 
være tett på oppfølging av den enkelte lærers undervisningspraksis, og følge opp og utfordre 
lærernes bevissthet om egen praksis og sette fokus på læringsfremmende 
undervisningspraksis/tilpasset opplæring. Ledelsen må videre sette inn målrettede tiltak overfor 
lærere med svake resultater i fag og/eller med læringsmiljøutfordringer. Skoleeier har overfor flere 
skoler gitt slike anbefalinger på skoleeiers dialogbaserte tilsyn. 
 
Samarbeid og erfaringsdeling 
Rådmannen har videre merket seg at 30 % av lærerne gir uttrykk for at behovet er stort eller svært 
stort for mer samarbeid og erfaringsdeling med kolleger. Mangel på felles samarbeidstid pekes ofte 
på som en hindring for utvikling i skolen, og flere tilskriver dette en lite fleksibel arbeidstidsordning. 
En del av årsaken kan ligge her.  Vi registrerer imidlertid at også andre faktorer er med og 
bestemmer hvorvidt en lykkes i å etablere hensiktsmessige kollektive prosesser. 
 
I arbeidet med å videreutvikle den enkelte skole og deres praksis, er det kjent at samarbeid og 
erfaringsdeling mellom kolleger en viktig faktor, og at dette i høy grad henger sammen med hvilken 
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kultur det er på skolen. Skolekulturen utgjør et rammeverk for de interne prosessene ved en skole, 
og vanligvis vil det være nødvendig å videreutvikle skolens kultur om ulike tiltak skal forankres i 
skolen og bidra til varige endringer i den pedagogiske praksisen. Grunnleggende i en god 
skolekultur er høy grad av kollektiv orientering, dvs. at personalet deler og sammen tar et kollektivt 
ansvar for skolens utvikling og resultater. 
 
På dialogbasert tilsyn har skoleeier overfor flere skoler gitt anbefalinger om utvikling av en kollektiv 
skolekultur, herunder samarbeid og erfaringsdeling mellom kolleger.  
 
Rådmannens oppfølging av rapporten 

 Skoleeier vil legge frem rapporten på et rektormøte, der den enkelte rektor bes om å drøfte 
rapporten og resultatene i sitt personale. Rektorene bes om å drøfte forståelse av begrepet 
tilpasset opplæring, og bruk av planverket. 

 Hver skole må vurdere hvordan de konkret følger opp resultatene fra undersøkelsen, men 
skoleeier vil anbefale skolene at disse sees i sammenheng med skoleeiers anbefalinger i 
rapportene fra dialogbasert tilsyn, tilpasset den enkelte skoles kontekst.  

 Skoleeier vil fortsette å ta opp temaet tilpasset opplæring/god opplæring og skolenes 
forståelse av begrepet på dialogbasert tilsyn. 

 I forbindelse med revisjon av kommunens «Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet» og 
«Plan for individuell vurdering», vil skoleeier vurdere å i større grad tydeliggjøre 
opplæringslovens krav om tilpasset opplæring. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Helge Dulsrud  
kommunaldirektør Rannveig Strålberg 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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VEDLEGG 2 – SPØRRESKJEMA  

 
 

  

 

 

  

 Tilpasset opplæring i Skedsmo kommune  

  
 
Din identitet vil holdes skjult. 

Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 

 
 

 

1) * Hvilken skole jobber du ved?  

Velg alternativ  

 

2) * Underviser du elever i:  

Barneskolen Ungdomskolen Begge deler  

 
 

De neste tre spørsmålene handler om hvor godt du selv synes du klarer å tilpasse 
undervisningen til ulike grupper.  

3) * I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse 
undervisningen til elever med "svake" læreforutsetninger?  

I svært stor grad  

I stor grad  

I noen grad  

I liten grad  

I svært liten grad  

 

4) * I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse 
undervisningen til elever med "sterke" læreforutsetninger?  

I svært stor grad  

I stor grad  

I noen grad  

I liten grad  

  

http://www.questback.com/no/sikkerhetserklaering
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I svært liten grad  

 

5) * I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse 
undervisningen til elever med "vanlige" læreforutsetninger?  

I svært stor grad  

I stor grad  

I noen grad  

I liten grad  

I svært liten grad  

 
 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

 ( 

o Hvis I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse 
undervisningen til elever med "sterke" læreforutsetninger? er lik I 
svært liten grad 

o eller 

o Hvis I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å tilpasse 
undervisningen til elever med "sterke" læreforutsetninger? er lik I 
liten grad 

 ) 

6) * Hva mener du er hovedårsakene til at du i liten grad 
opplever å lykkes med å tilpasse undervisnignen til elever med 
sterke læreforutsetninger? 

 

 
 

Neste spørsmål handler om hva du mener eventuelt må styrkes for at du skal kunne 
tilpasse undervisningen (enda) bedre. Det er mange underspørsmål, og det er viktig 
at du vurderer hvert enkelt nøye.  

Dersom du mener forholdet ikke er relevant for å lykkes med tilpasset opplæring, 
svarer du "ikke betydning".  

7) * I hvor stor eller liten grad har du behov for følgende for å 

kunne tilpasse undervisningen (enda) bedre?  

 

Svært 
stort 
behov 

Stort 
behov 

Noe 
behov 

Lite 
behov 

Ikke 
behov 

Ikke 
betydning 
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At skolen mer 
systematisk og 
helhetlig arbeider 

med tilpasset 
opplæring 

      

At skolens ansatte i 
større grad har en 
felles oppfatning av 
hva som inngår i 
begrepet tilpasset 

opplæring 

      

At skolen i større 
grad har en felles 
praksis for tilpasset 
opplæring 

      

Flere lærere i klassen 
      

Mindre 
undervisningsgrupper       

Flere egnede rom 
(klasserom, 
grupperom osv) 

      

Mer tid til å 
planlegge 
undervisningen 

      

Bedre muligheter til 
å variere 
undervisningen 

      

Mer faglig samarbeid 
og erfaringsdeling 

med kolleger 
      

Bedre samarbeid 

med 
foreldre/foresatte 

      

Bedre kunnskap om 
elevenes faglige 
utvikling og 
opplæringsbehov 

      

Mer veiledning fra 

PP-tjenesten om 
tilpasning av 
undervisningen til 
svake elever 

      

Bedre kompetanse i 
ulike metoder for 

tilpasset opplæring 
      

Bedre kompetanse 
på tiltak for å sikre et 
godt læringsmiljø 
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Bedre kompetanse i 
å lede klassen 
(klasseledelse) 

      

 
 

8) Dersom det er noe du i tillegg mener trengs for å styrke den 
tilpassede opplæringen, eventuelt ønsker å utdype, kan du 
skrive dette her: 

 
 

  
     

© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. 
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest 
relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for å utarbeide en god plan gjennomfører 
kontrollutvalget en overordnet analyse av kommunens virksomhet. 

Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for 
kontrollutvalget å prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon. Den 
overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst 
risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 
undersøke. Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planen er 
viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens 
virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 
kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å 
ivareta kontrollansvaret sitt. 

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer langt flere risikoområder enn 
det kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. 
Analysen brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i 
Skedsmo kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. 
Dette kan være å invitere rådmannen til å holde en orientering for 
kontrollutvalget og gjennomføre virksomhetsbesøk.  

I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg 
selv. Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert 
område. Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen 
og kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets 
overordnede analyse kan gi innspill til kommunens administrasjon når det 
gjelder internkontrollarbeidet. 

Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det 
gjelder vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres 
i planperioden. Planen skal legges fram for kommunestyret, og gir dermed 
også kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og oversikt over 
kontrollutvalgets arbeid.  

Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til 
plan for forvaltningsrevisjon.   

Begreper og overordnede perspektiver  
Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal 
gjennomføres, utover at den skal baseres på en vurdering av risiko og 
vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan 
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forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer 
som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 
kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å 
avdekke mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens 
virksomhetsområder. 

For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres 
risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest 
vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp 
mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene 
opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest 
vesentlig å undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en 
plan for forvaltningsrevisjon. 

Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt 
i kommunens virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i 
kommuneloven § 1 kan kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv 
deles inn i følgende tre kategorier:  

• Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt 
folkestyre 

• Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og 
fylkeskommunale fellesinteresser  

• Bidra til bærekraftig utvikling 
• Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy 

etisk standard. 
 
Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler 
og vesentlighet. 
I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, 
redusere risiko og 
dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, 
organisering og ledelse, rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er 
indre faktorer man til en viss grad har muligheter til å kontrollere. I tillegg 
kommer ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som 
truer mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige 
områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er 
utsatt for trusler og dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette 
utgangspunkt kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko og 
vesentlighet ut fra følgende fire perspektiver: 
 
1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til 
spørsmålet om i hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av 
folkevalgte organer, om sakene som legges fram for folkevalgte organer er 
tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og 
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offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om 
sakene legges fram på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, 
og skjer produksjonen på en rasjonell og effektiv måte? 

Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og 
gjelder kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de 
kommunale tjenestene finnes nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest 
sentrale lovene er opplæringsloven, barnehageloven, sosialtjenesteloven, 
kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og 
brann- og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en 
overordnet analyse være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til 
om kommunen oppfyller de krav til de ulike tjenestene som framgår av 
lovverket, både når det gjelder omfang og kvalitet, og om produksjonen skjer 
på en rasjonell og effektiv måte.  

3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig 
utvikling? 

Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens 
virksomhet i et framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her 
er om kommunen har en beredskap i forhold til trender i 
befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Viktig er også 
antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold 
som antas å ha betydning for kommunen.  

Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin 
formue, men greier å 
oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 
 
Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at 
kommunen tar ansvar ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 

4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 
høy etisk standard? 
 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være 
aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp 
tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, for på 
den måten å skape tillit ovenfor kommunens innbyggere. Dette kan handle 
om kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i hvilken grad 
ansatte trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i 
forvaltningen samt forebygging av korrupsjon og misligheter. 
 
Oppbygging av analysen 
Innspillene som er samlet inn i forbindelse med den overordnede analysen er 
systematisert og fremstilt i dette dokumentet. Dokumentet er ment som et 
grunnlag for kontrollutvalget for å velge ut og prioritere 
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forvaltningsrevisjonsprosjekter, og er et arbeidsdokument for utvalget. Det er på 
ingen måte en uttømmende beskrivelse eller opplisting av alle riski og 
vesentlighet, og perspektivet er som sagt overordnet. 

Sektorene er presentert… 

… 

Kilder som er benyttet:  
• Kommunens egne styringsdokumenter, herunder handlingsprogram, 

årsrapporter og årsregnskap. 
• SSBs KOSTRA-database  
• Samtale med rådmannen og ordfører i kontrollutvalgets møter 
• Innspill fra gruppeledere 
• Innbyggerundersøkelsen 2015, DIFI 
• Folkehelseprofil for Skedsmo fra Folkehelseinstituttet. 

  

Kommunens overordnede mål 
I Kommuneplan 2015 – 2026 beskrives kommunens overordnede må slik:  

Hovedmål: Skedsmo kommune skal utvikle og vedlikeholde kvaliteter som 
gjør den til en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner.  

Mål for befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen i Skedsmo skal bidra til en aldersstruktur som 
understøtter god kommuneøkonomi, og bidra til økt kompetanse og 
kvalifikasjoner i befolkningen, for å løse oppgaver i næringsliv, kulturliv og 
samfunnsliv for øvrig.  

Mål for næringsutvikling 

Skedsmo skal være en motor for næringsutvikling i regionen.  

Mål for by- og tettstedsutvikling og transport 

By- og tettstedsutviklingen i Skedsmo kommune skal være preget av en 
urban fortetting som tar hensyn til mennesker og miljø. Arealbruk og 
transport skal ses i sammenheng. Sentrums-områder skal være preget av en 
urban estetikk og det skal legges til rette for en gjennomgående 
grønnstruktur av torg, parker og grøntdrag der elvene danner en blågrønn 
kjerne.  

Mål for arealpolitikk, miljø og forvaltning av de åpne arealene 

Det skal legges til rette for en balanse mellom byutviklingen og vern og bruk 
av de omkringliggende jord- og naturressurser. Forvaltinga av 
arealressursene skal være miljøforsvarlig og ta vare på areal og 
kulturlandskap både som grunnlag for matproduksjon og for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter. 
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Mål for klima og energi 

Skedsmo skal være en del av et bærekraftig samfunn hvor ressursene 
forvaltes effektivt og ut fra et globalt perspektiv. Til tross for en planlagt 
vekst i kommunen, skal utslipp av klimagasser reduseres. 

Mål for kultur og identitet og omdømmebygging 

Skedsmo skal være regionens mest interessante besøksmål og Østlandets 
beste bosted for alle som er opptatt av kultur. 

Mål for folkehelse 

Skedsmo kommune skal bidra til utjevning av forskjeller i 
samfunnsdeltakelse, levekår og helse. Samfunnsutviklingen skal bygge opp 
under erkjennelsen av -helse i alt vi gjør - og gi seg utslag i positive 
folkehelseprofiler innen alle samfunnssektorer. 

Samlet oversikt over kommunen 
Skedsmo kommunes administrasjon og tjenesteproduksjoner organisert i 
fire sektorer i tillegg til sentraladministrasjonen. 

 

 

 

 

 

Rådmannen

Utdanningssektoren Helse- og sosial 
sektoren Teknisk sektor Kultursektoren

Sentraladm.
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Kommunens økonomi, organisasjon og 
tjenesteproduksjon 
Av budsjettforslaget for 2016 ser vi at Helse og sosial er den største sektoren, og 
kultur den minste.  

 

Kilde: Årsbudsjett 2016 Skedsmo 

Nøkkeltallene i tabellen nedenfor er hentet fra KOSTRA, og viser kommunens 
økonomiske utvikling i perioden 2012 – 2014. 

KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostra- 

gruppe 
13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Finansielle nøkkeltall og administrasjon, styring og fellesutgifter 
Netto driftsresultat i 
prosent av brutto 
driftsinntekter, 
konsern 

 
2,4 
 

 
3,7 
 

 
0,5 

 
1,6 

 
2,7 

 
1,2 

Disposisjonsfond i 
prosent av brutto 
driftsinntekter, 
konsern 

 
7 

 
8,2 

 
12,7 

 
8,6 

 
12,5 

 
6,4 

Langsiktig gjeld i 
prosent av brutto 
driftsinntekter, 
konsern 

 
169 

 
183,6 

 
184,5 

 
219 

 
205,7 

 
216,4 

Bruk av lån (netto), i 
% av brutto 

 
79,2 

 
81,6 

 
72,7 

 
62,2 

 
54,2 

 
66,9 



 

8 
 

KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostra- 

gruppe 
13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

investeringsutgifter, 
konsern 
Netto lånegjeld i 
kroner per innbygger, 
konsern 

 
31 
692 

 
39 
786 

 
47 
364 

 
63 883 

 
56 031 

 
58 
160 

 

Netto driftsresultat har gått kraftig ned i perioden, og ligger under godt 
under sammenligningskommunene. For å sikre en forsvarlig forvaltning, 
anbefaler fylkesmannen at netto driftsresultat ligger på rundt 3% av 
inntektene. 

Netto lånegjeld er stadig økende, noe kontrollutvalget har påpekt i sin 
uttalelse til årsregnskapet 2014 at kan være utfordrende for kommunens 
økonomi.  Rådmannen kommenterer også dette i Handlingsprogrammet 
(se nedenfor). 

Kommunen hadde 2943,2 årsverk i 2014, med en kvinneandel på 78,3 %. 
Antall årsverk økte med 3,8 % fra 2013 til 2014. Sykefraværet var på 
7,6%. På årsbasis har sykefraværet hatt følgende utvikling: 2011: 8,2 %, 
2012: 7,8 % og 2013: 7,8 %. 

I 2013 var befolkningsveksten på 656 personer, og for 2014 på 571 
personer. Skedsmo kommune er blant kommunene i Norge med flest 
innvandrere. Det var 12.270 innvandrere pr. 31.12. 2014 som utgjorde 
23,7% av befolkningen. Det har vært en sterk økning siste 5-årsperiode, 
idet andelen innvandrere pr 31.12. 2009 var 18,2% 

Rådmannen peker i sitt innspill til kontrollutvalget på at driftsbudsjettet 
sårbart for endringer. På inntektssiden er det pekt på usikkerhet (risiko) 
for svikt i skatteinngangen. På utgiftssiden er det spesielt er pekt på 
kostnader til NAV, eldreomsorg og bosetting av flyktninger som 
risikoområder.  

Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 
2019 
Rådmannen peker på at høy innvandrerbefolkning representerer 
utfordringer for kommuneorganisasjonen, fordi en del av denne 
befolkningen har særlige behov for kommunens tjenester, spesielt bolig- 
og skoletilbud. Innvandrerbefolkningen er til nå underrepresentert på 
omsorgstjenester, dette kan endre seg og vil i så fall representere økt 
belastning for vår eldreomsorg i årene fremover.  
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En del av innvandrerbefolkningen er flyktninger. Denne gruppen har 
særskilte behov, og staten dekker (størstedelen av) utgiftene i 5 år. Hvis 
disse innbyggerne trenger tjenester fra kommunen etter utløpet av 5-
årsperioden, må utgiften dekkes av kommunebudsjettet uten tilskudd fra 
staten. Det er derfor svært viktig at alle innvandrere blir godt integrert og 
kommer i lønnet arbeid. Med den sterkt økende tilstrømmingen av 
flyktninger vi opplever nå, står kommunen foran store utfordringer. 

Skedsmo kommune har presset økonomi. En årsak er at kommunen har 
prioritert å benytte tilgjengelige ressursene til løpende drift uten å sørge 
for tilstrekkelige driftsmidler til egenkapital ved finansiering av 
investeringer. Investeringene har derfor i stor grad blitt finansiert med 
låneopptak og lånegjelden har økt med 1,0 milliard kroner de siste 5 
årene, en økning på 54%. 

Når det gjelder hva kommunen skal utføre, er prioriteringene i stor grad 
påvirket av lovgiving og pålegg fra myndighetene. Kommunens 
frihetsgrad ligger i spennet mellom det som er minstemål for hva vi skal 
eller må gjøre, og de ressursene staten stiller til disposisjon. For 
rådmannen er det en utfordring å synliggjøre frihetsgradene og hvilke valg 
vi skal gjøre til beste for innbyggerne. 

Videre har kommunestyret vedtatt 3 overordnede mål som kommunen 
særlig skal ha fokus mot. Det er: 

1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på 
elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, 
slik at vi oppnår vesentlige produksjonsgevinster, ivaretar riktig kvalitet 
og fornøyde brukere. 

2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at 
innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i 
samfunn, utdanning og yrkesliv. 

3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike 
sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk 
for bedre folkehelse. 

Kontrollutvalgets fokus i forrige periode  
I 2013 fikk kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon på 
introduksjonsordningen for flyktninger. Kontrollutvalget fulgte opp 
rapporten i september 2014 og 2015, og alle avvik er lukket. 

Sentraladministrasjonen 
Sentraladministrasjonen består av følgende områder: Politisk ledelse, 
Administrativ ledelse/ rådmannskontoret, Økonomiavdelingen, 
Planlegging, næringsutvikling, Organisasjon, personal, fellestjenesten, 
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lønn, IT, WEB og informasjon, Eiendomsavdelingen, Eksterne tjenester og 
Revisjon, hvor Eiendomsavdelingen har det største budsjettet.  

Det har vært en del uro knyttet til retaksering av boliger i kommunen. Det 
har vært mange klager, og klageprosessen har tatt lang tid. Et sentralt 
spørsmål er om innbyggerne er blitt likebehandler i denne saken.  
Kontrollutvalget har bestilt en undersøkelse på området. 

Rådmannen peker på følgende risikoområder:  

• Startlån representerer en risiko for kommunen, ettersom kommunen 
må være med på å bære tapene på misligholdte lån.  

• Rådmannen peker på at vedlikehold av bygningsmassen ikke er på 
et ønsket nivå, og det er en utfordring at manglende vedlikehold 
forringer bygningsmassen.  

 

Kontrollutvalgets fokus i perioden 
Utvalget har fått gjennomført en forvaltningsrevisjon på 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold som vil bli 
fulgt opp i 2016. 

Utdanningssektoren 
I budsjettet for 2016 fremgår disse tallene for sektoren: 

 

KOSTRA tallene viser at Skedsmo kommune mindre på grunnskoleopplæring enn 
sammenligningskommunene og langt mindre enn landet utenom Oslo. 
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 Skedsmo kommune KOSTRA 
gruppe 
13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

 2012 2013 2014 

Barnehager 
Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren 
i prosent av 
kommunens totale 
netto driftsutgifter, 
konsern 

 
16,1 

 
15,7 

 
17,0 

 
16,1 

 
 
17,6 

 
 
14,9 

Andel barn 1-5 år 
med 
barnehageplass 

 
88,8 

 
89 

 
89,4 

 
91,4 

 
91,8 

 
90,9 

Korrigerte 
oppholdstimer per 
årsverk i 
kommunale 
barnehager, 
konsern 

 
11 897 

 
11 485 

 
11 234 

 
11 601 

 
11 715 

 
11 
270 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter i 
kroner per barn i 
kommunal 
barnehage, 
konsern 

 
148 
618 

 
154 
892 

 
166 182 

 
174 
141 

 
167 698 

 
174 
907 

       
Grunnskoleopplæring 
Netto driftsutgifter 
grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 
223), i prosent av 
samlede netto 
driftsutgifter, 
konsern 

 
24,9 

 
24,6 

 
25,6 

 
23,9 

 
25,2 

 
24,0 

Netto driftsutgifter 
til 
grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 
223), per 
innbygger 6-15 år, 
konsern 

 
 
81 586 

 
 
84 267 

 
 
86 716 

 
 
92 919 

 
 
88 616 

 
 
100 
946 

Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialundervisning 

 
6,3 

 
6,7 

 
7,3 

 
7,6 

 
7,1 

 
8,1 

Andel timer 
spesialundervisning 
av antall 
lærertimer totalt 

 
12,6 

 
12,9 

 
14,0 

 
17,3 

 
15,7 

 
17,4 
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Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 
2019 
Rådmannen peker særskilt på følgende utviklingstrekk i HP 2016 – 2019 
når det gjelder kvalitet i det pedagogiske tilbudet: Levekårsutfordringer og 
et økende antall barn med store hjelpebehov påvirker skolenes og 
barnehagenes arbeidsbetingelser, og det er en vekst i antall 
ressurskrevende brukere som over tid vil kreve tilførsel av ekstra 
ressurser. Stilt i utsikt et høyere mottak av asylsøkere og flyktninger 
framover, vil tilbudet til minoritetsspråklige barn også være en av 
sektorens hovedutfordringer både i barnehage og skole.  

Videre peker rådmannen på disse utfordringene og prioriteringene i 
sektoren.  

• Oppfølging av sak om tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.  
• Kvalitetssikring av læringsmiljøet, bedre elevenes prestasjoner og 

trivsel  
• Arbeidet med folkehelse i utdanningssektoren  
• Arbeidet med grunnleggende ferdigheter  
• Språkopplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn  
• Oppfølging av kommunens digitaliseringsstrategi  
• Tilbudet til barn med nevropsykiatriske vansker  
• Tilbudet til evnerike barn.  

 

Kontrollutvalgets fokus i forrige periode 
Kontrollutvalget får en forvaltningsrevisjon på tilpasset opplæring til 
behandling i marsmøtet 2016. 
 

Sektor for helsevern og sosiale tjenester 
Sektor for helsevern og sosiale tjenester er den største sektoren. I 
rådmannens budsjettforslag for 2016 er fordelingen mellom 
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tjenesteområdene slik:

 

 

KOSTRA tallene viser at Skedsmo kommune bruker langt mindre til 
forebyggende helsearbeid pr innbygger enn sammenligningskommunene 
og kommuner i Akershus. 

Kommunehelse 
 Skedsmo 

kommune 
Kostragruppe 
13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter til 
forebyggende arbeid, 
helse pr. innbygger, 
konsern 

 
26 

 
23 

 
30 

 
154 

 
213 

 
163 
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Også når det gjelder utgifter til psykisk helse- og rusarbeid ligger 
Skedsmo kommune lavt i forhold til sammenligningskommunene: 

Kommunehelse 
 Skedsmo 

kommune 
Kostragruppe 
13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

 2012 2013 2014 

Netto driftsutg. til 
tilbud til pers. med 
rusprobl. pr. innb. 18-
66 år, konsern 
 

 
166 

 
246 

 
199 

 
444 

 
299 

 
375 

Andel netto 
driftsutgifter til tilbud 
til personer med 
rusproblemer, 
konsern 

 
5,4 

 
7,6 

 
6,3 

 
13,8 

 
11,9 

 
12,5 

Brutto driftsutgifter til 
personer med 
rusproblemer per 
innbygger 18-66 år 

 
219 

 
257 

 
271 

 
551 

 
388 

 
483 

 

Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 
2019 
Samhandlingsreformen fra 2012 gir flere nye oppgaver til kommunene, og 
medfører en endret kommunerolle i samspillet med 
spesialisthelsetjenesten. I tillegg til planlagt overføring av oppgaver, har 
det skjedd en glidende ansvarsforskyvning til kommunen fra 
spesialisthelsetjenesten. Kommunen må dermed håndtere flere og mer 
kostnadskrevende brukere, hvor spesialisthelsetjenesten involverer seg i 
mindre grad. Dette gir risiko for at det oppstår nye gråsoner. 
Spesialisthelsetjenestens forventninger til kommunens kapasitet og 
virkemidler er ikke i tråd med den reelle kapasitet i kommunen. 

Andelen eldre øker og mange eldre trenger omfattende hjelp. De mest 
pleietrengende må ha heldøgns pleie på sykehjem. Denne situasjonen er 
forsterket de siste årene etter at sykehuset definerer pasientene som 
ferdigbehandlet etter kortere liggetid på sykehuset enn tidligere. Ofte må 
disse pasientene en periode på sykehjem før de kan klare seg i eget hjem. 
For å håndtere denne utviklingen er antallet omsorgsboliger med pleie økt 
vesentlig gjennom bygging av boligene på Huseby-jordet og i Kjerulfsgate. 

De fleste eldre kan ikke pleies i institusjon, og omsorgssektoren satser 
derfor i økende grad på forebygging og rehabilitering i hjemmene slik at 
de eldre kan bli boende lenger i sine hjem, og at pleiebehovet i institusjon 
på sikt kan reduseres. 



 

15 
 

Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp i Skedsmo har de siste årene blitt 
redusert. Samtidig har NAV Skedsmo sin beholdning av brukere som 
mottar AAP økt. Dette er to trender hvor NAV Skedsmo har gått 
«motstrøms» ift de fleste andre sammenlignbare kommuner. Det har blitt 
gjennomført en ekstern gjennomgang av innvilgede AAP-saker fra NAV 
Skedsmo fra mai 2015. Det er da avdekket at gjeldende regler og 
kvalitetsnormer ikke har blitt fulgt i alle saker ved håndteringen av AAP 
hos NAV Skedsmo 

Kontrollutvalgets fokus i perioden 
• Forvaltningsrevisjon på tildeling av sykehjemsplasser i 2011. 
• Forvaltningsrevisjon på psykisk helse og rus i 2015. Formålet med 

prosjektet var å undersøke om kommunen sikrer at voksne 
pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller 
rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud. Det ble ikke sett 
på ressursbruk, ventelister etc.  

• Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra rådmannen om 
forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges psykiske helse 
september 2014. 

• Kontrollutvalget har fulgt opp kommunens rapportering til 
Fylkesmannen halvårlig. Barnevernleder har også orientert utvalget. 

Kultursektoren 
I rådmannens forslag til 2016 budsjett er midlene fordelt på denne måten: 

 

Rådmannen peker ikke på særskilte utfordringer i handlingsprogrammet i denne 
sektoren. 
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Teknisk sektor 
Teknisk sektor har sine hovedoppgaver innen vann, avløp og renovasjon, 
byggesaksbehandling, areal-/bebyggelsesplaner og geografisk informasjon.  

Budsjettforslaget for 2016 er grafisk fremstilt i figuren nedenfor. Vi ser at avløp, 
vann, drift og renovasjon er de største postene. 

 

Kilde Budsjett 2016 

KOSTRA tallene viser at Skedsmo kommune bruker lagt mer til å vedlikeholde 
kommunale veier enn både sammenligningskommunene og andre kommuner i 
Akershus. 

Samferdsel 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 

13 
2014 

Akershus 
2014 

Landet 
uten 
Oslo 
2014 

 2012 2013 2014 

Nto. dr.utg. 
i kr pr. km 
kommunal 
vei og gate, 
konsern 

 
283 696 

 
283 506 

 
307 145 

 
140 749 

 
166 350 

 
108 
771 

 

Utfordringer rådmannen peker på i handlingsprogram (HP) 2016 – 
2019 
Digitalisering av tjenester på teknisk sektor fortsetter i HP-perioden 2016-19.  
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Det er en utfordring for teknisk sektor å gjennomføre kommunestyrets vedtak 
om oppgradering av vann og avløpsnettet. Det foreslås ingen nye investeringer i 
selvkostområder teknisk sektor i 2016 for å komme ajour med forsinkede og 
overførte prosjekt 2015 

Kontrollutvalgets fokus i perioden 
Kontrollutvalget har på bakgrunn av henvendelse til utvalget bestilt en 
undersøkelse om Oppfølging av ulovlig bruk av eiendom som vil bli fulgt 
opp i 2016. 

Dialog med rådmann 
I møte med kontrollutvalget 15.12.15 pekte rådmannen på følgende 
utfordringer: 

• Gjennom flere år har kommunen presset tjenesteleveransene innenfor 
knappe rammer. Det brukes mye energi på å holde budsjettet gjennom 
året. Rådmannen peker på at kommunen bør skaffe seg større 
handlingsrom i budsjettet. 

• Høye utgifter til sosialomsorg via NAV  
• Flyktninger – usikkerhet knyttet til bosetting. 
• Eldrebølgen: økte kostnader ved overliggerdøgn Ahus og økt behov for 

sykehjemsplasser. 
• 25 ulike samarbeidsordninger beskrevet i eiermeldingen. Krevende 

styringsbilde. 
 

 På spørsmål om gjennomføringsrisiko pekte rådmannen på: 
• Det er et stort trykk på teknisk for at de skal klare å oppfylle de 

beslutningene K-styret har satt for gjennomføring av oppgradering av 
vann og avløpsnettet. De fikk redusert budsjett i 2016 for å kunne ta seg 
inn igjen og komme i kapp men planer. 

• Sosial: Må inn tidligere å habilitere, rehabilitere og holde brukerne nede i 
omsorgstrappen. Kommunen får brukere med større medisinsk 
behandlingsbehov enn før fra Ahus. Der det skulle være rask 
gjennomstrømming blir fylt opp av langtidsboende på Skedsmotun. 
Kommunen betaler for overliggere og kjøper sykehjemsplasser i andre 
kommuner.  

• Ressurskrevende familier som flytter til kommunen kan utgjøre en risiko. 
 

På spørsmål om hvilken intern risiko ift gjennomføringskraft som er mest 
fremtredende peker rådmannen på kvalitet på ledelse i alle ledd. Fokus på 
utvikling av gode ledere er en kritisk faktor.  

Dialog med ordfører 
I møte med kontrollutvalget 8.2.16 pekte ordføreren på følgende utfordringer: 

• Mottak av flere flyktninger. Sektoren har vært svært omstillingsvillig. 
Måten administrasjonen følger opp vedtak på er god. Det knytter seg 
usikkerhet til kostnader. 
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• Teknisk sektor har ambisjoner om omstilling. Planene er ambisiøse, og en 
ser for seg usikkerhet knyttet til om tiltakene lar seg gjennomføre på så 
kort sikt som ønsket og planlagt. 

• Helse: Omstilling med kulturendring må snus fra tunge 
behandlingstjenester til forebyggende tjenester. Her er vi ikke i havn, men 
sektoren er på hugget. Store investeringer gjøres på sektoren. 

 

Innspill fra gruppelederne 
Kontrollutvalget har bedt om innspill til arbeidet fra gruppelederne i Skedsmo. De 
ble bedt om å  

1. Vurdere innenfor hvilken sektor de anser det mest viktig å iverksette 
forvaltningsrevisjon rangert fra 5 til 1, og  

2. Hvor fokus for en eventuell forvaltningsrevisjon bør rettes. 
 

Sektor Viktig med 
forvaltnings-
revisjon 

Fokusområder 

Utdanning 5 - Gjør kommunen nok for å øke 
kvaliteten på utdanningstilbudet i skoler 
og barnehager?  
- Er kvaliteten på tilbudet som gis ved 
voksenopplæringen god nok?  
- Er skolene satt tilstrekkelig i stand til 
å håndtere en økende andel elever med 
ikke-norsk bakgrunn? Hvilke 
konsekvenser har utviklingen fått for 
tilbudet både for elever med norsk og 
ikke-norsk bakgrunn? 

Helse og sosial 5, 5 * Konsekvensene/økonomisk risiko 
knyttet til det store antall flyktninger 
som Skedsmo tar imot. 
Spesielt nevnes at det er vesentlig 
lavere tilskudd enn kostnader for 
enslige mindreårige flyktninger. Det 
er også usikkerhet knyttet til 
kommunens kapasitet for å håndtere 
det store antallet. 
- Tilbyr kommunen i god nok grad et 
tilstrekkelig tilbud innenfor 
eldreomsorgen?  
- Gjør kommunen nok for å hjelpe/stille 
krav for at langvarige 
sosialhjelpsmottakere skal komme i 
jobb eller annet tiltak? 
- Diskriminerer kommunen på 
bakgrunn av etnisitet eller andre 
forhold i forbindelse med 
sosialhjelpsutbetalinger eller bostøtte? 
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- Er barnevernet i stand til å ivareta 
barnas behov på en god nok måte? 
- kommunens bruk av ufrivillig 
deltidsarbeid i helsesektoren. 

Teknisk 5,4 Det gis åpenbart 
byggetillatelser utover vedtatte 
normer/regelverk for antall etasjer (i 
fortettings-områdene) og 
utnyttelsesgrad for boliger (utenfor 
fortettings- områdene). Her bør 
grunnlaget for dispensasjoner 
vurderes. Hvis gjeldende regler ikke 
følges, bør det vurderes tiltak for å 
sikre at de følges eller om regelverket 
bør endres. 
- Er selvkostprinsippet for kommunale 
tjenester gjennomført i praksis? 
- Bør kommunen forbedre 
verdifastsettelsen og innkrevingen av 
eiendomsskatt?  
- Bør saksbehandlingstiden for 
byggesaker reduseres? 

Kultur 3 - I hvilken grad benyttes 
støtteordninger fra kommunen til 
formålet støtten er gitt på grunnlag av? 

Øvrige innspill  Kontrollutvalget bør følge de store 
pengene; investeringer, pensjon Etc.  
 

* Antall som har gitt innspill på dette 

Hva mener innbyggerne? 
Vi har ikke så mye spesifikk informasjon om hva innbyggerne i Skedsmo mener 
om tjenestene. Direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI, foretar imidlertid 
innbyggerundersøkelser hvert annet år, hvor de spør om innbyggernes erfaringer 
med en rekke kommunale tjenester.  Brukere har besvart spørsmål om 

• tilfredshet totalt og tillit 
• tilgjengelighet og fysiske forhold 
• ansattes kompetanse og brukertilpasning 
• ansattes service 
• digitale tjenester 
• informasjon og kommunikasjon 
• saksbehandling og klager 

 

Folkebiblioteket gjør det best på de fleste områdene, slik de gjorde det i 2013 
og 2010. Tjenestene under helse gjør det også godt. Det er særlig fastlegene 
som peker seg positivt ut; de skårer nest best av samtlige på total 
tilfredshet. Innenfor utdanning er det barnehagene som skårer spesielt godt. 



 

20 
 

Utdanningsinstitusjonene gjør det jevnt over godt. De skårer godt på ansattes 
kompetanse, informasjon og tilgjengelighet. Barnehageansatte er blant dem som 
kommer aller best ut hva gjelder faglig kompetanse. 

Dårlige lokaler og inneklima kan være en trussel mot et godt læringsmiljø og 
læringsutbytte. Dette er forhold brukerne av disse tjenestene er mindre fornøyde 
med enn brukerne av de øvrige tjenestene. Tilretteleggingen for 
funksjonshemmede er også et område utdanningsinstitusjonene skårer litt lavere 
på sammenlignet med øvrige tjenester. 

I møte med brukerne får tjenestene innen helse og omsorg jevnt over høye skår. 
Spesielt fastlegene får svært gode tilbakemeldinger, men også 
omsorgstjenestene får på flere områder gode skussmål. 

Ventetiden på tilgang på tjenesten er den store bøygen for omsorgs- og 
helsetjenestene. På dette området har brukernes oppfatninger endret seg svært 
lite siden 2013 og 2010. 

I arbeidet med å digitalisere tjenestene ligger helse og spesielt omsorg etter. Det 
samme resultatet kommer frem i EUs benchmarking av 20 ulike tjenester mellom 
EU- og EØS-land. Norge ligger langt etter hva gjelder digitalisering av 
omsorgsområdet, men gjør det bedre på andre områder i EUs undersøkelse. 

Plan- og bygningskontoret og Nav ligger fortsatt noe bak de andre tjenestene. 
Samtidig får begge tjenestene ganske gode tilbakemeldinger på blant annet 
digitale tjenester, tilgjengelighet, tilpasninger for funksjonshemmede og 
åpningstider. 

Folkehelseprofil for Skedsmo 
Folkehelseinstituttet utarbeider folkehelseprofiler for alle landets kommuner, og 
er tenkt som et er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.  Profilen har noen 
interessante funn som det kan være grunn til å reflektere over i forbindelse med 
overordnet analyse: 

• Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om 
samfunnsengasjementet i kommunen. 

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive 
(andpusten eller svett sjeldnere enn en gang pr uke) er høyere enn i 
landet for øvrig. 

• Skedsmo har flere innbyggere med type 2-diabetes enn landet for øvrig. 
 

Anskaffelser 
En undersøkelse fra Difi viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder 
til å håndtere bygganskaffelser på en profesjonell måte. At slike anskaffelser 
representerer en stor risiko for kommunen underbygges av at vi observerer at 
kommuner i større grad opplever at leverandører som taper anbud går til sak. 
Dette har skjedd i Fet, Lørenskog og Rælingen i forrige periode. Mens Rælingen 
har inngått forlik, ligger de to andre kommunene i rettssak. Sakene er av ulik 
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karakter, men felles for alle tre er at dette representerer en økning i kostnaden 
ved anskaffelsen. En mulig årsak til at vi ser at bygg industrien i økende grad 
anlegger sak mot kommuner kan være at dette er et område med uavklart 
rettsbilde. 

DIFI peker på at kommuner mangler verktøy. Et annet spørsmål er kommunens 
kompetanse til å foreta slike kompliserte anskaffelser. 

Mobbing 
Mobbing er et tema med høy aktualitet i vårt nærområde. I mars 2014 tok en 
elev ved en skole i Aurskog-Høland sitt eget liv på grunn av mobbing, og ved 
årsskiftet 2015/16 skjedde det samme i Bærum. Fylkesmannen gjennomførte 
tilsyn med om Aurskog-Høland kommune og den aktuelle skolen hadde 
tilfredsstillende rutiner, og om saken ble håndtert og fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. Fylkesmannen fant lovbrudd som er nå rettet, og tilsynet 
ved skolen er avsluttet. Fylkesmannen har tilsvarende startet tilsyn i Bærum. 
 
Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 
utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 
ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 
grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 
elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 
psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 
daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 
øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 
 

Kommunereformen 
Skedsmo kommune har satt i gang utredningsarbeid sammen med Fet og 
Sørum kommune for å avklare ulike spørsmål knyttet til 
kommunesammenslåing. Det vil bli avholdt folkeavstemming om 
spørsmålet i mai 2016. Dersom det blir aktuelt for Skedsmo å slå seg 
sammen med en eller flere kommuner, vil risikobildet endre seg. I en slik 
situasjon må kontrollutvalget vurdere å endre fokus fra et tilbakeskuende 
perspektiv til et mer her og nå perspektiv. Kontrollutvalget vil for øvrig ha 
særskilte oppgaver knyttet til valg av revisor og valg av 
kontrollutvalgsekretariat for en ny kommune. Dette er spørsmål 
sekretariatet vil komme tilbake til dersom det blir aktuelt.  

Utenforskap 
Utenforskap er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund (KS), og 
betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. 
Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv som har et 
svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til 
storsamfunnet. 

Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som 
utsettes for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få 
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psykiske vansker senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap 
på arbeidsmarkedet. Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt 
funksjonsevne.  

Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 
fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- 
og alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de 
viktigste årsakene til at personer faller utenfor. 

Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighets-
vurdering 
I tabellen nedenfor er alle avdelinger/tjenesteområder innenfor hver 
sektor lagt inn. 

 
Tjenesteområde Risikoområde beskrivelse av fokus 
Sentraladministrasjonen  
Økonomistyring, målstyring   
Internkontroll  
IKT- implementering av nye 
systemer. 

 

IKT sikkerhet  
Journalføring, arkiv  
Etikk - etterlevelse  
Utdanningssektoren  
Skole  
Barnehager  
PPT  
Voksenopplæring  
Musikk- og kulturskolen  
Helse- og sosial  
Avdeling for barn og familier 
/Barnevern 

 

Avdeling for bolig og sosiale 
tjenester 

 

Avdeling for 
funksjonshemmede 

 

Sykehjemstjenester  
Hjemmetjenester  
Tilrettelagte tjenester  
Mottak og utredning  
Psykisk helse og rus  
Fysio- og 
ergoterapitjenesten 

 

Tjenestekontoret  
Kultursektoren  
Bibliotek  
Kulturskolen  
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Fritid-og 
ungdomsavdelingen 

 

Park- og idrett  
Kirkeforvaltning  
Allmenn kultur  
Teknisk sektor  
Byggesaksavdelingen  
Driftsavdelingen  
Geodataavdelingen  
Kommunalteknikk  
Planavdelingen  

 

Vedlegg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 

KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Eiendomsforvaltning       
 Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning, i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 

 
11 
 

 
10,4 

 
11 

 
8,5 

 
9.7 

 
8,6 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter., konsern 

 
989 

 
1 010 

 
1 072 

 
993 

 
1 007 

 
955 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter, konsern 

 
75 

 
59 

 
116 

 
92 

 
89 

 
86 

Brutto investeringsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede brutto 
investeringsutgifter, konsern 

 
19,3 

 
29,5 

 
46,8 

 
39,9 

 
32,0 

 
40,4 

       
Finansielle nøkkeltall og administrasjon, styring og fellesutgifter 
Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter, konsern 

 
2,4 
 

 
3,7 
 

 
0,5 

 
1,6 

 
2,7 

 
1,2 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 

 
7 

 
8,2 

 
12,7 

 
8,6 

 
12,5 

 
6,4 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 

 
169 

 
183,6 

 
184,5 

 
219 

 
205,7 

 
216,4 

Bruk av lån (netto), i % av brutto 
investeringsutgifter, konsern 

 
79,2 

 
81,6 

 
72,7 

 
62,2 

 
54,2 

 
66,9 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger, konsern 

 
31 692 

 
39 786 

 
47 364 

 
63 883 

 
56 031 

 
58 160 

       
Barnehager 
Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 

 
16,1 

 
15,7 

 
17,0 

 
16,1 

 
 
17,6 

 
 
14,9 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

 
88,8 

 
89 

 
89,4 

 
91,4 

 
91,8 

 
90,9 

Korrigerte oppholdstimer per 
årsverk i kommunale barnehager, 
konsern 

 
11 897 

 
11 485 

 
11 234 

 
11 601 

 
11 715 

 
11 270 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage, konsern 

 
148 618 

 
154 892 

 
166 182 

 
174 141 

 
167 698 

 
174 907 

       
Grunnskoleopplæring 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 

 
24,9 

 
24,6 

 
25,6 

 
23,9 

 
25,2 

 
24,0 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, 
konsern 

 
 
81 586 

 
 
84 267 

 
 
86 716 

 
 
92 919 

 
 
88 616 

 
 
100 946 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

 
6,3 

 
6,7 

 
7,3 

 
7,6 

 
7,1 

 
8,1 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 

 
12,6 

 
12,9 

 
14,0 

 
17,3 

 
15,7 

 
17,4 

 
 

      

Kommunehelse 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten, 
konsern 

 
1 719 

 
1 828 

 
1 963 

 
2 108 

 
2 092 

 
2 319 

Netto driftsutgifter i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 

 
4,0 

 
4,1 

 
4,5 

 
4,2 

 
4,4 

 
4,5 

Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger, konsern 

 
26 

 
23 

 
30 

 
154 

 
213 

 
163 

Brutto driftsutgifter pr. innbygger. 
Funksjon 232, 233 og 241, konsern 

 
2 141 

 
2 292 

 
2 437 

 
2 448 

 
2 416 

 
2 923 

       
Pleie og omsorg 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 

 
26,8 

 
27,5 

 
29,8 

 
30,8 

 
28,7 

 
31,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester, konsern 

 
313 730 

 
329 897 

 
342 004 

 
395 712 

 
409 881 

 
395 421 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 

 
311 

 
331 

 
338 

 
315 

 
291 

 
333 

Plasser i institusjon i prosent av 
mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester 

 
17,5 

 
16,4 

 
15,5 

 
17,0 

 
19,4 

 
17,9 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 

 
17,9 

 
17,1 

 
16,6 

 
16,9 

 
18,5 

 
18,4 

       
 
Sosialtjenesten 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 

 
4,7 

 
4,7 

 
4,6 

 
4,2 

 
3,3 

 
3,7 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere 

 
2,5 

 
2,3 

 
2,1 

   
2,5 

Korrigerte driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. mottaker, 
konsern 

 
32 326 

 
40079 

 
46 938 

   
40 312 

 
 
 

      

Barnevern 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barnevernstjenesten, konsern 

 
5 575 

 
7 062 

 
6 612 

 
7 321 

 
6 291 

 
7 978 

Barn med melding ift. antall 
innbyggere 0-17 år 

  
4,4 

 
4,5 

   
4,1 

Andel undersøkelser som førte til 
tiltak 

 
43 

 
38,8 

 
32,4 

   
44,3 

       
Kultur 
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KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 

 
4,2 

 
4,1 

 
4,3 

 
3,9 

 
4,2 

 
3,8 

       
 
 
Samferdsel 
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. 
veier og gater, konsern 

 
960 

 
954 

 
1 021 

 
756 

 
712  

 
915 

Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal 
vei og gate, konsern 

 
283 696 

 
283 506 

 
307 145 

 
140 749 

 
166 350 

 
108 771 

       
Bolig 
Netto driftsutgifter, boligformål, i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 

 
-0,2 

 
-0,4 

 
-0,3 

 
-0,1 

 
-0,1 

 
-0,1 

Kommunalt disponerte boliger per 
1000 innbyggere 

 
14 

 
14 

 
14 

 
19 

 
14 

 
21 

 
 
 

      

Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
Netto driftsutg. til tilbud til pers. 
med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, 
konsern 
 

 
166 

 
246 

 
199 

 
444 

 
299 

 
375 



 

5 
 

KOSTRA-tall Skedsmo 
 Skedsmo kommune Kostragruppe 13 

2014 
Akershus 
2014 

Landet uten 
Oslo 
2014 

2012 2013 2014 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer, 
konsern 

 
5,4 

 
7,6 

 
6,3 

 
13,8 

 
11,9 

 
12,5 

Brutto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer per innbygger 18-66 
år 

 
219 

 
257 

 
271 

 
551 

 
388 

 
483 

       
 
 
Klima og energi 
Kommunale energikostnader, per 
innbygger, konsern 

 
970 

 
743 

 
716 

 
732 

 
792 

 
831 

Andel energikostnader i prosent av 
kommunens samlede brutto 
driftsutgifter, konsern 

 
1,7 

 
1,2 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,1 
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1 INNLEDNING 

1.1 Kontrollutvalgenes bestilling 

Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum har bestilt en felles 
forundersøkelse av enkelte avgrensede forhold/problemstillinger som har fremkommet i pressen i 
forbindelse med en revisjonsrapport som tok for seg internkontroll og virksomhetsstyring i SNR1. 
 
Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å avklare de tre 
beskrevne problemstillingene. 

2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut i en 
prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om man ønsker å gå 
videre med en mer inngående undersøkelse. 

3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til 100 timer og 
leveres til behandling senest 5. april 2016. 

1.2 Konklusjon etter gjennomføring av forundersøkelsen 

Etter revisjonens oppfatning er de tre problemstillingene besvart på en tilfredsstillende måte og det 
synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med nærmere undersøkelser. Med bakgrunn i 
denne konklusjonen er det derfor ikke utarbeidet noe forslag til en prosjektplan for mer inngående 
undersøkelser av forholdene.  

1.3 Problemstillingene 

Problemstillingene som ønskes undersøkt, er sitert nedenfor. De er hentet fra saksframstillingen lå 
til grunn for vedtakene i kontrollutvalgene.  
 

Problemstilling 1 – se kapittel 2 

Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 

Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 

Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 

 

                                                
 
 
1
 Rapport levert av Romerike revisjon på bestilling fra styret i SNR 
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Problemstilling 2 – se kapittel 3 

Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 

Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 

Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 

 
 

Problemstilling 3 – se kapittel 4 

Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 

Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  

Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 

 

1.4 Metode og avgrensinger 

Metoder for forvaltningsrevisjon (RSK001) er lagt til grunn så langt den passer.  
 
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier. 
 
Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler med enkelte 
personer.  
 
Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år tilbake i tid, noe 
som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens undersøkelse. En utfordring i denne 
forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for regnskapsinformasjon og banktransaksjoner er 10 
år. Revisjonen har hentet informasjon fra granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig 
informasjon fra regnskapet for SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har vi gjennomført samtaler med 
nøkkelpersoner som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 
 
Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som RRI leverte til 
styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned på det enkelte prosjekt som 
det ble bevilget penger til både før og etter 2011.  
 
Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming.  
 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til føringer som 
kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne saken. 
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2 STØTTE TIL BENE KOMMUNE I LATVIA I 2001/2002 

Problemstilling 1 

Kontrollutvalget formulerte problemstillingen slik: 

Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 

Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 

 

2.1 Innledning 

I dette kapitlet redegjøres for studieturen som Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) har til 
Latvia i 2001, og særlig om besøket i Bene. Bakgrunnen for at kontrollutvalget tar opp denne saken 
er blant annet et oppslag i Romerikes Blad den 5. juni 2015. I artikkelen omtales en gave til 
reparasjon av rådhustaket i byen Bene, og det reises spørsmål ved om rådhustaket overhodet 
eksisterer. Det etterlatte inntrykket av artikkelen er om pengene ble brukt til dette formålet. Det heter 
følgende i artikkelen:  

Bybesøk: Her i den lille byen Bene i Latvia, fikk byens rådhus nytt tak, takket være Samarbeidsrådet 
for Nedre Romerike. Det har ikke lykkes Romerikes Blad å finne det aktuelle rådhuset. 

Deretter redegjøres for regnskapsførte opplysninger om studieturen i 2001, takkegaven i 2002 og til 
slutt redegjøres for kommunenes tilbakebetaling til SNR for takkegaven i 2003. Til slutt redegjøres 
for sakens behandling i SNR. 

2.2 Latvia 

Studietur 
Den 10.-14. oktober 2001 arrangerte SNR studietur til Latvia (granskningsrapport i 
vannverkssaken). Det står i rapporten at turen gikk til Riga og regionen Dobele. Programmet for 
turen er datert 26.7.2001 og viser dagsbesøk i blant annet Bene, med overnatting i området (ibid). 
Temaene for turen var demokratibygging2 og offentlige tjenester, undervisning og næringslivet i 
regionen (ibid). 
 
Gjennom granskingsarbeidet i vannverkssaken avdekkes at NRV deltok i et hjelpeprosjekt i 
kommunen Bene i Latvia (granskingsrapporten punkt 28.1). Rapporten forklarer bakgrunnen for 
NRVs engasjement på denne måten: 

                                                
 
 
2
 Hans-Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR, erindrer at SNR hadde en gjenvisitt 

fra Latvia, via Kommunesektorens Organisasjon (KS). KS ønsket at kommunene skulle skaffe 
vennskapskommuner i Latvia, og gikk i bresjen for dette i forbindelse med demokratibygging i landet. 
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En artikkel i den latviske avisen Zemgale datert 09.09.2003 forklarer at bakgrunnen for 
hjelpeprosjektet var et møte i en lokal Rotary klubb (i Norge [granskingsgruppens kommentar]) hvor 
Tamara Egelund ble bedt om å holde et lite innlegg om Latvia. På slutten av møtet ble hun spurt om 
det kunne være et praktisk prosjekt som klubben kunne ta seg. Hun la frem fem prosjekter og det 
ene var «rent drikkevann». Kilden til opplysningene er ifølge avisen Tamara Egelund. Tamara 
Egelund har lativsk bakgrunn, tilhørighet til Bene og bor i Norge pr. i dag. Hun har vært pådriver i 
flere hjelpeprosjekter til Latvia, herunder juleflyene til SAS. 

SNR har arrangert flere studieturer i årenes løp. Foranledningen til at studiereisen til Latvia i 2001 
omfattet Bene, skal være NRVs engasjement i denne kommunen (granskingsrapporten punkt 
28.1.1). 
 
Romerikes Blad intervjuet Hans Marius Johnsen3 fra avgangshallen på Gardermoen, før avreise til 
Riga i Latvia, og avisen skriver blant annet: 

Målet for turen til Latvia er å besøke en region 10 mil sør for Latvias hovedstad. Her skal Nedre 
Romerikes utsendte besøke bedrifter, skoler, renovasjonsselskap og vannverk, og de skal møte 
representanter for den kommunale forvaltningen. 

Nittedal kommune deltar ikke på studieturen i følge oppslaget i RB4. Andreas Hamnes fra Skedsmo, 
Mette Korsrud og Arne Heilemann fra Lørenskog, Hans Marius Johnsen og Ranveig E. Eide fra 
Sørum, Margarita Rambøl og Per Kongsnes fra Rælingen, Karin Gulbrandsen og Maar Stangeland 
fra Aurskog-Høland samt Hallstein Flesland og Kjell E. Værnor fra Fet er med på turen. Dessuten er 
Ivar T. Henriksen, NRV/RA2, og Erik Steensrud fra ROAF med på turen. Det er også med en 
lokalkjent tolk på turen (Flesland/fotos). I følge opplysninger i granskingsrapporten deltar også 
styreleder i AEV5. Tolken heter Tamara Z. Egelund (granskingsrapporten6). 

Takkegave etter besøk i Bene 
I Romerikes Blad7 siteres Johnsen slik før avreise til Riga: 

- Vi vil se hvilket behov de har, og om vi kan bistå regionen med enkle midler. I tillegg lærer vi alltid 
noe når vi er ute og reiser – om ikke annet at vi skal være glade for det vi har, sier Johnsen, og 
legger til at det også blir tid til møte med den norske ambassadøren til Latvia og borgermesteren i 
Riga, i tillegg til både formelle og uformelle samtaler mellom turdeltakerne. 

Revisjonen har snakket med to daværende ordførere, Hans Marius Johnsen og Hallstein Flesland8, 
som begge forteller at de husker både turen og besøket hos administrasjonen i Bene godt. Johnsen 
forteller om dårlig vær og at det regnet inn i kommunehuset, som etter hans erindring opprinnelig 
hadde vært et slott. Han forteller videre at de ikke hadde penger til oppussing. Fylkeskommunen og 
kommunene i SNR kom til enighet om å spleise på oppussing. Forutsetningen var en bindende pris 

                                                
 
 
3
 Hans Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR. 

4
 «Bare kriserammede Nittedal valgte å stå over hyggeturen» skriver RB.  

5
 AEV: Akershus Energi Vannkraft AS, Rånåsfoss  

6
 Johnsen husker at de fikk hjelp av Egelund før turen da hun deltok som tolk i noen møter, men husker ikke 

at hun var med på selve turen. 
7
 I RB 4.6.2015 siteres dette utdraget fra intervjuet med Johnsen: «- Vi er i en prosess der vi diskuterer 

strukturen til SNR, hvordan vi skal få noe mer matnyttig ut av samarbeidsrådet. Derfor er det også nyttig at 
lederne for de største interkommunale selskapene er med.» 
8
 Hallstein Flesland, daværende ordfører i Fet 
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og sikkerhet for at arbeidet ble utført av et seriøst firma, etter norske regler. Dessuten mener han at 
kommunene delte kostnaden til taket på rådhuset i Bene etter kommunestørrelse og etter 
demokratiske vedtak i egne kommuner.  
 
Hallstein Flesland forteller at de ble bevertet og vist rundt, og fikk se fortvilelsen til de ansatte som 
blant annet fortalte om vannlekkasje fra taket i det lokale rådhuset og generelt dårlige forhold, både 
for kommuneadministrasjonen og innbyggere på den tiden. SNR vurderte derfor – 
levestandsmessig, i forhold til de ansatte – at de ville hjelpe dette samfunnet med en takk for 
bevertning og omvisning. 
 
Flesland husker det ikke eksakt, men antar at SNR sa de ville betale for reparasjon innenfor en 
avtalt ramme som «jeg mener å huske var på max NOK 150 000». Avtalen var at de skulle sende 
over «Prosjektregnskapet» når taket var lagt, slik at vi skulle være sikker på at pengene gikk til det 
avtalte formålet».  
 
Tamara Z. Egelund forteller at hun var med på turen som guide/tolk. Hun forteller at hun husker 
turen veldig godt, spesielt fordi de som deltok var fornøyd med turen og lurte på om det var noe som 
kunne gjøres for å hjelpe. Det kom da fram et behov for å tette rådhustaket i Bene.  

Rådhuset i Bene 
På tidspunktet for studieturen hadde kommuneadministrasjonen i Bene overtatt et gammelt slott 
som de brukte som rådhus. Slottet var opprinnelig et gammelt jaktslott. I sovjetperioden ble deler av 
slottet brukt som kontor for kollektivet, og deretter forfalt det forteller Egelund i samtale med 
revisjonen.  
 
Hun og ektemannen har vært i Bene i ettertid og sett at taket er i orden med nye renner og nedløp. 
Hun forteller at det «lille, gamle slottet» er dagens rådhus etter at administrasjonen ble fratatt 
rådhuset sitt, etter sovjetperioden, fordi de opprinnelige eierne ville ha det tilbake9. Slottet er i dag 
både rådhus, legesenter og samfunnshus i Bene. De tidligere kommunene Bene og Auce er 
sammenslått i dag. Bene består som en kommunedel i kommunen etter sammenslåingen forteller 
hun til slutt. 
 
I en artikkel i avisen Zemgale den 16. november 2004 med bilder av slottet står det at «vi må takke 
norske velgjørere som hjalp oss»10. Sammen med artikkelen vises bilder av slottet slik det var 
opprinnelig og etter restaurering. 
 
På spørsmål fra revisjonen om hjelp til å finne fram til bilder av rådhuset, har Egelund bistått 
revisjonen med bildet av det restaurerte slottet (rådhuset) nedenfor.  
 
Det restaurerte slottet eller rådhuset i Bene så slik ut i 2010: 

                                                
 
 
9
 I Dagbladet 28.12.2000 berømmes Egelund for sin innsats for å hjelpe Latvia. I artikkelen framkommer at 

«[n]i norske sparebanker har gått sammen for å kjøpe kommunehuset i Bene, etter at administrasjonen var 
kastet på gata da de opprinnelige eierne av huset kom og krevde det tilbake.» Revisjonen har oversendt 
bildene av slottet til Flesland som forteller at tiden har gått, og at han verken kan bekrefte eller avkrefte at 
bildene viser rådhuset som SNR besøkte i Bene.  
10

 Oversatt av Tamara Z. Egelund. 
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Kilde: https://en.wikipedia.org/ Bene manor 2010. 

 
Revisjonen har deretter funnet fram til et bilde av slottet slik det så ut i år 2000 (ut fra dato på bildet): 

  
Kilde: wikimedia.org/wiki/ Benes muizas pils 2000-06.23 
 

Revisjonen har i tillegg forespurt den norske Ambassaden11  i Latvia, per e-post, om rådhuset i 
Bene. Revisjonen får opplyst at Bene var en egen kommune (Bene parish) innen Dobele distrikt 
(Dobele rajons) med rådhuset i Bene slott. Her viser ambassaden til en lenke som viser bilde av 
rådhuset/det lille gamle slottet som vist på det øverste av de to bildene ovenfor. Ambassaden 
opplyser videre at Bene har vært en administrativ del av Auce kommune siden 2009 som følge av 
en administrativ reform i Latvia. Som en administrativ del av Auce har Bene sin egen administrasjon 
som befinner seg i Bene slottsbygningen (med lenke til kommunens hjemmeside).  
 

                                                
 
 
11

 E-post til ambassaden 6.1.2016 besvart 7.1.2016. 

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:B%C4%93ne_manor_2010.jpg
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2.3 Regnskapsførte opplysninger 

I 2001-2004 førte Nittedal kommune12 regnskapet for SNR. En gjennomgang av regnskapet viser at 
SNR  

 gjennomførte en studietur til Latvia i 2001  

 overfører penger som støtte til Latvia i 2002 med 139 000 kroner  

 betaler 125 kroner for transaksjonen 

 fakturerer kommunene (11 125 kroner per kommune), NRV/RA2 og AEV (25 000 kroner 
hver). 
  

Regnskapet viser at transaksjonene tekstes «rehab.rådhuset i Latvia», «bidrag rådhus Latvia og 
«bidrag latvia». I og med at oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet, er bilagene ikke lenger 
tilgjengelig i Nittedal kommune. 
 
Banken er kontaktet13 og har gitt tilbakemelding om at transaksjoner fra den tiden ikke lenger kan 
spores. Oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet. Banken kan heller ikke bekrefte hva en 
transaksjon til utlandet koster i 2002. Revisjonen antar at en overføring til Latvia kan ha kostet 125 
kroner i 2002. 

2.4 Styrebehandling 

Det framkommer ovenfor at det var enighet blant deltakerne fra kommunene og fylkeskommunen 
om å spleise på en takkegave som skulle gå til tetting av rådhustaket. Johnsen forteller også at 
rådmannen i Nittedal, Kjell Pettersen, ordnet med det praktiske i forbindelse med gaven i og med at 
han ledet rådmannslauget på den tiden. 
 
Flesland forteller at bidraget fra SNR, fordelt på hele nedre Romerikes befolkning, er et lite bidrag 
som han kan stå med rak rygg og forsvare at ble gitt til et lokalsamfunn i nød. 
 

                                                
 
 
12

 Fullmakt til å gjøre undersøkelser gitt av rådmannen i Nittedal. 
13

 Fullmakt innhentet fra nåværende styreleder i SNR. 
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Granskingsrapporten (punkt 28.1.1) i vannverkssaken gir følgende opplysninger om at SNR fatter 
vedtak om takkegaven: 

I møte i SNR den 03.09.2002 ble det fattet vedtak om å dekke kostnadene til renovering av rådhuset 
i Bene. Kostnadene til dette beløp seg til kr 139 000, basert på opplysninger fra ordføreren i Bene. 
SNRs arbeidsutvalg anmodet i brev av 04.11.2002 til NRV/RA-2 og Akershus Energi om å hver bidra 
med kr 25 000. Kostnaden for NRV/RA-2 ble bokført i regnskapet med kr 12 500 på hver av 
selskapene. 

SNR var organisert med et arbeidsutvalg i 2002. I rapporten «Evaluering av samarbeidsrådet for 
nedre Romerike» er organiseringen av SNR framstilt (Telemarksforskning, 2008). Om 
organiseringen av SNR heter det i kapittel 7.1 om utvikling over tid blant annet: 

SNR har nå eksistert i 10 år. Etter splittelsen av Romerike regionråd, blir det hevdet at ØRU ble 
etablert som et mer profesjonalisert  organ  med  egne  ansatte,  mens SNR  i de første årene  blir 
karakterisert som en dugnadsorganisasjon. I SNR hadde man på den tiden et arbeidsutvalg som 
besto    av   to   politikere  og   to   rådmenn.   Oppgaver knyttet til utarbeidelse av  saksframlegg  ble 
fordelt  på  rådmennene i samarbeidskommunene.  Man hadde kun en  halv stilling  til  sekretær,   og  
regnskapet   ble  ført  av  Nittedal   kommune. Organisasjonen har etter hvert  utviklet seg  til å bli 
mer profesjonell,  bl.a. ved at man har fått ansatt en fast daglig leder i tillegg  til at man har sekretær i  
halv stilling. Man har også hatt en egen prosjektstilling knyttet til arbeidet med strategisk 
næringsplan, men for tiden er denne stillingen ubesatt. 

I rapportens kapittel 2.2 er organiseringen vist slik den var i 2008 (ibid): 
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2.5 Revisjonens vurdering 

Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare om gaven ble gitt og brukt til rett formål, om den er 
budsjettert og godkjent av styret, og om den er bokført i selskapets regnskap. Det ligger ikke til 
revisjonen å ta stilling til hensiktsmessigheten av en slik støtte.  
 
Revisjonen vurderer det slik at det er overveiende sannsynlig at pengene går til formålet som var 
reparasjon av rådhustaket i Bene. Studieturen, utbetalingen av støtte og tilbakebetalingen fra 
kommunene m.fl. er bokført i SNRs regnskap i 2001, 2002 og 2003. SNR sendte regning til 
kommunene og fylkeskommunen på til sammen 89 000 kroner mens NRV/RA-2 og AEV fikk hver 
sin regning på 25 000 kroner – til sammen 139 000 kroner.  
 
I granskingsrapporten er det dokumentert at SNR i møte den 3. september 2002 vedtar å dekke 
kostnadene til renovering av rådhuset i Bene.  
 
Denne forundersøkelsen dokumenterer ikke om beløpet er budsjettert med en egen budsjettpost i 
SNRs budsjett. Forundersøkelsen dokumenterer heller ikke om vedtaket som ble fattet, er gjort av 
styret i SNR. Det er en viss sannsynlighet for at granskingsrapporten, slik revisjonen ser det, 
henviser til vedtak i arbeidsutvalget og ikke et styrevedtak. 
 
Revisjonen vurderer det imidlertid slik at det er sannsynliggjort at det var enighet om å dekke 
kostnadene blant deltakerne fra SNR. De som deltok på studieturen var styret i SNR med et unntak, 
ordføreren i Nittedal. Styret i SNR består som kjent av ordførerne i deltakerkommunene (Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Sørum, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal) og fylkesordføreren. I tillegg var 
rådmennene i kommunene, med unntak for Nittedal, med på studieturen. Fylkeskommunens 
deltakelse på turen er ikke dokumentert, men regnskapet viser at de ble fakturert på lik linje med 
medlemskommunene i SNR. 
 
Revisjonen har dessuten påvist, ved hjelp av to helt uavhengige kilder, at det er et rådhus i Bene.  
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
undersøkelsene som revisjonen har gjennomført, og det er dermed ikke grunnlag for å foreta 
nærmere undersøkelser i saken. Konklusjonen baserer seg på at 

 det har nå gått mer enn 14 år fra støtten ble gitt  

 støtten ble gitt som en håndsrekning til, og en takk, til et samfunn som på det tidspunktet 
«var i nød», sammenlignet med levevilkårene i Norge på samme tid  

 det er hevet over tvil at støtten faktisk ble brukt til formålet - å tette rådhustaket. 
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3 BEVILGEDE PROSJEKTMIDLER 

Problemstilling 2 

Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 

Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 

Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 

3.1 Innledning 

Problemstillingen som kontrollutvalgene viser til i sitt vedtak skriver seg fra et styremøte i SNR der 
prosjektporteføljen sto på dagsorden. I dette kapitlet kommer revisjonen nærmere inn på 
bakgrunnen for bevilgningene, nærmere om bevilgningene og regnskapsføringen av 
prosjektmidlene. 

3.2 Bakgrunn – SNRs prosjektportefølje i 2011 

I revisjonsrapporten til styret for SNR skriver revisjonen at  

SNR deltok i en rekke prosjekter fra 2008. I årene fram til 2011 beskrives Strategisk næringsplan 
(SNP) som et eget prosjekt som inneholder en rekke enkeltprosjekter med spesifiserte mål og 
separat rapportering. Det var opprinnelig et eget programstyre for SNP, ledet av ordfører i Aurskog-
Høland kommune fram til høsten 2007.  

Videre skriver revisjonen i nevnte rapport 

Omfanget av SNRs prosjektportefølje avtok i antall etter 2008. Generelt viser vår gjennomgang at 
prosjektene budsjetteres og minimum rapporteres i årsberetningene. 

Styret i SNR har ved flere anledninger etterlyst rapportering om de prosjektene som SNR har deltatt 
i. Styret har for eksempel generelt bedt om bedre oversikt over økonomi, prosjekter og fond 
(styremøte 15.4.2010) og etterlyst konkret handlingsplan for hvert prosjekt og bedre 
prosjektrapportering (styremøte 19.8.2010). Tidligere daglig leder varsler på sin side om dårlig 
oversikt over budsjettene

14
 som SNR støtter (saksframlegg til møte 27.9.2011). 

Strategisk Næringsplan (SNP) ble etter hvert avviklet, og prosjektene beskrives i handlingsplanene 
til SNR, blant annet for 2010 (revisjonsrapporten til styret i SNR, 57). 

                                                
 
 
14

 Daglig leder skriver at «det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter,..» 
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3.3 Nærmere om daglig leders bekymring for prosjektoppfølging 

Tidligere daglig leder i SNR tiltrådte stillingen i august 2011 og var til stede på sitt første styremøte i 
samarbeidsrådet den 30. august 2011. Neste styremøte var den 27. september 2011. 
 
Høsten 2011 er det kommunevalg og nyvalgte ordførerne utgjør styret i SNR etter konstituering i 
oktober. Omtrent samtidig ansettes nye rådmenn i noen av kommunene. Det var derfor stor 
utskifting både i politisk ledelse og administrativ ledelse i flere av kommunene denne høsten, og 
dermed også i SNRs styre etter møtet i september. 
 
På styremøtet den 30.8.2011 legger daglig leder fram sak 45/2011 om videreføring av prosjekter i 
2012 – finansiering og styring. I saken vises til at det særlig er prosjekter tilknyttet Strategisk 
næringsplan (SNP) som er av et visst omfang. 
  
Videre vises det til at «[p]rosjektporteføljen knyttet til SNP er omfattende, og regionen har derfor hatt 
egen prosjektansvarlig fram til 1.7.2011». Videre står det: 

De enkelte prosjektene er/har igjen vært ledet av eksterne prosjektledere. Rapportering, forankring 
og tilbakemeldinger er således et kritisk punkt i en slik organisering der SNR er en tung finansiell 
aktør. 

Daglig leder vurderer modellen som ikke tilfredsstillende mht den styring SNR bør ha i denne type 
prosjekter med en så vidt omfattende finansiering. 

På styremøtet den 27.9.2011 legger daglig leder fram sak 54/2011 om finansiering og 
budsjettopplegg 2012. I saken skriver daglig leder «[m]ed hensyn til ledelse av virksomheten, 
oversikt, styring og effektivisering nevnes noen utfordringer». Her står blant annet: 

- Det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter, dvs. at vi ikke kjenner bruken av ca. to 
millioner bevilgede kroner (2011), og vet derfor lite eller ingenting om kost/nytte faktoren

15
. At vi 

mottar standardiserte prosjektlederrapporter i ettertid er ikke tilfredsstillende. 

 - Prosjektene drives av eksterne prosjektledere som - ref. over - rapporterer svært lite på 
prosjektene. 

- Stor prosjektportefølje i samarbeid med eksterne/private gir klare utfordringer i forhold til det 
regnskapssystem / den rapportering som benyttes internt i Skedsmo kommune (som p.t. er 
regnskapsfører). 

Revisjonen har satt opp oversikten under som viser de prosjektene som omtales konkret i 
saksframlegget til møtene 30.8. og 27.9.2011. I tillegg har vi tatt med påfølgende bevilgning i 2013 
for FEM-prosjektet. Oppsummert dreier dette seg om i overkant av 2 millioner kroner i 2011. 
 

 InterReg FEM (1 og 2) 
o bevilget 150 000 kroner i 2011 
o vedtatt16 videreført i 2012 (150 000 kroner) og 2013 (70 000 kroner) 
o terminert fra SNRs side i 2013 

                                                
 
 
15

 Dette ble også sitert i RB den 7. mai 2015.  
16

 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
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 INNY (Industriell Nyskaping) 
o Prosjekt INNY initieres av SNR i samarbeid med Kjeller Innovasjon i 2010 
o bevilget 650 000 kroner i 2011 
o bevilget17 750 000 kroner i 2012 
o terminert og ingen bevilgning i 2013 

 Etablerertjenesten 
o daglig leder skriver om budsjett på 980 000 kroner som finansieres av andre  
o budsjett i null i 2011, 2012 og 2013, forutsetter finansiering fra Innovasjon 

Norge/Akershus fylkeskommune 

 Bedriftsetablering/akkvisisjon mfl. 
o Bevilget 200 000 kroner i 2009 og 300 000 kroner i 2010  
o bevilget 300 000 kroner i 2011  
o videre bevilgning avhengig av resultatene i 2011 (vedtak i sak 22/2011) - terminert 

 Samferdselsutredning 
o Prosjekt utenfor SNP 
o Bevilget 300 000 i 2011 

3.4 Bruken av midlene, bevilgninger og regnskap 

3.4.1 Bruken av midlene 

For å svare på hva pengene er brukt til har revisjonen tatt utgangspunkt i SNRs årsberetninger for 
2010 og 2011 i tillegg til revisjonsrapporten til styret i SNR fra januar 2015.  
 
Både FEM-prosjektene og prosjektet Bedriftsetableringer og akkvisisjon var prosjekter i regi av 
Kunnskapsbyen Lillestrøm, mens INNY var et prosjekt i regi av Campus Kjeller/Kjeller Innovasjon 
AS18. Utbetaling til stønadsmottaker ble foretatt etter mottak av faktura og er, etter det revisjonen 
kan se, i samsvar med budsjettvedtak i SNR og avtaler med stønadsmottaker.  
 
Interreg FEM-prosjektet omhandlet fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Det totale 
budsjettet var på 28,7 millioner norske kroner der Kunnskapsbyen Lillestrøm var prosjekteier på 
norsk side og hovedprosjektleder. Blant finansiørene på norsk side finnes, i tillegg til SNR, Akershus 
fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune19, Innovasjon Norge, Kunnskapsbyen Lillestrøm, 
kunnskapsparker og næringshager i Hedmark, Energiråd Innlandet og Sør-Østerdal regionråd 
(prosjektrapportering til SNR 2.10.2012, Kunnskapsbyen Lillestrøm). 
 
I revisjonsrapporten til styret i SNR er det tatt med en oversikt som viser de forskjellige prosjektene 
for perioden 2008 – 2013 samt en oversikt over prosjektrapportering til styret. Videre omtales FEM-
prosjektene, INNY samt Etablerertjenesten nærmere i rapporten til styret i SNR, ser rapportens 
kapittel 7. 

                                                
 
 
17

 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
18

 Campus Kjeller endret navn til Kjeller Innovasjon AS.  
19

 Hedmark Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2015 av Interreg Sverige-Norge 
programmet 2007-13 i Hedmark. 
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3.4.2 Budsjett 

I revisjonsrapporten vises en oversikt20 over budsjetterte prosjektmidler for perioden 2008 – 2013. 
Oversikten inkluderer prosjektene under Strategisk Næringsplan (SNP) i tillegg til andre prosjekter, 
med unntak for Etablerertjenesten. 
 

BUDSJETT PROSJEKTMIDLER 

Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUM 

Sum prosjekter 2 482 2 130 2 900 2 500 1 296 470 11 778 
 

Kilde: Revisjonsrapport januar 2015. Alle tall i hele tusen. 

 
En gjennomgang av budsjett og regnskap for årene 2008 til 2013 viser at det i det store og hele er 
samsvar mellom budsjetterte og regnskapsførte midler. I revisjonsrapporten til SNR peker 
revisjonen på enkelte utfordringer i budsjett/regnskap: 
 

 Årsbudsjettet er ikke fullstendig – etablerertjenesten budsjetteres ikke med realistiske 
inntekter og utgifter. 

 Anordningsprinsippet følges ikke – enkelte tilskudd, for eksempel fylkeskommunens tilskudd 
til etablerertjenesten, bokføres etter kontantprinsippet. 

 Måten regnskapet avlegges på gjør det utfordrende å følge tråden fra år til år fordi 
prinsippene endres og anordningsprinsippet ikke alltid følges. 

3.4.3 SNRs regnskap når det gjelder prosjektene 

Revisjonens gjennomgang av SNRs regnskaper viser at utgifter (herunder utbetalinger) og inntekter 
(herunder prosjektmidler fra andre) er bokført. Fra og med 2011 opplyses i note til regnskapet om 
det enkelte prosjekts utgifter. Dette er nærmere omtalt i revisjonsrapporten til styret i SNR under 
kapittel 8. 

3.5 Revisjonens vurdering  

Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare spørsmål om de bevilgede midlene til prosjektene og 
bruken av disse. 
 
Revisjonen vurderer det slik at daværende daglig leders uttalelse ut fra sin sammenheng må tolkes 
slik at han var bekymret for dårlig rapportering og hva SNR fikk igjen for de pengene de støttet de 
ulike prosjektene med. Revisjonen tolker det dermed ikke slik at bekymringen knyttet seg til at 
pengene har blitt borte eller at pengene ikke ble brukt til formålet. Dette understøttes også av 
revisjonens undersøkelser.  
 
Styret hadde ved flere anledninger også etterlyst nærmere rapportering om prosjektene som SNR 
støttet. SNRs prosjektleder sluttet omtrent samtidig med at daværende daglig leder ble ansatt i 
2011, noe som trolig også bidro til at det ble vanskelig å få oversikt over prosjektene. Revisjonen 
vurderer det slik at det er denne bekymringen som kommer til uttrykk i saksframlegget til styret den 
27.9.2011. Bekymringen er nok mer uttrykk for at han mangler rapportering og oversikt, enn at 
pengene ikke er brukt til formålet. 

                                                
 
 
20

 Oversikten er satt opp etter en gjennomgang av budsjetter og regnskaper. 



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 19 

 

 
Det er på det rene at midlene ble bevilget etter konkrete søknader. Det foreligger budsjettvedtak i 
forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Det foreligger avtaler på det enkelte prosjekt og 
transaksjonene er så langt revisjonen kan se regnskapsført etter faktura. For å kunne undersøke 
nærmere hva pengene konkret er brukt til i prosjektene, må man eventuelt henvende seg til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon AS (tidligere Campus Kjeller) for å få tilgang til 
prosjektdokumentasjonen. Revisjonen antar imidlertid at prosjektmidlene som ble utbetalt til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm (FEM) og Kjeller Innovasjon AS (INNY) først og fremst ble brukt til 
finansiering av deres prosjektledelse i prosjektene.    
 
I hvilken grad det var hensiktsmessig eller fornuftig å støtte prosjekter i regi av Kunnskapsbyen 
Lillestrøm eller Kjeller Innovasjon AS ligger utenfor revisjonens og kontrollutvalgenes mandat. 
Revisjonen bemerker at prosjektene bærer preg av innovasjon. Innovasjon er en kilde til 
verdiskaping og for utvikling av samfunnet. Generelt er det ofte slik at det kan ta lang tid før man ser 
konkrete resultater av innovasjon. 
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
fremkomne opplysninger.  
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4 HABILITETSREGLENE 

Problemstilling 3 

Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 

Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  

Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 

 

4.1 Innledning 

Kontrollutvalgene har bedt revisjonen om en nærmere undersøkelse av ovennevnte. 
Problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming. Denne avgrensningen 
betyr at det ikke gjennomføres en detaljert undersøkelse av habilitetsspørsmålet for de enkelte 
styremøter i SNR. 
 
I revisjonsrapporten om SNR ble det avdekket konkrete habilitetsspørsmål relatert til 
samarbeidsavtalen mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm fra 2009. En nærmere vurdering av 
problemstillingen vil, foruten en vurdering av habiliteten etter gjeldende regler, derfor også måtte 
foretas etter habilitetsreglene før endringer i loven i november 2011.  
 
Vi vil i det følgende belyse de problemstillinger som reises innledningsvis. En nærmere omtale av 
SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm vil ikke bli gitt her, og vi viser til den behandling som er gitt dette 
i revisjonsrapporten om SNR, kapittel 6. 

4.2 Kort om habilitetsreglene 

Regelendringen om habilitet i forvaltningsloven (fvl) i november 2011 innebar blant annet at man er 
inhabil dersom man er styremedlem, medlem i bedriftsforsamling, eller har ledende stilling i et 
selskap som er part i en sak. Tidligere var det unntak for virksomheter som var fullt ut offentlig eid 
(fvl § 6 e). Endringen fikk først og fremst betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og 
andre ansatte i kommunen som sitter i styret i et offentlig eid selskap.  
 
Rent konkret innebærer dette at i de tilfeller selskapet er part i en sak hvor kommunen er involvert 
som part i form av en avtale, det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse overfor selskapet, eller 
det snakk om bevilgninger til selskapet, vil det nødvendiggjøre en avklaring av de involverte 
personers habilitet.  

4.3 Problemstillinger 

I dette tilfellet vil habilitet på kommunens hånd hvor selskaper er part kun være relevant etter 
ovennevnte lovendring i 2011. 
 
Underproblemstilling A blir i denne sammenheng om involverte fra kommunens side som også 
hadde en rolle i SNR, var inhabile i situasjoner hvor SNR var til behandling i kommunale organer. 
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Som nevnt ble det i revisjonsrapporten om SNR avdekket konkrete problemstillinger rundt habilitet 
relatert til mellomværender mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Underproblemstilling B blir dermed om de involverte personer i selskapene har vært inhabile i de 
tilfeller selskapene har vært parter med hverandre. 
 
Underproblemstilling C er om det har vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og 
Kunnskapsbyen Lillestrøm. 

4.3.1 Underproblemstilling A – situasjoner mot kommunene 

Har involverte fra kommunen vært inhabile i situasjoner hvor SNR har vært til behandling i 
kommunale organer? 
 
Etter lovendringen i november 2011 engasjerte daglig leder i SNR advokatfirmaet Arntzen de 
Besche for å avgi en juridisk betenkning rundt denne problemstillingen. Betenkningen er datert 7. 
august 2012, se vedlegg 1, og konkluderer med at SNR utfra sin virksomhet og drift sjelden vil være 
anse som part i saken og dermed vil heller ikke en vurdering av habilitet være særlig relevant. 
 
RRi har ikke gjennomgått behandlingen av enkeltsaker i de respektive kommunestyrer og har derfor 
ikke forutsetninger for å vurdere den løpende saksbehandlingen. 
 
Vi anser det imidlertid betryggende at habilitet har blitt satt på dagsorden og man i denne 
sammenheng har villet avklare problemstillinger rundt dette gjennom en juridisk betenkning. En 
nærmere belysning av situasjonen har under enhver omstendighet styrket de involverte personers 
forutsetninger for å gjøre riktige vurderinger av egen habilitet når saker om SNR har vært til 
behandling i kommunale organer.  

4.3.2 Problemstilling B – situasjoner mellom selskapene 

Har de involverte personer i selskapene vært inhabile i de tilfeller SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm har vært parter med hverandre? 
 
Som det fremkommer i revisjonsrapporten fra SNR var ordfører Anita Orlund styreleder i både 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR da avtalen om husleie ble signert. Orlund signerte avtalen på 
vegne av SNR. 
 
Problemstillingen blir om Orlund kan ha brutt habilitetsreglene ved signering av avtalen.  
 
Sentralt for en slik vurdering er hvorvidt forvaltningslovens regler om habilitet kommer til 
anvendelse. Følgelig må det først avklares om dette tilfelles er omfattet av forvaltningsloven. 
 
Fra forvaltningslovens § 1 fremgår det at ethvert organ som drives av stat eller kommune omfattes 
av loven. I dette tilfellet opptrådte Orlund på vegne av SNR som om det var et eget rettssubjekt eiet 
av flere kommuner. Realiteten var imidlertid at SNR på dette tidspunktet var en interkommunal 
samarbeidsarena organisert under Skedsmo kommune. Følgelig vil dette omfattes av 
forvaltningslovens habilitetsregler. Det neste vurderingstemaet blir om Orlund var habil da hun 
signerte avtalen på vegne av SNR med Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
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Fra forvaltningslovens § 6 (1) a) fremgår det at en offentlig tjenestemann er inhabil dersom en fatter 
en avgjørelse når en selv er part i saken. I dette tilfellet vil avgjørelsen være å skrive under for SNR.  
 
Orlund har ikke signert leieavtalen på vegne av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Vi har allikevel ikke 
holdepunkter for å legge til grunn at Orlund har foretatt seg noe for å erklære seg inhabil i 
Kunnskapsbyens Lillestrøms behandling av saken. 
 
Avgjørende for vurderingen vil derfor være om Orlund i kraft av styreformannsrollen i 
Kunnskapsbyen Lillestrøm er å anse som part i saken da den ble behandlet i SNR. Kunnskapsbyen 
Lillestrøm er et selvstendig rettssubjekt med et eget styre. Rollen som styrets formann vil således 
innebære å være øverste ansvarlige for selskapet og dermed også partsrepresentant for selskapet. 
 
På denne bakgrunn anses Orlund inhabil etter forvaltninglovens § 6 (1) a) da hun signerte avtalen 
på vegne av SNR mens hun også var styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Med utgangspunkt i dette anser RRi på generelt grunnlag det som uheldig at personer som innehar 
sentrale verv i SNR også representerer en kontraktsmotpart som Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
 
Det ble i tillegg vedtatt en samarbeidsavtale mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR. Avtalen ble 
imidlertid verken effektuert eller undertegnet, og revisjonen har ikke gått nærmere inn på denne 
avtalen. 

4.3.3 Problemstilling C – sammenblanding av interesser  

Har det vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm? 
 
Fra revisjonsrapporten om SNR fremgår det at SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde et nært 
samarbeid. De var samlokalisert, de samarbeidet om prosjekter og delte kontorutstyr etc. Dette, 
sammenholdt med problemstillinger rundt habilitet hos sentrale politikere i eierkommunene med 
verv i begge virksomheter, kan aktualisere spørsmålet om mulig sammenblanding av interesser.   

Revisjonsrapporten viser videre at samarbeidet mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm var preget av 
bevissthet rundt kostnadsfordelingen, eksempelvis ved fordeling av 

 husleie 

 reiseutgifter 

 kontormateriell  

 frukt og kaffe til kontoret. 
 
I tillegg ble det nettopp av hensyn til å tydeliggjøre skillet mellom de to virksomhetene 
fremforhandlet og vedtatt en samarbeidsavtale mellom dem i 2012. Styreleder på den tiden mente 
det var viktig å tydeliggjøre skillet mellom SNR og Kunnskapsbyen og at det var nødvendig å 
avklare rollene. Avtalen ble imidlertid ikke iverksatt. 
 
Ovenstående kan indikere at det har vært bevissthet rundt faren for sammenblanding av de to 
virksomhetenes interesser og at det gjort noe for å forhindre dette. Hvorvidt de materielle vilkårene i 
avtalene mellom virksomhetene er til gunst eller ugunst for de respektive parter har vi ikke grunnlag 
for å vurdere.  
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4.4 Revisjonens vurdering 

Revisjonen søker i dette kapitlet å svare på tre underproblemstillinger knyttet til habilitet og 
sammenblanding av interesser. Undersøkelsen besvarer problemstillingen ut fra en prinsipiell og 
overordnet tilnærming.  
 
Revisjonen vurderer det slik at ytterligere undersøkelser mest sannsynlig ikke vil avdekke andre 
forhold enn det som allerede er kjent.   
 
 
 
 
 
Jessheim, 9. februar 2016  
 
 
 
Nina Neset  
revisjonssjef         Oddny Ruud Nordvik 
 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
 og selskapskontroll 
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VEDLEGG 1 – NOTAT OM HABILITET 
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Sammendrag 

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

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

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

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

ved utskrivning av pasienter fra sykehus til mottak i kommunen. 

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

Gastrokirurgisk avdeling og Ortopedisk klinikk. 

Samhandlingen mellom Ahus og Skedsmo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, 
elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, samt 

tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer 

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

pasienter som antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning. Det 
fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av avtalen er forpliktende for 

partene. 

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom kommunene i Akershus og Ahus. Det er i tillegg 
opprettet et tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. 

05.02.2016

Virksomhetens adresse: Pb 313, 
2001 Lillestrøm 
Tidsrom for tilsynet: 26. august 
2015 – 4. februar 2016 
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Det ble gjennomgått 20 pasientjournaler før tilsynsbesøket, hvorav 10 pasienter var utskrevet fra 

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

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

Systemrevisjonen i kommunen omfattet følgende tema: 

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

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

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

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

Det ble påpekt to avvik under tilsynet: 

Avvik 1: 

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

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

Avvik 2: 

Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger i pasientenes journal. 

Funnene i kapittel 5 viser at pasientenes rett til brukermedvirkning ikke er ivaretatt. Dette har ikke blitt 
avdekket gjennom kommunens internkontroll. Etter tilsynets vurdering utgjør dette en svikt i 

kommunens oppfølging av internkontrollen på det reviderte området. 

Kommunen har heller ikke sikret at kravet til dokumentasjon blir overholdt. Tilsynet har merket seg at 
virksomhetene har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. Tilsynet vurderer at kravet til 

dokumentasjon allikevel ikke er oppfylt. 

Skedsmo kommune benytter kvalitetssystemet Qm+ som har en modul for avviksbehandling. Tilsynet 
fikk oppgitt at hjemmesykepleien melder interne avvik, men i varierende grad. Tilsynet kunne ikke se at 
det var en omforent forståelse eller praksis for hvilke hendelser det skulle meldes avvik på, noe som 

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

muligheten for systematisk forbedringsarbeid. 

  

  

  

  

1. Innledning 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Skedsmo kommune i perioden 26. august 2015 til 4. 
februar 2016. Det ble i 2015 gjennomført landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av 

pasienter fra sykehus til kommunen. Revisjonen inngikk som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte dette året. 

Bakgrunnen for valg av tema for tilsynet er tilsynserfaringer som viser at det er betydelige utfordringer 
knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og ”sømløst” tilbud av forsvarlige 
tjenester over nivå, oppgave- og tjenestegrenser. Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle 

Torgunn Stensrud
revisor

Kirsti Haakens 
revisor

Stein Jøssang

revisor
Heidi Fugli 
revisjonsleder

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



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

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

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

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

helse- og omsorgstjenesten § 2. 

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

gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 

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

l tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

l tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes  

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

undersøkelser. 

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 

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

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

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

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

organisert i en tre- nivå modell med rådmann, kommunale sektorer og avdelinger. Helse- og 
sosialsektoren har ti underliggende avdelinger, herunder Tjenestekontoret og avdeling for 
Hjemmetjenester hvor tilsynet har vært rettet. 

Kommunen har en bestiller/utfører-modell hvor Tjenestekontoret representerer bestiller leddet. De 
mottar og behandler henvendelser og søknader om tjenester i tillegg til at de overvåker den 

elektroniske meldingsutvekslingen mellom kommunen og Ahus. 

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

hjemmesykepleiesoner. Innsatsteamet, som er tilknyttet avdeling for forebyggende og rehabiliterende 
tjenester, yter tjenester etter henvisning fra hjemmesykepleien. De er tverrfaglig sammensatt og kan 
bistå pasienter på dagtid i en tidsavgrenset periode. Kommunen har videre etablert en akutt-vakt med 
heldøgnstjeneste, organisert i en av hjemmesykepleiesonene. Akutt-vakten skal bistå den ordinære 
hjemmetjenesten hos pasienter med uforutsette tjenestebehov. Det var registrert ca. 900 mottakere av 
hjemmesykepleie i kommunen pr september 2015. 

Følgende fremkommer i Årsberetning Skedsmo kommune 2014: 

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

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

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

forsvarlig måte”. 

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

ferdigbehandlede pasienter liggende på Ahus (295 i 2014). 

Skedsmo kommune bruker Gerica som saksbehandler - og journalsystem. Hjemmetjenesten bruker 
håndholdte PDA-terminaler. Elektronisk meldingsutveksling er integrert i journalsystemet. Elektronisk 
meldingsutveksling mellom Ahus og Skedsmo kommune ble startet opp i 2012. 

Samhandling 
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Samhandlingen mellom Ahus og Skedsmo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, 
elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, samt 

tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer 

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

pasienter som antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning. Det 
fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling, som følger av avtalen, er forpliktende for 

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

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

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom kommunene i Akershus og Ahus. Administrativt 
samarbeidsutvalg (ASU) er et utvalg på overordnet nivå, sammensatt av administrerende direktør og to 

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

behandle saker av prinsipiell karakter. Det er videre opprettet et Helse- og omsorgsfaglig 
samarbeidsutvalg (SU) bestående av kommunalsjefer og kommuneoverleger fra den enkelte kommune 

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

Det er utviklet et papirbasert avviksskjema knyttet til samhandlingsavtalen mellom Ahus og 
kommuner/bydeler, hvor partene skal melde avvik til hverandre på hendelser som er i strid med 

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

retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige pasientforløp etterleves. 

3. Gjennomføring 

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

Revisjonsvarsel ble utsendt 26. august 2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i 
forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Formøte ble avholdt 15. oktober 2015. 

Åpningsmøte ble avholdt 3. november 2015. 

Intervjuer 

15 personer ble intervjuet. 

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

Dokumentunderlag. 

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

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

Gastrokirurgisk avdeling, sengepostene S 102 og S 202 og 10 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk 
klinikk, sengepostene S 105 og S205 i perioden 1. mai 2015 til 18. august 2015. 

Spørreundersøkelsene 

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

spørreundersøkelse. 

Sluttmøte ble avholdt 26. november 2015. 

4. Hva tilsynet omfattet 

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

spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen. Det ble undersøkt: 

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

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

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

Spørreundersøkelser 

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

fastleger. Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/medvirkning både under 

sykehusinnleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt 
på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for 

tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om 
behov for hjelp. 

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

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

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

samhandlingen med sykehuset. I tillegg ble det spurt om kommunen involverer fastlegene i arbeidet 
med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og sykehuset. Fastlegene ble også 
spurt om kommunen tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom dem og pleie- og 
omsorgstjenestene og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart. 
 
Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og 

brukermedvirkning ved utskrivning. 

5. Funn 

Avvik 1: 

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

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

påvirke omsorgsnivået. 

Avvik fra følgende myndighetskrav: 

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

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

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

Avviket bygger på følgende observasjoner: 

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

l Kommunen har ingen overordnete prosedyrer for brukermedvirkning  

l Journalgjennomgangen viste få nedtegnelser om brukermedvirkning  

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

jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 og at dette dokumenteres i pasientens journal jf. 
journalforskriften § 8. Pasientene har også rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og 
omsorgstjenester. 

Avvik 2: 

Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger i pasientens journal. 

Avvik fra følgende myndighetskrav: 

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

Avviket bygger på følgende observasjoner: 

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

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

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

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

Kommentarer: 

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

av virksomheten skal dokumenteres i pasientens journal jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 jf. 
helsepersonelloven § 40 og internkontrollforskriften for helsetjenesten § 4, jf. § 5. 

Resultat fra spørreundersøkelsen til pasientene: 

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

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

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

Resultat fra spørreundersøkelsen til fastlegene: 

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

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

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

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

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

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

I samhandlingen mellom fastlegen og sykehuset er sen epikrise og mangelfulle opplysninger, samt 
mangelfull legemiddelliste oppgitt av flere fastleger som områder med fare for svikt. 

6. Vurdering av enhetens styringssystem 

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

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

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

Kommunen skal videre, i følge internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenesten, ha oversikt 
over egne resultater og jobbe kontinuerlig med forbedring etter avdekning av sårbare områder. 

Funnene i kapittel 5 viser at pasientenes rett til brukermedvirkning ikke er ivaretatt. Dette har ikke blitt 
avdekket gjennom kommunens internkontroll. Etter tilsynets vurdering utgjør dette en svikt i 

kommunens oppfølging av internkontrollen på det reviderte området. 

Kommunen har heller ikke sikret at kravet til dokumentasjon blir overholdt. Tilsynet har merket seg at 
virksomhetene har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. Tilsynet vurderer at kravet til 

dokumentasjon allikevel ikke er oppfylt. 

Skedsmo kommune benytter kvalitetssystemet Qm+ som har en modul for avviksbehandling. Tilsynet 
fikk oppgitt at hjemmesykepleien melder interne avvik, men i varierende grad. Tilsynet kunne ikke se at 
det var en omforent forståelse eller praksis for hvilke hendelser det skulle meldes avvik på, noe som 

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

muligheten for systematisk forbedringsarbeid. 

Det er etablert et papirbasert avviksskjema knyttet til samhandlingsavtalen mellom Ahus og 
kommunene, hvor partene skal melde avvik til hverandre på hendelser som er i strid med avtalen. 

Skedsmo kommune har ikke mottatt avviksmeldinger fra Ahus, men har selv meldt noen 
samhandlingsavvik om brudd på samarbeidsavtalen. Det ble opplyst at det forekom hyppigere avvik i 

samhandlingen enn det antall meldinger tilsier, men det ble ikke fremlagt noen oversikt over antall 
hendelser eller innhold i disse hendelsene. Når et avvik fra Ahus ble oppdaget i kommunen, ble det 

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

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

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

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

til Ahus. 

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

kommunene, nylig har utarbeidet en ny retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige 
pasientforløp etterleves. Retningslinjen er godkjent i SU, men den er ikke implementert i kommunen. 

7. Regelverk 

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

l Lov om pasient- og brukerrettigheter  

l Lov om helsepersonell mv.  

l Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter  

l Forskrift om internkontroll i helsetjenesten  

l Forskrift om pasientjournal  

l Forskrift om fastlegeordning i kommunene  

l Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp  

l Samarbeidsavtale mellom Ahus og Skedsmo kommune  

l Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp  

8. Dokumentunderlag 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble 
oversendt under forberedelsen av revisjonen: 

l Organisasjonskart Skedsmo kommune  

l Tjenestebeskrivelser  

l Beskrivelse av organiseringen  

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

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

l Kortversjon av rutine for meldingsutveksling  

l Gerica journaltyper  

l Samarbeidsmøter internt i kommunen  

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

l Delavtale nr. 4 om kommunale akutte døgnplasser  

l Delavtale om gråsoner  

l Tvisteutvalget for enkeltsaker  

l Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp  

l Delavtale nr. 10 om forebygging  

l Delavtale nr. 11 om beredskap  

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

l Retningslinje for vurderingsbesøk  

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

l Delavtale nr. 9 om IKT  

l Overordnet samarbeidsavtale  

l Oversikt over kommunens fastleger  

l Referat fra LSU/ALU  

l Beskrivelse av hvordan fastlegene involveres i planarbeid  

l Beskrivelse av mottak og svar på henvendelser  

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

l Beskrivelse av vurdering og tildeling av tjenester  

l Kartleggingsskjema for tjenestekontoret  

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

l Prioriteringskriterier for Akuttvakt  

l Prioriteringskriterier for Inntaksteam  

l Kvalitetsstandard, hjemmesykepleie informasjonsbrosjyre  

l Målplan innsatsteam, datert 23. januar 2014  

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

l Sjekkliste fallforbyggende besøk  

l Mal for journalnotat innsatsteam, datert 9. januar 2014  

l Kartleggingsskjema innsatsteam, datert 9. januar 2014  

l Beskrivelse av revurdering av tjenester  

l Prosedyre, legemiddelhåndtering hjemmeboende, datert 29. juni 2009  

l Mal for avviksmelding samhandling  

l Informasjon om pasientklager  

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

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



l Prosedyre for internkontroll, datert 18. juni 2015  

l Skjema egenkontroll for ledere  

l Meldingsutveksling med Ahus, skjema  

l Beskrivelse av ulike tjenester i avdeling for forebyggende og rehabilitering  

l Fakturainnsigelser, datert 29. juli 2015  

l VP 2015 avdeling for hjemmetjenester  

l Samhandlingsavvik fra sone 6, 3 stk.  

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus: 

l Varsel om tilsyn, datert 26. august 2015  

l Mottatt pasientjournaler, datert 17. september 2015  

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

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

l Oversendelse av foreløpig rapport, datert 17. desember 2015  

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

9. Deltakere ved tilsynet 

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

personer som ble intervjuet. 

Navn Funksjon / stilling Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 

Torild Nordengen 
FU-sykepleier i 
forebyggende rehab 
avdeling 

X     X 

Lars Grande Avdelingsleder sone 5 X X   X 

Arild 
Hammerhaug 

Kommunaldirektør X      

Hedi Anne 
Birkeland 

Kommunelege X X X  

Inger Marie 
Bergersen 

Avdelingssjef avdeling for 
hjemmetjenester 

X X X X 

Per Gjertsen 
Avdelingssjef avdeling for 
hjemmetjenester 

X   X X 

Bodil Klingsheim Avdelingsleder sone 4    X X  

Hoi Wun Chan 
Saksbehandler 
tjenestekontoret 

   X X  

Bente Næss Sykepleier innsatsteam    X X  

Lillian Gehrken Sykepleier sone 4    X X  

Lahn Le Sykepleier akuttvakta     X  

Mari Bachmann-
Harildstad 

Sykepleier sone 6    X X  

Kari-Anne Aas 
Fung nestleder 
tjenestekontoret 

   X X X 

Beate Kristin 
Heyn 

Fagarbeider sone 6    X X  

Gerd Elin Myrmo Fagarbeider sone 4     X  

Jannicke Dahl 
Fladbye 

Avdelingsleder sone 6    X X  

Torstein Leiro Rådmann     X  

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



Fra tilsynsmyndighetene deltok: 
Torgunn Stensrud, revisor/sykepleier 
Stein Jøssang, revisor/jurist 
Kirsti Haakens, revisor/assisterende fylkeslege 
Heidi Fugli, revisjonsleder/sykepleier 
Heidi Kristensen, observatør/jurist 

Ingunn B. 
Soltvedt 

FU-sykepleier 
Hjemmetjenesten Skjetten 

   X   X 

Kaja Solhaugen 
Saksbehandler 
Tjenestekontoret 

   X   X 

Monica B. Heiret 
FU- sykepleier 
Hjemmetjenesten 
Skedsmokorset 

   X X  

Cathrine Gh. 
Gundersen 

Ass. kommunaldirektør       X 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no



 

 

 

 

 

 

 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 53 449 560 59 100 000 55 538 498 53 449 560 59 100 000 55 538 498 

Avvik i kroner   -5 650 440 -2 088 938   -5 650 440 -2 088 938 

Avvik i prosent   -9,6 % -3,8 %   -9,6 % -3,8 % 

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

Skatteinngang 37 442 153 38 500 000 37 886 861 37 442 153 38 500 000 37 886 861 

Avvik i kroner   -1 057 847 -444 708   -1 057 847 -444 708 

Avvik i prosent   -2,7 % -1,2 %   -2,7 % -1,2 % 

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

Skatteinngang 80 763 187 83 500 000 79 468 968 80 763 187 83 500 000 79 468 968 

Avvik i kroner   -2 736 813 1 294 219   -2 736 813 1 294 219 

Avvik i prosent   -3,3 % 1,6 %   -3,3 % 1,6 % 

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

Skatteinngang 179 636 698 186 500 000 173 720 875 179 636 698 186 500 000 173 720 875 

Avvik i kroner   -6 863 302 5 915 823   -6 863 302 5 915 823 

Avvik i prosent   -3,7 % 3,4 %   -3,7 % 3,4 % 

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

Skatteinngang 55 021 459 55 250 000 53 308 821 55 021 459 55 250 000 51 671 596 

Avvik i kroner   -228 541 1 712 638   -228 541 3 349 863 

Avvik i prosent   -0,4 % 3,2 %   -0,4 % 6,5 % 

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

Skatteinngang 13 833 241 11 650 000 12 666 609 13 833 241 11 650 000 12 666 609 

Avvik i kroner   2 183 241 1 166 632   2 183 241 1 166 632 

Avvik i prosent   18,7 % 9,2 %   18,7 % 9,2 % 

 

 
Arbeidsgiverkontroll 

 Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 

231 18 3 875 997 919 526 

 
  

Skedsmo kemnerkontor          Januar 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 



 

 

 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 82 559 82 559   

Gebyr inkasso 53 080 53 080   
 

 
Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 

 Antall nye 
saker  

Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 

Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 88 1 176 147    

Hittil i år 88 1 176 147 53 180 947  

 

 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er bare inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 

 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskudds-
trekk fra arbeidsgivere i 

egen kommunen 

Innbetalt 
restskatt fra 

personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Rælingen 45 554 47 401 12 040 12 425 240 289 243 174 

Fet 29 180 29 742 11 041 10 790 256 266 165 380 

Nittedal 41 257 38 840 45 965 46 687 323 542 181 246 

Skedsmo 19 036 15 489 174 579 170 868 1 056 1 357 606 807 

Sørum 36 065 34 427 23 428 22 900 342 360 169 219 

Eidskog 8 569 7 207 6 887 6 898 82 113 86 70 

 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 

  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 

0227 Fet 94,7 82,4 99,5 99,0 97,6 

0228 Rælingen 95,7 81,9 99,7 99,5 96,5 

0231 Skedsmo 95,4 87,3 99,7 99,7 98,6 

0226 Sørum 96,8 89,9 99,4 99,2 99,1 

0233 Nittedal 97,1 91,2 99,8 99,9 98,3 

0420 Eidskog 96,1 88,6 99,1 99,1 99,5 

∑ Kemnerkontoret   96,0 % 87,3 % 99,7 % 99,4 % 98,5 % 

0229 Enebakk 96,5 87,7 99,2 99,8 98,7 

0230 Lørenskog 97,3 88,9 99,7 99,8 99,3 

0235 Ullensaker 96,3 85,5 99,6 99,9 97,9 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 2 297 144 1 000 000 952 698 55 746 704 60 100 000 56 491 196 

Avvik i kroner   1 297 144 1 344 446   -4 353 296 -744 492 

Avvik i prosent   129,7 % 141,1 %   -7,2 % -1,3 % 

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

Skatteinngang 146 177 550 000 528 644 37 588 330 39 050 000 38 415 505 

Avvik i kroner   -403 823 -382 467   -1 461 670 -827 175 

Avvik i prosent   -73,4 % -72,3 %   -3,7 % -2,2 % 

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

Skatteinngang 1 293 530 1 215 000 1 140 384 82 056 717 84 715 000 80 609 352 

Avvik i kroner   78 530 153 146   -2 658 283 1 447 365 

Avvik i prosent   6,5 % 13,4 %   -3,1 % 1,8 % 

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

Skatteinngang 868 418 3 000 000 2 833 799 180 505 116 189 500 000 176 554 674 

Avvik i kroner   -2 131 582 -1 965 381   -8 994 884 3 950 442 

Avvik i prosent   -71,1 % -69,4 %   -4,7 % 2,2 % 

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

Skatteinngang 4 971 790 4 750 000 4 443 137 59 993 249 60 000 000 55 969 832 

Avvik i kroner   221 790 528 653   -6 751 4 023 417 

Avvik i prosent   4,7 % 11,9 %   0,0 % 7,2 % 

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

Skatteinngang 246 452 300 000 288 584 14 079 693 11 950 000 12 955 193 

Avvik i kroner   -53 548 -42 132   2 129 693 1 124 500 

Avvik i prosent   -17,8 % -14,6 %   17,8 % 8,7 % 

 

 
Arbeidsgiverkontroll 

 Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 
(unntatt Eidskog) 

231 31 7 361 436 2 045 422 

 
  

Skedsmo kemnerkontor          februar 2016 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum - Eidskog 



 

 

 
Gebyrinntekter (unntatt Eidskog) 

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 184 803 82 559 267 362 -111 619 

Gebyr inkasso 51 044 104 124 69 972 34 153 
 

 
Kommunal inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 

 Antall nye 
saker  

Beløp nye saker Antall løpende 
saker fra 2015 

Beløp løpende 
saker  

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 

Denne måned 63 1 451 227    

Hittil i år 151 2 627 371 72 530 078 88 % 

 

 
Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen): 
 

 Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i andre 

kommuner 

Innbetalt forskudds-trekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Rælingen -43 294 205 346 519 166 1 767 186 

Fet -366 216 244 137 83 85 144 94 

Nittedal 16 213 485 439 221 189 684 398 

Skedsmo -218 73 1 420 1 533 1 054 332 1 210 960 

Sørum 3 153 647 581 346 28 296 257 

Eidskog -34 -35 129 161 108 142 40 43 

 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2016 
 

  Kommune FS 2015 RS 2014 FT 2015 AG 2015 Rest 2014 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 

0227 Fet 94,8 83,0 99,7 99,5 98,0 

0228 Rælingen 95,6 83,3 99,8 99,7 96,7 

0231 Skedsmo 95,7 88,8 99,8 99,6 98,7 

0226 Sørum 97,6 90,3 99,7 99,6 99,2 

0233 Nittedal 97,4 91,7 99,9 99,7 98,2 

0420 Eidskog 96,2 89,4 99,4 99,5 99,9 

∑ Kemnerkontoret   96,3 % 88,4 % 99,8 % 99,6 % 97,7 % 

0229 Enebakk 96,9 88,6 99,8 99,5 99,3 

0230 Lørenskog 97,3 87,6 99,9 99,8 99,4 

0235 Ullensaker 96,6 88,2 99,9 99,7 98,6 

 



 

              1 

Saker behandlet i kontrollutvalget i Skedsmo 2016 
 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 
Oppfølging Behandlet Ferdig 

8.2.16 
1/16 Overordnet analyse - samtale 

med ordfører 
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre i 
henhold til innspill gitt i møtet 

     

 
2/16 

Årlig orientering om 
kommunens behandling av tips 
og varsler 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 
3/16 Drøfting av nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt  

Romerike revisjon bes gjennomføre en undersøkelse 
der eiendomskattelistene, matrikkelen og 
selvkostområde sammenstilles med tanke på avvik. 

Utskrift 
sendt 9.2.16 

   

 

4/16 Henvendelse angående 
omregulering av eiendom 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om 
omregulering av eiendom i Solbergområdet i neste 
møte. Utvalget ber også om rådmannens kommentar 
til henvendelsen. 

Utskrift og 
innkalling 
sendt 9.2.16 

    

 

5/16 Årsrapport Skedsmo 
kontrollutvalg 2015 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2015 til orientering. 

Utskrift 
sendt 9.2.16 

 K-styret  
2.3.16 sak 

16/22 

  

 
6/16 

Overordnet revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015  

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Skedsmo kommune til orientering. 

     

 
7/16 Engasjementsbrev fra Romerike 

revisjon  
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til 
orientering. 

     

 8/16 Rapportering fra revisor Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      
 

9/16 Referater Fra behandlingen: Neste møte holdes i Kjerulfsgate 
Saken tas til orientering 

     

 10/16 Eventuelt Ingen vedtak      
       1 rest 
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Oversikt over saker til behandling 2016 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

 Økonomisk rapportering 

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

 Oversikt over skatteinngangen. 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert 
under hvert enkelt møte). 

 Oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 
disse. 

8. februar 
Kl. 16 

 

 Referater 

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon. Samtale med ordfører om 

risikoområder i kommunen.  

 Nytt FR-prosjekt 

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.  

 Årsmelding 2015. 

 Planlegging og gjennomføring av regnskapsrevisjon i Skedsmo for 

revisjonsåret 2015. 

 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 

 Bestillingsdialog på nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 Henvendelse fra Lofsberg Eide via Folkets Røst 

 Rapportering fra revisjonen 

15. mars 
Kl. 8 – 12 

Møte i Kjærulfsgate  
  

 Orientering fra rådmannen om omregulering i Sobergområdet samt 

kommentar til henvendelse. 

 Forvaltningsrevisjonsrapport på opplæringsområdet ref sak 35/15. 

 Referater 

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets 

risikovurdering 

 Overordnet analyse selskapskontroll  

 Habilitet i kontrollutvalget.  

 Sak om kontroll fra Skatteetaten 

 Rapportering fra revisjonen. 

 Besøk Kjerulfsgate. 

9. mai 
Kl. 8 - 12 

 Referater  

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2015. 

 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets 

vesentlightesvurdering 

 Forundersøkelse – matrikkelen og selvkostområde 

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

 Rapportering fra revisjonen 

20. juni 
Kl. 8 - 12 

 Presentasjon av NRBR  

 Referater 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rus - 

kontrollutvalget ber om en redegjørelse om hvordan anbefalingene er 

fulgt opp før sommeren 2016. 

 Oppfølging av sak 15/15, hvor kontrollutvalget bedt rådmannen 

etablere et samarbeide med skatteetaten og andre relevante etater 

enn brann og redning, slik at kommunen ikke går glipp av 

skatteinntekter.  

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 - utkast  

 Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 – utkast  

 Rapportering fra revisjonen.  

12. september   

Kl. 16 

 

 Orientering fra barnervernleder om barnevernet i Skedsmo.  

 Referater  

 Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2016 – 2020 

 Plan for forvaltningsrevisjon  

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.  

 Rapportering fra RRI på ressurser. 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

 Rapportering fra revisjonen.  

24. oktober 

Kl. 16 

 Referater  

 Kontrollutvalget ønsker å få orientering om utviklingen av SNR på et 
egnet tidspunkt sak 22/15. 

 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016 

28. november  

Kl. 16 

 Referater. 

 Årsplan 2017. 

 Rapportering fra revisjonen. 

Ikke berammet  Sak om korrupsjon. 

2017 
 
 

 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling (gis på 

første møte). 

 

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