
Kontrollutvalget i Hof 

Dato:  28.02.2017 18:30 

Sted: Herredshuset, Hof  

Notat: 

 

   

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt.  

på e-post gaute@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 21.02.2017 

For leder i Kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 

 

Gaute Hesjedal 

Rådgiver 

 



Saksliste
 

Saker til behandling 

2/17 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16 3 

3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø 13 

4/17 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 64 

5/17 Regnskapsrevisjon - rapportering løpende revisjon 111 

6/17 Virksomhetskontroll idrettsbygg Hof 114 

7/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof 120 

8/17 Referatsaker 28.02.17 125 

9/17 Eventuelt Hof - 28.02.17 150



2/17 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16 - 17/00021-8 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16 : Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00021-8 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
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SAK 02/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.16 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 18.10.16 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Hof 
 
Dato: 18.10.2016 kl. 18:30 
Sted:  
Arkivsak: 15/00007 
  
Tilstede:  Olav Bjørnli, leder 

Jan Tymczuk, nestleder 
Mildrid Sjue, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon 

Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Olav Bjørnli 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

21/16 
15/00044-
37 

Godkjenning av protokoll fra møte 23.august 2016. 3 

22/16 15/00124-2 Hof kommune . budsjett for kontroll og tilsyn 2017. 3 

23/16 
15/00126-
33 

Revisjonsplan 2016. 4 

24/16 
15/00127-
18 

Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt. 5 

25/16 16/00125-5 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet skole - orientering om 
status. 

6 
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26/16 
15/00122-
23 

Uavhengighetserklæring fra revisor. 6 

27/16 
15/00122-
24 

Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017. 7 

28/16 
15/00122-
25 

Referater 7 

29/16 
15/00122-
21 

Eventuelt 8 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.30. 
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
 
 
 
 
 
  



2/17 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16 - 17/00021-8 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16 : Protokoll Kontrollutvalget i Hof 18.10

 3  

Saker til behandling 

21/16 Godkjenning av protokoll fra møte 23.august 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 21/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 23.august 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 23.august 2016 godkjennes. 
 
 
 
 

22/16 Hof kommune . budsjett for kontroll og tilsyn 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 22/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 668 000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Hof kommune: 
 
       2017    2016 
1.Revisjonstjenester 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  150 000 200 000   

 Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll     190 000 200 000 

 Attestasjoner, andre tjenester    60 000   57 000 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, 
deltagelse på møter i kontrollutvalg og  
kommunestyret mm    100 000   50 000 

 
2.Sekretariattjenester    108 000 108 000 
 
3. Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som  
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     følge av kontrollutvalgets aktivitet    60 000   60 000 
 
Totalt :      668 000  675 000 
 
 
 
Møtebehandling 
Det ble gitt korte orienteringer om budsjettene til revisjon og sekretariat. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 668 000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Hof kommune: 
 
       2017    2016 
1.Revisjonstjenester 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  150 000 200 000   

 Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll     190 000 200 000 

 Attestasjoner, andre tjenester    60 000   57 000 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, 
deltagelse på møter i kontrollutvalg og  
kommunestyret mm    100 000   50 000 

 
2.Sekretariattjenester    108 000 108 000 
 
3. Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som  
     følge av kontrollutvalgets aktivitet    60 000   60 000 
 
Totalt :      668 000  675 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/16 Revisjonsplan 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 23/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2016 til orientering. 
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Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk revisjonsplanen for 2016 og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2016 til orientering. 
 
 
 
 
 

24/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 24/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Hof vedtar å invitere kontrollutvalget i Holmestrand til et fellesmøte 
for å samordne valg av forvaltningsprosjekt for 2017. Rådmannen i Holmestrand og 
Hof inviteres til møtet.  
 
 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær og revisor orienterte om saken og svarte på spørsmål. 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget i Hof vedtar å invitere kontrollutvalget i Holmestrand til et fellesmøte 
for å samordne valg av forvaltningsprosjekt for 2017. Rådmannen i Holmestrand og 
Hof inviteres til møtet.  
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25/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet skole - orientering om status. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 25/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om status i arbeidet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
 
 
 
 

26/16 Uavhengighetserklæring fra revisor. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 26/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold 
Kommunerevisjon datert 5.10.2016 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold 
Kommunerevisjon datert 5.10.2016 til orientering. 
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27/16 Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 27/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar flg. møteplan for 2017: 
 

 Tirsdag 28.februar 

 Tirsdag 09.mai 

 Tirsdag 29.august 

 Tirsdag 17.oktober 
 
Møtene starter kl.18.30. 
 
 
Møtebehandling 
Forslaget ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar flg. møteplan for 2017: 
 

 Tirsdag 28.februar 

 Tirsdag 09.mai 

 Tirsdag 29.august 

 Tirsdag 17.oktober 
 
Møtene starter kl.18.30. 
 
 
 
 
 

28/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 28/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Følgende referater ble framlagt og kommentert: 
1.Protokoll styret for VIKS 05.09.2016. 
2.Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med vedlegg 1 
3.Orientering om forslag til ny kommunelov 
4.Høring NOU 2016:4 Ny kommunelov 
5.Eierinformasjon fra VIKS september 2016. 
6.Kunstgressbane – svar på henvendelse til rådmannen. 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

29/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 29/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
1.Sekretariatet sender ut programmet for KU-konferansen på Gardermoen 1. og 
2.februar 2017 så snart det foreligger, og påmelding avklares på mail. 
2.Sekretæren opplyste at det er foretatt en omfordeling av arbeidsoppgaver i VIKS 
og at Gaute Hesjedal tar over som sekretær for kontrollutvalget i Hof.Gaute  
presenterte seg selv og sin bakgrunn.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Leder takket av Orrvar Dalby og overrakte blomster fra kontrollutvalget. 
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Møtet slutt kl.19.45. 
 
 
Revetal 19.oktober 2016 
 
For leder i kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 16/00125-9 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 03/17 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SKOLE I HOF KOMMUNE 
MED FOKUS PÅ ELEVENES LÆRINGSMILJØ 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med 
fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger.  
 

 Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova 9 a bør 
videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli 
tydeligere. 

 Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om 
kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling. 

 Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre 
foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet. 

 
Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om 
forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen. 
 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen redegjør for hvordan rapporten følges opp i 
møte 17.10.17. 
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med 
fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger. 
 

 Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova 9 a bør 
videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli 
tydeligere. 

 Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om 
kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling. 

 Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre 
foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet. 
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Kommunestyret ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om 
forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen. 
 
Kommunestyret ber om at rådmannen redegjør for kontrollutvalget om hvordan 
rapporten er fulgt opp i møte 17.10.17. 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport «Skole i Hof kommune» 

 
 
Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes 
læringsmiljø» ble bestilt av kontrollutvalget i møte 23.08.16, sak 19/16.  
 
Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen som skoleeier og skolen 
arbeider systematisk for å sikre et godt læringsmiljø. Det fokuseres på 
opplæringsloven § 9a som omhandler elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø 
og om det er etablert et tilstrekkelig system for å sikre at kravene i opplæringsloven 
blir fulgt. 
 
Revisor har arbeidet med utgangspunkt i to problemstillinger: 
 

 I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk 
med å sikre et godt læringsmiljø for elevene? 

 I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et 
godt læringsmiljø for elevene? 

 
På et overordnet nivå viser revisors undersøkelser at skolen oppfyller kraven om 
læringsmiljø på en god måte, men at Hof kommunen som skoleeier ikke i tilstrekkelig 
grad kan dokumentere at de har hatt et forsvarlig system i henhold til opplæringslova 
§ 10 – 13. Revisor vurderer det videre som uheldig at kommunen ikke har utarbeidet 
den årlige tilstandsrapporten for 2015. 
 
Revisor gir følgende anbefalinger i sin rapport: 
 

 Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova 9 a bør 
videreutvikles og etterleves, og kommunens rolle som skoleeier bør bli 
tydeligere. 

 Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om 
kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling. 

 Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre 
foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet. 
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0. SAMMENDRAG  
 

Kapittel 9a i opplæringslova omhandler elevenes skolemiljø. Alle elever i grunnskolen og 

videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, 

trivsel og læring, jamfør opplæringsloven § 9a-1. Retten gjelder i undervisningssituasjonen, 

på skoleområdene, på skoleturer og skoleveien. Med læringsmiljø menes de kulturelle, 

relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og 

trivsel. Begrepet ”læringsmiljø” blir brukt på litt ulike vis i ulike sammenhenger. 

Utdanningsdirektoratet har i flere år hatt en satsning på bedre læringsmiljø i skolen og 

revisjonen bruker begrepet synonymt med det som i § 9a i opplæringslova blir kalt 

”skolemiljø”.  

 

Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes læringsmiljø blir oppfylt, men 

samtidig har kommunen som skoleeier ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. En 

overordnet konklusjon i rapporten er at revisors undersøkelser tyder på at skolen oppfyller 

kravene om læringsmiljø på en god måte, men at kommunen som skoleeier ikke systematisk 

har utarbeidet et forsvarlig system. Dette vil etter revisors vurdering kunne føre til en uklar 

rolledeling mellom rektor og kommunen som skoleeier. Like fullt vil revisor påpeke at 

kommunen med ansettelse av en rådgiver med ansvarsområde skole, gradvis har formet rollen 

som skoleeier på en tydeligere måte.  Videre har prosessen med den forestående 

sammenslåingen med Holmestrand og Sande bidratt til videreutvikling av skoleeierrollen.  

 

Revisor har utledet to problemstillinger:  

 

 

 

 
 

I henhold til opplæringsloven § 13-10 skal skoleeier ha et forsvarlig system. Skoleeier står i 

utgangspunktet fritt til å utforme sitt eget system, men et forsvarlig system skal være egnet til 

å avdekke mangler i forhold til regelverket og skal sikre adekvate oppfølgingstiltak.  Revisor 

vurderer at kommunens forsvarlige system har ikke vært utformet i tilstrekkelig systematisk 

grad. Kommunen har kun en skole, og etter revisors vurderinger vil behovet for en tydeligere 

rolle som skoleeier bli aktualisert hvis det hadde vært flere skoler i kommunen. Små forhold i 

kommunen gjør også at saker knyttet til skolemiljø er godt kjent av både skolen og skoleeier. I 

kjølvannet av forestående kommunesammenslåing har kommunen med inspirasjon fra 

Holmestrand kommunes forsvarlige system, også startet arbeidet med å skriftliggjøre sitt 

forsvarlige system. Den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten i grunnopplæringen 

skal føre til at politikerne får en oversiktlig tilbakemelding om tilstanden i skolen. Etter 

revisors vurderinger er det uheldig at kommunen ikke har utarbeidet den årlige 

tilstandsrapporten for 2015. Det er viktig at kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert 

forhold til kvaliteten i grunnopplæringen.  

 

Etter revisors vurderinger vil skoleeierrollen videreutvikles i ny kommunestruktur. Etter det 

ble vedtatt at kommunene Hof, Holmestrand og Sande skal slå seg sammen, har det utviklet 

seg et enda tettere samarbeid mellom kommunene. Det er nedsatt arbeidsgrupper for 

kommunesammenslåing innen alle virksomhetsområdene, herunder skole. Med felles 

administrativ skoleeier, har arbeidsgruppen fokusert på hvordan man kan samarbeide på tvers 

av kommunene i forhold til skoleområdet. Det er konkludert med at det blant annet er 

I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk 

med å sikre et godt læringsmiljø for elevene?  
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hensiktsmessig å ha felles rektormøter. Agenda på rektormøtene er blant annet å gjennomgå 

sjekklisten i forhold til skoleeiers forsvarlige system. Dette har bidratt til at Hof kommunes 

forsvarlige system har blitt videreutviklet.  
 

Revisors hovedkonklusjon er at Hof kommune som skoleeier ikke i tilstrekkelig grad kan 

dokumentere at de har hatt forsvarlig system i henhold til opplæringslova § 13-10.  Revisor 

vil understreke at selv om skoleeier ikke kan vise til et systematisk utviklet forsvarlig system, 

har kommunen likevel hatt en tett dialog med skolen. Revisor vil også understreke 

betydningen av at kommunen utarbeider de lovpålagte årlige tilstandsrapportene. Revisor 

konkluderer også med at det er behov for videreutvikling av rollen som skoleeier, noe som 

kommunen også kan vise til i arbeidet med forestående kommunesammenslåingen.   

 

 

 

 

 
 

Opplæringsloven har et generelt krav om at alle elevene skal ha rett til et godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Revisor har med utgangspunkt i 

opplæringslovens krav om elevenes skolemiljø, sett nærmere på ulike aspekter ved skolens 

arbeid. Skolen kan vise til overordnede planer, rutiner og internkontroll på områder som 

berører elevenes fysiske og psykososiale miljø.  Revisors hovedkonklusjon er at skolen 

oppfyller kravene etter opplæringsloven § 9a om elevenes skolemiljø.  Revisor konkluderer 

med at skolen arbeider både systemrettet og individrettet etter opplæringslovens § 9a for å 

sikre et godt skolemiljø, men at en hovedutfordring i arbeidet er å få foreldrenes 

tilbakemeldinger om læringsmiljøet.   

 

For å sikre et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, poengteres det fra 

Utdanningsdirektoratet at skolen må jobbe både med det generelle og forbyggende arbeidet, i 

tillegg til det individuelt rettede arbeidet. Etter revisors vurderinger kan skolen på flere 

områder vise at de arbeider både forebyggende og individuelt. Etter revisors vurderinger er 

flere aspekter sentrale i skolens forebyggende og individrettede arbeid:  

 

 Skoleledelsens kjennskap til elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet. 

(Opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4) 

 

Skoleledelsen må gi føringer og ha oppfølging.  Føringene må angi hvem som skal sette i verk 

tiltak, hvordan og når det skal gjøres. Tiltakene må være særlig rettet mot områder der 

kartleggingen viser at elevene opplever at skolemiljøet er tilfredsstillende, eller på områder 

hvor der skolen ønsker å forbedre skolemiljøet ytterligere (opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4). 

Ved å gjennomføre elevundersøkelsene på flere trinn, har Hof skole sikret seg et omfattende 

datagrunnlag om elevenes vurderinger av skolemiljøet. Selv om undersøkelsen er anonym, får 

hvert av arbeidsteamene på skolen data fra sitt trinn. Dette gjør det mulig å sette inn aktuelle 

tiltak ved behov.  

 

Det er skolens ansvar å sørge for at foreldre og elever blir engasjert i skolemiljøarbeidet. 

Skolen kan vise til at de har opprettet de lovpålagte utvalgene og rådene (FAU, 

skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg, elevråd). Spørreundersøkelsen gir uttrykk for at det er få 

FAU- representanter som har fått informasjon om deres rett til å be om tiltak som angår det 

psykososiale miljøet. Det er også en hovedvekt av undervisningspersonalet/ SFO som har 

I hvilken grad driver skolen systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et 

godt læringsmiljø for elevene?   
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oppgitt at de ikke har informert foreldre og elever om denne rettigheten. Revisor vil poengtere 

at skolen har oppfylt sin informasjonsplikt ved at det foreligger informasjon om denne 

rettigheten på skolens hjemmeside.  

 

En stor andel av respondentene oppgir at de ikke har kjennskap til hvorvidt de ulike rådene/ 

utvalgene fungerer på en tilfredsstillende måte. Utdanningsdirektoratet har i tillegg til de 

obligatoriske elevundersøkelsene, utarbeidet en frivilling nettbasert foreldreundersøkelse. Hof 

skole gjennomfører ikke den frivillige foreldreundersøkelsen. Revisor ser at det kan være en 

utfordring å få høy svarprosent på slike undersøkelser, noe som kan gi et dårlig grunnlag for å 

bruke resultatene i skoleutviklingen. Imidlertid har foreldrene en nøkkelrolle i utviklingen av 

et godt skolemiljø, og av den grunn oppfordrer Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 

at skoleeier tar i bruk dette verktøyet. FUG peker også på betydningen av skolen velger 

bevisst hvilke temabolker man ønsker å benytte i foreldreundersøkelsen, noe som fordrer en 

tett dialog mellom blant andre skoleledelse og tillitsvalgte. Ulike tiltak kan også bidra til å 

høyne svarprosenten, for eksempel ved at foreldrene får anledning til å besvare undersøkelsen 

rett i etterkant av konferansetime/ utviklingssamtale på skolen.  

 

 Skolens konkrete mål i arbeidet. (Opplæringsloven §§ 9a-1, 9a-3 og 9a-4) 

 

Skolen har gjennom sin overordnede plan utarbeidet en samlet oversikt over mål, planer og 

rutiner for å fremme et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Skolens hjemmeside gir også en god oversikt over skolens arbeid med skolemiljøet. 

Spørreundersøkelsene gir også støtte til at både FAU og ansatte ved skolen opplever at skolen 

har konkrete mål i arbeidet. Det er også utarbeidet et ordensreglement, som benyttes i 

forbindelse med sanksjoner overfor elever som utøver krenkende ord og handlinger.  

 

 Skolens felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. 

(Opplæringsloven § 9a-3) 

 

Spørreundersøkelsene viser at nesten samtlige av undervisningspersonell/ SFO er delvis enig/ 

helt enig i at skolen har en felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. Dette 

samsvarer også med svarfordelingen fra FAU- representantene.  

 

 Skolens individrettete arbeid og skriftlige vedtak med forslag til tiltak ved behov 

 

Spørreundersøkelsen til ansatte gir uttrykk for at ansatte er godt kjent med sine plikter til å 

gripe inn ved mistanke om at en elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolen 

kan også vise til konkrete vedtak som er blitt fattet etter opplæringslovens § 9a-3. Kun en 

klagesak er blitt behandlet av Fylkesmannen i Vestfold, hvor klagen ble avvist.  

 

Anbefalinger 

 

 Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova 9 a bør videreutvikles og 

etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.  

 Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på 

grunnskoleopplæringen for politisk behandling.  

 Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte 

resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.  
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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet Skole i 

Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø, ble bestilt av kontrollutvalget i Hof 

kommune i møte den 10.5.2016.   

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
 

I prosjektet fokuserer revisjonen på opplæringslovens § 9a, som omhandler elevenes fysiske 

og psykososiale skolemiljø. I prosjektet har hovedfokuset vært på i hvilken grad og hvordan 

skoleeier og skolen arbeider systematisk for å fremme et godt læringsmiljø. Fokuset i 

prosjektet er om det er etablert tilstrekkelige system som skal sikre at kravene i 

opplæringslova, kapitel 9a, blir fulgt.  

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

2.1 FORMÅL 
 

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen som skoleeier og skolen arbeider 

systematisk for å sikre et godt læringsmiljø. 

2.2 PROBLEMSTILLINGER 
 

Det er utledet følgende problemstillinger i prosjektet:  

 

I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk med å sikre et 

godt læringsmiljø for elevene?  

 

I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et godt 

læringsmiljø for elevene?  

 

3. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle 

kilder til revisjonskriterier som er aktuelle for prosjektet: 

 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

 Likestillings- og diskrimineringslovene.  

 Aktuelle politiske og administrative vedtak, mål og føringer.  

 

Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet i kapittel 5.   
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4. METODE OG KVALITET 
 

4.1 PRAKTISK GJENNOMFØRING 
 

Revisjonen er gjennomført i september-desember i 2016. Tidsrammen for prosjektet var ca. 

300 timer.  

 

Vestfold kommunerevisjon har: 

 

 sendt oppstartsbrev til kommunen 

 hatt oppstartsmøte og gjennomført avslutningsmøte med rådmannen, rektor for Hof 

skole og rådgiver skole og barnehage 

 gjennomført møte med rektor og undervisningsinspektører ved Hof skole 

 gjennomført møte med rådgiver for skole og barnehage 

 gjennomført en anonym spørreundersøkelse til undervisningspersonell og SFO ved Hof 

skole, i tillegg til skolens FAU (vedlegg 2 og 3).  

 gjennomgått elevundersøkelse for 7. og 10. trinn for skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 

 innhentet diverse informasjon om Hof skole og gjennomført dokumentanalyser 

 hatt dialog med Fylkesmannen i Vestfold  

 hatt løpende dialog med ressurspersoner i kommunen 

 

Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Hof kommune som har bidratt konstruktivt med 

informasjon til rapporten. 

4.2 METODEVALG 
Metodene som er benyttet i forvaltningsrevisjonen omfatter intervju, dokumentanalyse og 

spørreundersøkelse.  

 

Dokumentanalyser 

 

Revisjonen har gjennomgått aktuelt regelverk med tilhørende rundskriv. Det har også blitt 

innsamlet og analysert diverse informasjon om skolens arbeid rettet mot skolemiljøet og 

rutiner, eksempelvis skolens årlige tilstandsrapporter.  

 

De årlige nasjonale elevundersøkelsene gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og 

trivsel på skolen. Disse svarene skal brukes av skolen, kommune og staten for å gjøre skolen 

bedre. Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre undersøkelsene på 7. og 10. trinn og 

revisor har analysert datamaterialet fra 2014-2016 for disse to trinnene.  Revisor får opplyst at 

følgende antall elever har vært tilknyttet de ulike trinnene i perioden:  

 

 2014/15: 7. trinn: 41 elever og 10. trinn: 44 elever 

 2015/16: 7. trinn: 38 elever og 10. trinn: 47 elever 

 

Svarprosenten på elevundersøkelsene er gjennomgående meget høy, og har ligget på godt 

over 90 % på de ulike trinnene. Skolen kan selv velge om de ønsker å gjennomføre 

undersøkelsen på flere trinn. Hof kommune har et omfattende datagrunnlag, da 

elevundersøkelsen har blitt gjennomført fra 5-10. trinn.    
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Spørreundersøkelser 

 

For å få kjennskap til arbeidet med læringsmiljø ved Hof skole, har revisjonen utarbeidet og 

sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til undervisningspersonell/ ansatte på SFO og 

FAU. Disse spørsmålene omhandlet sentrale forhold knyttet til det systematiske og 

kontinuerlige arbeidet med elevenes læringsmiljø. Spørreundersøkelsen til undervisnings-

personell og SFO ble sendt ut til i alt 64 personer. I alt 51 respondenter besvarte 

undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 80 %. Spørreundersøkelsen til FAU ble sendt til 

19 personer, både til representanter og deres vara. I alt 9 personer besvarte undersøkelsen. I 

tillegg mottok revisjonen en henvendelse på e-post fra en av respondentene, som valgte ikke å 

besvare selve undersøkelsen grunnet liten oversikt over aktuelle tema som ble tatt opp. 

Svarprosenten ble totalt på 53 %.  

 

4.3 KVALITETSSIKRING 
 

Opplysninger fra intervjuene som ligger til grunn for konklusjoner og andre vurderinger gjort 

i denne revisjonsrapporten, er godkjent ved at administrasjonen har fått kommentere 

møtereferater.  I tillegg har revisjonen sendt foreløpig rapport til høring, hvor 

administrasjonen har fått anledning til å korrigere faktafeil og avklare misforståelser. Vi har 

også hatt jevnlig dialog med kommunen der vi har hatt behov for avklaringer eller nærmere 

forklaring til aspekter ved elevenes læringsmiljø. I tillegg har vi hatt en oppsummeringsmøte 

med sentrale personer i kommunen ved avslutning av prosjektet. Kvalitetssikringen i 

prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om metode, veivalg, 

vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av revisjonsrapporten er også 

utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill på den endelige 

rapportens utforming og innhold.  

4.4 PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET 
 

Metodebruk skal sikre både gyldighet og pålitelighet. Vurderinger av dataenes gyldighet skal 

sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare problemstillingene. Vurderinger 

om pålitelighet fokuserer på om de dataene som er innsamlet er påvirket av den måten 

innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at empiren som ligger til grunn for 

rapportens konklusjoner er basert på data med høy grad av gyldighet og pålitelighet.  

Datagrunnlaget kan også etterprøves ved at revisor har utarbeidet en egen perm med 

prosjektdokumentasjon.   

 

Spørreundersøkelsene fikk en svarprosent på 80 % og 53 %. En lav svarprosent har betydning 

for hvilke konklusjoner som kan trekkes. Svarprosenten blant undervisningspersonell/ SFO er 

høy, noe som gir grunnlag for tydelige konklusjoner. Rundt halvparten av FAU- medlemmene 

besvarte undersøkelsen, noe som betyr at revisjonen må være varsom med å trekke for 

bastante konklusjoner basert på dette datagrunnlaget.  

4.5 HØRING 
 

Rapporten er oversendt rådmannen til høring den 22. november 2016. Rådmannens 

høringssvar fremkommer av rapportens vedlegg 7.  
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5.  FAKTA OG VURDERINGER 
 

I dette kapittelet presenterer vi innhentet fakta knyttet til problemstillingene og vurderer disse 

opp mot revisjonskriteriene.  

5.1 Skolemiljø/ læringsmiljø 
 

Med læringsmiljø menes de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har 

betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Begrepet ”læringsmiljø” blir brukt på litt ulike 

vis i ulike sammenhenger. Utdanningsdirektoratet har i flere år hatt en satsning på bedre 

læringsmiljø i skolen og bruker begrepet synonymt med det som i § 9a i opplæringslova blir 

kalt ”skolemiljø”. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager omhandler også 

skolens og barnehagens skolemiljø. Elevene er også vernet mot diskriminering og 

trakassering gjennom reglene i likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, 

diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og 

diskrimineringsloven om seksuell orientering). Alle disse fire lovene har regler om at ledelsen 

i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har plikt å forebygge og søke å hindre at det skjer 

diskriminering og trakassering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om nytt kapittel om skolemiljø i 

opplæringsloven, hvor det foreslås en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene. Det foreslås 

også en ny håndhevingsordning der Fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på 

aktivitetsplikten. Høringsfristen var i august 2016, og saken er per november 2016 fortsatt 

under politisk behandling.  

 

Det er en omfattende nasjonal satsning på bedre læringsmiljø, og Utdanningsdirektoratet 

spiller en sentral rolle i denne forbindelse. Gjennom Utdanningsdirektoratets nettsteder som 

Skoleporten og Læringsmiljø forefinnes både nøkkeltall for grunnskoleopplæringen og 

relevant informasjon om å skape et godt og inkluderende læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet 

administrerer også Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen. I Foreldreundersøkelsen kan 

foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 få si sin mening om elevenes læring 

og trivsel, og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de ønsker å 

gjennomføre denne undersøkelsen. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får 

si sin mening om læring og trivsel i skolen. Disse svarene skal brukes av skolen, kommunen 

og staten for å gjøre skolen bedre. I høstsemesteret er det obligatorisk for skolen å 

gjennomføre elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn.  
 

5.2 Forsvarlig system  
 

Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes læringsmiljø blir oppfylt, men 

samtidig har skoleeier ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. Etter 

opplæringslovens § 13-10 har skoleeier ansvar for å etablere et forsvarlig system for å vurdere 

om kravene i loven blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig system for å følge opp 

resultatene av disse vurderingene. For at et system skal være forsvarlig, må det være egnet til 

å avdekke forhold som er i strid med lov og/eller forskrift. Systemet må også sikre at det blir 

satt i gang nødvendige og egnede tiltak til å rette opp i slike forhold.  
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5.3 ORGANISERING  
 

5.3.1 Hof skole 

Hof skole gir opplæringstilbud til alle elever fra 1.-10. trinn. Skolen har også en 

spesialpedagogisk enhet. Per oktober 2015 hadde skolen 401 elever og 68 ansatte i skole og 

SFO.   Skolen har plass til opp mot 550 elever, avhengig av aldersfordeling. Følgende 

informasjon ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider:
1
  

 

Tabell 1:  
Indikator og nøkkeltall 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Tallet på elever 428 405 427 420 401 

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon 26 22 25 26 29 

Tallet på lærere 41 41 42 41 42 

 

Ansatte ved skolen er delt inn i:  

 

 pedagogisk personale (adjunkter, faglærere, lærlinger, rådgivere, lektorer)  

  administrasjonen (to inspektører, leder SFO, rektor, konsulent, inspektør)  

 øvrige ansatte 

 

Med utgangspunkt i skoleåret 2015/ 16, kan følgende indikatorer og nøkkeltall belyse skolen 

sammenlignet med Vestfold fylke og nasjonalt: 
2
 

 

Tabell 2 
Indikator og nøkkeltall 

Hof skole 
Vestfold 

fylke 
Nasjonalt 

Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,6 12,3 

Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,2 66,8 75,1 

Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 16,7 14,6 

Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,7 13,4 

Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 14,3 14,2 

Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 17,1 16,9 

Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning 

100,0 97,5 96,4 

Undervisningstimer totalt per elev 58 56 58 

Driftsutgifter per elev 103 224 102 033 108 511 

Lønnsutgifter per elev 82 182 84 449 85 806 

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 85,3 81,2 

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 260 1 062 974 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 976 1 566 1 429 

 

I vedtatt økonomiplan 2016-19 er følgende målsettinger for skolen fremhevet:  

 

 Sikre elevene pedagogisk bemanning slik at det kan gis god tilpasset opplæringen og 

tidlig oppfølging.  

                                                        
1Kilde:  https://skoleporten.udir.no/ 
2 Kilde: ibid 
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 Sikre retten til spesialundervisning der tilpasset opplæring ikke gir forsvarlig utbytte. 

 Vektlegge kompetanseutvikling for personalet etter statlige krav. 

 Bedre resultater i grunnleggende ferdigheter 

 Legge til rette for internasjonalt samarbeid 

 Forbedre vurderingspraksis  

 Sikre elevene nødvendige læremidler, IKT utstyr og digitale læringsplattformer. 

 Samarbeide tverrfaglig for barn og unges oppvekst fra 0- 18 år i Hof, under 

handlingsplanen for ”God Oppvekst ” 

 Utvikle ungdomstrinnet i tråd med statlige føring i ”strategi for ungdomstrinnet”, mer 

fokus på mestring, motivasjon og praktisk opplæring, herunder deltakelse i 

utdanningsdirektoratets satsing, «Ungdomstrinn i utvikling». 

 Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for barn og voksne med utgangspunkt i 

elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelser.  

 

 

5.3.2 Organisering i kommunen 

 

Administrativ organisering 

 

Hof kommune har følgende administrativ organisering, jamfør Økonomiplan og budsjett 

2016-2019:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 1: Administrativ organisering i Hof kommune  

 

Den administrative ledergruppen i Hof kommune består av rådmannen, sektorleder for helse 

og omsorg, sektorleder for teknikk, kultur og utvikling, økonomisjef, rådgiver skole og 

barnehage, rektor Hof skole, rektor Nord Jarlsberg kulturskole, styrer i Hof og Eidsfoss 

barnehager og NAV- leder. Ledergruppen har fast møte én gang i måneden.  
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Kommuneoverlegen og helsestasjon 
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Tjenester i tilrettelagte boliger 

Folkehelsekoordinator 

Samfunnsplanlegging og utvikling 

IKT, Personal og Stab/støtte 

Drift, Renhold, VVA, Eiendom 
Kultur 
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Kommunesammenslåing og fellesmandatet tilpasset skole 

  

I desember 2015 vedtok Hof kommunestyre at Hof kommune og Holmestrand kommune blir 

Holmestrand kommune fra 1. januar 2018. Den administrative organiseringen av ”nye” 

Holmestrand skal være på plass fra 1.1.2018. Til den tid skal overordnet ledelse, rådmann og 

kommunalsjefer være tilsatt og områder kommunalsjefene har ansvar for skal være klare. 

Fellesnemda for Holmestrand og Hof vedtok også et justert mandat, hvor Sande skal kobles 

på det arbeidet som er satt i gang for Hof og Holmestrand.   

 

Den administrative prosessen ledes av en prosjektgruppe, som består av rådmannen i Hof/ 

Holmestrand og Sande, i tillegg til representanter fra ledelsen i kommunen og tillitsvalgte.  

Det er nedsatt arbeidsgrupper med deltakere fra de tre kommunene, som skal dekke alle 

fagfeltene som kommunene skal levere tjenester på. Arbeidsgruppene skal levere 

statusrapporter til prosjektgruppen underveis, i tillegg til en sluttrapport til prosjektgruppen.   

 

De ulike arbeidsgruppene har fått et mandat. I mandatet tilpasset skole poengteres det at innen 

1. januar 2018 skal;  

 

 Forslag til organisering av skoleeierrollen og stabsfunksjon skal være utarbeidet.  

 Tjenesteområdet skole skal være organisert i hensiktsmessige enheter. Skolenes 

opptaksområder skal være definert. Eventuelle vertskommunesamarbeid om PP- 

tjeneste og voksenopplæring skal være vurdert og avklart. 

 Ressursfordelingsmodell skal være valgt.  

 Sentrale rutiner, reglementer og forskrifter skal være utarbeidet.  

 Ansattes rettigheter på alle nivå, skal ivaretas i arbeidet med å løse utfordringer av 

personalmessig karakter ved dannelsen av ny organisasjon. Problemstillinger 

videreformidles til gruppe personal.  

 Synergieffekter ved sammenslåingen skal synliggjøres.  

 IKT- infrastruktur og fagsystemer skal være samordnet, og sammenslåingen skal søke 

utvikling og forbedring av digitale løsninger for den kommunale organisasjon, og 

overfor innbyggerne.  

 Føringene gitt gjennom den politiske plattformen for kommunesammenslåingen, som 

framkommer i vedlegget til søknaden for kommunesammenslåing, skal ivaretas.  
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5.4 Problemstilling 1 

I HVILKEN GRAD SIKRER KOMMUNEN SOM SKOLEEIER AT 

SKOLEN ARBEIDER SYSTEMATISK MED Å SIKRE ET GODT 

LÆRINGSMILJØ FOR ELEVENE 
 

5.4.1 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er hentet fra:  

 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-

07-17-61.  

 Veileder om kravet til skoleeiers ”forsvarlig system” i henhold til opplæringsloven § 

13-10.  

 Rundskriv 4-2014, Utdanningsdirektoratet - Systemrettet arbeid etter 

opplæringslovens § 9 a. 

 

I opplæringsloven § 9a står det at skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk 

arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene. Skoleledelsen har ansvaret for den 

daglige gjennomføringen av opplæringsloven § 9a. Skoleeier skal ha et forsvarlig system 

(§13-10) som vurderer om kravene i opplæringsloven blir oppfylte i egen kommune/fylke, og 

skal sette i verk tiltak for å rette opp avvik der hvor loven ikke følges, eks. praktiseringen av 

kap. 9a på en skole. Som en del av oppfølgingsansvaret har kommunen/fylkeskommune og 

skoleeier for privat skole fra 2009 også ansvar for å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

grunnopplæringen.  

 

Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes læringsmiljø blir oppfylt, men 

samtidig har skoleeier ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. Skoleeiers 

forsvarlige system har to elementer, jamfør rundskriv 4-2014 fra Utdanningsdirektoratet. Det 

forsvarlige systemet skal for det første være egnet til å vurdere om kravene i opplæringsloven 

med forskrift er fulgt og for det andre følge opp resultatene fra disse vurderingene og 

nasjonale kvalitetsvurderinger. Skoleeier skal sikre at skolene har et system som gjør at barn, 

unge og foreldre har tillit til at skolen er et trygt sted å være, og at skolen følger tett opp 

dersom elevene opplever krenkelser/ mobbing.  

I Utdanningsdirektoratets veileder fremkommer det at følgende elementer bør inngå i 

skoleeiers forsvarlig system: 

 Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til 

regelverkets gjennomføring. 

 Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 

(eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen mellom de 

ulike ansvarsnivåene må være klargjort.  

 Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har 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 i virksomheten for rapporteringer og 

tilbakemeldinger. 
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 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 i virksomheten. 

Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig.  
 

Med utgangspunkt i skisserte kilder til revisjonskriterier vektlegger Vestfold 

kommunerevisjon at:  

 
 

1. Skoleeier (kommunen) skal ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i § 
9a opplæringslova med forskrifter blir oppfylt.  

2. Hof kommune må utarbeide en årlig tilstandsrapport om kvaliteten i 
grunnopplæringen.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø - 16/00125-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø : Forvaltningsrevisjon -Skole- Hof kommune

Forvaltningsrevisjon – Hof kommune- elevenes læringsmiljø.   

15 

5.4.2 Hof kommunes forsvarlige system  
 

Rådgiver skole og barnehage har jobbet med arbeidsoppgaver knyttet til skole og barnehage 

siden 2014. Disse to ansvarsområdene har også vært gjenstand for tilsyn på kort tid, noe som 

også har bidratt til økt arbeidspress for ansatte. En av oppgavene som ble startet opp av 

rådgiveren i 2014, har vært å bygge opp et forsvarlig system tilknyttet skoleeierrollen. 

Kommunen påpeker gjennom intervju at skolen har arbeidet godt med § 9a og har gode 

rutiner, selv om ikke det forsvarlige system etter § 13-10 har vært systematisk på plass i 

kommunen. Det er små forhold i kommunen, noe som har bidratt til en tett med dialog med 

skolen om blant annet skolemiljø.  Skolens dokumentasjon og rutiner for kap. 9a ble for 

eksempel etterspurt og gjennomgått av skoleeier våren 2015.  

 

Kommunens ledergruppe deltar hyppig i møter i grupper knyttet til kommunesammenslåing. I 

tilknytning til organisering av skole i ny kommune, er skoleeiers forsvarlige system og 

skoleeierrollen sentrale fokusområder for arbeidsgruppen. Gruppen har også poengtert at av 

kompetansebehov i ny organisasjon er det behov for kompetanseheving om skoleeierrollen. 

Fra høsten 2016 er rektor i Hof med på rektormøter i Holmestrand og rådgiver skole og 

barnehage deltar også ved behov. I dette samarbeidet har Hof videreutviklet skoleeiers 

forsvarlige system etter § 13-10. Revisjonen har fått tilsendt Hof kommune sin sjekkliste for 

skoleeiers forsvarlige system, som baserer seg på Holmestrand kommune sin sjekkliste 

”Skoleeiers forsvarlige system”. Sjekklisten er tilpasset til Hof i samarbeid med rektor og 

rådgiver skole og barnehage. I sjekklisten ”Forsvarlig system” fremkommer kapitel 9a i 

opplæringsloven under punkt 4 ”Elevenes skolemiljø”, punkt 6 ”Brukermedvirkning, råd og 

utvalg i skolen” og punkt 8 ”Enkeltvedtak etter forvaltningsloven”, se vedlegg 1 for nærmere 

presisering.  

 

Hof og Holmestrand har på felles økonomiplanseminar i september 2016, arbeidet med 

utarbeidelse av målbare mål for skolevirksomheten. Etter revisors forståelse har kommunen 

vurdert at man har et forbedringspotensial på dette området slik status er i dag. Hof kommune 

har egne mål i gjeldende økonomiplan 2016-2020, men disse er spesifikke for Hof skole og 

flere av målene er vanskelige å måle oppnåelsen på. Det presiseres at de to kommunene vil ha 

separate økonomiplaner i 2017, og vil utarbeide felles økonomiplan høsten 2017 for planen 

som skal gjelde i 2018.  
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5.4.3 Årlig tilstandsrapport 

  

Opplæringsloven § 13-10 fastsetter at kommunen som skoleeier plikter å utarbeide en årlig 

rapport om tilstanden innenfor grunnskoleopplæringen, samt at skoleeier v/kommunestyret 

drøfter rapporten. Den obligatoriske årlige tilstandsrapporten om skolen, baseres på funn fra 

Elevundersøkelsen. I tilstandsrapporten skal følgende læringsmiljøindekser belyses:   

 

 

 Støtte fra lærer 

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 

 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

 Andel av elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere.  
 

 
 

 

Hof kommune opplyser at de årlige elevundersøkelsene ikke blir finlest av skoleeier, men 

resultatene drøftes med skolen. Hvis undersøkelsene hadde vist dårlige resultater, hadde 

kommunen hatt mulighet til å ta tak i dette. Kommunen opplyser at de har en god dialog med 

skolen om hva bør med i tilstandsrapporten. I arbeidet med tilstandsrapporten benyttes de 

årlige elevundersøkelsene. Et av ansvarsområdene til rådgiver for skole og barnehage, har 

vært å utarbeide tilstandsrapportene. Rådgiveren startet med å utarbeide tilstandsrapporten for 

Hof skole høsten 2014, noe som ga god innsikt og oppfølging av hvordan skolen jobber blant 

annet med skolemiljøet og resultater. Tilstandsrapport for 2015 ble ikke prioritert på grunn av 

for mange oppgaver. Revisor har fått tilsendt utkastet til tilstandsrapport for 2016 som er 

godkjent av rådmannen. Det skal lages en politisk sak som skal behandles i Ungdommens 

kommunestyre 15. november 2016, utvalget for Helse, kultur og oppvekst 22. november og til 

slutt kommunestyret 13. desember.  
 

5.4.4 Revisors vurderinger 

 

I henhold til opplæringsloven § 13-10 skal skoleeier ha et forsvarlig system. Skoleeier står i 

utgangspunktet fritt til å utforme sitt eget system, men et forsvarlig system skal være egnet til 

å avdekke mangler i forhold til regelverket og skal sikre adekvate oppfølgingstiltak.  Revisor 

vurderer imidlertid at oppgavene ikke har vært forsømt, men kommunens forsvarlige system 

har ikke vært utformet i tilstrekkelig systematisk grad. Kommunen har kun en grunnskole, og 

etter revisors vurderinger vil behovet for en tydeligere rolle som skoleeier bli aktualisert hvis 

det hadde vært flere skoler i kommunen. Små forhold i kommunen gjør også at saker knyttet 

til skolemiljø er godt kjent av både skolen og skoleeier. I kjølvannet av forestående 

kommunesammenslåing har kommunen med inspirasjon fra Holmestrand kommunes 

forsvarlige system, også startet arbeidet med å skriftliggjøre sitt forsvarlige system.  

 

Etter revisors vurderinger vil skoleeierrollen videreutvikles i ny kommunestruktur. Etter det 

ble vedtatt at kommunene Hof, Holmestrand og Sande skal slå seg sammen, har det utviklet 

seg et enda tettere samarbeid mellom kommunene. Det er nedsatt arbeidsgrupper for 

kommunesammenslåing innen alle virksomhetsområdene, herunder skole. Med felles 
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administrativ skoleeier, har arbeidsgruppen fokusert på hvordan man kan samarbeide på tvers 

av kommunene i forhold til skoleområdet. Det er konkludert med at det blant annet er 

hensiktsmessig å ha felles rektormøter. Agenda på rektormøtene er blant annet å gjennomgå 

sjekklisten i forhold til skoleeiers forsvarlige system. Dette har bidratt til at Hof kommunes 

forsvarlige system har blitt videreutviklet.  
 

 

5.4.5 Revisors hovedkonklusjon   
 

Revisors hovedkonklusjon er at Hof kommune som skoleeier ikke i tilstrekkelig grad kan 

dokumentere at de har hatt et forsvarlig system i henhold til opplæringslova § 13-10.  Revisor 

vil understreke at selv om skoleeier ikke kan vise til et systematisk utviklet forsvarlig system, 

har kommunen likevel hatt en tett dialog med skolen. Revisor vil også understreke 

betydningen av at kommunen utarbeider de lovpålagte årlige tilstandsrapportene. Revisor 

konkluderer også med at det er behov for videreutvikling av rollen som skoleeier, noe som 

kommunen også kan vise til i arbeidet med forestående kommunesammenslåingen.   
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5.5 Problemstilling 2 

I HVILKEN GRAD DRIVER SKOLEN ET SYSTEMATISK OG 
KONTINUERLIG ARBEID FOR Å SIKRE ET GODT LÆRINGSMILJØ 
FOR ELEVENE?  
 

5.5.1 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriteriene er hentet fra:  

 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-

07-17-61.  

 Rundskriv Udir-2-2010: Retten til et godt psykososialt miljø.  

 Rundskriv Utdanningsdirektoratet 4-2014- Systemrettet arbeid etter opplæringslovens  

§ 9 a.  
 

Av opplæringslovens § 9a-1 fremkommer det overordnede kravet til elevenes skolemiljø 

frem:  

 

”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” 

 

Retten gjelder i undervisningssituasjonen, på skoleområdene, på skoleturer og skoleveien. 

Dette er nærmere presisert i opplæringslovens §§ 9a-2 (krav til det fysiske miljøet) og 9a-3 

(krav til det psykososiale miljøet). I opplæringslova § 9a-4 står det videre beskrevet at skolen 

skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane (internkontroll). Elevdeltakelse i skolemiljøet er beskrevet i § 9a-5, 

hvor det poengteres at elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det 

systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Informasjonsplikt og uttalerett 

er beskrevet i § 9a-6 og innebefatter at ulike utvalg, elevrådet og foreldrerådet skal holdes 

løpende oppdatert om alle forhold som er av vesentlig betydning for skolemiljøet. Retten til et 

godt psykososialt miljø blir utdypet i Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2010. Her 

fremheves:  

 

 Elevenes individuelle rett til et godt psykososialt miljø.  

 Skolens handlingsplikt til å sikre at enkeltelevens rett oppfylles.  

 Elevenes/ foreldrenes rett til å be om tiltak og skolens saksbehandling.  

 

I tillegg til å arbeide individrettet, skal skolen også arbeide systemrettet for å sikre et godt 

skolemiljø. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 4-2014 gjennomgås kravene til skolens 

systemrettede arbeid etter opplæringsloven kapittel 9 a. I rundskrivet fremheves:  

 

 Skolens ansvar for å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og 

sikkerhet. Dette oppnås ved at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å sikre 

et godt miljø hvor problemer oppdages og tas hånd om i tide.  

 Involvering av elever og brukerorgan. En viktig del av det systematiske 

skolemiljøarbeidet er involveringen av elevene og brukerorgan ved skolen.  
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Hensikten med det systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at 

skolen jobber kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages 

og håndteres i tide. Skolene avgjør selv hvordan de organiserer arbeidet med internkontroll 

etter kapittel 9a så lenge de kan påvise at de har et system og at dette brukes for å vurdere om 

kravene i kapittel 9a er oppfylt og følger opp resultatene fra disse vurderingene. Skoleledelsen 

har ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens systematiske arbeid. Skolens ledelse ved 

rektor skal følge med og har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og 

planmessig. 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte, har revisor utledet følgende revisjonskriterier:  

 

 

1.  Skolen må oppfylle kravene etter opplæringsloven § 9a om elevenes 

skolemiljø.  

2. Skolen må vise til at de arbeider både systemrettet og individrettet etter 

opplæringslovens § 9a.  
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5.5.2 Skolens arbeid med det fysiske miljøet - oppl. § 9a-2 

 

I opplæringslovens § 9a-2 beskrives krav til det fysiske miljøet. Det understrekes at skolen 

skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det tas hensyns til elevenes sikkerhet, 

helse, trivsel og læring. Dette betyr at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige 

normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Kan det påvises eventuelle avvik fra 

disse normene, må skolen dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillende påvirkning for 

elevenes helse, miljø og sikkerhet. Alle elever har også rett til en arbeidsplass som er tilpasset 

den enkeltes behov, og skolen skal tilrettelegge for elever med funksjonsnedsettelser.   

 

I henhold til kommunens virksomhetsplaner fremheves at skolen i all hovedsak har flotte og 

hensiktsmessige lokaler. Ledelsen viser til at skolen har arbeidet systematisk med det fysiske 

miljøet over flere år og har hatt flere kontroller vedrørende HMS- krav. Skolen har jobbet 

mye med å tilrettelegge det fysiske miljøet og det påpekes at det er har vært få problemer etter 

rehabiliteringen i 2006.  

For ivaretakelse av elevenes fysiske miljø har skolen utarbeidet planen ”HMS-arbeid på Hof 

skole”.
3
 I denne planen har skolen samlet oversikt over mål, kartlegging, planer, rutiner og 

internkontroll. Av planen og intervjuer fremkommer det at skolen har utarbeidet rutiner for 

vedlikehold av bygningsmassen. Av planen fremkommer det at skolen har etablert et 

internkontrollsystem, satt det i drift og gitt opplæring i internkontrollarbeidet.  Skriftlige 

rutiner er jevnlig oppdatert og lagt inn i kommunens kvalitetssystem Compilo. Det er også 

utarbeidet et årshjul, hvor rektor og øvrige ressurspersoner ved skolen er satt opp som 

ansvarlige for en rekke aktiviteter knyttet til internkontrollen. Skolen har også utarbeidet 

rapporteringsrutiner ved avvik, hvor det er beskrevet hvilke skjemaer som skal fylles ut og 

hvem som er ansvarlig for oppfølging. I planen forefinnes også en detaljert oversikt over 

hvilke områder som innbefattes av internkontrollen, hvor det også vises til at rutiner for de 

enkelte områdene finnes på kommunens intranett.  

 

Revisor spurte både undervisningspersonell og FAU- representantene om skolens 

tilrettelegging for et fysisk godt arbeidsmiljø for elevene. Tabellene under viser 

svarfordelingene blant undervisningspersonell/ SFO og FAU:    

 

Tabell 3: I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt 

arbeidsmiljø for elevene?N=49 (skole og SFO) 

 

 

 

                                                        
3 Planen er utarbeidet av verneombud og rektor i januar 2014 og revidert i 2015 og 2016.  



3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø - 16/00125-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø : Forvaltningsrevisjon -Skole- Hof kommune

Forvaltningsrevisjon – Hof kommune- elevenes læringsmiljø.   

21 

Tabell 4: I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt 

arbeidsmiljø for elevene?N=9 (FAU)  

 

 

Svarfordelingene viser at ingen av respondentene mener at skolen i liten/ svært liten grad har 

tilrettelagt for fysisk godt arbeidsmiljø. Skolens ansatte er mer positive, da kun 10 % har svart 

at skolen til en viss grad har tilrettelagt for dette. 44 % av FAU- representantene hadde krysset 

av for tilsvarende svaralternativ.  

5.5.3 Det psykososiale arbeidet – oppl. § 9a-3 

 

Skolen skal i henhold til opplæringsloven, § 9a-3:  

 

 

 Arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø 

 Ansatte i skolen skal ved mistanke om at elev blir utsatt for krenkende ord eller 

handlinger, undersøke saken og varsle skoleledelsen og ved behov gripe direkte inn 

selv.  

 Hvis en elev eller foreldre ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, skal 

skolen snarest mulig behandle saken etter enkeltvedtak i forvaltningslova.  

 

 

En sentral kilde for vurderinger av det psykososiale miljøet, er de årlige elevundersøkelsene 

som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.  Funn fra elevundersøkelsene på 7. og 10. trinn 

forefinnes på Utdanningsdirektoratets nettsider
4
.  Se vedlegg fire for revisors oppsummering 

av indikatorer og presiseringer under temaet ”Læringsmiljø”.  

 

Foreldrenes tilbakemeldinger er sentralt for å utvikle et godt skolemiljø. Elevundersøkelsene 

på 7. og 10. trinn er obligatoriske. Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet en frivillig 

foreldreundersøkelse, hvor de ulike spørsmålene tar for seg en rekke temaer som gjelder 

trivsel, læring og samarbeid hjem- skole. Den nettbaserte undersøkelsen kan besvares av 

foresatte med barn på 1. trinn til og med Vg1 og kan gjennomføres både på våren og høsten. 

Undersøkelsen kan bestilles av rektor eller skoleeier, og kan gjennomføres på den enkelte 

skole.   

 

                                                        
4 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen-deltakelse/hof-

skole?enhetsid=975268799&vurderingsomrade=6&underomrade=7&skoletype=0&utdanningstype=--

&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1&trinn=7&periode=2015-

2016&orgAggr=O&fordeling=2&artikkelvisning=False 
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Funn fra 7. og 10. trinn – 2014/15 og 2015/16.  
 

I undersøkelsen blir elevene bedt om å gradere svarene sine ut fra en skala fra 1-5. Høy verdi 

betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt og andel 

elever som opplever mobbing som viser andelen elever (prosent). 
 
Tabell 5: Indikatorer og nøkkeltall.  

Vestfold fylke (offentlige skoler) og Hof kommune. 
Periode: 2014-15 og 2015-16 

 

Indikatorer 

Trinn 7 

Vestfold 
2014-15 

Trinn 7 

Hof 
2014-15 

Trinn 7 

Vestfold 
2015-16 

Trinn 7 

Hof 
2015-16   

Læringskultur 4,1 4,0 4,1 4,3   

Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,9 3,9 4,3   

Faglig utfordring 4,1 4,2 4,1 4,3   

Felles regler 4,4 4,3 4,3 4,5   

Trivsel 4,4 4,1 4,4 4,5   

Mestring 4,1 4,0 4,1 4,1   

Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,6   

Motivasjon 4,0 3,7 4,0 4,3   

Vurdering for læring 4,1 4,1 4,0 4,2   

Støtte hjemmefra 4,4 4,2 4,5 4,6   

Mobbing på skolen 1,2 1,5 1,2 1,3   
 

Tabellen for 7. trinn viser;  

 

 Hof skole har for 7. trinn hatt en positiv utvikling på flere områder fra 2014/15 til 

2015/16.  

 Spesielt tallene for 2015/16 viser at Hof skole scorer i gjennomsnitt likt eller høyere 

enn gjennomsnittet for Vestfold samlet.  

 Sammenlignet med Vestfold samlet har Hof kommune på 7. trinn hatt en noe høyere 

andel elever som opplever mobbing.  
 
Tabell 6: Indikatorer og nøkkeltall.  

Vestfold fylke (offentlige skoler) og Hof kommune 
Periode: 2014-15 og 2015-16 

 

Indikatorer 

Trinn 10 

Vestfold 
2014-15 

Trinn 10 

Hof 
2014-15 

Trinn 10 

Vestfold 
2015-16 

Trinn 10 

Hof 
2015-16   

Læringskultur 3,8 4,1 3,7 3,9   

Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,6 3,3 3,6   

Faglig utfordring 4,2 4,3 4,2 4,5   

Felles regler 3,9 4,1 3,9 4,0   

Trivsel 4,2 4,0 4,2 4,3   

Mestring 4,0 3,8 3,9 3,9   

Støtte fra lærerne 4,0 4,1 3,9 4,1   

Motivasjon 3,6 3,4 3,5 3,7   

Vurdering for læring 3,3 3,4 3,2 3,4   

Støtte hjemmefra 4,0 4,0 4,0 3,9   

Mobbing på skolen 1,2 1,2 1,2 1,2   
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Tabellen for 10. trinn viser;  

 

 Det har vært noen endringer for scoren til Hof skole i den aktuelle tidsperioden, i både 

positiv og negativ retning for skolen.  

 For 10. trinn viser også tallene at Hof skole scorer i all hovedsak gjennomsnittelig likt 

eller bedre enn for Vestfold samlet.  

 Hof kommune har lik score som Vestfold når det gjelder andel elever som gir uttrykk 

for at de har opplevd mobbing.   

 

Sammenstilles tallene fra Hof skole for 7. og 10. trinn, får vi følgende oppsummering:  

 
Tabell 7: Indikatorer og nøkkeltall.  
Hof skole 

Periode: 2014-15 og 2015-16 
 

Indikatorer 
Trinn 7 
Hof 

2014-15 

Trinn 10 
Hof 

2014-15 

Trinn 7 
Hof 

2015-16 

Trinn 10 
Hof 

2015-16   

Læringskultur 4,1 4,1 4,3 3,9   

Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,6 4,3 3,6   

Faglig utfordring 4,1 4,3 4,3 4,5   

Felles regler 4,4 4,1 4,5 4,0   

Trivsel 4,4 4,0 4,5 4,3   

Mestring 4,1 3,8 4,1 3,9   

Støtte fra lærerne 4,5 4,1 4,6 4,1   

Motivasjon 4,0 3,4 4,3 3,7   

Vurdering for læring 4,1 3,4 4,2 3,4   

Støtte hjemmefra 4,4 4,0 4,6 3,9   

Mobbing på skolen 1,5 1,2 1,3 1,2   

 

Tabellen for 7. og 10. trinn viser:  

 

 I året 2014-15 og 2015-16 har 7. trinn hatt høyere score på de aller fleste indikatorene 

enn for 10. trinn.  

 For 7. trinn har det på de aller fleste områdene vært en positiv utvikling, hvor 

eksempelvis elevdemokrati og medvirkning har gått fra en score på 3,9 til 4,3.  

 Det har også i perioden vært en positiv utvikling for en rekke av indikatorene på 10. 

trinn. Motivasjon er en av indikatorene som for 10. trinn har gått fra 3.4 til 3.7. 

Elevdemokrati og medvirkning har ikke hatt den samme positive utviklingen for 10. 

trinn, som for 7. trinn. Her er scoren holdt seg på 3,6 i perioden. Selv om dette er en 

forholdsvis lav score, vil revisor også påpeke at Hof scorer noe bedre på denne 

indikatoren enn gjennomsnittet for Vestfold.  
 

Skolen kan selv velge om de vil gjennomføre på flere trinn. Hof kommune har et omfattende 

datagrunnlag, da skolen har valgt å gjennomføre undersøkelsen fra 5. til 10. trinn, og ikke kun 

for det obligatoriske 7. og 10. trinn. Teamene får hvert sitt sett med data fra sitt trinn og det 

kan være ganske store forskjeller fra trinn til trinn. Hvert trinn analyserer undersøkelsen og 

treffer tiltak etter hva de ser. Selve undersøkelsen er anonym, og teamene kan ikke se hvem 

som har svart hva. Ettersom man kan se resultater trinnvis, vil dette kunne gi indikasjoner på 
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hvem det kan gjelde hvis noen har oppgitt at de eksempelvis har vært utsatt for mobbing, noe 

som muliggjør en tettere oppfølging.   

 

Revisor ønsket med spørreundersøkelsene å rette fokus på om respondentene oppfattet at 

skolen hadde en felles forståelse av hva som er krenkende ord og oppfatninger, og om 

skoleledelsen hadde god kjennskap til elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet. Se 

tabell 8 for svarfordeling på disse områdene:  

 

Tabell 8: Undervisningspersonell/ SFO/ FAU – skolens felles forståelse og iverksettelse 

av tiltak basert på kjennskap til elevenes psykososiale miljø.  
Påstand Helt 

uenig 

Delvis 

uenig 

Delvis 

enig 

Helt 

enig 

Vet ikke  Totalt 

Skolen har felles forståelse av hva som 

er krenkende ord og handlinger 

-- 4 %  

 

19 %  

 

75 %  

 

2 %  

 

 100 % 

(N=48) 

Det er mitt inntrykk at skolen har 

felles forståelse av hva som er 

krenkende ord og handlinger 

-- -- 56 % 44 % -- 100 % 

(N= 9) 

Mitt inntrykk er at skoleledelsen 
iverksetter gode tiltak når det avdekkes 

at en eller flere elevers rett til et godt 

psykososialt miljø ikke er blitt ivaretatt. 

-- 2 % 20 % 71 % 6 %  100 % 
(N=49) 

Skoleledelsen iverksetter gode tiltak 

basert på kjennskapen til hvordan 

elevene opplever det psykososiale 

miljøet 

-- 11 % 33 % 22 % 33 % 100 % 

(N= 9) 

Tabellen viser at nesten samtlige av undervisningspersonell/ SFO er delvis enig/ helt enig i at 

skolen har en felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. Dette samsvarer 

også med svarfordelingen fra FAU- representantene. Undervisningspersonell/ SFO har også 

en oppfatning av at skoleledelsen iverksetter gode tiltak basert på kjennskapen til hvordan 

elevene opplever det psykososiale miljøet. Ettersom det er så få respondenter i FAU-gruppen, 

skal revisor være forsiktig med på tolke disse svarene, men svarfordelingen kan tyde på at 

gruppen var usikker på hvorvidt skoleledelsen iverksetter gode tiltak basert på kjennskapen til 

det psykososiale miljøet.  

 

I spørreundersøkelsene var det også åpne felt hvor respondentene kunne besvare med egne 

ord. Aktuelle momenter som respondentene vektla var:   

 

 Det kunne være flere situasjoner som var utenfor de ansattes kontroll, som for 

eksempel i friminutter og gymgarderoben.  

 Mulig å reagere mer på språkbruk - og det kan være vanskelig å sortere ut hva som 

kan oppfattes som krenkende i forbifarten.  

 Det er en lav terskel for å melde fra om spørsmål og bekymringer og det er en tett 

kontakt mellom lærere, inspektører og rektor.  

 

Ettersom skolen har en plikt til å undersøke forholdet ved mistanke eller informasjon om at en 

elev er blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger, ønsket revisjonen å kartlegge hvordan 

undervisningspersonalet og SFO var kjent med dette.  
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Tabell 9: Undervisningspersonell/ SFO/  – skolens arbeid rettet mot den enkelte elev 

 
Påstand Helt 

uenig 

Delvis 

uenig 

Delvis 

enig 

Helt 

enig 

Vet ikke  Totalt 

Jeg er godt kjent med min plikt til å 

undersøke forholdet hvis jeg har 

mistanke om eller informasjon om at en 

elev har blitt utsatt for krenkende ord 

eller handlinger.  

-- 2 % 6 %  92 % -- 100 % 

(N=49) 

Jeg er godt kjent med hvordan jeg skal 
gripe inn i situasjoner hvor elever har 

blitt utsatt for krenkende ord eller 

handlinger.   

2 % 4 %  16 % 78 % -- 100 % 
(N=49) 

Ved mistanke eller informasjon om at 

en elev er blitt utsatt for krenkende ord 

og handlinger, er mitt inntrykk at 

skolen alltid undersøker de faktiske 

forholdene nærmere.  

-- 4 % 16 % 78 % 2 % 100 % 

(N=49) 

 
 

Svarfordelingen gir uttrykk for at respondentene er godt kjent med både sine egne og skolens 

plikter til å gripe inn ved mistanke om at en elev har blitt utsatt for krenkende ord eller 

handlinger. Det forholdet som respondentene uttrykker mest usikkerhet over er hvorvidt 

skoleledelsen iverksetter gode tiltak når det avdekkes at en eller flere elevers rett til et godt 

psykososialt miljø ikke er blitt ivaretatt.  

 
Når en elev eller foreldrene ber om tiltak fra skolens side, skal rektor fatte et skriftlig vedtak 

med forslag til tiltak. Dette står i opplæringsloven § 9a-3. Skolen skal legge elevens 

subjektive opplevelse av sin situasjon til grunn for å undersøke, handle og fatte vedtak. 

Dersom rektor ikke løser saken innen rimelig tid, så kan foreldre og elever klage til 

Fylkesmannen. Elevene som er involvert er å anse som parter i saken, og foreldre kan kreve 

informasjon om hvordan saken blir fulgt opp fra skolens side. 

 

Følgende tabell gjengir antall vedtak som er fattet på Hof skole basert på henvendelser fra 

elev eller foreldre som har bedt om tiltak i henhold til opplæringslovens § 9a-3.  

 

Tabell 10: Hof skole: antall vedtak som er fattet etter opplæringslovens § 9a-3 

      

2016/ 17  

per oktober 2016 

2015/16 2014/15 2013/14 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Skolen har utarbeidet en egen mal med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets mal for 

utarbeidelse av vedtakene. Her er det beskrevet de ulike aspektene som enkeltvedtaket skal 

inneholde. Selv om det tas utgangspunkt i denne malen, fremheves det også at ingen vedtak er 

like ettersom ingen saker er like. Skolen har også utarbeidet et kvalitetsikringsskjema for 

forvaltning av § 9a-3 (mobbing).  

 

I vedtakene opplyses det også at vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  Det 

er rektor på skolen som skal motta klagen, med kopi til Fylkesmannen. Dersom ikke skolen er 

enig i klagen, blir den sendt til Fylkesmannen som endelig klageinstans. Revisor har vært i 
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kontakt med Fylkesmannen i Vestfold som opplyser at de har hatt følgende antall klagesaker i 

Vestfold i perioden 2012-2015
5
:  

 

Tabell 11: Fylkesmannen: Klagesaker i Vestfold etter opplæringslovens § 9a-3 

 

2012 2013 2014 2015 

4 5 7 14 

 
I perioden 2013-2016 opplyser Hof skole at det er kun en klagesak som har gått til 

Fylkesmannen. Denne saken er datert i 2013, og Fylkesmannens klagesaksbehandling tok 

stilling til om skolen hadde forholdt seg til klagers henstilling om tiltak. Klagen ble avvist av 

Fylkesmannen.  

 

I spørreundersøkelsene ble det belyst hvorvidt skolen informerer foreldrene om mulighetene 

for å be om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet:   

 

Tabell 12: Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 12 månedene informert foreldre 

eller elever om at de kan be om tiltak som angår det psykososiale miljøet? 
N=49 (Undervisningspersonell og SFO) 

 
 

 

 

Tabell 13: Har du fått informasjon fra skolen om at du som foreldre kan be om tiltak som 

angår det psykososiale miljøet?  
N= 9 (FAU) 

 
 

Svarfordelingen viser at det er kun en av FAU- representantene som mente å ha fått 

informasjon om at foreldre kan ba om tiltak som angår det psykososiale miljøet. Det var kun 

31 % av undervisningspersonalet som i løpet av de siste 12 månedene hadde informert om 

denne muligheten, mens 69 % ikke hadde opplyst om dette i aktuell periode. Revisor 

registrerer at på skolens hjemmeside er det under fanen ”læringsmiljø” lagt ut planen som 

omhandler skolens arbeid med læringsmiljø. Her er det blant annet beskrevet foreldrenes og 

elevenes rettigheter knyttet til å be om tiltak som omhandler læringsmiljøet.  
 

                                                        
5 Revisor fikk oppgitt at Fylkesmannen per oktober 2016 ikke har oversikt over antall klager i 2016 enda.  
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5.5.4 Systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og sikkerhet- 
oppl. § 9a-4 
 

I henhold til oppl. § 9a-4 skal skolen drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme 

helse, miljø og sikkerhet til elevene. Dette arbeidet skal gjelde for både det fysiske og det 

psykososiale miljøet.  

Hof skole har utarbeidet en overordnet plan 
6
som viser en samlet oversikt over mål, planer og 

rutiner for å fremme et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Planen finnes også på skolens internettsider. Formålet med planen er å ivareta det 

forebyggende og systematiske arbeidet knyttet til elevenes læringsmiljø, og planen beskriver:  

 Forebyggende og holdningsskapende arbeid 

 Metoder og rutiner for å avdekke at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger 

 Håndtering og sanksjoner 

 Kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid.  

Skolen understreker at det er den enkeltes elevs subjektive opplevelse av å bli krenket som er 

utgangspunktet for skolens håndtering av opplæringsloven § 9a. I planen vektlegges at:  

 det skal arbeides kontinuerlig, systematisk og over tid med elevenes skolemiljø  

 skolen, elevene og foresatte samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende 

arbeidet  

 tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord 

og handlinger  

 alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn 

dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd  

 at lokale tiltak og evne til kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for at arbeidet 

skal lykkes 

 

Det vises til skolens ordensreglement i forbindelse med sanksjoner skolen bruker overfor 

elever som utøver krenkende ord og handlinger. Skolen har hatt to ordensreglement- ett for 

barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet.  Disse reglementene ble opphevet og erstattet av et 

felles reglement.  Dette ble vedtatt politisk i mai 2016 og trådte i kraft 1.8.2016.  Reglementet 

for orden og oppførsel beskriver hvilke tiltak som kan brukes ved brudd på reglene og 

framgangsmåten når slike saker skal behandles. I tillegg til det kommunale ordensreglementet 

kan skolen lage regler som er tilpasset barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det fremheves at 

skolens ordensreglement må sees i sammenheng med skolens handlingsplan mot mobbing. 

Handlingsplanen mot mobbing er utarbeidet i 2011 og skal sikre elevenes rettigheter etter 

opplæringslovens § 9a. I planen er det nevnt en rekke tiltak knyttet til det forebyggende 

arbeidet ved skolen, i tillegg til fokus på hvordan skolen skal avdekke mobbing og løse 

mobbesaker. Et overordnet prinsipp ved skolen er at problemer skal løses på lavest mulig 

nivå, men at hver lærer skal vite hvilke rutiner som gjelder. Det poengteres også at saker skal 

meldes videre og undersøkes hvis den enkelte lærer er usikker på forhold knyttet til elevenes 

skolemiljø.   

                                                        
6 Planen heter Alle elever har rett til et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. En 

samlet oversikt over mål, planer og rutiner.  
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I spørreundersøkelsene fokuserte revisor også på å få synspunkter på hvorvidt skolen har satt 

seg konkrete mål i arbeidet med å oppnå et godt psykososialt miljø for elevene. Tabell 14 

viser funn fra spørreundersøkelsene:  

Tabell 14: Undervisningspersonell/ SFO/ FAU – skolens konkrete mål for å oppnå et 

godt psykososialt miljø.  
Påstand Helt 

uenig 

Delvis 

uenig 

Delvis 

enig 

Helt 

enig 

Vet ikke  Totalt 

Skolen har konkrete mål i 

arbeidet med å oppnå et godt 

psykososialt miljø for elevene 

 

Skolen 

 

-- 4 % 25 % 65 % 6 % 100 % 

(N=48) 

FAU 11 % -- 33 % 44 % 11 % 100 % 
(N=9) 

 

Hovedvekten av respondentene var delvis enig/ helt enig i at skolen hadde satt konkrete mål i 

arbeidet med å oppnå et godt psykososialt miljø for elevene.  

5.5.5 Elevdeltakelse, informasjonsplikt og uttalerett, oppl. § § 9a-5 
og 9a-6 og kapittel 11.  

 
Skolen skal sørge for at foreldre og elever blir engasjert i skolemiljøarbeidet. 

 

I kapittel 11 i opplæringslova blir de ulike organene for brukermedvirkning beskrevet. Skolen 

skal ha:  
 

 

 Samarbeidsutvalg – kan uttale seg om alle saker som vedrører skolen (to representanter 

for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to 

for kommunen)  

 Skolemiljøutvalg – skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt 

del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø (elevene, foreldrerådet, ansatte, skoleledelsen 

og kommunen skal være representerte).  

 Elevrådet- ved hver grunnskole skal det for årstrinn 5-7 og for årsttrinn 8-10 være elevråd 

med representanter for elevene. Et medlem fra undervisningspersonalet skal ha som 

oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet.  

 Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i skolen, og rådet velger et 

arbeidsutvalg (FAU).  

 

 

Revisor får tilbakemelding fra Hof skole om at benevnelsen foreldreråd brukes lite, da dette 

egentlig alle foreldre representert i et foreldremøte. De velger så sine representanter til FAU 

(foreldrenes arbeidsutvalg). Skolen har etablert samarbeidsutvalg (SU) og et skolemiljøutvalg 

(SMU). Ved møter innkalles SU og SMU samtidig, men det er flere som sitter i SMU 

ettersom elever og foreldre skal være i flertall. Saker som behandles i SMU tas først, så går 

ekstra representantene og deretter behandles det som hører hjemme i SU.  
 

Revisjonen ønsket å kartlegge undervisningspersonalets/ SFO/ FAU sine betraktninger om 

hvordan de syntes de ulike rådene/ utvalgene fungerte:  
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Tabell 15: Undervisningspersonell/ SFO/  – vurderinger om råd/ utvalg 

 
I hvilken grad synes du at skolen har 

et velfungerende:  

Svært 

liten 

grad 

Liten 

grad 

Til en 

viss 

grad 

Stor 

grad 

Svært 

stor 

grad  

Vet 

ikke 

Total 

Elevråd -- -- --  57 % 32 % 11 % 

 

100 % 

(N=47) 

Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU) -- -- 12,5 % 35 % 10 % 42 % 

 

100 % 

(N=48) 

Samarbeidsutvalg (SU) -- -- 8 % 25 % 8 % 58 % 

 

100 % 

(N=48) 

Skolemiljøutvalg (SMU) -- -- 6 % 21 % 4 % 69 % 
 

100 % 
(N=48) 

 

 

Tabell 16: FAU – vurderinger om råd/ utvalg 

 
I hvilken grad synes du at skolen har 

et velfungerende:  

Svært 

liten 

grad 

Liten 

grad 

Til en 

viss 

grad 

Stor 

grad 

Svært 

stor 

grad  

Vet 

ikke 

Total 

Elevråd -- -- 33 %  44 % -- 22 % 

 

100 % 

(N=9) 

Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU) -- -- 33 % 56 % 11 % -- 

 

100 % 

(N=9) 

Samarbeidsutvalg (SU) -- -- 33 % 22 % -- 44 % 

 

100 % 

(N=9) 

Skolemiljøutvalg (SMU) -- -- 44 % 11 % -- 44 % 

 

100 % 

(N=9) 

 

Tabell 15 og 16 viser at en forholdsvis stor andel av respondentene ikke hadde tilstrekkelig 

kunnskap for å vurdere hvorvidt de ulike rådene/ utvalgene var velfungerende. Personalet har 

gitt uttrykk for at de vurderer at elevrådene er velfungerende. FAU- representantene mente i 

all hovedsak at FAU og elevrådet var velfungerende.  
 

5.5.6 Revisors vurderinger 
 

Skolens oppfyllelse av kravene i opplæringslovens § 9 a.  
 

Opplæringsloven har et generelt krav om at alle elevene skal ha rett til et godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Revisor har med utgangspunkt i 

opplæringslovens krav om elevenes skolemiljø, sett nærmere på ulike aspekter ved skolens 

arbeid. Skolen kan vise til overordnede planer, rutiner og internkontroll på områder som 

berører elevenes fysiske og psykososiale miljø, og revisors overordnede konklusjon er at 

skolen kan vise til et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et godt læringsmiljø for 

elevene.  

 

Skolens systemrettede og individrettede arbeid.  
 

For å sikre et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, poengteres det fra 

Utdanningsdirektoratet at skolen må jobbe både med det generelle og forbyggende arbeidet, i 
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tillegg til det individuelt rettede arbeidet. Etter revisors vurderinger kan skolen på flere 

områder vise at de arbeider både forebyggende og individuelt. Etter revisors vurderinger er 

flere aspekter sentrale i skolens forebyggende og individrettede arbeid:  

 

 Skoleledelsens kjennskap til elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet. 

(Opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4) 

 

Skoleledelsen må gi føringer og ha oppfølging.  Føringene må angi hvem som skal sette i verk 

tiltak, hvordan og når det skal gjøres. Tiltakene må være særlig rettet mot områder der 

kartleggingen viser at elevene opplever at skolemiljøet er tilfredsstillende, eller på områder 

hvor skolen ønsker å forbedre skolemiljøet ytterligere (opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4). Ved 

å gjennomføre elevundersøkelsene på flere trinn, har Hof skole sikret seg et omfattende 

datagrunnlag om elevenes vurderinger av skolemiljøet. Selv om undersøkelsen er anonym, får 

hvert av arbeidsteamene på skolen data fra sitt trinn. Dette muliggjør at aktuelle tiltak kan 

settes inn ved behov.  

 

Det er skolens ansvar å sørge for at foreldre og elever blir engasjert i skolemiljøarbeidet. 

Skolen kan vise til at de har opprettet de lovpålagte utvalgene og rådene (FAU, 

skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg, elevråd). Spørreundersøkelsen gir uttrykk for at det er få 

FAU- representanter som har fått informasjon om deres rett til å be om tiltak som angår det 

psykososiale miljøet. Det er også en hovedvekt av undervisningspersonalet/ SFO som har 

oppgitt at de ikke har informert foreldre og elever om denne rettigheten. Revisor vil poengtere 

at skolen har oppfylt sin informasjonsplikt ved at det foreligger informasjon om denne 

rettigheten på skolens hjemmeside. 

 

En stor andel av respondentene oppgir at de ikke har kjennskap til hvorvidt de ulike rådene/ 

utvalgene fungerer på en tilfredsstillende måte. Utdanningsdirektoratet har i tillegg til de 

obligatoriske elevundersøkelsene, utarbeidet en frivilling nettbasert foreldreundersøkelse. Hof 

skole gjennomfører ikke den frivillige foreldreundersøkelsen. Revisor ser at det kan være en 

utfordring å få høy svarprosent på slike undersøkelser, noe som kan gi et dårlig grunnlag for å 

bruke resultatene i skoleutviklingen. Imidlertid har foreldrene en nøkkelrolle i utviklingen av 

et godt skolemiljø, og av den grunn oppfordrer Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 

at skoleeier tar i bruk dette verktøyet. FUG peker også på betydningen av skolen velger 

bevisst hvilke temabolker man ønsker å benytte i foreldreundersøkelsen, noe som fordrer en 

tett dialog mellom blant andre skoleledelse og tillitsvalgte. Ulike tiltak kan også bidra til å 

høyne svarprosenten, for eksempel ved at foreldrene får anledning til å besvare undersøkelsen 

rett i etterkant av konferansetime/ utviklingssamtale på skolen.  

 

 Skolens konkrete mål i arbeidet. (Opplæringsloven §§ 9a-1, 9a-3 og 9a-4) 

 

Skolen har gjennom sin overordnede plan utarbeidet en samlet oversikt over mål, planer og 

rutiner for å fremme et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Skolens hjemmeside gir også en god oversikt over skolens arbeid med skolemiljøet. 

Spørreundersøkelsene gir også støtte til at både FAU og ansatte ved skolen opplever at skolen 

har konkrete mål i arbeidet. Det er også utarbeidet et ordensreglement, som benyttes i 

forbindelse med sanksjoner overfor elever som utøver krenkende ord og handlinger.  
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 Skolens felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. 

(Opplæringsloven § 9a-3) 

 

Spørreundersøkelsene viser at nesten samtlige av undervisningspersonell/ SFO er delvis enig/ 

helt enig i at skolen har en felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. Dette 

samsvarer også med svarfordelingen fra FAU- representantene.  

 Skolens individrettete arbeid og skriftlige vedtak med forslag til tiltak ved behov 

 

Spørreundersøkelsen til ansatte gir uttrykk for at ansatte er godt kjent med sine plikter til å 

gripe inn ved mistanke om at en elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolen 

kan også vise til konkrete vedtak som er blitt fattet etter opplæringslovens § 9a-3. Kun en 

klagesak er blitt behandlet av Fylkesmannen i Vestfold i perioden 2013-2016, hvor klagen ble 

avvist.  

 

5.5.7 Revisors hovedkonklusjon   

Revisors hovedkonklusjon er at skolen oppfyller kravene etter opplæringsloven § 9a om 

elevenes skolemiljø.  Revisor konkluderer med at skolen arbeider både systemrettet og 

individrettet etter opplæringslovens § 9a for å sikre et godt skolemiljø, men at en 

hovedutfordring i arbeidet er å få foreldrenes tilbakemeldinger om læringsmiljøet.   
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6 REVISORS ANBEFALINGER 
 

 Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova 9 a bør videreutvikles og 

etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.  

 Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på 

grunnskoleopplæringen for politisk behandling.  

 Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og 

benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.  

 
 

 

 

Borre 1.12.2016  

Vestfold kommunerevisjon 
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7 RÅDMANNENS UTTALELSE 
 
  

Rådmannen er svært fornøyd med at revisjonen konstaterer at skolen oppfyller 

opplæringslovens paragraf 9a. 

 

Rådmannen vil sørge for at Hof kommune som del av en felles større kommune med 

Holmestrand fra 01.01.18, og med Sande fra 01.01.20, utarbeider/reviderer det felles 

forsvarlige system for at opplæringslovens krav oppfylles i den nye kommunen. 

Arbeidet vil skje i den sammenslåingsprosess som er i gang, og som for Hof kommunes 

vedkommende, vil avsluttes i løpet av 2017, da kommunen blir del av ”nye” Holmestrand 

kommune. 

  

Tilstandsrapport for skolen vil bli lagt fram for politisk behandling årlig, slik rutinene i ny 

kommune vil bli. 

  

Skolen vil vurdere hensiktsmessigheten av å benytte foreldreundersøkelser i arbeidet med å 

utvikle skolens læringsmiljø. 
 

 

 

Thor Smith Stickler 

Rådmann Hof og Holmestrand 
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8 Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Hof kommune- skoleeiers forsvarlige system 
 

 

Hof kommune: Skoleeiers forsvarlige system- skolemiljø 

 

4. Elevenes skolemiljø 
 Kontrollområde Lover Forskrift 

til oppl. 
Kommunens  
Praksis 

Henvisning til 
rutiner 

Ansvarlig OK 
Dato 
sign. 

4.1 Det fysiske miljøet  
 

oppl § 9-
5 og § 9a-
1, 
9a-2, 9a-
4 til 9a-7, 
§1-2, 
§ 8-1 

kap. 12 Skolen har rutiner i 
forhold til 
oppfølging av det 
fysiske miljøet for 
elevene. 
 
 

Sikkerhetskontroll 
Lekeplasskontroll 
Rutiner for 
sikkerhetskontroll 
av utstyr i /bruk 
av spesialrom 
Internkontroll 

Rådmann/ 
rektor 

 

4.2 Det psykososiale 
miljøet 

oppl §1-
2, §9a-1, 
§9a-3, §§ 
9a-4 til 
9a-7, §8-
1 

 Skolen har rutiner 
for å vurdere 
elevene sitt 
psykososiale miljø, 
behandler saker og 
setter inn tiltak når 
det er nødvendig. 

Elevundersøkelsen 
Skolens 
handlingsplan mot 
mobbing 
Ordens-
reglementet 

Rektor  

4.3 Ordensreglement oppl. 2-9 Kap.12 Ordensreglementet 
inneholder tiltak 
ved brudd på 
reglene om orden 
og oppførsel  

Ordens-
reglementet 
(politisk vedtatt) 

Rektor  

4.4 Bortvisning  
 

oppl § 2-
10 

 Ordensreglementet 
inneholder regler 
for bortvisning og 
skolen har rutiner 
for behandling av 
saker. 

Ordens-
reglementet 

Rektor  

4.5 Reklame  
 

oppl § 9-
6 

  Rutine for 
gjennomgang om 
forbudet med 
skolens personale.  

Rektor  
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Hof kommune: Skoleeiers forsvarlige system- brukermedvirkning, råd og utvalg i skolen 

 

6. Brukermedvirkning, råd og utvalg i skolen 
 Kontrollområde Lover Forskrift 

til oppl. 
Kommunens  
Praksis 

Henvisning til 
rutiner 

Ansvarlig OK 
Dat
o 
sign
. 

6.1 Elever  oppl 
§§ 1-
1,1-2, 
2-3, 5-
4, 
og 9a-
5 

oppl. kap. 
3, 
Læreplan-
verket for 
Kunnskaps
-løftet 

Elevene er representert 
i samarbeidsutvalget og 
skolemiljøutvalget 

Elevråd 
Deltakelse i 
SU/SMU 
Elevsamtaler 

Rektor  

6.2 Foreldresamarbeid oppl 
§§1-2, 
5-4 
§13-3 
d 

Oppl.kap.
3 
Læreplan-
verket 
For 
Kunnskaps
-løftet 

Alle skolene har rutiner 
for samarbeid skole - 
hjem 

Utviklingssamtal
er 
Foreldremøter 

Rektor/lære
r 

 

6.3 Samarbeidsutvalg  
 
 

oppl 
§§ 11-
1og 
11-7, 
§ 2-3, 
§ 9a-6 

 Alle skolene har eget 
samarbeidsutvalg 
sammensatt etter 
gjeldene regelverk. 

Møteplan/SU Rektor  

6.4 Skolemiljøutvalg oppl 
§§ 11-
1a og 
11-7 
og § 
9a-6 

 Alle skolene har eget 
skolemiljøutvalg 
sammensatt etter 
gjeldene regelverk. 

Møteplan Rektor  

6.5 Elevråd oppl 
§§ 11-
2 og 
11-7, 
§§ 9a-
5 og 
9a-6 

 Alle skolene har eget 
elevråd. 

Kontaktlærer for 
elevråd 
Møteplan 

Rektor  

6.6 Foreldreråd oppl 
§§ 11-
4 og 
11-7 
og 9a-
6 

 Skolen har rutiner for 
valg av 
foreldrekontakter og 
FAU 

Utvidet SU Rektor  

6.7 Skolemiljøreprese
ntant 

oppl § 
9a-5 

 Alle skolene har 
skolemiljørepresentant
er 
 

 Rektor  
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Hof kommune: Skoleeiers forsvarlige system- enkeltvedtak etter forvaltningsloven 

 

8. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven 
 Kontrollområde Lover Forskrif

t til 
oppl. 

Kommunens  
Praksis 

Henvisning til 
rutiner 

Ansvarlig OK 
Dat
o 
sign. 

8.1 
 
 

Bortvisning  
 

oppl § 
2-10, 
§ 15-
2, 
§ 4A-9 

§ 3-21 Skolen har et politisk 
vedtatt 
ordensreglement. 
Elever og foresatte 
blir informert om 
reglementet. 

Ordens-
reglementet 
Rutine for 
signatur fra 
foresatte. 

Rektor/lære
r 

 

8.2 Spesialundervisning oppl § 
5-1, jf 
§ 5-3, 
§4A-2, 
§15-2.  

 Skolen har 
kartleggingsrutiner 
for å avdekke behov 
for 
spesialundervisning. 
Kommunen har 
rutiner for å oppfylle 
retten til 
spesialundervisning. 

Rutiner 
spesialunder-
visning 
Div kartleggings-
verktøy 
Rutiner 
oppfølging av 
vedtak. 

Rektor  

8.3 
 

Tidligere/ utsatt  
skolestart 

oppl § 
2-1 
tredje 
ledd, 
§ 15-2 

 Kommunen har 
rutiner for 
behandling av 
søknader om spesielt 
tidlig eller sein 
skolestart. 

Prosedyre-
beskrivelse for 
utsatt og 
fremskutt 
skolestart. 

Rektor  

8.4 Inntak til nærskolen 
el. annen skole, 

oppl § 
8-1, § 
15-2 

   Rektor  

8.5 
 

Fritak for 
opplæringsplikt og 
aktiviteter med 
videre 

oppl § 
2-1 
fjerde 
ledd, 
§ 2-3a, 
og § 
15-2 

 Elever og foresatte 
blir informert om 
retten til fritak. 
 

Rutiner for fritak. 
 

Rektor  

8.6 Permisjon oppl 
§2-11, 
§ 15-2 

 Innvilelse/avslag på 
bakrunn av 
individuell 
behandling. 

Rutiner for 
søknad om 
fravær. 

Rektor  

8.7 
 
 
 

Særskilt 
språkopplæring 

oppl § 
2-8 

 
 
 
 

Skolen har rutiner for 
vurdering av behovet 
for tospråklig 
opplæring og 
behandling av 
søknader. 

 Rektor  

8.8 
 
 

Punktskiftsopplæring oppl § 
2-14, 
§ 15-2 

 Blinde og svaksynte 
blir informert om og 
får innfridd sine 
særskilte rettigheter. 

 Rektor  
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8.9 Tegnspråkopplæring  oppl § 
2-6, § 
15-2 

 Hørselshemmede og 
døve blir informert 
om og får innfridd 
sine særskilte 
rettigheter. 

 Rektor  

8.10 
 
 
 
 
 
 

Elevenes fysiske miljø 
 

oppl 
§9A-2, 
§15-2 

 Skolen har rutiner i 
forhold til oppfølging 
av det fysiske miljøet 
for elevene. 
 

Sikkerhetskontroll 
Lekeplasskontroll 
Rutiner for 
sikkerhetskontroll 
av utstyr i /bruk 
av spesialrom 
Internkontroll 
Enkeltvedtak 

Rektor  

8.11 
 
 
 
 
 

Elevenes psykososiale 
miljø 

oppl § 
9a-3, § 
15-2 

 Skolen har rutiner for 
å vurdere elevene 
sitt psykososiale 
miljø, behandler 
eventuelle saker og 
setter inn tiltak/fatte 
enkeltvedtak når det 
er nødvendig. 

Elevundersøkelse
r 
Skolens 
handlingsplan 
mot mobbing 
Ordensreglement 
Samarbeid 
hjem/skole 

Rektor  

8.12 
 

Inntak av voksne oppl § 
4A-1, 
§ 15-2 

 Voksenopplæringa 
har ansvar for 
inntaket. 

Rutiner i voksen-
opplæringen. 
 

Rektor  

8.13 
 

Standpunktskarakter oppl § 
15-2  

Kap.3, 
kap. 5 

Skolen har rutiner for 
føring av 
standpunktkaraktere
r 
 

Vurdering 
Enkeltvedtak 

Rektor  

8.14 
 

Avgangsprøva/eksam
en 

oppl § 
15-2  

Kap.3, 
kap. 5 

Skolen har rutiner for 
gjennomføring av 
eksamen 

PAS – eksamen 
(eksamen-
tjenesten)  
 
 
 

Rektor  

8.15 Skyss oppl § 
7-1, § 
7-3, § 
7-4, 
§ 4A-
7, § 
15-2 

 Elever  på 1. årstrinn 
med mer enn 2 km 
skolevei, og 2-10. 
årstrinn med mer 
enn 4 km får gratis 
skoleskyss. 
Funksjonshemmede 
og midlertidig skadde 
elever får gratis skyss 
og reisefølge/tilsyn 
ved ventetid 
uavhengig av 
skoleveiens lengde. 

Fylkeskommunalt 
system. 
Rutiner ved 
søknader. 

Rektor  

8.16 Andre vedtak  
 
 

oppl § 
15-2 

  
 

 Rektor  
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Vedlegg 2; Spørreskjema FAU 
 

 

1- I hvilken grad mener du det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver innenfor 

skolemiljøarbeidet ved skolen? 

 
 

2- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt arbeidsmiljø for 

elevene? 

 
3- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et godt psykososialt miljø for 

elevene? 
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4- Hvor enig/ uenig er du i følgende påstander? 

 

 
 

 

5- Har du fått informasjon fra skolen om at du som foreldre kan be om tiltak som angår 

det psykososiale miljøet? 
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6- I hvilken grad synes du at skolen har et velfungerende: 

 

 
 

 

7- I hvilken grad medvirker skolemiljøutvalget (SMU) til at de ansatte ved skolen, 

elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø? 
 

 
 

 

8- I hvilken grad synes du at skolen har sikret god elevmedvirkning for å trygge et godt 

skolemiljø? 
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9- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at foreldreutvalget (FAU) tas med i planleggingen 

og gjennomføringen av tiltak for å fremme et godt psykososialt miljø? 

 

 
 

 

10- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at samarbeidsutvalget (SU) blir løpende orientert 

om hendelser, planer og andre forhold som har vesentlig betydning for det psykososiale 

miljøet? 

 

 
 

 

11- Avslutningsvis ber vi deg om å ta stilling til følgende påstand: Hof skole 

kjennetegnes ved å ha et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
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Vedlegg 3; Spørreundersøkelse: undervisningspersonell og SFO 

 
 

1- I hvilken grad mener du det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver innenfor 

skolemiljøarbeidet ved skolen? 
 

 
 

2- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt arbeidsmiljø for 

elevene? 
 

 
 

3- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et godt psykososialt miljø for 

elevene? 
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4- I hvilken grad opplever du at skolen jevnlig vurderer om skolens system for å 

oppfylle kravene i opplæringsloven kapittel 9 a er tilstrekkelig implementert? 
 

 
 

 

5- Hvor enig/ uenig er du i følgende påstander? 
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6- Hvor uenig/ enig er du i følgende påstander?  
 

 
 

 

7- I hvilken grad griper de ansatte inn overfor elever som opplever krenkende ord eller 

handlinger? 
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8- I hvilken grad mener du at skoleledelsen følger opp varsling fra de ansatte om 

krenkende ord og handlinger? 
 

 

 
 

 

9- Har du fått informasjon fra skoleledelsen om at du som ansatt kan informere foreldre 

og elever om at de kan be om tiltak som angår det psykososiale miljøet? 
 

 
 

10- Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 12 månedene informert foreldre eller 

elver om at de kan be om tiltak som angår det psykososiale miljøet? 
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11- I hvilken grad synes du at skolen har et velfungerende: 

 

 
 

12- I hvilken grad medvirker skolemiljøutvalget (SMU) til at de ansatte ved skolen, 

elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø? 
 

 
 

13- I hvilken grad sikrer skoleledelsen av elevrådet blir løpende orientert om hendelser, 

planer og andre forhold som har vesentlig betydning for det psykososiale miljøet? 
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14- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at foreldreutvalget (FAU) så tidlig som mulig tas 

med i planleggingen og gjennomføringen av tiltak for å fremme et godt psykososialt 

miljø? 

 

 
 

 

15- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at samarbeidsutvalget (SU) blir løpende orientert 

om hendelser, planer og andre forhold som har vesentlig betydning for det psykososiale 

miljøet? 

 

16- Avslutningsvis ber vi deg om å ta stilling til følgende påstand: Hof skole 

kjennetegnes ved å ha et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
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Vedlegg 4; Elevundersøkelse - indikatorer og presiseringer/fokus 
 

 

Indikatorer 

 

Presiseringer/ fokus 

Læringskultur Det er god arbeidsro i timene 

I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 

Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 
Elevdemokrati og medvirkning Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet 

arbeid som tillitsvalgt? 

Hører skolen på elevenes forslag? 

Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i 

klassen/gruppa? 
Faglig utfordring Får du nok utfordringer på skolen? 

Felles regler Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? 

De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen 

De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter 

reglene. 
Trivsel Trives du på skolen? 

Mestring Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen 

hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 

Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte 

forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer? 

Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 
Støtte fra lærere Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 

Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 

Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? 

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god 

hjelp av lærerne 

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 
Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 

Hvor godt liker du skolearbeid? 

Jeg gleder meg til å gå på skolen 
Vurdering for læring Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 

Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt 

vurderes? 

Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 

Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 

Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal 

vurderes? 

Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 
Støtte hjemmefra Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen 

Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 

Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet 
Mobbing på skolen Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 
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9 Litteraturliste 
 

Lover og forskrifter 
 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-07-17-

61.  

 

Utdanningsdirektoratet: Veileder om kravet til skoleeiers ”forsvarlig system” i henhold til 

opplæringsloven § 13-10.  

 

Utdanningsdirektoratet: Rundskriv 4-2014: Systemrettet arbeid etter opplæringslovens § 9 a. 

 

Utdanningsdirektoratet: Rundskriv 2-2010: Retten til et godt psykososialt miljø. 

 

Interne dokumenter – Hof kommune 
 

Planen Alle elever har rett til et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. En samlet oversikt over mål, planer og rutiner.  

 

Forskrift om ordensreglement for Hof skole, vedtatt av Utvalg for helse, kultur og oppvekst 

(saksnummer 16/781) 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014, saksnummer 061/ 14 (kommunestyret) 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 (foreløpig utkast per oktober 2016) 

 

Økonomiplan og budsjett 2016-19. Hof kommune.  

 

Sammenslåing av Holmestrand og Hof kommuner. Oppnevnelse av fellesnemd. 

JournalpostID 15/7193, Saksnummer 070/ 15.  

 

 Skoleeiers forsvarlige system- sjekkliste.  

 

 HMS- arbeid på Hof skole. En samlet oversikt over mål, kartlegging, planer, rutiner og 

internkontroll.   

   

Internettadresser:  
 

Kunnskapsdepartementet:  

Høring- Endring i opplæringsloven og friskoleloven. Nytt kapittel om skolemiljø: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tittel/id2483904/ 

 

Utdanningsdirektoratet:  

Skoleporten: https://skoleporten.udir.no/ 

Læringsmiljø: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/ 

 

Kommunal rapport 

 

http://kommunal-rapport.no/debatt/bruk_foreldreundersokelsen 
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Arkivsak-dok. 17/00073-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 04/17 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN TIL NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
området _________________ fra Vestfold Kommunerevisjon. 
Prosjektplanen oversendes sekretariatet innen 21.04.17 slik at denne kan legges 
fram til behandling i utvalget i møte 09.05.17. 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2016 - 2017 
Saksutskrift sak 5/17 fra kontrollutvalget i Holmestrand, 09.02.17 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017 med følgende 
prioriteringer: 
 

 Skole (rapporten behandles i møtet 28.02.17) 

 Flyktninger – oppgaver og ansvar (Holmestrand har behandlet en rapport på 
området 09.02.17, vedlagt som referatsak) 

 
Utvalget har fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. Kommunestyret 
skal orienteres ved eventuelle endringer. Dersom endringer i planen får 
konsekvenser for vedtatt økonomisk ramme må dette behandles spesielt. 
 
Fellesmøte Hof og Holmestrand 
24.01.17 ble det avholdt et felles møte mellom kontrollutvalgene i Hof og 
Holmestrand med tanke på en form for samordning i forbindelse med gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon. Bakteppet for dette er sammenslåingen av de to kommunene 
og kontrollutvalgenes ønske om å kunne bidra på en konstruktiv måte i prosessen. 
Rådmann Thor Smith Stickler og prosjektleder Hans Erik Utne deltok i møtet og 
orienterte om prosessen med kommunesammenslåing og diskuterte mulige områder 
å fokusere på for forvaltningsrevisjon. Det ble ikke utpekt noe konkret område i 



4/17 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - 17/00073-1 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt : Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

  
2 

møtet. Kontrollutvalgene må avgjøre dette hver for seg. Kontrollutvalget i 
Holmestrand har i møte 09.02.17 bestilt et prosjekt på området offentlige 
anskaffelser, jfr. vedlagte saksutskrift. 
 
Det er hensiktsmessig å komme i gang raskt med et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
for å få mest mulig utbytte av det før sammenslåingen. Hof er av de 
kommuner som er tidlig ute med sammenslåing, og det er derfor ikke så mange 
erfaringer å se til på området. 
 
Sekretariatet kjenner til at kontrollutvalgene i Andebu, Stokke og Sandefjord valgte å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innen Selvkostområdet. Fra rapporten som ble 
levert til Andebu ble det under rådmannens uttalelse oppsummert på følgende måte: 
 
«Oppsummert vil det fra kommunens administrative ledelse påpekes at 
forvaltningsrevisjonsprosjektet har blitt oppfattet som konstruktivt og nyttig, og 
at det er flere forhold som har blitt diskutert i dialog med BDO som rådmannen 
har kunnet anvende direkte inn i prosessen med kommunesammenslåing. 
Selv om det hadde vært nyttig å ha en slik gjennomgang noe tidligere i 
prosessen, har det likevel vært svært nyttig å ha en intern gjennomgang av 
egen praksis og samtidig få en objektiv, fagkyndig gjennomgang av rutiner og 
anvendte modeller.» 
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1 Innledning 
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 
 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon i kommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i 

valgperioden. Kommunestyret skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Forslag til mulige prosjekter 

for forvaltningsrevisjon finner du i kapittel 3.  

 

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 

vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 2. 

 

Overordnet analyse og forslag til mulige prosjekter er utarbeidet av Vestfold 

kommunerevisjon i samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. Analysen 

gjelder kommunens egen virksomhet og annen kommunal virksomhet dersom denne 

er organisert som kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b og § 28 c. Kommunal 

virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av analysen. For slike 

organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av selskapskontroll.2 

 

På kommunestyremøte 15.desember 2015 ble det vedtatt at Hof og Holmestrand 

kommuner blir til nye Holmestrand kommune fra 1.1.2018. Organiseringen og følgelig 

også risikobildet vil endres fra 2018 og overordnet analyse er bygget på kommunens 

risikobilde basert på eksisterende organisering.  Analysen er utført for et perspektiv på 

to år, inntil kontrollutvalg for nye Holmestrand kommune er fastsatt.  

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon? 
 
På vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført:   

 

Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon)3 

 

                                                        
1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni 

2004, § 10. 
2 Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og egen plan for selskapskontroll. 
3 Revisjonsforskriften § 7 
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Forvaltningsrevisjon er en del av kommunens egenkontroll – det er en del av 

kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonens rolle er å 

undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og 

kommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot effektivitet og kvalitet i 

produksjonen av velferd for kommunens innbyggere.  

 

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse  

 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere  

 bidra til læring og forbedring i organisasjonen 

 bidra til kommunens egenkontroll 

 

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Hof kommune i 2012-2015 
 

I Hof kommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 2012-2015: 

 

 2012: ”Vedlikehold av kommunale eiendommer og veier.” 
 2013/14: ”Budsjett- og økonomistyring innenfor pleie- og omsorgstjenester i 

Hof kommune.” 
 2015: ”Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.” 

 
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget i Hof 
kommune den 27. mars 2012 (sak 13/12). Det ble fremlag/vedtatt flere prosjekter enn 
budsjettrammen, og disse prosjektene har ikke blitt gjennomført:  
 

 Innkjøpsfunksjonen 

 Gjennomgang av barnevernstjenesten – 

knyttet opp mot kvalitet og ressursbruk 

 Gjennomgang av kompetanseheving for 

pedagogisk personale 

 Prosjekter knyttet til samhandlingsreformen 

 Sikring av kunst 

 Saksbehandlingstid og selvkost i byggesaker 

 Tilskudd og tilsyn i private barnehager 

 

Behandling i KU 2013 vedtok at prosjekt for "Saksbehandlingstid og selvkost i 

byggesaker" skulle utsettes pga vertskommunesamarbeid med Holmestrand. Både 

innen byggesak/selvkost og barneverntjenesten har Vestfold kommunerevisjon 

gjennomført prosjekter hvor Hof er tilknyttet gjennom vertskommunesamarbeid.  
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1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon  
 
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Hof 

kommune og Vestfold kommunerevisjon. Kommunestyret/kontrollutvalget kan endre 

planen innenfor denne definerte budsjettrammen gjennom hele planperioden.  

 

Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon, er det lagt opp til gjennomføring av en 

forvaltningsrevisjon per år. 
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2 Overordnet analyse 
2.1 Om risiko og vesentlighet – metodikk og rullering 

Risiko og vesentlighet 
 
Risiko handler om  

 hva som kan gå galt,  

 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og  

 hva som er konsekvensen 

 

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er 

for kommunen og kommunens samfunnsoppdrag, eller for kommunens 

brukere/innbyggere. 

 

Metodikk 
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens 

formålsparagraf og rådmannens ansvar4. Vi fokuserer derfor på følgende områder i 

analysen: 

 

 

 Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre? 

 Har rådmannen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll? 

 Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling? 

 

 

Revisjonen har foretatt den overordnede analysen med utgangspunkt i følgende kilder:  

 

 Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 Dokumentanalyser 

 Statistikk 

 Intervju 

 Innspill fra kontrollutvalgene 

 

 

 

                                                        
4 Kommuneloven 1 og 23 nr. 2 
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Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 

Vi har i den overordnede analysen benyttet revisors kunnskap om virksomheten, 

erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og regnskapsrevisjon.   

 

Dokumentanalyser 

 

For å kartlegge og vurdere risiko i Hof kommune har vi gjennomgått kommuneplan, 

budsjett- og økonomiplan, årsregnskap, årsrapport og annen styringsdokumentasjon. 

Videre har vi innhentet informasjon om kommunens system for internkontroll, samt 

fylkesmannens tilstandsrapporter, tilsynsrapporter og tilsynsplaner.  

 

Statistikk  

Offentlig statistikk er først og fremst hentet fra KOSTRA, og viser tall fra alle 

tjenesteområdene som blir gjennomgått i analysen. I KOSTRA-analysen har vi brukt tall 

for kommunen for perioden 2014. Vi har sammenlignet kommunen med 

sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet utenom Oslo. I KOSTRA er 

kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og inntekter. Hof kommune er i 

kommunegruppe 2. Vi har også innhentet demografiske data fra Statistisk Sentralbyrå.  

 

Intervju 

 

Vi har også gjennomført intervju med både rådmann og ordfører. Med disse 

intervjuene fikk revisjonen innspill til sentrale risikoområder for kommunen, i tillegg til 

forslag til eventuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

 

Innspill fra kontrollutvalgene og videre oppfølging 

 

Revisjonen har innhentet synspunkter på risikoområder og behov for 

forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget fra forrige og nåværende valgperiode.   

 

Denne overordnede analysen danner grunnlag for kontrollutvalgets diskusjon og 

prioritering av mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalgets prioriterte 

prosjekter skal vedtas i en plan for forvaltningsrevisjon.  
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2.2 Om Hof kommune 

Demografi 
Hof kommune er en bygdekommune nordvest i Vestfold, med grense mot Buskerud. 

Kommunen har et areal på 164 km2 og en befolkning på 3163 innbyggere per 

1.1.2016. Tabellen under viser utvikling av folkemengde i kommunen i perioden 2012-

16.    

 

Tabell 1: Hof kommune: folkemengde 1. januar 2012-16  
Kilde Statistisk Sentralbyrå 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kommune Personer Personer Personer Personer Personer 

Hof             3 048              3 060              3 091              3 114              3 163  

 

Per 31.12.2015 hadde Hof kommune en arbeidsledighet på 2,4 % av arbeidsstyrken, 

som er 0,4 % under snittet for Vestfold (2,8 %).  

 

Folkehelseprofil fra 20155 viser at andelen med videregående eller høyere utdanning 

er lavere enn landsnivået. Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet 

når det gjelder andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav 

inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Andelen med 

psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i landet som helhet, 

vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

 

Administrativ organisasjon 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og står ansvarlig overfor 

kommunestyret. Følgende figur viser administrativ organisering i kommunen:  

 

 

                                                        
5 Kilde- Folkehelseinstituttet http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0714&sp=1&PDFAar=2015 
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Figur 1 - Organisasjonskart Hof kommune - 2015 

 

Hof kommune hadde per utgangen av 2015 ca 250 faste ansatte. Totalt er det 85 % 

kvinner og 15 % menn ansatt i Hof kommune. Den prosentvise fordelingen mellom 

kvinner og menn, når det gjelder ”ledende” stillinger utgjør ca. 78 % kvinner og 22 % 

menn.   

Kommunesamarbeid 
 
Flere tjenesteområder er gått over fra egen produksjon til kjøp fra andre, både fra 

kommuner og private. Hof har inngått vertskommunesamarbeid innenfor flere 

områder. Nedenfor nevnes de mest sentrale områdene. Sektorlederne, NAV leder og 

rådgiver oppvekst har ansvar for å følge opp avtalene som er relevante for sine 

områder. 

 

Re er vertskommune: Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, Skatteoppkreverkontor, 
Miljørettet helsevern, Barneverntjenesten og Landbrukskontor 
 
Holmestrand er vertskommune: Byggesaksbehandling, Arealplanlegging, GEO data, 

Kommuneplanlegging og Hjelpemiddelsentral 

 
Kongsberg er vertskommune: Brann og redning 

 

Hof er vertskommune: Nord-Jarlsberg kulturskole 
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Overordnede målsettinger for kommunen 
 
Fokusområder og målsettinger 
 
Hof kommunestyre vedtok i møte 24.2.2015 kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel 2015- 2027. Kommuneplanens samfunnsmål skal ligge til grunn for 

kommunens styringsmål. Disse skal fremkomme av kommunens fireårige budsjett- og 

økonomiplan, i tillegg til de ettårige virksomhetsplanene.  

 
I Hof kommunes vedtatte økonomiplan for 2016-19 poengteres det at kommune-

planens handlingsdel må henge sammen med budsjett og økonomiplanen. Kommunen 

påpeker at en del av tiltakene som framkommer er en naturlig del av den løpende 

saksbehandling i kommunen, men det framkommer også tiltak som krever ytterligere 

administrative ressurser eller at det forutsettes et samarbeid med andre kommuner og 

som får økonomiske konsekvenser. Det presiseres at det er svært lite handlingsrom i 

neste års budsjett til å iverksette nye tiltak, men at det er satt inn noen ekstra tiltak 

innenfor helse. Utover det må de tiltak som må iverksettes tas innenfor den enkelte 

sektors ramme og andre tiltak som krever ekstra ressurser må utsettes til senere i 

økonomiplanperioden.  

 
Kommunen har formulert følgende målsettinger i økonomiplanperioden 2016-19 (se 
tabell 2 under):  
 

 
Fellestjenester -  

 Opprettholde en god kontakt med brukerne og innbyggerne av kommunens 
tjenester gjennom god service i sentralbord/resepsjon og gjennom utnyttelse av IKT 
tjenester og oppdaterte hjemmesider. 

 Være en støtte internt innenfor personal, arkiv, IKT og fakturering.  
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Teknikk  

 Oppfølging av vertskommuneavtaler innenfor byggesak, plan, geodata, VA og 
landbruk. 

 Oppfølging av utbyggingsprosjekter på infrastruktur, bygg og anlegg 

 Planverk for VA-sektoren oppdateres/justeres i fireårsperioden. 

 Løpende digital kartlegging av VA-ledningsnett.  

 Følge opp lokal tiltaksanalyse for Eikeren vannområde.  

 Sikre en tilfredsstillende og miljømessig god renovasjonsordning. Herunder også 
biogassprosjektet i Vestfold. 

 Oppdatere/revidere kommunens trafikksikkerhetsplan årlig. Sikre gode og sikre 
ferdselsårer med hovedfokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 Vedlikehold med høy standard av kommunens bygninger.  

 Hof kommune skal ha et aktivt og bærekraftig landbruk som drives innenfor 
miljømessige forsvarlig rammer, og som ivaretar kulturlandskap. 

 Utbygging og oppgradering av turstier langs vann og i marka 
 

 
Kultur -  

 Oppfølging av evt. vedtatte statsmidler til Eidsfoss (vedtak i Stortinget i desember 
2015) 

 Kulturmiljø Eidsfoss. Sikre eksisterende aktivitet, etablere ny og øke 
besøksattraktiviteten. 

 Videreutvikle biblioteket i egnede lokaler som sosial og kulturell møteplass  

 Lokalhistorisk arkiv. I perioden vurderes framtidig drift og formidling. 

 3k samarbeid mot smalere idretter og kulturuttrykk. 

 Hof kommune utvikler DKS i tråd med samarbeidsavtalen med Vestfold 
fylkeskommune. 

 Legge til rette for aktiviteter både for organiserte og ikke-organiserte kultur- og 
idrettsaktiviteter. 

 Gode rutiner for samarbeid med kommunale lag og foreninger. 

 Videreutvikle eksisterende fritidstilbud i samarbeid med frivillige og UKS 

 Kulturminneregistrering. Søke å få ferdigstille registreringsarbeidet med digitale 
oversikter og det videre arbeidet med kartfesting og formidling. Vurdere å 
utarbeide en kulturminneplan. 

 Vassås Ødegård. Søke å få avsluttet forprosjekt og vurdere videre formidling og 
drift. 
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Undervisning 

 Sikre elevene pedagogisk bemanning slik at det kan gis god tilpasset opplæringen og tidlig 
oppfølging.  

 Sikre retten til spesialundervisning der tilpasset opplæring ikke gir forsvarlig utbytte. 

 Vektlegge kompetanseutvikling for personalet etter statlige krav. 

 Bedre resultater i grunnleggende ferdigheter 

 Legge til rette for internasjonalt samarbeid 

 Forbedre vurderingspraksis  

 Sikre elevene nødvendige læremidler, IKT utstyr og digitale læringsplattformer. 

 Samarbeide tverrfaglig for barn og unges oppvekst fra 0- 18 år i Hof, under handlingsplanen for 
”God Oppvekst ” 

 Utvikle ungdomstrinnet i tråd med statlige føring i ”strategi for ungdomstrinnet”, mer fokus på 
mestring, motivasjon og praktisk opplæring, herunder deltakelse i utdanningsdirektoratets 
satsing, «Ungdomstrinn i utvikling». 

 Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for barn og voksne med utgangspunkt i elevundersøkelsen 
og medarbeiderundersøkelser.  

 

 
 

 
Barnehage 
 

 har ansatte med høy kompetanse og som bruker den aktivt med barna 

 har forsvarlig bemanning for å ivareta sikkerhet og kvalitet 

 har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for barn og voksne 

 har lek og læring som spesielt satsningsområde for 2015/2016 

 påvirker og legger til rette for fysisk aktivitet og sunt kosthold, jf. folkehelseprosjektet med 
Vestfold fylkeskommune 

 

 
 

NAV, sosial og barnevern 
 

 Opprettholde et tilstrekkelig tjenestetilbud innenfor gjeldende økonomiske og personalmessige 
rammer. 

 Med henblikk på forebyggende tiltak og bedre helhetlige løsninger søke nye, og videreutvikle 
eksisterende, tverretatlige, tverrfaglige og interkommunale samarbeidsarenaer. 

 Videreutvikle NAV-kontoret, både organisatorisk og faglig, bl.a. ved hjelp av nye virkemidler, 
økonomisk og faglig.  

 Styrke/økt fokus på arbeid og aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp, spesielt unge 
mellom 18 og 29 år. 
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Helse og omsorg 
 

 Hof kommune skal være et godt og trygt sted å bo for eldre og mennesker med midlertidig eller 
varig redusert funksjonsevne.  

 Helse og omsorgstjenestene i Hof skal være av god faglig kvalitet, tilpasset innbyggernes behov og 
være tilgjengelige når og i det omfang innbyggerne har behov for dem.  

 Kunnskap om dagens og morgendagens helse- og sosialproblemer brukes aktivt i arbeidet med å 
utforme forebyggende og behandlende tiltak, og der mulighet for at brukere skal kunne bo 
hjemme lengst mulig, og prinsippet ”hjelp til selvhjelp” vektlegges innenfor LEON-prinsippet 
(BEON) [Lavest (Best) Effektive OmsorgsNivå].  

 For å sikre en god brukertilfredshet, er brukernes medvirkning i utformingen av egne tjenester 
viktig.  

 Tildeling av tjenester baseres seg på ovennevnte prinsipper. Dette gjør at brukernes egne 
ressurser ivaretas og utvikles, og at alle skal føle seg trygge nok til å bo i eget hjem så lenge de 
ønsker det.  

 Institusjonsplass tildeles når det ikke er tilstrekkelig med tjenester fra hjemmebasert omsorg, 
eller for kortere opphold til behandling, opptrening, observasjon.  

 

 

 
Nord-Jarlsberg kulturskole 
 

 Barn og ungdom skal prioriteres, og virksomheten skal kunne gi undervisningstilbud til ca. 30 % 
av grunnskolens elever.  
 

 

 
Økonomi 
 

 Sørge for å ivareta økonomifunksjonen på en god måte for Hof kommune.  

 Utvikle og forbedre den økonomiske styringen i Hof komme ved bruk av elektronisk verktøy. 

 Videreutvikle økonomisystemet.  
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Økonomi 
 
I årsberetningen for 2014 påpekes det at den økonomiske situasjonen i Hof er 

vesentlig endret i forhold til hva enn den var tidligere. Veksten i frie inntekter har ikke 

vært tilstrekkelig for å dekke opp økningen på kostnadssiden. Mesteparten av 

egenkapitalen kommunen fikk fra salg av aksjer har blitt nyttet til infrastruktur og 

nybygg. Dette har vært en utvikling som har vært stadig sterkere de siste årene. Økt 

vekst i lønns- og pensjonsutgifter, mindre likviditet, høyere lånegjeld, samt sterkere 

press på tjenestene blir av rådmannen trukket frem som faktorer som skaper en 

strammere økonomisk situasjon for kommunen.  

 

Netto driftsresultat blir brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har 

tidligere anbefalt at denne størrelsen over tid burde ligge på rundt 3 %. Som 

konsekvens av den regnskapstekniske endringen, der momskompensasjon fra 

investeringer fra og med 2014 ikke lenger skal inntektsføres i driftsregnskapet, men 

direkte i investeringsregnskapet, er det anbefalte nivået for kommunal sektor nå 

nedjustert til om lag 1,75 %.  

 
Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat for 2014 og 2015 samt budsjett for årene 

2016 -2019. 

 

Netto 
driftsresultat Regnskap Regnskap Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett  

  2014 2015* 2016 2017 2018 2019 

I 1000 kroner -6 138 2 701 -2 461 -405 -93 -181 

I % av 
driftsinntekter -2,59 1,11 

     
Tabell 3 – Netto driftsresultat – Hof kommune 

* Viser ureviderte tall Hof kommune 

 
Rådmannen påpeker også i økonomiplan og budsjett for 2016-19 at kommunen vil få 

store økonomiske utfordringer dersom småkommunetilskuddet faller bort, i tillegg til 

en nedgang i rammeoverføringene fra 2017-2019. Kommunens vekst i frie midler er på 

3,1 %, mens snittet i Vestfold er på 4,1 %. Budsjettarbeidet er krevende blant annet 

fordi det er vanskelig å kutte i tjenester i tråd med den mindre veksten kommunen har. 

Barnevern, tjenester innen byggesak, arealplan, geodata er områder det har vært 

tjenestevekst. 

 
Samlet sett fremheves det fra rådmannen at det har vært nødvendig å foreta kutt på 

diverse poster fordelt på flere sektorer. Det er ønskelig fra administrasjonen å ha et 
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budsjett på med et positivt netto driftsresultat på 1, 75 %. Rådmannen vurderer at 

kommunen er langt unna dette resultatet, hvor det er vanskelig å foreta ytterligere 

kutt uten at dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet. Et alternativ for kommunen 

er å vurdere inntektssiden.   Ved kommunesammenslåingen med Holmestrand i 2018, 

vil den nye kommunen motta et engangstilskudd på 25 mill. kroner for å dekke 

ekstraordinære utgifter. Småkommunetilskuddet til Hof og inndelingstilskuddet vil 

også beholdes. Dette utgjør ca 18. mill kr årlig i 15 år.  

 

Tabellen nedenfor viser nettodriftsutgifter på programområdene for 2014, budsjett 

2014, samt avvik fra budsjett i 2014.  

 
Programområder  
 

Regnskap 2014  Budsjett  inkl. endringer 2014  Avvik 2014 – i % 

Teknikk, kultur og 
utvikling 

34 832 638 33 359 000 4,42 

Undervisning 36 283 087 35 088 000 3,41 

Barnehage 20 980 202 19 646 000 6, 79 

NAV  10 434 177 8 918 000 17,00 

Helse og omsorg 66 218 513 64 685 000 1,51  

Kulturskole 1 144 257 1 181 000                            -3,11 

Økonomi 3 766 762 3 332 000 13,05 

Frie inntekter, 
finans, felles 

-173 659 637 - 166 209 000 4,15 

 
Tabell 4 – Regnskap og budsjett på programområdene 2014- Hof kommune 

 

De fleste sektorene har negative avvik som mye kan relateres til lønnsoppgjør og 
pensjonskostnader til KLP. I årsberetningen for 2014 påpekes det at økonomisk status i 
Hof kommune er forverret siden forrige år og at hovedfokus fremover bør være å få 
balanse i økonomien med kutt og sterkere prioriteringer mellom tiltakene.  
 
Revisjon vurderer økonomistyring som et mulig prosjekt for forvaltningsrevisjon. 
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Lånegjeld 

I årsberetning til Hof kommune for 2014 opplyses det om at ekstern lånegjeld utgjør 

89 mill. kr. Det ble tatt opp 5,2 mill. i lån 2014. Lånegjeld er betydelig, selv om 

kommunen fortsatt ligger lavt i forhold til landsgjennomsnittet og det gjør kommunen 

sårbare ved renteøkninger i fremtiden.  

 

 
Tabell 5: Hof kommune- lånegjeld 
 
Pr. innbygger er det en gjeld på ca. kr. 29 000.  
 
 

 
Tabell 6: Hof kommune- gjeld per innbygger 
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KOSTRA tall 

Under vises ulike KOSTRA tall for Hof kommune, sammenliknet med gruppesnittet og 

landsgjennomsnittet.  

 

 

Tabell 7: KOSTRA Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Reviderte tall 26.06.2015 
* Landsgjennomsnitt uten Oslo 

 
Netto driftsutgifter viser hvor mye av kommunens frie inntekter som brukes på 

områdene, og sier noe om hvordan området er prioritert. KOSTRA tallene viser at Hof 

kommune har lavere frie inntekter enn snittet i Kostragruppe 2, men har et høyere 

snitt enn Vestfold samlet. Netto lånegjeld er langt lavere enn snittet blant de 

sammenlignbare størrelsene. Netto driftsutgifter til barnehage og barnevern er høyere 

enn snittet for de øvrige kategoriene i tabellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTRA 2014 Hof kommune 
Snitt Kostra-

gruppe 2 
Snitt Vestfold Landsgj.-

snitt* 

Frie inntekter per innbygger 
Kr 52 896 Kr 55 528 Kr  46 582  Kr 48 610  

Netto lånegjeld per innbygger 
Kr 28 160 Kr 61 431 Kr 45 560  Kr 58 160  

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter 2,8 % 4,9 % 7,40 % 6,40 % 

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i 
prosent av brutto driftsinntekter -- 1 % 0,50 % 0,60 % 

Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger 
1-5 år Kr 146 359 Kr 128 189 Kr 126 643  Kr 128 633 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år Kr 98 672  Kr 117 964 Kr 92 806  Kr 100 946  

Netto driftsutgifter til kommunehelse pr. 
innbygger Kr 1 867 Kr 3 199 Kr 1 935  Kr 2 319  

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. 
innbygger  Kr 18 733 Kr 20 364 Kr 16 004  Kr 16 386  

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år Kr 1 447 Kr 2 379 Kr 3 332  Kr 3 138  

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 
0-17 år Kr 9 114 Kr 9 024 Kr 8 229  Kr 7 978  

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, 
pr. innbygger Kr 5 377 Kr 6 439 Kr 3 614   Kr 4 258  
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Statistikk sykefravær 

 

Hof kommune 2013 2014 2015 

Snitt for hele året 9,2 % 7,8 % 7,7 % 

Tabell 8 – Statistikk sykefravær 

 

Innbyggerundersøkelse 

 

I Hof kommune er det ikke gjennomført en generell innbyggerundersøkelse som 

omhandler tjenesteområdene i kommunen.  

 

2.3 Risikovurdering 

2.3.1 Om risikovurdering  
 
Kommunene har en rekke lovpålagte krav og tjenester, samt egne planer og vedtak 
som skal ivaretas. Kommunal virksomhet har naturlig mange risikoer knyttet til seg. I 
punkt 2.4 til 2.7 har vi trukket ut de områder vi mener er mest sentrale for Hof 
kommune og beskrevet de sentrale krav og kommunens situasjon/håndtering av disse.  
 
Hof kommune er inne i en spesiell periode, hvor kommunesammenslåing vil ha 

virkning fra 1.1.2018. Dette innebærer endring i organisering, prioriteringer og 

økonomiske rammer, som vil ha betydning for risikovurderingen. I denne 

risikovurderingen er dagens situasjon lagt til grunn, og det er fremhevet enkelte 

områder som er aktuelle og har verdi som forberedelse inn i ny kommune som 

alternative forvaltningsrevisjonsområder.  

2.4 Lokaldemokrati, tillit og etisk standard 

2.4.1 Åpenhet og innsyn 
 
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. 

Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette 

for at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes 

informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den 

enkelte og allmennhetens kontroll.  

 

Hof kommune har postjournal på sine nettsider og postlisten viser all post til og fra 

kommunen en valgt dag. Kommunen har overføring av kommunestyremøter og i 

etterkant av møtene blir protokollene lagt ut. Revisjonen fikk innspill om at kommunen 

har kjørt en åpen prosess i forbindelse med kommunesammenslåingen, men at en 

utfordring har vært å formidle prosessen på en enkel måte.  
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Det har ikke tidligere vært gjennomført forvaltningsrevisjon på hvorvidt Hof kommune 

etterlever offentlighetsprinsippet som skal gjelde hele forvaltningen. 

 

Vi ser at åpenhet og innsyn er spesielt sentralt i kommunesammenslåingsprosessen, da 

mange interessegrupper har behov for løpende og tilgjengelig informasjon fra 

kommunen på ulike saker.  Dette er derfor et område vi foreslår forvaltningsrevisjon.  

 

2.4.2 Saksforberedelse og gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
 
Rådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at 

vedtak blir gjennomført. I kommunen er det få ansatte på saksbehandling. Hof er en 

relativt liten kommune og det kan være utfordringer knyttet til å ha tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse på alle områder. Med kjøp av vertskommunetjenester har 

kommunen fått utvidet kompetanse på en rekke områder, hvor da saksutredningen er 

foretatt av saksbehandlere fra andre kommuner.  

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Administrasjonens 

saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politiske organ i Hof 

kommune”, i 2009. Revisjonen vurderte hvorvidt administrasjonens saksutredning, 

oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politiske organ var tilfredsstillende og i tråd 

med aktuelt lovverk. Revisjonen anbefalte kommunen om å etablere rutiner for 

ajourhold av reglementer/vedtekter på kommunens hjemmeside og intranett, samt ha 

fokus på at tilbakerapportering av status på vedtak bør inkludere vedtak fra tidligere 

år/perioder som ennå ikke er gjennomført.  

 

Revisor har fått tilbakemelding om at rapporteringen tilbake til politiske organ fortsatt 

kan forbedres.  Kommuneloven forutsetter at alle kommunestyrevedtak iverksettes av 

rådmannen. Kravet til iverksettelse er altså absolutt. Et mulig risikoområde er knyttet til 

hvorvidt administrasjonen har oversikt over status for iverksettelse av politiske vedtak og i 

hvilken grad de har rutiner/system for oppfølging og iverksettelse av kommunestyrets 

vedtak. Dette er derfor et område vi foreslår forvaltningsrevisjon.  

  

2.4.3 Budsjettering og rapportering 
 
Budsjett og økonomiplan er rådmannens viktigste arbeidsdokument. Det overordnede 

målet med rådmannens budsjettforslag, er å sørge for et godt tjenestetilbud både nå 

og i fremtiden.  Sentrale risikoområder er hvorvidt kommunen har tilrettelagt for gode 

rutiner for budsjettprosessen. Kvalitet i kommunens rapportering er sentralt for å ha 

mulighet til å følge opp kommunens økonomisk situasjon og foreta nødvendige 

korrigeringer.  
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Hof kommune har gjort store investeringer på infrastruktur som har gjort budsjettet 

for inneværende periode stramt. Kommunen har i de siste fem årene kuttet 22 

stillinger i kommunen, hovedsakelig innen tjenesteproduksjon.   

2.5 Virksomhetsstyring og betryggende kontroll 

2.5.1 Internkontroll 
 
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at rådmannen skal ha 

betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene innebærer 

dette et generelt krav om at kommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om 

internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for de ulike 

tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, 

opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 

sosialtjenesteloven.  

 

Det er utført ulike undersøkelser knyttet til internkontroll i kommuner. Resultatene 

viser at internkontrollen ofte er lite formalisert og dokumentert gjennom utfyllende og 

oppdaterte dokumenter. Det vil alltid være risiko for at det ikke er etablert tilstrekkelig 

internkontroll eller manglende etterlevelse.  

 

 
Figur 2 – Internkontroll i kommunen 

 

Økonomisk internkontroll 
Vestfold kommunerevisjon har gjennom regnskapsrevisjon undersøkt den økonomiske 

internkontroll på overordnet nivå. Revisjonen konkluderer med følgende:  

 

”Gjennomført løpende revisjon for Hof kommune i september - januar har ikke 

avdekket feil, mangler eller svakheter knyttet til regnskapsmessig behandling som 

medfører behov for særskilt rapportering.”  
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Generell internkontroll 
 

I Hof kommunes årsrapport er rådmannen pliktig til å vurdere kommunens 

internkontroll, og i årsrapporten for 2014 påpekes følgende:  

 
Internkontroll har hatt sterkt fokus i 2014. Det ble i 2014 i anskaffet nytt intern-
kontrollsystem fra Kvalitetslosen. Det har vært jobbet med implementering av dette 
systemet parallelt med at det gamle systemet har vært operativt ut hele 2014. En enkel 
tilgang for alle ansatte til å kunne melde avvik og til å varsle er tilrettelagt gjennom 
blant annet at det er svært brukervennlig og at det kjøres med «single sign on».  
 
I systemet ligger dokumentarkivet. De ulike sektorene har som i det tidligere systemet 
ansvar for å legge inn sine rutiner, retningslinjer, prosedyrer mm. Ledelsen og 
fellestjenester legger inn de overordnede rutiner og retningslinjer. Det er i systemet slik 
at sektorene kan legge ut dokumenter som ansatte må lese og signere på at er lest og 
forstått. Det er mulig for ansatte å søke i arkivet, det kan lagres favoritter slik at 
dokumenter som er viktige for en sektor er lett tilgjengelig for de ansatte og det kan 
følges opp med avvik knyttet direkte til en rutine.  
 

Revisor vurderer risiko på området dit hen at de fleste kommuner er oppmerksomme 

på internkontroll, men i mange kommuner utøves den utenfor en helhetlig struktur. 

Dermed kan internkontrollen fragmentert, og vil i mindre grad fungere som et verktøy 

for ledelse og styring. En systematisk tilnærming kan gjøre internkontrollen mer 

relevant og meningsfull, og bidra til forebygging og forbedring. Etter revisors 

vurderinger har kommunen de siste årene hatt økt fokus på dette området og har 

planer for sitt arbeid med innføringen av et nytt elektronisk internkontrollsystem 

(Kvalitetslosen, senere kalt Compilo). Dette elektroniske systemet er utarbeidet etter 

ISO 9000 hvor kommunen i en felles plattform kan:  

 

 Rapportere avvik etter en bestemt metode 

 Behandle avvik 

 Utarbeide statistikker 

 Registrere dokumentasjon etter en bestemt metode 

 Hente dokumentasjon 

 Revidere dokumentasjon 
 

Det er et stadig behov for økt kvalitet i internkontrollen, ikke minst i forhold til 

arbeidet inn mot ny kommune. Revisor vurderer at det er sentralt at kommunen 

fortsetter å ha fokus på internkontrollen i årene fremover. Det kan være nyttig i videre 

kommunesamarbeid at Hof kommune har god kunnskap om styrker og svakheter ved 

internkontrollsystemet, og revisor vurderer at dette er et mulig tema for 

forvaltningsrevisjon.   
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2.5.2 Etikk og varsling 
 
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all 

arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for enhver 

beslutning eller handling. KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at 

kommuner har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør 

være behandlet av kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også 

blir gjort gjeldende for kommunale foretak.  

 

Kommunen har vedtatt Etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte i sak 

020/13. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak 

som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 

virksomheten og i kommunale foretak. Rådmannen påpeker i årsrapporten for 2014 at 

kommunen ønsker å få til årlige drøftinger om etiske retningslinjer i kommunen og 

rapportering på at de etiske retningslinjene er gjennomgått og at de er kjent i 

organisasjonen.  

 

Administrasjonsutvalget vedtok en rutine for varsling og oppfølging av kritikkverdige 

forhold i Hof kommune den 2.12.2008 (sak 21/08). Vestfold Kommunerevisjon 

gjennomførte i 2015 forvaltningsrevisjonsprosjektet Rutiner for varsling av 

kritikkverdige forhold i virksomheten.  Revisors undersøkelser viste at Hof kommune 

har registrert mange avvik gjennom sitt avvikssystem, men det er i perioden 2013-15 

ikke var registrert noen skriftlige varslingssaker i kommunen. Imidlertid viser 

intervjudataene at kommunen har håndtert vanskelige saker, som ikke er blitt 

registrert som varslingssaker. I disse sakene er det også registrert svært få avvik.  

Revisor konkluderer med at kommunen har ikke foretatt systematiske registreringer av 

varslingssaker. Revisor har derfor understreket betydningen av at vedtatt 

varslingsrutine etterleves slik at kommunen kan vise til systematisk registrering av 

eventuelle varslingssaker. Administrasjonen har redegjort for oppfølging av prosjektet 

for kommunestyret i møte den 17.11.2015 (sak 15/4906).   

 
Etter revisors vurderinger vil det alltid være forbundet en risiko knyttet til disse 

områdene i en kommune. Det er en risiko for at det kan oppleves som uklare 

skillelinjer om hva som er etisk forsvarlig, i tillegg til at det kan være en stor personlig 

belastning å varsle. Området er sentralt for forvaltningsrevisjon ettersom det kun er 

gjennom arbeidstakerne at en virksomhet kan avdekke og rydde opp kritikkverdige 

forhold som for utenforstående kan være skjult. Det er i virksomhetenes egen 

interesse at ukultur og ulovlige forhold avdekkes, slik at man unngår at problemene 

vokser seg store. Åpenhet i en kommune er dermed bevis på en sunn kultur som både 

virksomheten og de ansatte er tjent med.  
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2.5.3 Arkiv og dokumentasjon 
 
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både 

i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette. 

 

Riksarkivaren antar at kommunereformen vil få store konsekvenser for kommunens 

dokumentasjon, og påpeker viktigheten av å være godt forberedt og tidlig ute med 

planleggingen. Det vil bli utarbeidet en veiledning i hvordan kommunen kan forberede 

seg ved en kommunesammenslåing. Veiledningen skal være ferdig i mai 2016.  

 

Hof kommune er medeier i selskapet IKA Kongsberg, som er et interkommunalt 

selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og 

Telemark IKS. IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes 

rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 

bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, 

forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 

Hof kommune skal inn i ny kommune fra 1.1.2018, og det er sentralt at kommunen er i 

forkant for klargjøring og planlegging av sin dokumentasjon. Et fullstendig arkiv og 

tilfredsstillende oppfølging og kontroll er sentralt når kommunens arkiv skal integreres 

i nytt arkiv. I tillegg er journalføring og arkivering et utfordrende tema i dagens 

samfunn med mange kommunikasjonskanaler som er aktuelle for journalføring og 

arkivering. Vurderingene av hva som journalføres er her sentralt. Vi anser at dette er et 

aktuelt tema for forvaltningsrevisjon for kommunen inneværende periode.  

 

2.5.4 Informasjonssikkerhet 
 
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt 

informasjon til de rette menneskene til rett tid. Alle offentlige virksomheter er etter § 

15 i e-Forvaltningsforskriften pålagt å ha internkontroll på informasjons-

sikkerhetsområdet.  

 

Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende informasjons-

sikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling 

av personopplysninger.  Det kreves dokumentert internkontroll. Styringssystemet som 

den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende informasjons-
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sikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål, akseptabelt risikonivå 

og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. Kommunen må skaffe en komplett 

oversikt over alle personopplysninger som behandles innenfor de ulike 

tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og et aktivt system for 

avvikshåndtering.  

 

Risiko er tap av data, informasjon på avveie, tap av tillit og omdømme, samt 

bøtelegging. Området har ikke tidligere vært revidert, og etter revisors vurderinger kan 

være behov for å se nærmere på kvalitet og etterlevelse på området.  

 

2.5.5 Anskaffelser 
 
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. 

Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og 

at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Reglene har også som formål 

å bidra til en bærekraftig utvikling, og skal motvirke sosial dumping og korrupsjon. 

Sosial dumping skjer både ved brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og når lønn 

og andre ytelser er uakseptabelt lave, sammenliknet med hva norske arbeidstakere 

normalt tjener. I anskaffelsessammenheng kan kommunen arbeide mot sosial dumping 

bl.a. ved å stille og følge opp krav om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter.  

 

Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De 

nye reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. 

gi oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av 

barnearbeid og sosial dumping, og bedre konkurransevilkårene for små og 

mellomstore bedrifter.  Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige 

direkteanskaffelser.  

 

Vestfold kommunerevisjon har i 2011 foretatt en begrenset vurdering av de offentlige 

anskaffelsene knyttet til utbyggingsprosjektet ”Veset bo- og aktivitetssenter”., 

Prosjektet undersøkte om bruken av anskaffelsesprosedyrer og kvalifikasjonskrav ble 

benyttet i henhold til regelverket.  

 

Innkjøp vil være et sentralt tema i kommunesammenslåingsprosessen, da mange 

avtaler skal ut på anbud. Det er da nye Holmestrand kommune som skal forestå disse 

anskaffelsene. Etter revisors vurderinger er offentlige innkjøp et område som alltid er 

forbundet med risiko, og følgelig være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon.  
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2.6 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og 
produktivitet 

 
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene 

blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha 

det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som 

lovverket forutsetter. 

2.6.1 Oppvekst 

Barnehage 
 
Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på 

barnehageområdet. Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett 

til barnehageplass, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private barnehager, 

samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn. Foreldrebetalingen endres i løpet av 

2015. Den generelle maksimalprisen øker, og samtidig innføres enkelte moderasjoner. 

Alle familier med flere barn får søskenmoderasjon. For familier/hushold med lav 

inntekt, innføres det lavere makspris for alle barn, og gratis kjernetid fra 3 år og for 

dem med utsatt skolestart.  

 
Nasjonale myndigheter øker innsatsen for kompetanseheving i barnehagene. 

Kompetansehevingen er rettet mot alle ansatte og ledere i barnehagene. Staten bidrar 

med midler, samtidig som det legges vekt på barnehageeiers særskilte ansvar for å 

heve kvaliteten, oppfylle pedagognormen og øke antall ansatte med aktuell og 

nødvendig kompetanse.  

 
Hof kommune har to kommunale og to private barnehager. Disse barnehagene er 

forskjellige i størrelse, og med ulike satsningsområder. Hof kommune har vesentlig 

flere barnehageplasser enn det er behov for pr dags dato, men barnehagene er ikke 

bemannet opp i forhold til de barnehageplassene de er godkjente for. 

 
I årsberetningen for 2014 vises det til at Hof kommune skulle gjennomføre tilsyn med 

alle de fire barnehagene i kommunen i løpet av 2015. Dette er i tråd med «Plan for 

tilsyn med barnehagene i Hof kommune», der det framgår at barnehagene til vanlig 

skal ha minst ett tilsyn annet hvert år.  

 
Risikoer revisjonen ser knyttet til barnehage er blant annet beregning av tilskudd til 

private barnehager, opprettholdelse av tilbudet til alle med lovbestemt rett som følge 

av nye retningslinjer, samt redusert brukerbetaling som følge av nye makspriser.   
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Skole 
 
Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar 

sine forpliktelser, jf. opplæringsloven § 13-10.  Kommunen skal utarbeide en årlig 

rapport om tilstanden i grunnskolen. Rapportene drøftes årlig kommunestyret.  

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. 

opplæringsloven § 9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og 

mobbing i de årlige elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven 

stiller klare krav om handleplikt og prosedyre i slike saker. Fra mars 2015 er 

opplæringsloven endret, slik at elever som mobber andre kan flyttes til en annen skole. 

Dette er en potensielt inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode 

saksbehandlingsrutiner for å minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Det er risiko for undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og 

tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  

 
Hof skole gir opplæringstilbud til alle elever fra 1.-10. trinn. Pr 31.12.14 hadde skolen 

412 elever. Det er en nedgang på 12 elever fra 31.12.13. Per oktober 2015 hadde 

skolen 401 elever og 68 ansatte i skole og SFO.   Skolen har plass til opp mot 550 

elever, avhengig av aldersfordeling. Skolen hadde høsten 2014 tilsyn på temaet 

«skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen». Sektoren har jobbet aktivt de 

siste årene med økonomieffektivisering med mål om bedre kvalitet ut fra de midlene 

som enhver tid er til rådighet. Kutt i lærerstillinger vil si mindre tid til oppfølging av den 

enkelte elev, jamfør kommunens økonomiplan og budsjett 2015-2018.   

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. 

opplæringsloven § 9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og 

mobbing i de årlige elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven 

stiller klare krav om handleplikt og prosedyre i slike saker. Fra mars 2015 er 

opplæringsloven endret, slik at elever som mobber andre kan flyttes til en annen skole. 

Dette er en potensielt inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode 

saksbehandlingsrutiner for å minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Det er risiko for at undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og 

tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  
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Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette 

for elever med særlige behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte 

av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 

5-1.  

 

Hof kommune har sluttet seg til «God oppvekst» som er en handlingsplan for 

kommunene i Vestfold med målsetting om bedre resultater i grunnleggende 

leseferdigheter og redusert frafall i videregående opplæring. Hof viderefører det 

tverrfaglige samarbeidet for barn og unge. Det jobbes med å utvikle ungdomstrinnet i 

tråd med statlige føringer «Strategi for ungdomstrinnet» hvor det er mer fokus på 

mestring, motivasjon og praktisk opplæring. I Naturfag for 5-7. klasse økes 

uketimetallet med 1 time for å gi bedre tid til variert opplæring. Dette er en del av 

regjeringens realfagsstrategi. 

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

SFO 
 
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter om 

eierforhold, opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf. 

opplæringsloven § 13-7. Videre skal elever i SFO sikres et godt fysisk og psykososialt 

miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete forpliktelser knyttet til SFO.  

 

SFO kan finansieres med foreldrebetaling, jf. § 13-7. Generelt er det en risiko for at 

kommunen ikke har et tilfredsstillende beregningsgrunnlag som dokumenterer 

hvordan den utregner foreldrebetalingen, herunder påviser hvorvidt den overstiger 

eller ikke oversiger kommunens utgifter til ordningen. 

 
I Hof kommune har SFO et tilbud til alle elever på 1.-4. klassetrinn, før og etter 

skoletid. Ved skolestart høsten 2015 var det 85 elever påmeldt. SFO bruker skolens 

arealer i tillegg til egen base. Flere ansatte i SFO arbeider også i skolen.  

 

Barnevern 
 
De senere årene har det på landsbasis vært en økning i antall bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, og en økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak 

utenfor hjemmet. Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid 

kan ivareta egne behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp 

systematisk over tid. 
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Fra og med 1. juli 2014 inngikk Hof kommune en vertskommuneavtale med Re 

kommune om barneverntjenesten. Alle henvendelser om barneverntjenester skal fra 

og med denne dato skje til Re kommune v/barneverntjenesten. Tiltak i hjemmet og 

tiltak utenfor hjemmet dekkes i sin helhet av de respektive kommunene.  

 
Barneverntjenesten har hatt store utfordringer i 2014. Flere plasseringer i institusjon 

enn forutsatt er hovedårsak til betydelig overforbruk. I tillegg kommer at kommunens 

egenandel stadig øker. Også utgifter til juridisk bistand har bidratt vesentlig til 

merforbruket i 2014.  

 

Vestfold kommunerevisjon gjennomførte i 2015 prosjekt om barnevern i Re.  I 2015 

gjennomførte Vestfold kommunerevisjon forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Gjennomgang av barnverntjenesten – forebyggende arbeid, kvalitet og ressursbruk. 

Prosjektet resulterte i tre anbefalinger fra revisjonen knyttet til barnevernets 

samarbeid med andre aktører om forebyggende arbeid, saksbehandling og oppfølging 

av avtaler om forsterkningstiltak.  

 

2.6.2 Velferd 

Sosiale tjenester- NAV 
 
Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre 

levekår for økonomisk vanskeligstilte. På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt 

de siste årene. SSB melder om at det i 2014 var det høyeste antallet sosial-

hjelpsmottakere på 10 år. Hele 2015 har vist økt forbruk av økonomisk sosialhjelp i 

forhold til foregående år.  

 

I årsrapporten for 2014 viser kommunen til at selv om de fleste kommuner over flere 

år har rapportert om betydelige økninger på sosialbudsjettet, har Hof kommune fram 

til 2014 klart å holde seg innenfor en ramme som ikke er økt på flere år. Det vises også 

til at slik utviklingen har vært det siste året, vil et budsjett på 2015-nivå ikke lenger 

være tilstrekkelig.  

 

Det har over noe tid vært et økende antall henvendelser om sosialhjelp i kommunen. 

Det har vært noe merforbruk innenfor helse og omsorgsektoren, hvorav blant annet 

endrede bostøtteregler og flyktninger som faller utenfor folketrygdens regelverk er 

noe av årsaken.  Det er forventet å være et press på utgiftene til de sosiale tjenestene 

også fremover. I tillegg vil mottak av flyktninger er en utfordring som kommunen må 

håndtere fremover. I Hof kommune viser 2014-regnskap for NAV et overforbruk på 7,5 

% i forhold til budsjett. I henhold til kommunens årsberetning for 2014 skyldes 

overforbruket i hovedsak to faktorer: 1) utfordringer i forhold til mangel på relevante 
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botilbud til bostedsløse og 2) lønnskostnader(lønnsoppgjøret 2014). Bosetting av 

flyktninger innebærer også en inntektsside (introduksjonstilskudd) som ikke fremgår av 

NAV sitt regnskap. Økning i vedtatt antall bosettinger tilsier også betydelig økning i 

utbetaling av introduksjonsstønad. Flyktningbudsjettet fremstår som en ren 

utgiftspost, all den tid inntektene (introduksjonstilskuddet) som følger hver bosatte 

person fremkommer under frie inntekter på fellesområdet.  

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

Kommunens ansvarsområder i forhold til flyktninger 
 
I forbindelse kommunenes rolle i forhold til flyktninger har kommunen ansvaret for et 

bredt spekter av oppgaver knyttet til bosetting/integrering, helse, skole, 

barneverntjenester, samt å få innvandrere i arbeid. Kommunens oppgaver kan 

skisseres i forhold til følgende ansvarsområder:  

 

 Bosetting og integrering 
 

o Bosetting og integrering av flyktninger skal være en ordinær kommunal 
oppgave som skal forefinnes i kommunens planverk og budsjetter på 
linje med andre oppgaver. 

o Kommunen skal gi bosatte flyktninger samme tjenestetilbud som øvrige 
innbyggere.  

 Helse 
 

o Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og 
spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne. 

 

 Skole 
 

o Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett til 
forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. 

o De fleste har rett på norsk- og samfunnsfagsopplæring, mens noen har 
rett på introduksjonsprogram. 

o Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i 
utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som 
andre barn og unge i Norge. 
 

 Barnevernstjenester 
 

o Asylsøkerbarn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester 
og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig 
behov for hjelp. 
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 Få innvandrerne/flyktninger i arbeid 
 

o Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og 
innvandrere raskest mulig i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. 
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for 
arbeid eller videre utdanning. Ordningen ble innført i 2004, og i 2011 
kom krav om internkontroll, for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Den 
økte tilstrømningen av flyktninger øker risikoen på dette området. 
Bedret integrering av flyktninger har fokus på nasjonalt nivå, og 
regjeringen har foreslått endringer i introduksjonsloven for bl.a. å styrke 
språkopplæringen, jf. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015).  

 
Tjenesten som flyktningkonsulent kjøpes i dag av Holmestrand. Såfremt det ikke er 

behov for ekstraordinære tjenester fra helse, barnevern, skole eller andre, antas det at 

introduksjonstilskuddet langt på vei skal kunne dekke livsoppholds- og boutgifter, samt 

lønn til flyktningkonsulent de to første årene personen bor i kommunen.   

I 2015 etablerte Hof kommune et akuttmottak for flyktninger. UDI har godkjent inntil 

130 plasser i akuttmottaket, og innkvartering starter opp i desember 2015. Plassene 

skal fylles opp etter behov. Kommunen poengterer at denne plasseringen er et forhold 

mellom UDI og eier av bygget, men at kommunen har plikter i forhold til 

primærhelsetjenester, barneverntjenester og skole.  

Hof kommune har vedtatt følgende bosetting: 

 2015: 3 enslige og en familie. Det er også kommet en familie på 3 personer som 

er bosatt hos kommunen. 

 2016 og 2017: Totalt 15 personer pr år, hvorav 10 er enslige, inkludert 5 

mindreårige (under 15 år), samt familie. 

 
Etter revisors vurdering har kommunen et omfattende ansvarsområde overfor 

flyktninger. Dette er et område som vi anser å ha høy risiko for kommunen, da det må 

etableres løsninger som bidrar til at kommunens ansvar og oppgaver løses på en god 

måte. Etter revisors vurderinger er det flere mulige aktuelle tema for forvaltnings-

revisjonsprosjekter knyttet til kommunens ansvarsområder i forhold til flyktninger.  

 

2.6.3 Helse og omsorg 
 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 

lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen 
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har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

Samhandlingsreformen og folkehelsearbeid 
 

Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.  

Reformen skal bidra til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Ressurser skal i 

større grad brukes til å bygge opp kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Pasientene skal få bedre koordinerte tjenester, og innsatsen for å begrense og 

forebygge sykdom skal økes.  

 

Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven (2011). Kommunen skal fremme helse og søke 

å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Innen samhandlingsreformen har kommunen ansvar 

for utgifter til utskrivningsklare pasienter. 

 

Hof kommune opplyser i sin årsrapport for 2014 at samhandlingsreformen  

har som et av sine viktige elementer et sterkt fokus på forebyggende arbeid – 

folkehelsearbeid – og å bruke ressursene riktig.  

 
Virksomheten opplever fortsatt et økt press på tjenesten med bakgrunn i; 

 

 innleggelse av stadig mer behandlingstrengende pasienter 

 økende behov for palliativ (lindrende) behandling til en bredere aldersgruppe 

enn hva man tradisjonelt har hatt i sykehjem 

 flere brukere med atferdsmessige utfordringer som skal tas hånd om i 

linjetjenesten og kravet til sikkerhet øker 

 økt krav til samhandling og kvalitet 

 økt krav til dokumentasjon 

 

Helse og omsorg har fremdeles utfordringer i forhold til å få nok kvalifisert personell. I 

kommunens årsberetning for 2014 påpekes at det har vært en positiv endring, men 

det er fremdeles et underskudd på sykepleiere. For å ha god nok fagkompetanse leies 

sykepleiere inn fra Helsenor.   

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

Omsorgstilbud i og utenfor institusjon 
 
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 



4/17 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - 17/00073-1 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt : Overordnet analyse og forslag til forvaltningsrevisjon 2016-17- Hof

Overordnet analyse - Hof kommune  

 

 
 

Vestfold kommunerevisjon 

 
 

31 

omsorgstjenestene har økt de siste årene. Kommunale helse- og omsorgstjenester 

består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel 

hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, herunder sykehjem, og 

tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. 

 

I Hof kommune er Helse og omsorg organisert slik under sektorleder:  

 Virksomhetsleder institusjonsbasert omsorg 

 Virksomhetsleder for hjemmebasert omsorg 

 Virksomhetsleder Forvaltning  

 Virksomhetsleder for bolig for funksjonshemmede 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
 

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten 

tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har 

tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og 

informasjonsarbeid. Det er ingen lovpålagt norm for antall elever per helsesøster i 

skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet har imidlertid utgitt retningslinjer for dette, 

som skal være veiledende. 

 

I Hof kommune er Helse er direkte underlagt sektorleder og omfatter: legetjeneste, 

legevakt, helsestasjon, fysioterapeuter med driftstilskudd, ergoterapeut, 

skolehelsetjeneste, miljørettet helsevern, forebyggende helsetiltak og smittevern. 

 

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I henhold til årsrapporten for Hof kommune i 2014 har kommunen selv stipulert at 
helsetjenesten økes med 20 % stilling i 2016 for å nå mål som er for tjenesten.  
Risikoen knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste er i hovedsak om det er 

tilstrekkelig kapasitet til å utføre lovpålagte oppgaver. Videre ser man at det er behov 

for informasjon og oppsøkende arbeid, men at de lovpålagte oppgavene helt klart skal 

prioriteres først.  

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon.  
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2.6.4 Tekniske tjenester – selvkostområdene 
 
Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp, 

renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak. Endrede retningslinjer, sterk 

regulering av hvilke kostnader som skal innberegnes, samt krav til avsetning til bundet 

fond og hva disse fondene kan benyttes til gjør dette til et område med flere risikoer 

for feil.  

Selvkost 
 
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og 

dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes.  

 

Hof kommune har som utgangspunkt for fastsetting av gebyr at de skal gi full 
inndekning for kommunens samlede utgifter på det enkelte tjenesteområde etter 
selvkost. Byggesak og oppmåling er overført til Holmestrand og er opphørt som 
selvkostområde i regnskapet til Hof.  Etter flere år med økning i gebyrene er de satt 
ned den senere tid. Det gjenstår fortsatt penger på fond for avløp, renovasjon og slam.  
 

 

 
 
Tabell 9: Selvkostregnskap 
 

Vann og feiing viser underskudd. Underskudd på selvkost er ikke bokført som fremført 
underskudd, men det kan hentes inn senere år ved økning i sats slik at inntekter er 
høyere enn utgiftene på det enkelte område.   
 

Beregning av selvkost og håndtering av selvkostfond er et aktuelt tema i forbindelse 

med kommunesammenslåing. Det er behov for å vite at kommunens beregning er 

korrekt, slik at man har gode beregningsmetoder og datagrunnlag som bringes inn i ny 

kommune. Samtidig er det viktig at det gjøres en vurdering av bruk av fond før 

kommunesammenslåing, og vite at den bruken man budsjetterer med er i tråd med 

regelverket.  

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

Resultat 2014 Balansen 2014 2014

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 
1)

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Renter 

selvkost 

fond

Deknings-

gradsfond 

pr. 31.12 
2)

Fremført 

underskudd 

pr. 31.12 
2)

Vann 2 428 603 2 963 331 -534 728 81,96 % -17 594 6 694 0 -523 828

Avløp 3 187 285 4 240 971 -1 053 686 75,15 % -1 017 722 35 964 851 046

Renovasjon 3 783 137 3 856 782 -73 645 98,09 % -26 552 47 093 1 767 455

Slam 506 593 598 407 -91 814 84,66 % -83 400 8 414 276 457

Feiing 776 074 788 888 -12 814 98,38 % 138 336 -3 879 0 -155 029
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Plan- og byggesaksbehandling 
 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Videre skal kommunene fatte vedtak 

om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene, selv om det er gjennomført 

forenklinger innen byggesaksbehandlingen gjeldende fra 1. juli 2015. Sett fra 

innbyggernes ståsted er dette en gjennomgripende lov. Det er derfor viktig at 

innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og 

effektiv måte. Et hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og 

likebehandling.   

 

Etter revisor vurdering vil mulige risiko knyttet til plan- og byggesaksbehandling være 

feil saksbehandling i henhold til lov og forskrift og misligheter/korrupsjon.  

Holmestrand kommune er vertskommune for byggesak, plan og geodata i Hof 

kommune. Alle henvendelser i Hof vedrørende disse sakene rettes til Holmestrand 

kommune. Vestfold kommunerevisjon gjennomført forvaltingsrevisjon innenfor 

byggesaksbehandlingen i Holmestrand kommune i 2015. Revisors hovedinntrykk etter 

gjennomgangen er at byggesaksbehandlingen i Holmestrand er i samsvar med lov- og 

regelverk. Kommunen har imidlertid et forbedringspotensiale knyttet til visse aspekter 

ved byggesaksbehandlingen.  

 

2.7 Bærekraftig utvikling 
 

2.7.1 Planlegging i kommunen 
 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives.  

 
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel 

med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, 

regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og 

oppgaver for kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien 

og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

 

Hof kommunestyre vedtok i møte 24.2.2015 kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel 2015- 2027. Det er utarbeidet en felles samfunnsdel for kommunene Hof, 
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Holmestrand og Re. Handlingsplanen basert på Kommuneplanens samfunnsdel trekker 

fram en rekke tiltak som har budsjettmessige konsekvenser.  Kommuneplanens 

handlingsdel og arealdel skal bidra til å realisere målene i kommuneplanens 

samfunnsdel. Handlingsdelen og arealdelen ble behandlet i FS i møte 8/4-2014 og 

deretter lagt ut på offentlig ettersyn. I årsberetningen for 2014 påpeker kommunen at 

det har vært svært lite handlingsrom i budsjettet til å iverksette nye tiltak i forbindelse 

med oppfølgingen av Kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Et kommunalt plansystem skal bestå av fIere nivåer:  

 

 Kommuneplanen, som gir de overordnede strategiene som kommunen skal 

styre etter i et langsiktig perspektiv.  

 Kommunedelplaner/ strategiske temaplaner som bygger på og konkretiserer 

målene i kommuneplanen.  

 Øvrige planer- som av virksomhetene blir vurdert å være nyttige for å utføre 

tjenester og nå fastsatte mål.  

 

I denne forbindelse er det sentralt hvorvidt kommunen har utarbeidet målbare 

parametre knyttet til de overordnede målene som er satt for virksomheten, og om det 

er etablert tilstrekkelige rutiner for rapportering av måloppnåelse.  Revisjonen har ikke 

tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon på utforming og oppfølging av kommunens 

plansystem.  

 

2.7.2 Eiendomsforvaltning og vern av verdier 

Eiendomsforvaltningen 
 
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, 

forvaltning, drift og vedlikehold utgjør en vesentlig andel av en kommunes økonomi.  

 

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi brukerne gode og effektive 

bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår 

for brukernes virksomhet over tid. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og 

bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser, 

og det er viktig at funksjonene er organisert på en hensiktsmessig måte.  

   

Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt 

over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av eiendomsverdiene i 

forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. Videre at det bør foreligge 

overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et rasjonelt 

system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon 
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mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som 

beslutningsgrunnlag. 

 

Etter revisors forståelse er det ikke utarbeidet en overordnet vedlikeholdsplan i Hof 

kommune, i tillegg til at kommunen ikke har utarbeidet fullstendig oversikt over kunst 

og inventar. Etter revisors vurderinger er løpende vedlikehold avgjørende for å 

opprettholde kvaliteten for bygg og anlegg. Etterslep på vedlikehold kan føre til store 

og uforutsigbare utgifter for kommunen. Det er derfor viktig å lage vedlikeholdsplaner 

som følger byggets eller anleggets utvikling, bruksendringer og slitasje. Et aktuelt 

prosjekt for forvaltningsrevisjon vil etter revisors vurdering være i hvilken grad 

kommunen har utarbeidet en vedlikeholdsplan, og i hvilken grad denne følges opp i 

praksis.  

 

2.7.3 Byggeprosjekter 
 
Hof kommune lyste våren 2015 ut anbud for bygging av kunstgressbane med lysanlegg, 

jamfør saksutredning til formannskapet 9. februar 2016 (sak 007/16). Dette prosjektet 

utgjør kommunens største enkeltinvestering for 2015/16. Budsjettet er på totalt 10 

mill. kroner. Arbeidet startet opp høsten 2015 og er planlagt ferdigstilt innen 

30.6.2016. I arbeidet med forberedelse av anbudet og vurdering av de innkomne 

tilbudene har kommunen benyttet seg av konsulenter med spesiell kompetanse på 

kunstgressbaner og juridisk kompetanse på innkjøp. Hof kommune er prosjektleder i 

byggeprosjektet. I desember 2015 mottok kommunen en endringsmelding fra 

entreprenøren som bygger banen, med et varsel om en endring på en million kroner 

som ikke var tatt med i prognosen. Hof kommune har avvist kravet, med begrunnelse 

om at prosjektet var lyst ut som en totalentreprise. Etter revisors vurderinger vil det 

være sentrale risikoområder for kommunen vedrørende en såpass stor 

enkeltinvestering. Revisor vil derfor foreslå et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

vedrørende prosjektstyring av kunstgressbanen.  

 

2.7.4 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 

på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra 

Kommuneundersøkelsen 2014 viser at kommunene har et forbedringspotensial på 

dette området, selv om stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte en systemrevisjon i Hof kommune i august 

2015, hvor kommunen fikk i alt påpekt åtte avvik. Fylkesmannen følger opp sin 

systemrevisjon overfor kommunen, og ut fra revisjonens vurderinger er det dermed 

ikke formålstjenlig med et forvaltningsrevisjonsprosjekt om dette temaet i kommende 

periode. 

 

2.8 Innspill på forslag til forvaltningsrevisjon 

2.8.1 Innspill fra kontrollutvalget 
 
Nåværende kontrollutvalg:  
 
KU Hof (sak 34/15 i møte 24.11.15) hadde følgende innspill til OA for Hof kommune:  
 

 Kommunesammenslåing/risiko på internkontroll 

 Budsjettavvik på virksomhetene/dårlig økonomi 

 Ny kunstgressbane: totalentriprise/prosjektledelse/adm oppfølging av 

prosjektet/avviksrapprotering (tidligere dårlig erfaring med prosjektledelse av 

Veset) 

 
Tidligere kontrollutvalg:  
 

Innspill fra KU i Hof 25.08.15, sak 18/15: 

 Samhandlingsreformen 

 Innkjøp 

 

2.8.2 Innspill fra administrativ ledelse 
 

Innspill fra rådmann/ ledergruppe 

Tjenester til flyktninger /asylsøkere– kommunen står overfor utfordringer 

knyttet til å gi et godt tjenestetilbud.  

Kulturskolen – fungerer bra og viktig at dette belyses for å styrke kulturskolens 
eksistens og videreutvikling.  

Voksenopplæring- tjenester kjøpes av Horten, men viktig at kommunen har 
fokus på aktuelle spørsmål som eksempelvis integrering av flyktninger.  
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2.8.3 Innspill fra politisk ledelse 
 

Innspill fra ordfører 

Overordnet risiko er knyttet til hvorvidt tjenesteproduksjonen foregår etter 
gjeldende regler og lovverk.  

Flyktningesituasjonen i kommunen og kommunes tjenestetilbud overfor 
denne gruppen.  

Beredskap – Fylkesmannens tilsyn har vist at kommunen har et 
forbedringspotensial knyttet til dette området.  

Etiske retningslinjer- kjennskap og praktisering av retningslinjene fra 
administrasjon og politikere.  

Oppfølging av politiske vedtak. 

Åpenhet og innsyn. 

 

2.9 Oppsummering  
 

Hof kommune er i en kommunesammenslåingsprosess, og det er behov for å prioritere 

prosjekter som gir verdi enten som planlegging til sammenslåing eller gir verdi inn i 

den nye kommunen. Vurdering av organisering som vil endres om kort tid anser vi ikke 

formålstjenlig.  

 

Vi har i vår risikovurdering trukket frem flere temaer som kan være aktuelle for 

forvaltningsrevisjon. Revisor oppsummerer aktuelle prosjekt i tabell under punkt 3 

”Forslag om mulige prosjekter for forvaltningsrevisjon 2016-17”. Dette innebærer ikke 

at det ikke ligger risiko i andre områder, men at de overnevnte områdene anses mest 

relevante for mulig gjennomgang i perioden.   
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3 Forslag om mulige prosjekter for 
forvaltningsrevisjon 2016-17 

 

Hof kommune går fra 1.1.2018 inn i nye Holmestrand kommune. Det vil bli endringer i 

forhold til organisering, prioritering og økonomiske rammer. Risikobildet og aktuelle 

prosjekter vil være annerledes for ny kommune enn for Hof kommune slik den 

eksisterer i dag. Basert på dette har revisjonen vurdert at det ikke er hensiktsmessig å 

lage plan for forvaltningsrevisjon utover perioden Hof kommune eksisterer som egen 

kommune.  

 

På bakgrunn av overordnet analyse i kapittel 2, foreslår revisjonen alternativer for 

forvaltningsrevisjoner i perioden 2016-17. Det er ikke angitt en detaljert vinkling med 

problemstillinger til hvert tema, og revisor har kun prioritert de første fire prosjektene. 

Det ligger til kontrollutvalget å gi føringer på prioriteringer, temaer og vinkling på 

prosjektene. Listen er et forslag og det vil ved fastsettelse av plan utarbeides en mer 

detaljert beskrivelse av prosjektet. Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon, er det 

lagt opp til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon per år. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av mulige temaer for prosjekter har revisor tatt hensyn 

til at prosjektene skal enten:  

 

 være sentrale i en kommunesammenslåingsprosess  

 ha fokus på kommunens kjernevirksomhet som også skal fortsette i etterkant 

av kommunesammenslåingen 

 

I tabellen listes forslagene ut fra en vurdering av risiko etter kategoriene høy, middels 

eller lav. Samtlige prosjekttema er vurdert å være vesentlige. Temaene listes opp i 

prioritert rekkefølge i tilknytning til prosjekt 1-4, men utover dette er forslagene 

skissert i uprioritert rekkefølge: 
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

 1. Skole 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til etterlevelse av opplæringslova 

- Undersøke kommunens arbeid 

med tilpasset opplæring og 

spesialundervisning.  

- Vurdere effekter av de siste 

årene med økonomi-

effektivisering.  

2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til å sikre tilbud i tråd med lov- og 

regelverk 

- Introduksjonsordningen 

- Bosetting 

- Helsetjenester 

- Skole – grunnskole og 

voksenopplæring 

- Barneverntjenester  

Få flyktninger i arbeid 

3. Eiendomsforvaltningen 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til tilfredsstillende vedlikehold av 

kommunale bygg.  

Status på utforming av vedlikeholdsplan 

og oppfølging av vedlikehold.  

 

4.  Personalforvaltning 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til gode prosesser mellom 

ledelsen/personal/ansatte- viktig område i fm 

kommunesammenslåing. 

 

Ulike vinklinger: 

- Personalansvar- rutiner og 

etterlevelse 

- Personalavdelingens 

samhandling med ledere og 

tillitsvalgte 

- Rekruttere og beholde ansatte 

- Informasjon til ansatte i en 

omstillingsprosess. 

Prosjektstyring – Bygging av kunstgressbane 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til god styring av byggeprosjekter 

 
 
 

 

- Administrasjonens oppfølging av 

kommunestyrets vedtak,  

- Anbudsprosessen, 

anbudspapirer, endringsmelding 

om 1 mill,  

- Prosjektledelse/styring,  

- Avviksrapportering,  

Saksforberedelser og gjennomføring av 

kommunestyrets vedtak 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Fokus på kommunens saksforberedelser 

og iverksetting av kommunestyrevedtak 

Er kommunens saksutredning forsvarlig og 

er saksfremstillinger og forslag til vedtak 

forståelige, klare og tydelige?  

Blir kommunestyrevedtakene iverksatt og 

gjennomført?  

Samhandlingsreformen  
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Økt fokus på å bruke ressurser riktig og nå 
målsettinger om et bedre og mer helhetlig helsetilbud. 

Kommunens tilpasning til samhandlings-

reformen og hvilke konsekvenser har disse 

tilpasningene hatt for kommunens 

tjenestetilbud og med finansiering. 
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

 Offentlige anskaffelser 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til lovlige og gode anskaffelser 

Undersøkelse etterlevelse av regelverk 
retningslinjer om offentlige anskaffelser. 

Økonomistyring 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Økt fokus på økonomistyring: sikre 

langsiktighet med tanke på økonomisk forvaltning av 

kommunen og sikre stabile tjenester over tid.  

Kommunens utforming og oppfølging 

av rutiner for økonomistyring. 

Etiske retningslinjer 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til kommunens kontinuerlige arbeid 

med etikk. 

Kjennskap til og etterlevelse av etiske 

retningslinjer.  

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Tilbudet er sentralt for at kommunen kan 

fremme psykisk, fysisk, gode sosiale og miljømessige 

forhold og forebygge skader og sykdommer blant barn 

og ungdom.  

Fokus på samhandling med andre 

kommunale aktører, kompetanse i forhold 

til kommunens oppgaver, arbeidsmåter. 

Arkiv og journal 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Sikre at kommunen blir i forkant for 

klargjøring til ny kommune, samt økt kunnskap om 

journalføring og arkivering i et samfunn med mange 

kommunikasjonskanaler. 

Vurdering overholdelse av lover, interne 

rutiner og kontroll av arkivering og 

journalføring  i kommunen.  

 

 Internkontroll 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Vurdere om kommunen har etablert 

tilstrekkelig internkontroll og etterlevelse av rutiner 

osv. En systematisk gjennomgang kan ha nytte i 

forhold til forestående kommunesammenslåing. 

Erfaringer med nytt internkontrollsystem:  

- Rapportering av avvik 
- Behandle avvik 
- Utarbeide statistikker 
- Registrering og revidering av 

dokumentasjon  
 

 Åpenhet og innsyn 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Åpenhet og innsyn er sentralt i tilknytning 

til mange politiske prosesser, deriblant kommune-

sammenslåingsprosessen, da mange interessegrupper 

har behov for informasjon. 

 

Kommunens praktisering av:  

- Offentlighetsloven og 
kommunelovens regler om 

møteoffentlighet.  
- Innbyggernes tilfredshet med 

åpenhet og innsyn i kommunen.  

 

Eldreomsorg 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til et tilfredsstillende tilbud til 

brukerne 

Kvalitet og organisering av tjenestene 

innen pleie-og omsorg.  
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

Informasjonssikkerhet 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Økt fokus og kompetanse når det gjelder 

informasjonssikkerhet innenfor de ulike 

tjenesteområdene. 

Fokus på kommunens internkontroll på 

informasjonssikkerhetsområdet.  

 

NAV Hof 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Vurderinger av hvorvidt organiseringen er 

formålstjenelig for å løse de kommunale oppgavene. 

Har NAV-Hof en organisering som er 

formålstjenlig for å løse de kommunale 

oppgavene? 

Selvkost 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Vurderinger av hvorvidt kommunes 
praksis er korrekt. 

Beregning av selvkost og håndtering av 

selvkostfond.  
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Vedlegg 

 

 
 

 

 

Hof er i Kostragruppe 2 fra 2013 (før 2013 Kostragruppe 1) 
 

Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1

Hof

Kostra-

gruppe 02 Vestfold

Landet 

uten Oslo

2014 2014 2014 2014

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -3,7 0,3 0,7 0,7

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -2,5 0,6 2 1,2

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 52896 55528 46582 48610

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 165,5 219,8 201,7 216,4

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 5,9 9,9 23,4 16,8

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 28160 61431 45560 58160

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 146359 129818 126643 128633

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern 13340 14214 11189 12480

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 1867 3199 1935 2319

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 18733 20364 16004 16386

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 1447 2379 3332 3138

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 9114 9024 8229 7978

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 5377 6439 3614 4258

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 90,2 89,5 90,9

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 4 9,1 8,3 8,1

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,1 12,7 9,7 10,4

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,3 10,3 8,5 9

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 96,6 97,2 94,8

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15 14,3 10,9 13,4

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3 : : 3,9

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,1 : : 4,8

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 10 163 38 53

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 14 25 22 21

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere .. .. 0,71 0,73

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 188439 172282 170648 174907

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern100438 118648 98836 105109

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,9 12,8 14,9 14,3

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 201843 222048 223252 239788

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 996548 992001 1051671 1039336

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 3233 3818 2767 3317

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3664 4125 3704 3655

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2410 2459 2244 2645

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager 375 .. 226 244

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager 15 .. 56 57

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 92464 73014 140698 121552

Lovanvendelse

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. .. 96 100 96

Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent .. .. 94 85
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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  17/00053-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 5/17 

 
 
Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Kontrollutvalget i Holmestrand har behandlet saken i møte 09.02.2017 sak 5/17 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og ulike områder for forvaltningsprosjekter ble vurdert. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
området offentlige anskaffelser fra Vestfold Kommunerevisjon.  
 
Prosjektplanen oversendes sekretariatet innen 17.03.17 slik at denne kan legges fram 
til behandling i utvalget i møte 30.03.17. 
 
Kontrollutvalget i Hof orienteres om bestillingen. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
området _________________ fra Vestfold Kommunerevisjon.  
Prosjektplanen oversendes sekretariatet innen 17.03.17 slik at denne kan legges fram 
til behandling i utvalget i møte 30.03.17. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2016 - 2017 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017 med følgende 
prioriteringer: 
 

 Flyktninger – oppgaver og ansvar (blir behandlet i møte 09.02.17) 

 Offentlige anskaffelser 

 Grunnskole 
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Utvalget har fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. Bystyret skal 
orienteres ved eventuelle endringer. Dersom endringer i planen får konsekvenser for 
vedtatt økonomisk ramme må dette behandles spesielt. 
 
Fellesmøte Hof og Holmestrand 
24.01.17 ble det avholdt et felles møte mellom kontrollutvalgene i Hof og Holmestrand 
med tanke på en form for samordning i forbindelse med gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Bakteppet for dette er sammenslåingen av de to kommunene og 
kontrollutvalgenes ønske om å kunne bidra på en konstruktiv måte i prosessen. 
 
Rådmann Thor Smith Stickler og prosjektleder Hans Erik Utne deltok i møtet og 
orienterte om prosessen med kommunesammenslåing og diskuterte mulige områder å 
fokusere på for forvaltningsrevisjon. Det ble ikke utpekt noe konkret område i møtet. 
Kontrollutvalgene må avgjøre dette hver for seg.  
 
Det er hensiktsmessig å komme i gang raskt med et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
for å få mest mulig utbytte av det før sammenslåingen. Holmestrand er av de kommuner 
som er tidlig ute med sammenslåing, og det er derfor ikke så mange erfaringer å se til 
på området.  
 
Sekretariatet kjenner til at kontrollutvalgene i Andebu, Stokke og Sandefjord valgte å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innen Selvkostområdet. Fra rapporten som ble levert 
til Andebu ble det under rådmannens uttalelse oppsummert på følgende måte: 
 

«Oppsummert vil det fra kommunens administrative ledelse påpekes at 
forvaltningsrevisjonsprosjektet har blitt oppfattet som konstruktivt og nyttig, og at 
det er flere forhold som har blitt diskutert i dialog med BDO som rådmannen har 
kunnet anvende direkte inn i prosessen med kommunesammenslåing. Selv om 
det hadde vært nyttig å ha en slik gjennomgang noe tidligere i prosessen, har det 
likevel vært svært nyttig å ha en intern gjennomgang av egen praksis og samtidig 
få en objektiv, fagkyndig gjennomgang av rutiner og anvendte modeller.» 
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Arkivsak-dok. 17/00070-3 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 05/17 
REGNSKAPSREVISJON - RAPPORTERING LØPENDE REVISJON 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Regnskapsrevisjon 2016 – løpende revisjon 2016 

 
 
Saksframstilling: 
Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om utført revisjon og her rapporteres 
regnskapsrevisjon med tilhørende særattestasjoner basert på arbeid utført høsten 
2016. 
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Arkivsak-dok. 17/00075-3 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/17 
RAPPORT VIRKSOMHETSKONTROLL IDRETTSBYGG HOF 

 

Forslag til vedtak: 
Virksomhetskontrollen med fokus på idrettsbygg i Hof tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes. 
 
Vedlegg:  
Rapport virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg i Hof, 06.02.17 

 
 
Saksframstilling: 
Som en del av regnskapsrevisjonen har revisor gjennomført en kontroll med drift/bruk 
av idrettshaller i Hof. Gjennomføringen er basert på stikkprøvekontroller og 
vurdering av interne kontrollrutiner i virksomheten. Kontrollen gjelder Hofhallen. 
 
Revisor gir to anbefalinger på bakgrunn av kontrollen: 
 

 Kommunen bør dokumentere beregning av sats for utleie for å sikre at utleie 
av idrettshall ikke overstiger symbolsk leie (renholdskostnader) 

 Kommunen bør sørge for at fakturert utleie for idrettslaget er i tråd med satser 
vedtatt i sak 73/15 
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Arkivsak-dok. 17/00076-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 07/17 
ÅRSRAPPORT 2016 FOR KONTROLLUTVALGET I HOF 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof» 
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal jfr. kommuneloven § 77 pkt. 6, informere kommunestyret om sitt 
arbeid. Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets viktigste aktiviteter gjennom 
2016. 
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Å R S R A P P O R T   2 0 1 6  
 

F O R 
 

K O N T R O L L U T V A L G E T   I   HOF 
 
 

 
Hjemmel 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 ”Internt tilsyn og kontroll”. Kommunal og 
moderniseringsdepartementet har i medhold av loven fastsatt ”Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” som nærmere definerer utvalgets 
oppgaver. 
 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

 påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet 

 avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 

 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjonsprosjekter blir 
fulgt opp 

 påse at det gjennomføres selskapskontroll 

 utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 

 innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 

 utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

 vurdering av henvendelser fra innbyggerne 

 stille krav til kommunens etiske bevissthet  
 
 

 
Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal være 
medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
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Kontrollutvalget for valgperioden perioden 2015-2017 har følgende sammensetning: 
 
Medlemmer:    Varamedlemmer: 
Olav Bjørnli, H, leder  Gunnar Akerholt, H 
Jan Tymczuk, AP, nestleder Arve Stordal, AP 
Mildrid Sjue,  F,MdG,R, medlem Kari Aakerholt, Sp 
 
 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2015 
 
Generelt 
I 2016 har kontrollutvalget hatt 4 møter og behandlet 29 saker.  
 
 
Regnskapsrelaterte saker 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Uttalelsen skal 
være formannskapet i hende slik at denne kan tas hensyn til, før formannskapet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2015 ble behandlet i kontrollutvalgets møte 
10. mai 2016.  
 
Hovedpunkter i kontrollutvalgets uttalelse: 
 

 Regnskapet viste et positivt netto driftsresultat på kr. 2,7 millioner som utgjør -
1,1% av sum driftsinntekter. Dette var en klar forbedring sammenlignet med 
2014, hvor det var et negativt netto driftsresultat på kr.6,1 millioner eller minus 
3%. 

 Kontrollutvalget konstaterte at økonomien fortsatt er stram, og pekte på       
behovet for å styre mot et netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene, i 
tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg  

 Lånegjelden ligger under landsgjennomsnittet, men kommunen er sårbar for 
renteøkninger, når driftsmarginene er så små. 

 Størrelsen på disposisjonsfondet er bekymringsfull, selv med en mindre 
økning i 2015 sammenlignet med 2014. 

 Kontrollutvalget var fornøyd med at kommunen i 2015 har hatt sterkt fokus på 
innføringen av nytt internkontrollsystem 

 
Forvaltningsrevisjon mv. 
Kontrollutvalget har i 2016 behandlet overordnet analyse og forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. På grunn av vedtaket om kommunesammenslåing ble 
planperioden begrenset til 2016-2017.  
 

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 
 

«Overordnet analyse – Hof kommune 2016-2017 tas til orientering. 
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Kontrollutvalget vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for 
forvaltningsrevisjon for 2016-2017: 
1. Skole 
2. Flyktninger – oppgaver og ansvar» 

 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skole» er bestilt og vil bli behandlet på første møte i 
2017.  
 
Denne forvaltningsrevisjonen har fokus på følgende problemstillinger: 
 

 I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk 
med å sikre et godt læringsmiljø for elevene? 

 I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et 
godt læringsmiljø for elevene? 
 

På kontrollutvalgets møte 18.oktober 2016 ble det tatt initiativ til et fellesmøte med 
kontrollutvalget i Holmestrand, hvor også rådmannen inviteres, for bl.a. å samordne 
valg av hvilket forvaltningsrevisjonsprosjekt som kan være mest hensiktsmessig i 
2017. 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget ba i møte 10.mai 2016 om å få en orientering fra rådmannen om 
oppfølgingen av forvaltningsprosjektet «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i 
virksomheten». Rådmannen hadde en grundig gjennomgang av kommunens nye 
internkontrollsystem Compilo og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget uttrykte tilfredshet med det nye systemet 
 
Selskapskontroll  
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m. v. Kontrollen beskrives i forskriften som to hovedaktiviteter som er 
vesensforskjellige: 
 
1. Eierskapskontroll - kontroll med hvordan kommunen utøver eierstyring i 

selskapet. 
 
2. Forvaltningsrevisjon i selskapet. 
 
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2015.  
 
Kontrollutvalget er imidlertid fornøyd med at kommunestyret i 2016 har vedtatt rutiner 
for eierstyring av selskaper som kommuner har eierinteresser i. 
 
 
 
 
Revisjon.  



7/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof - 17/00076-1 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof : Kontrollutvalget i Hof - Årsrapport 2016.

 

 

 
 

  Side  4 av  4 

Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2016 i Hof kommune er utført av Vestfold 
Kommunerevisjon. Daglig leder Linn Therese Bekken i Vestfold Kommunerevisjon er 
oppdragsansvarlig revisor for Hof kommune. 
 
Revisors uavhengighet 
Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin 
uavhengighet. Slik erklæring er oversendt kontrollutvalget og tatt til orientering. 
 
Revisjonsplan 2016 
Revisor framla revisjonsplan 2016 på kontrollutvalgets møte 18.oktober 2016 og 
orienterte nærmere om denne. Denne planen løper fram til årsregnskapet er ferdig 
revidert medio april 2017.  

 
I møte 1.mars 2016 rapporterte revisor skriftlig og muntlig om den løpende revisjonen 
for regnskapsåret 2015.  
 
Revisjonsplan og de tilhørende rapporter er, sammen med revisjonsberetningen, 
viktige dokumenter for at kontrollutvalget skal kunne ivareta sitt påse-ansvar. 
 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn: 
Budsjett 
Kontrollutvalget foreslo et samlet budsjett 2017 for "Tilsyn og kontroll", inkludert 
revisjon og sekretariatstjenester, på kr.668.000 mot kr.675.000 for 2016.  
 
Opplæring 
Leder og nestleder deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016. 

 
Kontakt med administrasjonen 
Rådmannen har gitt orienteringer i flere saker i kontrollutvalgsmøtene. 
Kontrollutvalget opplever at det har et godt samarbeid med administrasjonen. 

 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Sekretariatstjenestene utføres av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(VIKS).  Kontrollutvalgsleder Olav Bjørnli er valgt som medlem av styret i VIKS for 
perioden 2016-2019. 

 
Sekretariatet har tre ansatte i 100 % stillinger. Daglig leder Orrvar Dalby har vært 
sekretær for kontrollutvalget i Hof i 2016.  

 
 
Hof, 10.januar 2016 
 
Olav Bjørnli 
leder av kontrollutvalget i Hof kommune 

Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 17/00045-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 08/17 
REFERATSAKER 28.02.17 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Hof 
Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
 

 
 
 
Saksframstilling: 

 Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Hof 

 Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen 

 Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 30.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Fylkeshuset, Tønsberg, møterom Gokstad. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Lars Egeland, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Dag L. Erichsrud 

Aleksander Leet 
Olav Bjørnli 

  
Andre: Magnus T. Østli, kontrollutvalgsleder Re 

Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 
Orrvar Dalby 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00026-4 
Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 
2016. 

3 

2/17 17/00036-1 Bemanning/rekruttering VIKS. 3 

3/17 
16/00166-
11 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. 

4 
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4/17 16/00187-4 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 4 

5/17 16/00122-5 Referater. 5 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

2/17 Bemanning/rekruttering VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
2.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette ny daglig leder for VIKS fra 1.1.2018, 
da daglig leder Orrvar Dalby pensjonerer seg. 
 
 
Møtebehandling 
Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratrådte under behandlingen av denne saken. 
 
Leder orienterte om bakgrunnen for saken og arbeidsutvalgets vedtak. 
Styret drøftet og er positive til at rådgiver Heidi Wulff Jacobsen har stilt seg til 
disposisjon for selskapet til å overta som daglig leder etter Orrvar Dalby. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
 
Vedtak  
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
 
 
 
 
 

3/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Leder redegjorde kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
4/17 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 4/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 

 6.mars 

 29.mai (ved behov) 

 28.august 
 
 
Møtebehandling 
Møteplanen ble drøftet.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
• 6.mars 
• 29.mai (ved behov) 
• 28.august 
 
Møtet 6.mars ønskes holdt på Fylkeshuset, mens møtet 29.mai søkes lagt til Tjøme 
eller Nøtterøy. 
 
 
 
 
 

5/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder kommenterte referatene. 
 
I tillegg rapporterte Terje Fuglevik fra representantskapsmøte i Vestfold Vann IKS 
8.desember 2016. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.00. 
 
 
Revetal 31.januar 2017. 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato

Gretha Chr Moksheim 15.02.2017

Telefon Deres referanse Vår referanse
35585729 2017/209

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00

Kommunestyret i Hof kommune
Hofslundveien 5
3090  HOF

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Hof kommune

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

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

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

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

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 
gjeldende regelverk på følgende områder:
 Intern kontroll
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 Skatte- og avgiftsinnkreving
 Arbeidsgiverkontroll

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

2. Om skatteoppkreverkontoret 

2.1     Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014

7 7 7
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2.2     Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen er organisert som et felles skatteoppkreverkontor for kommunene Hof, 
Holmestrand, Re og  Stokke. Vertskommune er Re. Fra 1. juni 2016 har skatteoppkreverfunksjonen for 
Lardal vært ivaretatt av Skatteoppkreveren i Hof, Holmestrand, Re og Stokke.

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Hof kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 304 981 049 og utestående restanser2

på kr 5 325 629. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens skatteoppkrever 19. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

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

Resultatene viser følgende:
Totalt 
innbetalt 
i MNOK

Innbetalt 
av 
sum krav 
(i %)

Resultat-
krav 
(i %)

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
forrige år

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
regionen

Restskatt personlige skattytere 2014 7,53 88,29 91,00 98,83 94,46
Arbeidsgiveravgift 2015 42,58 100,00 99,85 99,90 99,83
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015 18,93 99,86 99,70 99,77 99,01
Forskuddstrekk 2015 77,42 99,98 99,93 99,96 99,93
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015 7,57 100,00 99,95 100,00 99,91
Restskatt upersonlige skattytere 2014 5,47 100,00 99,00 100,00 98,81

Skatteoppkrever har i sin avviksrapportert forklart manglende resultatoppnåelse på restskatt personlige
skattytere med en stor restanse i tvangsdekningssak som ikke ble innbetalt før i januar 2017. 

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverens 
resultatrapportering:
Antall 
arbeidsgivere

Minstekrav 
antall kontroller
(5 %)

Antall utførte
kontroller i 
2016

Utført 
kontroll
2016 (i %)

Utført 
kontroll 
2015 (i %)

Utført 
kontroll
2014 (i %)

Utført kontroll
2016 region (i %)

1611 81 107 6,6 7,9 5,1 4,7

Skatteoppkreverkontoret  har i tillegg uført 10 personallistekontroller samlet for alle kommunene  i 
sammenslutningen.

                                                
1

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2

Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene 
skatteregnskap og innkreving. 

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

5. Resultat av utført kontroll

 Intern kontroll

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

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige forhold 
som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Skatteoppkrever har fått gjentatt pålegg om å sørge for at kravene til kontroll, legitimasjon og 
dokumentasjon ved manuell endring av bankkonto blir oppfylt.

Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

 Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige forhold 
som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Skatteoppkrever har fått gjentatt pålegg for femte gang om å følge retningslinjene i Skattedirektoratets 
melding nr. 9/2011 ved inngåelse av betalingsavtaler.

Innkrevingsarbeidet utføres likevel i tilstrekkelig omfang. 

 Arbeidsgiverkontroll

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



8/17 Referatsaker 28.02.17 - 17/00045-1 Referatsaker 28.02.17 : Hof Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Hof kommune

2017/209      Side 4 av 4

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 gitt pålegg som er meddelt skatteoppkreveren i 
rapport av 25. januar 2017. 

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg som er gitt. 

Med hilsen

Ingvill Helstad

avdelingsdirektør

Avdeling for innkreving

Skatt sør

Else-Gunn P. Halvorsen

Kopi til:
Kontrollutvalget for Hof kommune
Skatteoppkreveren for Hof kommune
Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Kontrollutvalget i Hof 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 09/17 
EVENTUELT HOF - 28.02.17 
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