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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Lardal 
 
Dato: 24.05.2016 kl. 9:00 – 12.20 
Sted: kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00042 
  
Tilstede:  Kontrollutvalgsleder Ivar Dillan 

Dagfinn Andersen, medlem 
Anders Assev, medlem 
Berit Pinnestad, medlem 
Kari Stensholt, medlem  
 

 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Lardal kommune, Ordfører Knut Olav Omholt, tilstede 9/16 – 12/16 

     «           «          Rådmann Mette Hvaal, tilstede 9/16 -13/16 
     «           «          Økonomisjef Bertine Myhre tilstede 12/16  
     «           «          Kommunalsjef for teknikk og næring Britt Lie, 
tilstede 13/16 
Telemark kommunerevisjon, Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 
      «                «                     Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, 
tilstede 15/16 – 16/16  
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

 

        
Møteleder: 
Protokollfører: 

Ivar Dillan 
Heidi Wulff Jacobsen 

  
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til medlemmer og ordfører.  
Ingen hadde kommentarer til innkalling og saksliste.  
 
Anders Assev stilte spørsmål til kontrollutvalget om sin habilitet til kunstgressbannen i 
forhold Svarstad IL. Utvalget vurderte at Anders Assev var habil. 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 
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Saker til behandling 

09/16 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 20.01.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 09/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.01.16 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.01.16 godkjennes. 
 
 
 
 
 

10/16 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Lardal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 10/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører orienterte om forventninger og samarbeid med kontrollutvalget og viste i 
den forbindelse til loven. Ordfører bemerket at kontrollutvalget er selvstendig og at 
god dialog er en forutsetning. Utvalget diskuterte tema og spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

11/16 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid, Lardal  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmann tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Rådmann orienterte om forventninger og samarbeid med kontrollutvalget. 
Rådmannen beskrev i hovedtrekk sin rolle og sine oppgaver. Det ble arbeidet etter 
styringssignaler og styringsdokumenter med mål fra kommunestyret. Rådmannen 
nevnte viktige temaer som blant annet internkontroll, forvaltningsrevisjon, andre 
tilsynsmyndigheter, henvendelser til kontrollutvalget, etikk og varsling.  Rådmannen 
gav uttrykk for et godt samarbeid med kontrollutvalget, og at det blir arbeidet mot 
felles mål.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmann tas til orientering. 
 
 
 
 
 

12/16 Årsregnskapet - Årsberetning 2015 for Lardal kommune 
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2015  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 12/16 

 
 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 25.05.16 behandlet Lardal kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. 
 
Innledning 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2015, 
administrasjonssjefens årsberetning 2015, revisjonsberetningen 15.04.16 og 
revisjonsrapport av 20.04.16. 
 

Driftsregnskapet viser kr 138.418.291,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 4.232.697,-. 

 
 
Til økonomistyringen - driften 

 Budsjettdisiplinen i virksomhetene er i hovedsak tilfredsstillende, men det 
ligger et forbedringspotensial i kostnadsstyringen.  

 Løpende utgifter skal finansieres med løpende inntekter for å tilfredsstille 
balansekravet i kommuneloven. Balansekravet innebærer at driftsresultatet 
minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.   
 
Negativt nettodriftsresultat er 0,73 mill. kr som utgjør minus 0,4% av sum 
driftsinntekter. For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige 
konsekvenser i fremtiden er dette under anbefalt normtall på 1,75%. 
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Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

 Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr 0,-. Hovedkostnadene i 
investeringsregnskapet gjelder sluttoppgjøret Naugfoss Vannverk, 
utviklingskostnader næringsareal Berganmoen, boligfelt Hole, barneskole og 
vei. 
 
Bruk av disposisjonsfond og ubundet investeringsfond gjelder tilskudd/utlån til 
Svarstad IL til kunstgressbaner. 

 
 
 
Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden er på 389 mill. kr pr 31.12.15 inklusiv 
pensjonsforpliktelsen. Det er en økning på 29,3 mill. kr. Den langsiktige 
lånegjelden er økt med 15,37 mill. kr. Den kortsiktige lånegjelden er økt med 
13,9 mill. kr fra fjoråret. Lånegjelden pr. innbygger i Lardal kommune pr. 
31.12.14 kr 55.000,- og pr 31.12.15 økt til kr 63.000.-. I det 
beregningsgrunnlaget er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men 
formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Økt lånegjeld reduserer 
kommunens handlefrihet, og kontrollutvalget registrer at kommunens totale 
lånegjeld også i 2015 har økt. Kommunen har betalt mer enn lovens krav til 
minste avdrag i 2015. 
 
Ubrukte lånemidler er redusert til kr 5.384.138,- pr. 31.12.15. 
 

 Likviditet  
Kommunens arbeidskapital er redusert i 2015 med 14,5 mill. kr. i forhold til 
fjoråret.   
Lardal kommune har fortsatt tilfredsstillende likviditet som ligger over 
normtallet. Ubrukte lånemidler bidrar blant annet til at likviditeten er 
tilfredsstillende.  
 

Til den interne kontrollen 
Vedrørende økonomirapporteringen/budsjettavvik nevner revisor at den interne 
kontrollen kan forbedres. Forøvrig har revisjonen ikke meldt om vesentlige svakheter 
vedrørende den interne kontrollen gjennom sitt arbeid i 2015.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Lardal kommunes årsregnskap for 
2015. 
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Møtebehandling 
Rådmannens innstilling var sendt på e-post og ble delt ut på møtet. Rådmannen 
orienterte om årsberetningen. Økonomisjefen la frem regnskapet og forklarte 
sammenhenger i forhold til resultatet i regnskapet. Revisor gjennomgikk 
revisjonsrapporten og viste til revisjonsberetningen. Sekretariatet gjennomgikk 
innstillingen «Uttalelsen til kommuneregnskapet 2015» fra kontrollutvalget. Saken ble 
diskutert og spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 25.05.16 behandlet Lardal kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. 
 
Innledning 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2015, 
administrasjonssjefens årsberetning 2015, revisjonsberetningen 15.04.16 og 
revisjonsrapport av 20.04.16. 
 

Driftsregnskapet viser kr 138.418.291,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 4.232.697,-. 

 
 
Til økonomistyringen - driften 

 Budsjettdisiplinen i virksomhetene er i hovedsak tilfredsstillende, men det 
ligger et forbedringspotensial i kostnadsstyringen.  

 Løpende utgifter skal finansieres med løpende inntekter for å tilfredsstille 
balansekravet i kommuneloven. Balansekravet innebærer at driftsresultatet 
minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.   
 
Negativt nettodriftsresultat er 0,73 mill. kr som utgjør minus 0,4% av sum 
driftsinntekter. For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige 
konsekvenser i fremtiden er dette under anbefalt normtall på 1,75%. 

 
Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

 Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr 0,-. Hovedkostnadene i 
investeringsregnskapet gjelder sluttoppgjøret Naugfoss Vannverk, 
utviklingskostnader næringsareal Berganmoen, boligfelt Hole, barneskole og 
vei. 
 
Bruk av disposisjonsfond og ubundet investeringsfond gjelder tilskudd/utlån til 
Svarstad IL til kunstgressbaner. 
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Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden er på 389 mill. kr pr 31.12.15 inklusiv 
pensjonsforpliktelsen. Det er en økning på 29,3 mill. kr. Den langsiktige 
lånegjelden er økt med 15,37 mill. kr. Den kortsiktige lånegjelden er økt med 
13,9 mill. kr fra fjoråret. Lånegjelden pr. innbygger i Lardal kommune pr. 
31.12.14 kr 55.000,- og pr 31.12.15 økt til kr 63.000.-. I det 
beregningsgrunnlaget er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men 
formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Økt lånegjeld reduserer 
kommunens handlefrihet, og kontrollutvalget registrer at kommunens totale 
lånegjeld også i 2015 har økt. Kommunen har betalt mer enn lovens krav til 
minste avdrag i 2015. 
 
Ubrukte lånemidler er redusert til kr 5.384.138,- pr. 31.12.15. 
 

 Likviditet  
Kommunens arbeidskapital er redusert i 2015 med 14,5 mill. kr. i forhold til 
fjoråret.   
Lardal kommune har fortsatt tilfredsstillende likviditet som ligger over 
normtallet. Ubrukte lånemidler bidrar blant annet til at likviditeten er 
tilfredsstillende.  
 

Til den interne kontrollen 
Vedrørende økonomirapporteringen/budsjettavvik nevner revisor at den interne 
kontrollen kan forbedres. Forøvrig har revisjonen ikke meldt om vesentlige svakheter 
vedrørende den interne kontrollen gjennom sitt arbeid i 2015.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Lardal kommunes årsregnskap for 
2015. 
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13/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Eiendomsforvaltningen, vedlikehold- vaktmestertjenestens 
organisering" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef for teknikk og næring gjennomgikk tiltakene og orienterte om 
oppfølgingen. Det er utført en kartlegging, utarbeidet en plan for vedlikeholdsbehov, 
rapporteringsrutiner er utarbeidet, enkelte oppgaver og ansvar er omorganisert. 
Vernerunder og brukerundersøkelser har blant annet dannet grunnlaget for 
vurderingen av ressursbehovet. Det er bevilget mer midler til vedlikehold, men 
utfordringen ligger i det tekniske anlegget. Det er utført oppgradering av skole og 
barnehage. Kontrollutvalgsleder og rådmannen kommenterte saken. Spørsmål ble 
besvart.    
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 

14/16 Behandle overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 - 2017, Lardal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Lardal kommune med følgende  
rekkefølge: 
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 Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats - barnehage 

 Brannsamarbeidet 
nsprosjekt Tema 

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor forklarte hva en forvaltningsrapport omfatter, nevnte rapporter 
som er skrevet tidligere for Lardal kommune, gjennomgikk prosessen for overordnet 
analyse og hvilke innspill som var fremkommet. I analysen er det tatt hensyn til at 
Lardal kommune skal sammenslås med Larvik kommune 01.01.2018.  Sekretariatet 
viste til Fylkesmannens plan for 2016. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Lardal kommune som følger: 

 Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats - barnehage 

 Brannsamarbeidet 

 Overordnet organisering av helse og omsorg 

 Skole/spesialundervisning 
a. nsprosjekt Tema 

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene 

i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. Ovennevnte plan inneholder flere 
forvaltningsrevisjonsprosjekter enn det er budsjettmidler til. 
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15/16 Selskapskontroll, Lardal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 15/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles ikke overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 -2017 på 
dette tidspunktet da Lardal kommune skal slås sammen med Larvik kommune fra 
01.01.2018.   
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det bestilles ikke overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 -2017 på 
dette tidspunktet. 
 
 
 
 
 

16/16 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsrapport, Lardal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 15. august 2016 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 6.september 2016. Kostnaden dekkes av timene i 
inngått kontrakt.   
 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport forutsetter at kommunestyret vedtar fremlagt 
«Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2017». 
 
 
 
Møtebehandling 
Alternative forvaltningsprosjekter ble diskutert. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats- barnehage» som leveres til sekretariatet 
innen 23. august 2016 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 6.september 2016. 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.   
 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport forutsetter at kommunestyret vedtar fremlagt 
«Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2017». 
 
 
 
 
 
 

17/16 Uavhengighetserklæring fra revisor, Lardal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet –forvaltningsrevisjon 2016 
tas til orientering. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisors – forvaltningsrevisjon 
2016 ble vurdert.  Uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor og 
oppdragsrevisor for regnskapsrettet revisjon 2016 ble sendt ut på e-post til 
kontrollutvalgsmedlemmene den 11.05.16, og delt ut på møtet. Denne erklæringen 
ble også behandlet. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet –forvaltningsrevisjon 2016,   
uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor  og oppdragsrevisor for 
regnskapsrettet revisjon 2016 tas til orientering. 
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18/16 Referatsaker, Lardal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 

 Kontrollrapport 2015 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen for Lardal 
 

 FKT, Fagkonferanse / kontroll og tilsyn 7 - 8 juni 2016 
 

 Fylkesmannens tilsynskalender pr.30.03.16 
 

 VIKS styremøte 15.03.16 
 

 Telemark kommunerevisjon, representantskapsmøte 26.04.16  
 
Referatsakene ble kommentert av kontrollutvalgsleder og sekretariatet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering 
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19/16 Eventuelt, Lardal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Lardal 24.05.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Dyrket mark som er beplantet i Lardal kommune kom opp som tema. Kommunestyret 
har tidligere fattet et vedtak i denne forbindelsen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte  06.09.16 for å orientere om status 
vedrørende dyrket mark som i dag er plantefelt for juletreproduksjon. 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 6. september 2016. 
 
 
Revetal, 25.05.2016 
For leder av kontrollutvalget i Lardal kommune, Ivar Dillan 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS   
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00075-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 06.09.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM "DYRKET MARK SOM BENYTTES TIL 
PLANTEFELT FOR JULETREPRODUKSJON" 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
På kontrollutvalgsmøtet 24. mai 2016, sak 19/16 ble temaet om dyrket mark som er 
beplantet i Lardal kommune tatt opp. Etter opplysninger gjelder beplantningen 
juletreproduksjon. Rådmannen er i den forbindelse invitert for å orientere om status i 
saken i forhold til tidligere kommunestyrevedtak.   
 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00078-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 06.09.2016 
 
 
 

   
 
 

BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2017, LARDAL 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 715.000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Lardal kommune. Det tas forbehold om forslag til budsjett 2017 for 
VIKS blir vedtatt. 
 
Revisjonstjenester totalt kr 532.000 med fordeling:   
          

 Regnskapsrevisjon /forvaltningsrevisjon   kr     532.000    
 
 

 Sekretariatstjenester fra VIKS    kr     103.000 

 Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj. 
Møtegodtgjørelse   kr  40.000 

 Andre driftsutgifter   kr  40.000  kr       80.000 
 
 
Saken oversendes for behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til budsjettoppstilling VIKS 
 

 
Saksframstilling: 

Kontrollutvalgsforskriften § 18. Budsjettbehandlingen 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
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 Regnskapsrevisjon 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 

 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 
I henhold til avtalen fra desember 2014 er «2017» siste året hvor driftstilskuddet er 
avtaleregulert. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) har økt driftstilskuddet med 
kr 24.574,- til kr 531 350,- for 2017 som avrundes til kr 532 000,-. Lardal kommunes 
årlige driftstilskudd faktureres forskuddsvis, med like store beløp hvert kvartal.  
 
Styret i VIKS behandler driftsbudsjettet for 2017 i møte 5. september 2016. 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.  
Alle deltakerkommunene betaler et årlig grunnbeløp i 2017 på kr 80.000,-. Videre 
legges innbyggertallet i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av 
kostnadene.  
 
Totalbudsjett 2017 for VIKS er på kr 3.270.000,-. Lardal kommunes andel er oppført 
med kr 103.000,- av de totale driftsutgifter. Det tas forbehold om at budsjettet blir 
vedtatt på styremøtet 05.09.16. 
 
Forslaget til budsjett for 2017 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Lardal kommune blir 
som følger: 
   Totale revisjonstjenester kr 532.000,- fordelt som følger:     2016        2017 
          

 Regnskapsrevisjon /forvaltningsrevisjon    kr 506.000 kr 532.000 
                                                        

 Andre oppdrag, utgikk i 2016    kr             0 kr            0 

 Selskapskontroll      kr      0 kr            0
           
  

Sekretariatstjenester fra VIKS     kr   102.000 kr 103.000          
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr  40.000 
 Andre driftsutgifter   kr  40.000  kr    71.000 kr   80.000          
Sum Tilsyn og kontroll           kr  679.000 kr 715.000     
 
Saken oversendes til videre behandling til formannskapet og kommunestyret. 
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Arkivsak-dok. 16/00121-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Styret for VIKS 05.09.2016 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR VIKS 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til budsjett for VIKS 2017. 
Forslag til fordeling mellom eierne 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
1.Driftskostnader. 
 
Forslag til driftsbudsjett for VIKS for 2017 har en total kostnadsramme på                 
kr. 3.270.000. 
 
Dette er en økning på kun kr. 30.000 sammenliknet med budsjettet for 2016. 
 
Lønn og sosiale utgifter er basert på dagens bemanning med tre stillinger. Utgiftene 
til lønn- og sosiale utgifter for 2016 ser ut til å få en mindreutgift på ca. kr.100.000, 
under forutsetning at det ikke blir større overraskelser når det gjelder 
pensjonsutgiftene. På den bakgrunn har en funnet det forsvarlig å videreføre 
lønnsbudsjett i 2016 til 2017. Denne rammen skulle da være tilstrekkelig også i 
forhold til lønnsjusteringer i 2017.  
 
De øvrige driftsutgiftene er budsjettert med kr. 570.000, noe som er en økning på kr. 
30.000 sammenliknet med 2016.  
 
Noen kommentarer til enkeltposter: 
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o 11950 - Avgifter, gebyrer og lisenser 
Her belastes kontingentene til KS Bedrift, NKRF samt bidrag til KS – OU fond. 
Årets budsjettramme på kr. 50.000 vil være tilstrekkelig også i 2017 

 
o 12400 - Service- og driftsavtaler er forhøyet med kr. 30.000 ut fra 

erfaringstall i 2016 til kr.120.000. Denne posten dekker følgende utgifter: 
  

 IT- serviceavtale - AGS AS 

 Leie og drift av kopimaskin – Ricoh AS 

 Elektronisk sak/arkivsystem – Tieto AS ( tidl.Software Innovation) 

 Årsavgift hjemmeside – Lykke Media AS 

 Antivirusprogram – Eset 

 Utgifter bredbånd 
 

o 12700 – Konsulenttjenester. Det har ikke vært behov for slike tjenester de 
siste årene og derfor er posten satt i 0 i 2017. 
 

o 13300 – Kjøp av tjenester – fylkeskommunen. Gjelder revisjonstjenester 
som kjøpes av Østfold og Akershus Fylkesrevisjon. 

 
 
2.Driftsinntekter. 
 
Eiernes årlige driftstilskudd skal iht. selskapets vedtekter baseres på et fast 
grunnbeløp, mens resten av utgiftene skal fordeles etter innbyggertall. I forbindelse 
med behandlingen av budsjettet for 2015 ble grunnbeløpet økt fra kr.70.000 til 
kr.80.000. Sekretariatet foreslår ingen endringer i grunnbeløpet for 2017. 
 
Fordelingen på eierkommunene er vist i en egen tabell som er vedlagt. 
 
For 2017 er det ikke budsjettert noen inntekt fra selskapskontroll. VIKS har ikke 
gjennomført noen selskapskontroll i 2016. I tillegg er dette en aktivitet som 
Kommunelovutvalget har foreslått lagt til revisjonen. 
 
Andebu kommune slår seg sammen med Sandefjord og Stokke kommuner fra 
1.1.2017. Valg av sekretariatsløsning for kontrollutvalget er nå til behandling. Som 
vist til i annen sak har VIKS meldt interesse for å påta seg sekretariatsoppdraget for 
kontrollutvalget i Nye Sandefjord. Prosjektleder i Nye Sandefjord har i et foreløpig 
saksframlegg foreslått å videreføre avtalen med Deloitte for 2017, dersom dette er 
mulig, og at det deretter gjennomføres konkurranse i 2017 om oppdraget fom. 2018. I 
motsatt fall legges det opp til å kjøre konkurranse høsten 2016. Kontrollutvalgene 
behandler saken i begynnelsen av september, før fellesnemnda fatter endelig 
avgjørelse 20.september.  
 
At denne saken ikke er avklart, skaper visse utfordringer i forhold til budsjetteringen 
for 2017.  I forslag til budsjett for 2017 er det lagt til grunn at Andebu vil tre ut av 
samarbeidet i VIKS i 2017. Vedtektene for VIKS har flg. ordlyd i §14, 1.ledd om 
uttreden: 
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«Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes av 
kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1. års varsel, 
jfr. KL. § 27» 
 

Andebu kommunestyre har så langt ikke varslet om uttreden. Dersom slikt varsel 
eventuelt skulle komme i løpet av høsten, må det legges til grunn at Andebu må 
dekke sin andel av selskapets kostnader i et år regnet fra varslingsdato. For 2017 er 
dette anslagsvis beregnet til kr.100.000. 
 
Dersom VIKS likevel skulle få sekretariatsoppdraget for Nye Sandefjord bør 
budsjettet for 2017 korrigeres. Dette kan eventuelt skje på første styremøte på 
nyåret.   
 
3. Styreutgifter. 
 
Følgende styreutgifter er innarbeidet i forslaget: 
 
Godtgjørelse leder:                     Kr. 20.000 
Skyss- og kostgodtgjørelse:       Kr.   5.000 
Møtegodtgjørelse medlemmer.  Kr. 45.000 
Juridisk bistand styret:                Kr. 10.000 
 
Styret skal behandle godtgjørelsene i særskilt sak i forkant av budsjettbehandlingen, 
og evt. endringer må innarbeides i budsjettet. 
 
4. Status disposisjonsfond. 
 
  Disposisjonsfond 1.1.2016: kr. 580.469 
 +Avsatt overskudd 2015:       kr. 185.343 
 -Budsjettert forbruk 2016:      kr. 250.000     
  Status 31.12.2016:                kr. 515.812 
 
Forslag til budsjett for 2017 er foreslått saldert med bruk av kr.270.000 fra 
disposisjonsfondet.  
 
Gjenværende disposisjonsfond vil dermed utgjøre kr. 245.812, før eventuelt 
overskudd for 2016 blir tillagt fondet. Dette er noe i underkant av de tilrådninger som 
tidligere styre har lagt til grunn om at størrelsen på fondet bør utgjøre mellom 
kr.300.000-500.000.   
 
 
5. Konsekvenser i 2018 av kommunereformen og regionreformen 
Det vises til egen sak om konsekvensens for VIKS av de endringer som skjer blant 
våre eiere.  
 
VIKS har i dag 12 eierkommuner. Fra 1.1.2018 vil VIKS ha 8 evt. 9 eiere. Fram mot 
2020 vil antallet bli redusert ytterligere med 2 eiere. I tillegg er det på nåværende 
tidspunkt ikke avklart hva som vil skje i forhold til regionreformen og Vestfold 
fylkeskommune. Det er derfor foreslått at VIKS avventer spørsmålet om eventuell 
sammenslåing med andre sekretariat. Sekretariatets arbeidsmengde vil ikke, etter 



 

  
4 

daglig leders oppfatning, kunne forsvare en bemanning på tre stillinger med en slik 
reduksjon i antall kontrollutvalg. Forutsatt at VIKS fortsetter som eget selskap, vil en 
reduksjon på en stilling fra og med 2018, bety en utgiftsreduksjon på minst kr.700-
800.000 pr. år noe som tilsvarer ca. 25%.  
 
 
 
 
 
 
 



Regnskap

2017 2016 2015

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,980,000           1,980,000       1,855,695       

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000                20,000             20,000             

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 45,000                45,000             26,000             

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 14,000                14,000             13,176             

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 300,000              300,000           176,508           

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                   933-                  

10905 GRUPPELIV 3,000                  3,000               2,778               

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 338,000              338,000           306,243           

Sum Lønnskostnader 2,700,000          2,700,000       2,399,467       

11000 KONTORMATERIELL 5,000                  8,000               1,608               

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000                15,000             15,646             

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000                12,000             11,199             

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000                10,000             12,888             

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000                  3,000               669                  

11300 PORTO 5,000                  8,000               12,272-             

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 14,000                10,000             7,441               

11302 BETALINGSFORMIDLING 149                  

11403 REPRESENTASJON 4,000                  4,000               6,613               

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 60,000                60,000             46,219             

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 30,000                30,000             27,470             

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000                  5,000               3,288               

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER 13,676             

11850 FORSIKRINGER 5,000                  2,000               4,040               

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000                  3,000               3,493-               

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000                  5,000               1,281               

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 125,000              115,000           113,781           

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000                50,000             84,119             

12000 INVENTAR OG UTSTYR 15,000                20,000             2,199               

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 120,000              90,000             26,354             

12700 KONSULENTTJENESTER 10,000             3,400               

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000                10,000             -                   

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000                15,000             13,960             

Budsjett



13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000                55,000             33,538             

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT 53,858             

Sum driftutgifter 570,000              540,000           467,631           

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FONS 33,308             

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 3,487               

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 185,345           

Sum Overføringer -                       -                   222,140           

16208 DIVERSE 30,000-             

16209 ØREDIFFERANSER 4-                       

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 53,858-             

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN 485,000-              470,000-           469,232-           

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER 2,515,000-           2,490,000-       2,377,130-       

17700 REFUSJON FRA ANDRE 2,614-               

Sum inntekter 3,000,000-          2,990,000-       2,902,838-       

19000 RENTEINNTEKTER 13,092-             

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK 33,308-             

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 270,000-              250,000-           140,000-           

Sum overføringer 270,000-              250,000-           186,400-           

T O T A L T -                       -                   -                   



Kommune Innbyggertall 
1.1.16 

Grunnbeløp Innbyggertilskudd Budsjett 2017  Budsjett 2016 

Horten 27 178 80 000 248 000 328 000    320 000 

Holmestrand 10 741 80 000   98 000 178 000    176 000 

Larvik 43 867 80 000 400 000 480 000    470 000 

Sande   9 297 80 000   85 000 165 000    162 000 

Hof   3 163 80 000   28 000 108 000    108 000 

Re   9 361 80 000   85 000 165 000    163 000 

Andebu*   5 937 80 000   54 000 100 000*    133 000 

Nøtterøy 21 621 80 000 197 000 277 000    273 000 

Tjøme   4 971 80 000   45 000 126 000    125 000 

Tønsberg 44 490 80 000 405000 485 000    458 000 

Lardal   2 474 80 000   23 000 103 000      102 000 

VFK** 44 490 80 000 405 000 485 000    470 000 

              

 227 590 960 000 2 073 000 3 000 000  2 960 000 

*Andebu kommune slår seg sammen med Stokke og Sandefjord fra 1.1.2017. Det stipuleres et bidrag på 9 måneder i 2017. 

** Vestfold Fylkeskommune betaler det samme som største kommune, dvs. Tønsberg. 

Forutsetninger: 

1. Grunnbeløp kr.80 000 pr. kommune – til sammen kr. 960.000. 

2. Innbyggertilskudd baseres på innbyggertall pr. 1.1.2016. Grenseregulering mellom Stokke og Tønsberg er hensyntatt. 

3. Vestfold Fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Tønsberg 

4. Utgiftsbudsjett : kr. 3.270.000 

5. Bruk av disposisjonsfond: 270.000 

6. Innbyggertilskudd : 3.270.000 – 270.000 – 960.000= 2.040.000/ 227 590 = kr.9,10 pr innbygger. 
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Arkivsak-dok. 15/00081-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 06.09.2016 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN TIL 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  "SPESIALPEDAGOGISK 
TILTAK OG TIDLIG INNSATS- BARNEHAGE", LARDAL  

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt prosjektplan med problemstilling fra Telemark kommunerevisjon IKS 
vedrørende "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats-barnehage" godkjennes, og 
det bestilles en forvaltningsrapport.   
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 30.12.16 til sekretariatet for behandling på nyåret 2017.  
 
Prosjektet gjennomføres med bruk av inntil 200 timer som dekkes innenfor 
kontrakten. 
 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan til forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig 
innsats-barnehage" 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 24. mai 2016, sak 16/16 ble det bestilt en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats-barnehage". 
 
Problemstillingen er som følger:  

 I hvilken grad sikrer kommunene kartlegging av behov for spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagene?  

 I hvilken grad mottar barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp tiltak i tråd 
med sakkyndig vurdering og vedtak?  

 Sikrer kommunen nødvendige tiltak i forbindelse med overganger mellom 
barnehage og skole?  
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Prosjektet er avgrenset som følger: 
Kommunen har to kommunale og en privat barnehage. Kommunen har ikke 
direkte innsynsrett i den private barnehagen og revisor forslår å rette 
forvaltningsrevisjonen mot de to kommunale. 
 
 
Leveringstidspunkt 
Forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse leveres for behandling i 
kontrollutvalget på nyåret 2017. 
 



 

 

 
 

Utarbeidet dato/sign. 

 

15.08.2016/do 

Kommune: 
 

Lardal kommune 

Prosjekt: 

701 012 Spesialpedagogiske tiltak i barnehager 
 

 
Prosjektplan 

Bakgrunn, bestilling og formål  

Kontrollutvalget i Lardal kommune gjorde i møte 24.05.2016 (sak16/16) vedtak om å bestille 

en prosjektplan med spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats - barnehage som tema. Det 

ble tatt forbehold om vedtak av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i kommunestyret. 

I overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 var det følgende analyse av 

situasjonen rundt spesialpedagogiske tiltak: 

Lardal gir styrket tilbud i barnehage til langt færre barn enn de kommunene vi sammenligner 

med. Samtidig ser vi at kommunen gir tilbud til flere elever i slutten av grunnskole-

opplæringen enn de vi sammenligner med. Nasjonalt har det vært fokus på viktigheten av å 

sette i gang tiltak tidlig i opplæringsløpet. Dersom tiltak blir iverksatt for sent, kan det 

forårsake dyrere tjenester på lang sikt og det kan få stor betydning for det enkelte barn og 

deres familie. Vi foreslår derfor forvaltningsrevisjon av tidlig innsats, med særlig fokus på 

barnehagenes arbeid med å avdekke behov for spesialpedagogiske tiltak.  

 

En forvaltningsrevisjon kan bidra til at kommunen får ivaretatt kravet om tidlig innsats, noe 

som kan redusere behovet for mer omfattende hjelp senere. 

Problemstillinger  

Vi vil foreslå disse problemstillingene for revisjonen: 

 I hvilken grad sikrer kommunene kartlegging av behov for spesialpedagogisk hjelp i 

barnehagene? 

 I hvilken grad mottar barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp tiltak i tråd med 

sakkyndig vurdering og vedtak? 

 Sikrer kommunen nødvendige tiltak i forbindelse med overganger mellom barnehage og 

skole? 

Avgrensning  

Kommunen har to kommunale og en privat barnehage. Vi har ikke direkte innsynsrett i den 

private barnehagen og vi forslår å rette forvaltningsrevisjonen mot de to kommunale. 



 

 

Det kan også være aktuelt å se på hvordan kommunen følger opp det spesialpedagogiske 

tilbudet som gis i den private barnehagen. 

Vi vil ikke se på selve saksbehandlingen i forbindelse med vedtak om spesialundervisning. 

Avgrensing i tid vil avhenge av mengde aktuelle saker pr. år i kommunen 

Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Kilder til revisjonskriterier vil bl.a. være kommuneloven, opplæringsloven og barnehageloven 

med forskrifter, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og veileder til 

opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 

Metode 

For å besvare problemstillingene er det aktuelt med intervju av ansatte i barnehager, 

spesialpedagogisk personell og administrativt ansatte i oppvekstsektoren.  

Det er videre aktuelt med mappegjennomgang og gjennomgang av prosedyrer, 

rutinebeskrivelser og kartleggingsverktøy.  

Oppstart og leveranse  

Oppstart kan skje umiddelbart etter vedtak av prosjektplanen i kontrollutvalget. 

Rapporten kan leveres til kontrollutvalgets møte på nyåret 2017. 

Forvaltningsrevisjonen har et forventet omfang på 200 timer, og er i samsvar med 

overordnet analyse og vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.  
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Arkivsak-dok. 15/00080-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 06.09.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI REGNSAPSREVISJON 2016, 
LARDAL 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 

 
Saksframstilling: 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterer om strategiplanen vedrørende 
regnskapsrevisjon for høsten 2016.  
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Overordnet revisjonsstrategi 2016 Lardal kommune

1. Innledning

Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De
bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter
• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04
• Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing — ISA)

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver;
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og
har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av
regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og
effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 “Planlegging av
revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet.

Vi mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med våre øvrige muntlige og skriftlige
rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av våre prioriteringer innen
regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og
påseansvar.

2. Bruk av revisors ressurser

Høsten 2014 ble det inngått reviderte avtaler med kommunen om revisjonstjenester.
Fra 2016 skal vi ifølge avtalen spesifisere betalingen bedre enn det som er gjort til nå.
Attestasjoner/uttalelser faktureres særskilt, etter at det er trukket ut fra grunnbeløpet. Det samme
vil gjelde for rådgiving som overstiger det som er avtalt med kommunen.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i kommunen. Det sees da
spesielt på den administrative oppbygningen, kompetansen, eventuelle skifte av nøkkelpersonell,
omorganisering, sentral/desentral regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. I dette
ligger også en vurdering av risiko og vesentlighet. Alt dette til sammen har betydning for de
ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Revisors totale ressurser til Lardal kommune skal hovedsakelig fordeles på:
• regnskapsrevisjon av kommunen
• forvaltningsrevisjon, med utarbeidelse av overordnet analyse og plan for

forvaltningsrevisjon (omtales ikke videre i dette dokumentet)
• attestasjoner/uttalelser
• møteplikt og tilstedeværelse i politiske utvalg, blant annet kontrollutvalget og

kommunestyret
• rådgivning

Regnskapsrevisjonen og attestasjoner blir gjennomført løpende gjennom året.
Årsoppgjørsrevisjonen starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til avleggelse
av revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen skal skrives så snart revisjonen er ferdig og senest
15. april.
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I tillegg til oppgavene nevnt i kulepunktene over, reviderer Telemark kommunerevisjon IKS også
andre regnskaper med nær tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for
legater/stiftelser, kirkelig fellesråd, menighetsråd og andre regnskaper som det ved lov eller
forskrift er lagt til kommunerevisjonen å revidere. For revisjon av disse regnskapene vil det bli
utarbeidet egne revisjonsstrategier og revisjonsplaner, og for disse regnskapene gjelder særskilte
lover, forsktifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i revisjon av disse regnskapene.

Etter særskilt bestilling påtar Telemark kommunerevisjon IKS seg også å utarbeide plan for
selskapskontroll og utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

3. Formålet med regnskapsrevisjon

Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Vi følger internasjonale revisjonsstandarder, som krever
at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfØrer revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet framkommer i revisors beretning. I revisors beretning
uttaler revisor at:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lardal kommune per 31. desember, og
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge

• de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Hvis det er vesentlige mangler ved noen av disse punktene vil dette komme fram som merknader i
revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil i slike tilfeller få brev med beskjed, såkalt nummerert brev
fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, lager revisor en rapport til kontrollutvalget. Denne rapporten er en
oppsummering av regnskapsåret. Her tar revisor opp forskjellige forhold som ikke er så alvorlige og
vesentlige at de tas med i revisjonsberetningen.

Utover dette rapporterer revisot om revisjonsarbeidet gjennom året muntlig i hvert
kontrollutvalgsmøte.

Ved saker av mer alvorlig karakter gjennom året, skjer rapporteringen til kontrollutvalget skriftlig.
Dersom revisor konstaterer misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til
kontrollutvalget. Når saksforholdet er avklart, skal kontrollutvalget ha endelig innberetning.
Rådmannen skal ha kopi av disse innberetningene.
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4. Risikovurdering

Risiko handler om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva som er konsekvensen.

Revisjonsstandatden ISA 315 “Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon
gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser” inneholder krav for hvilke handlinger revisor
skal utføre for å skaffe seg et grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig
feilinformasjon i regnskapet.

Revisor gjennomfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge om det er området hvor det
foreligger risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom risikoanalysene vurderes
risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør omfanget og valget av revisjonshandlinger
som revisor skal utføre. Revisor skal også vurdere om innhentet informasjon kan tyde på at det
foreligger misligheter, og skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter.
Begrepet misligheter benyttes oftest om tilsiktede handlinger. Det er særlig to typer tilsiktede
handlinger som er relevante for revisor; uredelig regnskapsrapportering og underslag av eiendeler.

Lardal kommunes Økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og i økonomiplanen, som vedtas for en fireårsperiode. Kommunens største utfordring
er å få befolkningsvekst, flere boliger og arbeidsplasser. Kommunen har vedtatt å prioritere to
områder; gode oppvekstsvilkår og økt folketall.

Administrasjonen har de siste årene i forkant av budsjettbehandlingen hatt en strategisamling med
politikere og tillitsvalgte, der fokuset har vært på hvordan kommunen skal få et større økonomisk
handlingsrom. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle
tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Drift
Rammene for kommunens drift er avhengig av nivået på overføringer fra statsbudsjettet og
skatteinntektene. Disse frie inntektene utgjør om lag 76 % av de samlede inntektene og kan
disponeres fritt innenfor gjeldende lover og regler. Skatteinntektene i Lardal ligger godt under
landsgjennomsnittet og kompenseres derfor i en viss grad for dette via inntektsutjevningen i
rammetilskuddet. Det er budsjettert med en økning i de frie inntektene i 2016 i forhold til 2015.

På utgiftssiden er hovedutfordringen å tilpasse aktivitetsnivået og ressursbruken til de rammene
som er til disposisjon. Det har i noen år vært et merforbruk på enhetene i forhold til de ressursene
man har fått tildelt i budsjettet, spesielt innenfor helse, omsorg og velferd (HOV). Kommunen har i
budsjettet for 2016 valgt å dreie ressursene fra oppvekst og kultur til HOV, med bakgrunn i
befolkningens behov og statlige føringer (samhandlingsreformen). Det er totalt sett budsjettert
med en nedgang i driftsutgiftene i forhold til budsjettet for 2015. Kommunestyret har også fått
fremlagt en oversikt over bygningsmessige vedlikeholdsbehov og har med bakgrunn i denne
bevilget 1,7 mill. kr. i budsjettet for 2016.

Det er som vanlig knyttet stor usikkerhet til pensjonskostnadene. Kommunen har hatt et positivt
netto premieavvik de siste årene, som har gitt mulighet til en avsetning til pensjonsfond. Dette
sikrer fremtidige svingninger i premieavvik og reguleringspremie.
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De eksterne finansieringstransaksjonene er vanskelige å budsjettere. Det gjelder både renteutgifter
og avkastningen på plasseringene i finansmarkedet. Netto driftsresultat er påvirket av disse
faktorene og gir en risiko i forhold til å nå budsjettert resultat. Rentenivået er for tiden historisk lavt
og har vært det over tid. Prognosene tilsier at dette også vil gjelde framover i
Økonomiplanperioden.

Lardal kommune har nylig vedtatt et nytt finansreglement. Reglementet setter rammene for hvilke
finansplasseringer som kan gjøres og hvilken strategi man skal ha for forvaltningen av
Elverksfondet. Det har fram til nå vært foretatt en inflasjonsjustering for å opprettholde realverdien
i Elverksfondet og eventuell meravkastning hat vært avsatt til bufferfond. Det er i budsjettet for
2016 ikke budsjettert med avsetning til bufferfond.

Det er et krav i kommuneloven at netto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke nødvendige
avsetninger og sikre en økonomisk bærekraftig drift. Staten v/Teknisk beregningsutvalg har satt
som mål et nivå på netto driftsresultat til 1,75 ¾ for kommunesektoren samlet. Lardal kommune
har hatt en negativ utvikling i netto driftsresultat de siste årene og var i 2015 nede i minus 0,4 %.
Kommunen fikk likevel et mindreforbruk, i hovedsak som følge av netto positivt premieavvik, jf.
kommunens årsberetning. Kommunen har for 2016 budsjettert med et netto driftsresultat på 3,4 ¾.

Risikoen i driften er at kommunen har for høyt aktivitetsnivå i forhold til de rammene som er gitt
samt endringer i de eksterne faktorene som kommunen selv ikke kan påvirke.

Investeringer
Det har vært en del store investeringer de siste årene, spesielt innenfor skoler og barnehager. Det
er for 2016 budsjettert med investeringer for omlag 20,7 mill. kr, men investeringstakten vil gå ned i
økonomiplanperioden. De største av årets investeringer er knyttet til utbygging av Styrvoll
barnehage, kjøp og opparbeidelse av næringsareal på Berganmoen og prosjektet «Krafttak for
Svarstad». Kommunen skal følge veileder for budsjettering og regnskapsføring av investeringer.
Dette innebærer at kommunestyret i løpet av året må foreta en nedbudsjettering av prosjekter som
ikke har hatt den framdriften som var forutsatt i budsjettet og gjenbevilge midlene for året etter,
dersom dette fortsatt er aktuelt og ønskelig fra kommunestyrets side.

Så langt har egenkapitalfinansieringen av investeringene vært lav (overføring fra dri•ftsregnskapet,
bruk av fond, inntekter fra mva. kompensasjon og salg av eiendom). Dette betyr at de fleste av
investeringene finansieres med lån. En økning i egenfinansieringen vil slå positivt ut på
driftsregnskapet, fordi renter og avdrag utgiftsføres der.

Risikoen på investeringssiden er at budsjettet ikke justeres i takt med fremdriften, og at
investeringene ikke blir finansiert i tråd med lov, forskrift, investeringsveilederen og vedtak i
kommunen.

Selvkostområdet
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og plan- og byggesaksbehandling finansieres gjennom
gebyter fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan seivkost, og dermed
også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes. Kommunen skal
utarbeide budsjett for gebyrene. Regnskapsresultatene for forrige og eventuelt tidligere år skal
refiekteres i budsjettene som legges fram som egen sak for kommunestyret. Regnskapene settes
opp i forhold til budsjettet og eventuelle avvik fra budsjettet skal synliggjøres i rapporteringen og
avslutningen av kommuneregnskapet. Vi foretar årlig kontroll av kommunens etterberegninger.
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Gjeld og egenkapital
Kommunens lånegjeld har vært økende de siste årene på grunn av høy investeringsaktivitet, men er
under landsgjennomsnittet og noe under sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 1.

Likviditeten anses som god. Dette skyldes i hovedsak at kommunen har tatt opp mer lån enn det har
vært behov for og ubrukte lånemidler øker likviditeten.

Disposisjonsfondet har i mange år hatt en økning, som følge av positive årsresultat og avsetning til
bufferfond finans og Elverksfondet. Kommunens reserver er derfor relativt gode.

Kommunens organisering
Lardal kommunes politikere og administrasjon har det siste året vært gjennom en krevende
kommunereformprosess, der man har vedtatt å slå seg sammen med Larvik kommune fra 1.1.2018.
Avtalen med Andebu kommune om Økonomitjenester er sagt opp fra 1.7.2016 og Larvik har
overtatt denne oppgaven fra samme tidspunkt.

Kommunens internkontroll
Den kommunale virksomheten må forholde seg til mange lover, forskrifter og rundskriv.
Regelverket er omfattende og det vil foreligge en risiko for at alle regler ikke etterleves.
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at rådmannen skal ha betryggende kontroll
med kommunens virksomhet. Den økonomiske internkontrollen har betydning for kommunens
økonomistyring. Mangler ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet og
Økt risiko for Økonomiske misligheter.

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen som er relevant for
revisjonen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der som
“betryggende kontroll”. I praksis kan en si at internkontroll er formaliseringer, dokumenter og
rutiner som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Dette gjøres for å sikre at
kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet
i tjenestene og at kommunens omdØmme og legitimitet ikke svekkes.

Revisor er oppmerksom på muligheten for at korrupsjon og misligheter kan oppstå i kommunen.
Vårt hovedinntrykk er at kommunen har fokus på å forebygge uønskede hendelser. I våre samtaler
med kommunens ledelse understreker vi viktigheten av etiske retningslinjer, strategi for
anskaffelser, saksbehandlingsregler mv. og at disse er kjent og anvendes riktig av ansatte og
politikere.

Vårt inntrykk er at det jobbes godt med tiltak for å styrke egenkontrollen i Lardal kommune.
Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret om internkontrollen. Dette skjer i årsberetningen.

Lardal kommune har ikke et elektronisk system for internkontroll, men bruker fysiske permer i de
ulike enhetene. Kommunen har et avvikssystem, men det fungerer ikke optimalt. Siden kommunen
ikke har et elektronisk system er det ikke enkelt å få ut rapporter/oversikter over rapporterte avvik.

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser på enkelte deler av kommunen og det er etablert
interne kontrollrutiner på en rekke områder. Revisjonen bygger på disse i det løpende
revisjonsarbeidet. På noen områder er det imidlertid fortsatt manglende skriftlige rutiner eller
manglende oppdatering av rutinene.
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Rådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir
gjennomført. Kommunen har de siste årene gjennomgått de overordnede styringsdokumentene,
med formål å få en bedre systematikk, og har også gjennomgått rutinene for rapportering.
Rådmannen skal rapportere kvartalsvis til kommunestyret. Rapporteringen skal inneholde avvik fra
budsjettet med forslag til eventuelle budsjettendringer, men også rapportering på finansområdet,
på sykefravær og på vedtaksoppfølging. Det er i tillegg månedsrapportering til formannskapet, men
den er mindre omfattende. Vår erfaring er at det har vært flere avvik mellom regnskapet og
regulert budsjett de siste årene, som følge av upresise budsjettreguleringer. Vi anser dette som et
risi koo m råde.

Lovverket om offentlige anskaffelser er omfattende og i stadig endring. Det er viktig at kommunen
har tilstrekkelig kunnskap om hvilke regler som gjelder ved anskaffelser og at man forholder seg til
de rammeavtalene som er inngått. Lardal kommune oppdaterte anskaffelsesreglementet i 2014/15.
Kommunen deltar i innkjøpssamarbeidet VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid). Det har vært
utfordringer knyttet til kjøp av vikartjenester, noe de nå har fått ny avtale på. Kommunen jobber
med å få på plass avtale om kjøp av vaskeritjenester. Det er positivt at kommunen søker å få avtaler
om kjøp av tjenester på områder der en ikke har hatt dette. Det er også viktig at kommunen har
fokus på at inngåtte rammeavtaler blir fulgt opp. Vi ser likevel at det kan være en risiko for at det
foretas anskaffelser utenom loven på enkelte enheter.

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet, med en rekke unntak.
Kommunen kan tildele støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene om
offentlig støtte. Det er viktig at kommunen har kunnskap om lovverket og hvilke muligheter og
begrensninger som finnes. Lardal kommune har ikke selv god kompetanse på området, men må
kjøpe dette i saker der det er aktuelt. Risiko for at det titdeles ulovlig offentlig støtte kan oppstå når
kommunen kjøper eller selger eiendom utenom det åpne markedet. Kommunen har kjøpt areal på
Berganmoen industriområde og startet arbeidet med reguleringsplan for området. I 2016 har
kommunen har som ambisjon å opparbeide infrastruktur og ferdigstille tomteområde for salg.
Dette er en stor satsing for kommunen, og det er viktig både ved kjøp og salg at kommunen er
bevisst på reglene om offentlig støtte. Kommunen må også være oppmerksom på reglene om
offentlig støtte hvis kommunen gir lån eller garantier.

5. Vurdering av vesentlighet

Revisor er ikke opptatt av bagatellmessige forhold, og vil planlegge og utføre revisjonen med sikte
på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller mangler. Det følger av tevisjonsstandarden ISA 320
“Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon” at revisor ved utarbeidelse av den
overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon. Begrepet er
også sentralt når revisor skal ta stilling til hvilken virkning identifisert feilinformasjon skal ha for
revisjonen og av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet. Vesentlighetsgrensen er
sentral når revisor skal utarbeide konklusjonen i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi avdekket feil
vi vurderer som vesentlige får det konsekvenser for revisjonsberetningen i form av en merknad, jf.
avsnitt 3. I en normal revisjonsberetningen sier revisor at “årsregnskapet avgitt i samsvar med lov
ogforskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen t1IABC
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kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne
datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i risikoanalysen, revisors
profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har om Cardal kommune. I tillegg
vurderes blant annet følgende momenter:

- Kommunens byggeaktivitet
- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen
- Økonomistyringen
- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering
- De kommunale virksomhetenes størrelser
- Politikernes og medias oppmerksomhet for kommunens økonomiske disposisjoner
- Kommunens økonomi- og lønnssystem
- Skifte av nøkkelpersonell
- Kommunens interne regelverk

6. Revisjonspian

Med basis i overordnet revisjonsstrategi utarbeider revisor planer for revisjonsoppdraget.
Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlinger som revisot skal utføre. Revisjonsplanene er
revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke behandles politisk, men vi vil her gjengi
hovedområdene av det vi har bestemt å se på i 2016, med bakgrunn i risikovurderingen.

Generelt:

• Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon
Dette er et område som er beheftet med stor risiko i kommunene. Revisjonen bruker mye
tid til å følge opp dette, blant annet ved at vi attesterer terminoppgaver for skatteetaten på
merverdiavgiftskompensasjon. Vi deltar også i møter og bidrar med ulike vurderinger i
merverdiavgift5spørsmål, særlig innenfor investeringer, ved forespørsel om dette. Et
eksempel på dette er i forhold til utbyggingsavtaler med private.

• Rapportering

Kontroll av økonomi- og finansrapportering
Budsjettkontroll

Kontroll av avtale om Økonomistyring med Larvik kommune
Kontroll av avtale med Svarstad idrettslag om kunstgress
Kontroll av seivkostområdene

• Tilgangskontroller
Kontroll av tilganger i forbindelse med bytte av økonomifunksjon fra 1.7.2016

Driftsregnskapet:

• Test av kommunens kontroll av utbetalt lønn

• Kartlegging og testing av rutiner for oppholdsbetaling på sykehjemmet
• Kontroll av finansplasseringer

• Kontroll av anskaffelser mot rammeavtaler
• Kontroll av lønnstransaksjoner i forbindelse med overgang fra Andebu til Larvik
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Investeringsregnskapet:

• Kontroll av oppfølging av investeringsprosjekter, jf. investeringsveilederen

Balansen:

• Kasseettersyn ved utvalgte enheter

• Observasjon av anskaffelser ved utvalgte enheter

7. Avslutning

Den overordnede revisjonsstrategien bygger på en foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk
regnskapsmateriell og den interne kontroll som foreligger i kommunen. Det videre arbeidet med
regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige
endringer i revisjonsstrategien skal dokumenteres og kontrollutvalget informeres om disse.

Skien, 26.8.2016
Telemark kommunerevisjon IKS

oppdragssvarlig revisor
Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor
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Sammendrag

Tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen. Tilsynet omfatter også den skolebaserte vurderingen som er skolens 

jevnlige vurdering av sin egen virksomhet og måloppnåelse. Målet med tilsynet er å bidra 

til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen. 

Tilsyn med Lardal kommune ble åpnet gjennom brev 28.1.16. Fylkesmannens 

vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra 

intervju. 

Fylkesmannen har avdekket følgende lovbrudd under tilsynet.

1) Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav om at rektor 

skal sikre at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til 

kompetansemål i det enkelte faget.

2) Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav om at rektor 

skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til hva som 

er mål for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse.

3) Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav om at rektor 

skal sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / 

i faget og de individuelle opplæringsmål i IOP.

4) Lardal kommune /Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav til at innholdet 

i IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, 

herunder når det er gjort avvik fra LK06.

5) Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav i alle fag om 

å veilede elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 / mål i IOP som 

opplæringen er knyttet til.

6) Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav i alle fag om 

å veilede elevene i hva det legges vekt på i vurderingen av det enkelte faget.

Lardal kommune har rett til å kommentere på den foreløpige tilsynsrapporten. Fristen for 

tilbakemelding er 15. august.
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1. Innledning

Fylkesmannen åpnet 28.1.16 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen, og med skolebasert vurdering, i Lardal kommune. Undersøkelsene har vært 

på skolenivå ved Lardal barneskole.

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

opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen, forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet 

har utarbeidet veiledningsmateriell1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført 

informasjons- og veiledningssamlinger. 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 

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

denne foreløpige tilsynsrapporten.

Tilsynet har avdekket brudd på regelverket. Denne foreløpige tilsynsrapporten gir et 

forhåndsvarsel om at Fylkesmannen kan vedta å pålegge skoleeier retting av bruddet på 

regelverket, jf. forvaltningsloven § 16. I den endelige tilsynsrapporten får Lardal 

kommune rimelig frist til å rette brudd på regelverket før vi eventuelt vedtar pålegg om 

retting.

Lardal kommune har rett til å kommentere på den foreløpige tilsynsrapporten jf. 

forvaltningsloven § 16. Frist for tilbakemelding er 15. august. Etter utløp av fristen for 

tilbakemelding vil Fylkesmannen utarbeide en endelig tilsynsrapport. 

2. Om tilsynet med Lardal kommune – Lardal barneskole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler 

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

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

jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er 

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

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

dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter 

fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

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

utbytte av opplæringen. Tilsynet omfatter også den skolebaserte vurderingen som er 

skolens jevnlige vurdering av i hvilken grad egen virksomhet medvirker til å nå målene i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Vurdering av egen virksomhet betyr at skolen skal 

vurdere organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen. 

                                          
1 http://www.udir.no/Regelverk/regelverk/tilsyn/



5

Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonal vurdering skal ses i sammenheng. De 

ulike formene for vurdering skal samlet sett utfylle hverandre og medvirke til at den 

enkelte elev blir motivert til å ta i bruk sine evner og anlegg, og at de nasjonale målene 

for opplæringen styrer arbeidet i skolen (Stortingsmelding 47 1995-1996). Det 

overordnede formålet med tilsynet er at skolebasert vurdering på denne måten 

medvirker til at elevene får et godt utbytte av opplæringen.

Hovedpunkter i tilsynet vil være:

 Skolens arbeid med opplæringen i fag

 Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

 Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

 Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

 Skolebasert vurdering

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

 får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen

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

opplæringen

 får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen 

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

tilfredsstillende

Og at kommunen som skoleeier sørger for at skolen ved skolebasert vurdering:

 velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i 

læreplanverket

 vurderer ulike endringer som kan bidra til økt måloppnåelse og følger opp disse

 sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen

 gjennomfører vurderingen jevnlig

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

muligheter for måloppnåelse eller får lite utbytte av opplæringen, og at skolen ikke 

forbedrer sin organisering, tilrettelegging eller gjennomføring av opplæringen for å øke 

måloppnåelse. Elevene får dermed ikke det utbytte av opplæringen som de ellers kunne 

fått.

Manglende eller mangelfull gjennomføring av skolebasert vurdering kan føre til at skolen 

ikke forbedrer sin organisering, tilrettelegging eller gjennomføring av opplæringen for å 

øke elevenes måloppnåelse. Elevene får dermed ikke det utbyttet av opplæringen som de 

ellers kunne fått.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Lardal kommune ble åpnet gjennom brev 28.1.16. Skoleeier er blitt pålagt å 

legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c. 
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Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 

opplysninger fra intervju, se vedlegg.

2.4 Kort om Lardal barneskole

Lardal kommune som skoleeier er ansvarlig for to skoler; Lardal barneskole og Lardal 

ungdomsskole. Nåværende rektor på Lardal barneskole har vært ansatt siden august 

2015. Barneskolen har vært preget av en skiftende ledelse, i alt seks rektorer på fem år. 

Samtidig med ansettelse av rektor, ble det gjennomført en endring i ledelsesstrukturen 

gjennom å ansette to avdelingsledere med personalansvar og 40 % undervisning. 

Avdelingslederne har ansvar for hvert sitt team, henholdsvis for 1.- 4- trinn og for 5.- 7. 

trinn. Lardalskolen har de to siste årene vært inne i en omfattende 

sammenslåingsprosess av Lardal barneskole og Lardal ungdomsskole, og fra og med 

1.8.2016 vil Lardal ha en skole, Lardal skole som er en 1.-10.-skole. Nåværende rektor 

for Lardal barneskole blir rektor for den nye sammenslåtte skolen. 

Lardal barneskole ligger plassert midt i Svarstad sentrum og har ifølge registreringer i 

GSI 196 elever fordelt på 7 trinn, 23 lærere og 10 assistenter. Elevgruppen har en noe 

overvekt av gutter, ingen asylsøkere, ingen elever med tegnspråk og 

punktskriftopplæring og om lag 12 prosent elever med vedtak om spesialundervisning. 

Skolen deltar i Respektprogrammet gjennom Universitetet i Stavanger, er i Vurdering for 

læring-prosjektet og har nylig inngått i Utdanningsdirektoratets veilederkorps. 

Skoleåret 2015-16 har ifølge skoleledelsen handlet mye om å få oversikt og å få rutiner 

på plass. Skoleledelsen har møte hver uke, teamene samlet har møter annenhver uke, 

mens det annenhver uke er samråding hvor lærere og assistenter møter klassevis. 

Pedagogisk personale har fast utviklingstid en gang per uke. 

3. Skolens arbeid med opplæringen i fag

3.1 Rettslige krav 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med 

opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til 

opplæringsloven kravene er knyttet til.

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

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter 

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

opplæringsloven § 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på 

kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere 

skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3.



7

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for 
opplæring og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse.

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

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Eleven skal kjenne til hva som er 

målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes 

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til 

kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av 

elevens kompetanse. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren 

vurderer et arbeid. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å 

oppnå de ulike karakterene. Rektor må organisere skolen for å sikre at 

undervisningspersonalet formidler dette til elevene.

Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget 
og de individuelle opplæringsmålene i IOP.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf. 

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

grunnskolen og for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt per 

hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får 

opplæring i alle kompetansemålene i faget / på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet. 

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

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

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

individuelle opplæringsmålene.

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.

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

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

tidsintervall den gjelder for.

Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 
opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06.

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

gjennomføres, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så 

langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen 

avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.

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

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

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

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

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

spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP-en. 

IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialundervisning.

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære 
læreplaner, og skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er 
samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

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

spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge 
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vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske 

innenfor det samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf.

opplæringsloven § 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for 

opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke 

inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i den 

ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må også komme 

klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i 

klassen).  Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og 

den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide sammen i slike tilfeller. 

Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle 

IOP-en og for å gjennomføre opplæringen.

3.2 Fylkesmannens undersøkelser 

Innledningsvis i tilsynet fylte ansatte ved Lardal barneskole ut et såkalt 

egenvurderingsskjema, innenfor fagene som tilsynet omhandler (matte, engelsk og 

kroppsøving). Skjemaet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet (https://reflex.udir.no). 

Skjemaets første del omhandler «skolens arbeid med opplæring i fag. 

I egenvurderingsskjemaene svarte samtlige ansatte «ja» på spørsmål om skolen 

oppfyller kravene om lokalt arbeid med læreplaner, med unntak av om skolen har en 

innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den ordinære 

opplæringens (klassens) planer. De ansatte, med unntak av kroppsøvingslærerne, svarte

ja på spørsmålene som omhandler elever med IOP. At kroppsøvingslærerne svarte nei 

skyltes at de ikke har elever med spesialundervisning i kroppsøving, og at de derfor 

oppfattet disse spørsmålene som irrelevante. 

Dokumentasjon og intervjuer viser at lærerne ved skolen utarbeider fagplaner for hvert 

årstrinn i alle fag. Det er for skoleåret 2015-16 ikke brukt en bestemt mal for dette 

arbeidet, slik at planene varierte i utseende og innhold mellom fag og trinn. Alle planene 

skal imidlertid inneholde kompetansemål og læringsmål etter er en klar føring fra 

ledelsen. Når de utarbeider fagplaner, følger skolen en fordeling av kompetansemål på 

årstrinn. Ifølge personalet ble dette besluttet for noen år tilbake. De lokale læreplanene 

blir revidert og supplert minst en gang hvert skoleår, og legges deretter ut på skolens 

hjemmeside. Ansvarlig for dette er en eller to lærere på hvert trinn. Skoleledelsen har 

gitt frister for å ferdigstille planene.

I skolens utviklingsplan for 2015-16 har skolen oppgitt lokale læreplaner og vurdering for 

læring som to av hovedområdene de skal arbeide med. Målet er at Lardal barneskole 

ivaretar kravene til lokale læreplaner og vurdering for læring, gjennom å gjøre innholdet i 

de lokale læreplanene mer forståelig, og å utvikle en lik mal for alle fagplanene. Det er 

derfor dette året satt av tid hver uke til utvikling av læreplaner, som blant annet har 

resultert i store diskusjoner på hvor like de skal være. Dette arbeidet skal etter planen 

evalueres våren 2016, men var ikke gjennomført ved tidspunkt for stedlig tilsyn. Det 

bekreftes både gjennom innsendt dokumentasjon, avsatt tid i årshjulet for 

utviklingsarbeid og gjennom intervjuer med ledelse og lærere at arbeidet med lokale 

læreplaner blir gjort. 

Det kommer frem i intervjuet med rektor at det er avdelingsleder som skal sjekke at 

planene blir skrevet, at innholdet er riktig, og at rektor på denne måten sikrer at det blir 
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gjort. Avdelingslederne kunne imidlertid fortelle at de fram til nå ikke hadde noe 

systematikk på å kvalitetssikre innholdet i planene.

Intervjuer av elever, foreldre og ansatte viser at elevene i de fleste fag blir kjent med 

målene for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevenes kompetanse.

Skolen utarbeider ukeplaner på alle trinn der kompetansemålene fremgår. Disse 

publiseres også på skolens hjemmeside. Andre måter elevene ble gjort kjent med målene 

på, var gjennom mål i lærebøkene, lærernes gjennomgang av mål ved oppstart av timer, 

plakater med mål i klasserommet og vurderingskriterier særlig i forbindelse med tester 

og presentasjoner. Både dokumentasjon og intervjuer bekrefter at dette har vært tema 

på planleggingsdager og i utviklingstiden for personalet, og vi oppfattet at det var godt 

kommunisert og oppfattet hva lærerne skal gjøre. 

Selv om det var klare føringer for å gjøre elevene kjent med målene for opplæringen og 

hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse, samt at det ble fulgt opp av de fleste

faglærere, var det en erkjennelse hos ledelsen at praksis varierte fra fag til fag. Dette ble 

bekreftet gjennom intervjuer av elever og lærere. For eksempel uttalte en av elevene at 

«i gym bare gjør vi». Rektor har ikke oversikt over hvordan faglæreren i f.eks. 

kroppsøving arbeider med mål og vurderingskriterier. 

Skolen har elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Alle elever med vedtak om 

spesialundervisning har en IOP. Det er rektor som fatter vedtakene på grunnlag av 

sakkyndig vurdering. De vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt i forbindelse med 

tilsynet, er det skolens tidligere rektor som har fattet. Disse vedtakene er nesten 

identiske hva gjelder beskrivelsen av opplæringen. De er knappe og ikke tilstrekkelig 

konkrete når det gjelder å beskrive det opplæringstilbudet elevene skal ha, herunder 

avvik fra læreplanverket. Skolen uttaler selv at disse vedtakene er mangelfulle, og har 

derfor det siste skoleåret utviklet nye vedtaksmaler. Tilsynet fikk under tilsynet et 

eksempel på nyere enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Egenvurderingsskjemaer viste at det er en generell oppfatning av at arbeidet med 

individuelle opplæringsplaner skjer i samsvar med opplæringsloven. Det er faglærer som 

utarbeider IOP-ene, etter en gitt mal og med bakgrunn i sakkyndig vurdering, mens det 

er koordinator i spesialundervisning som sjekker dem. Gjennom intervjuer av ledelsen 

oppfattet tilsynet at IOP-enes innhold ikke kvalitetssikres spesielt per i dag. Feil kan 

fanges opp i ansvarsgruppemøter og/eller av den læreren for spesialundervisning, men 

ser ut til å være noe tilfeldig. Skolen sier i den forbindelse at det er varslet en 

gjennomgang av rollen til koordinator for spesialundervisning.

Skolen bruker en mal for IOP som ser ut til å dekke lovkravene, og de omhandler også 

kompetanse som ikke spesifikt går på fag, eksempelvis sosial kompetanse. IOP-en har 

egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra ordinære læreplaner. 

I praksis samarbeider de involverte lærerne tett for å sikre at IOP-ene er samordnet med 

den ordinære opplæringen, selv om skolen ikke har skriftlige rutiner for dette arbeidet. 

Skolen viser til aktiv bruk av fagplaner og ukeplaner er med på å sikre denne 

samordningen. Det utvikles individuelle ukeplaner for elever med spesialundervisning 

basert på den ordinære ukeplanen. De ansatte har flere møtepunkter for å koordinere 

dette arbeidet, blant annet teammøter, trinnmøter og samrådingsmøter. På 

samrådingsmøtene på trinnet er det tett kobling med assistenter og spesialrådgivere.
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3.3 Fylkesmannens vurderinger

Gjennom tydelige føringer fra skolens ledelse utarbeider og reviderer faglærere på Lardal 

barneskole fagplaner hvert år. Planene publiseres på skolens hjemmeside, og på alle 

trinn føres også målene på elevenes ukeplaner. Det er stor grad av enighet blant elever 

og faglærere om at elevene blir gjort kjent med målene for opplæringen og hva som blir 

vektlagt i vurderingen av elevens kompetanse i de aller fleste fag. Skolen har satt av 

utviklingstid til arbeidet med lokale læreplaner og vurdering for læring. 

Loven sier at skoleledelsen skal sikre at undervisningspersonalet knytter opplæringens 

innhold til kompetansemål i det enkelte faget, og at opplæringen samlet dekker alle 

kompetansemålene på hovedtrinnet/ i faget. Med sikre menes at skoleledelsen både må 

gi føringer og ha oppfølging. Ved Lardal skole er det av og til en lærer som er alene om 

fagplanarbeidet. Da er oppfølgingen av dette arbeidet fra ledelsens side ekstra viktig. 

Fylkesmannen har gjennom tilsynet sett at ledelsen ikke kvalitetssikrer innholdet i 

fagplanene eller IOP-ene, og at det er sprik i lærernes praksis. På denne måten er det litt 

tilfeldig om skolen oppdager eventuelle feil ved IOP-ene eller fagplanene. Selv om skolen 

er relativt liten og har få ansatte, mener vi etter intervjuer og observasjoner at skolens 

system på dette området ikke er egnet til å fange opp og korrigere eventuelle mangler 

ved planene. Etter Fylkesmannens vurdering skiller planene f.eks. ikke i tilstrekkelig grad 

mellom tema, kompetansemål, aktiviteter og læringsmål, og det kan se ut som at disse i 

noen planer blandes. Vi finner det dermed ikke sannsynliggjort at skoleledelsen følger

opp at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål, eller at 

opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget eller de 

individuelle opplæringsmålene i IOP.

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

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Lardal skole har ikke egne skriftlige 

rutiner for dette arbeidet, men gjør elevene kjent med målene for opplæringen delvis 

gjennom bruk av ukeplaner, mål i læreverk og delvis muntlig i timene. Dette bekreftes 

av både ansatte og elever. Mange av lærerne bruker vurderingskriterier slik at elevene 

kan bli kjent med hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse. Lovkravet 

innebærer at rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å 

kjenne til hva som blir vektlagt i vurderingen. Med sikre menes at rektor/ledelsen både 

må gi føringer og ha en oppfølging. Fylkesmannen ser at skolen har gitt føringer for dette 

arbeidet, men vi finner det ikke godtgjort gjennom verken intervjuer eller dokumentasjon 

at dette arbeidet følges opp av rektor.

Skolen har sannsynliggjort gjennom dokumentasjon og intervju at de utarbeider IOP 

hvert år for alle elever som har vedtak om spesialundervisning. Om innholdet i IOP-en 

samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, herunder når det 

er gjort avvik fra de fagspesifikke læreplanene, er vanskelig for tilsynet å vurdere, da 

enkeltvedtakene ikke gir en klar og tydelig beskrivelse av elevens opplæringstilbud. 

Etter Fylkesmannens vurdering er ikke de vedtakene som ble fattet for dette skoleåret 

tydelige nok i beskrivelsen av hva slags opplæringstilbud den enkelte elev skal ha, slik 

loven krever. For eksempel er ikke avvik fra læreplanverket beskrevet. Det er 

understreket i forarbeidene til opplæringsloven at det skal gå klart frem av vedtaket om 

eleven skal ha avvik fra læreplanverket; herunder avvik fra kompetansemål og timer og 

eventuelt hvilke fag avviket skal gjelde for. Dersom det ikke går fram av enkeltvedtaket 

at eleven skal ha avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet kan dette ikke fastsettes i 

IOP-en. Ufullstendige vedtak vanskeliggjør også foreldres rett til å klage på vedtaket, ved 
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at det kan være for lite informasjon i vedtaket til at klageretten blir reell. Da dette ikke 

er et tilsyn med forvaltningskompetanse, veger vi i første omgang kun å kommentere på 

dette som er et brudd på opplæringsloven. Vi registrerer at skolen har utarbeidet og tatt i 

bruk en ny vedtaksmal som er tydeligere i beskrivelsen av elevens opplæringstilbud, og 

vil på et senere tidspunkt eventuelt vurdere om det er nødvendig med et eget tilsyn på 

forvaltningskompetanse i kommunen. 

Skolens har ikke en egen rutine for sikre at skolen samordner IOP-en med den ordinære 

opplæringens planer, men vi vurderer likevel at skolens organisering blant annet 

gjennom ulike møtepunkter, bruk av fagplaner og ukeplaner ivaretar samordningen i 

praksis.

3.4 Fylkesmannens konklusjon 

Fylkesmannen presiserer at det for de tre første lovbruddene nedenfor handler om den 

delen av systemet som går på rektors/skoleledelsens oppfølging.

Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav om at rektor skal 

sikre at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det 

enkelte faget.

Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav om at rektor skal 

sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til hva som er mål for 

opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse.

Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav om at rektor skal 

sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget og 

de individuelle opplæringsmål i IOP.

Lardal kommune /Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav til at innholdet i IOP 

samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, herunder når det 

er gjort avvik fra LK06.

4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

4.1 Rettslige krav 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med 

underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til 

hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er 

knyttet til.

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

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

3-1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en 

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

opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene.
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Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes 

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til 

hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen 

av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke 

holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne 

må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å 
øke sin kompetanse.

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

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

Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-

11. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig 

og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis 

med sikte på faglig utvikling.

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig 

utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene 

involveres i dette.  Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle 
fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet. Skolen må ha en 
innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon 
om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke 
kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens 

kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til 

opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan 

øke kompetansen sin i faget. 

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen. Dette

gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Vurderingen kan være både 

skriftlig og muntlig.

Fra og med 8. årstrinn skal halvårsvurdering både med og uten karakter gjennomføres 

midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir 

avsluttet. Halvårsvurderingen med og uten karakter gjenspeiler da den samme 

kompetansen.

Skolen må gjennomføre halvårsvurderinger på riktig tidspunkt og ha en innarbeidet 

fremgangsmåte for at innhold er i samsvar med forskriften. 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en 
vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en. 

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten 

karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi 

vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.
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Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporter gis på riktige 

tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften. 

4.2 Fylkesmannens undersøkelser 

Av tilbakemeldinger Fylkesmannen har mottatt på egenvurderingsskjemaets del 2, er det 

skolens vurdering at de i det aller vesentligste oppfyller opplæringslovens krav når det 

gjelder å gi elevene underveisvurderinger. 

Skolen er med i Vurdering for læring-satsingen, som er en av fire hovedområder i 

skolens utviklingsplan i tillegg til respekt, IKT, God oppvekst og lokalt læreplanarbeid. 

Det er satt ned en ressursgruppe som jobber målrettet med VFL-satsingen, og leder 

personalet i dette utviklingsarbeidet. De har blant annet innlegg i personalets 

utviklingstid 6 ganger i løpet av året.

Dokumentasjon, egenvurderingsskjemaer og intervjuer viser at elevene i de fleste fag 

blir gjort kjent med kompetansemål/læringsmål og vurderingskriterier muntlig og/eller 

skriftlig i timene. Elevene tilsynet snakket med var godt kjent med begreper som brukes

i vurdering for læring. Elever og lærere beskrev en variasjon i tilbakemeldingene, som alt 

fra korte fagsamtaler i etterkant av prøver, fyldige skriftlige tilbakemeldinger, fortløpende 

i hver time, og kun retting og en kort kommentar som f.eks. «Godt jobba». De mente 

likevel at praksisen blant lærerne når det gjaldt tilbakemeldinger varierte både med fag 

og lærer.

Selv om kroppsøvingslærerne, i likhet med resten av personalet, har drøftet dette mye i 

kollegiet, så er deres egen vurdering at de ikke har mål og vurdering helt på plass i 

faget. Selv om lærerne svarte ja på spørsmålene i egenvurderingsskjemaet, var 

kommentaren i tilknytning til de fleste av spørsmålene «svært lite». På elevenes 

ukeplaner som er sendt inn i forbindelse med tilsynet, så vi at det for kroppsøving kunne 

stå hvilken aktivitet de skulle ha den enkelte økt, men ikke hva slags kompetansemål 

eller læringsmål elevene skulle nå. Gjennom intervjuene oppfattet tilsynet at målene og 

hva som vektlegges i vurderingen ikke ble kommunisert til elevene i løpet av 

undervisningstimene. Unntaket for kroppsøving er kompetansemålene som gjelder 

svømming og livredning. Der ble det arbeidet etter en egen fagplan og helt konkrete 

læringsmål. Som eksempler på underveisvurdering ble det vist til samtaler med elevene 

før og etter gymtimen samlet i klassen og med enkeltelever, i tillegg til mange der-og-da 

tilbakemeldinger i løpet av timene.

Når det gjelder egenvurdering, er ledelsen usikker på praksis på mellomtrinnet, og sier 

selv at dette er et område skolens ansatte trenger mer trening i. Referater fra lærernes 

utviklingstid viser at dette er noe de arbeider med og blir veiledet på. Gjennom intervjuer 

med lærerne fikk vi vite at egenvurdering ofte er en del av elevsamtalene, der 

vurderinger som gjøres på høsten, tas opp igjen i samtaler til våren. Lærere i 

kroppsøving viste til at elever, gjennom samtaler i løpet av undervisningstimene, 

vurderte sin egen innsats og kompetanse. Mange lærere lot elevene vurdere hverandre, 

særlig i forbindelse med presentasjoner, og på småskoletrinnet var metoden «to stjerner 

og et ønske» mye brukt. I tillegg har skolen, som et resultat av vurdering for læring, 

innført Læringspartner som metode. Dette innebærer at elevene for en viss periode har 

en fast samtale-/diskusjonspartner ved oppgaveløsning. Elevene blir trukket vilkårlig som 

læringspartner til hverandre. Dette ble bekreftet av både lærere og elever, som alle var 
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fornøyd med ordningen. Elevene skiftet læringspartner med ulike mellomrom, avhengig 

av årstrinn.

Skolen har i sine skriftlige rutiner (handlingsplan for sosiale kompetanse ved Lardal 

barneskole 2015-18) at foresatte og elever innkalles til to utviklingssamtaler med 

kontaktlærer per år. I forkant av samtalene skal det gjennomføres elevsamtaler mellom 

elev og kontaktlærer. Skolen skal også sende hjem en skriftlig tilbakemelding på hvilket 

nivå eleven befinner seg i fagene norsk, matte og engelsk, i tillegg til kroppsøving.

Halvårsvurderingene og utviklingssamtalene skal gjennomføres i januar og juni. Det 

fremgår av malen at det både skal gis informasjon om elevens faglige nivå og en 

framovermelding. I samtalene gis det blant informasjon om resultatet på nasjonale 

prøver. Tilsynet oppfattet at skolen har valgt å ha med et praktisk-estetisk fag på den 

skriftlige tilbakemeldingen for å balansere den med tanke på de elevene som sliter med 

teori. I de andre fagene får de muntlige halvårsvurderinger. Dette året har skolen et 

forsøk med tre utviklingssamtaler per år, i tillegg til at faglærere gjennomfører uformelle 

samtaler i løpet av skoleuka. Intervjuer bekrefter at dette er satt i system.

For elevene med IOP utarbeider faglærer i tillegg en årsrapport. Årsrapportene, som 

utarbeides etter en gitt mal, inneholder en vurdering av elevens måloppnåelse i forhold 

til målsettinger i IOP, jamfør kravene i opplæringsloven. Det er tidfestet når 

årsrapportene skal være ferdig. 

4.3 Fylkesmannens vurderinger

Gjennom egenvurderingsskjemaer, intervjuer med lærere og elever oppfatter 

Fylkesmannen at skolen har gitt klare føringer på hvordan de skal ivareta elevens rett til 

underveisvurdering. Vi har også oppfattet at det er satt av tid til dette arbeidet i lærernes 

utviklingstid. Gjennom intervjuene oppfattet vi imidlertid at ikke alle lærere oppfylte 

dette kravet i praksis. Forskrift til opplæringsloven § 3-1 stiller krav om at elevene skal 

få veiledning om hvilke kompetansemål opplæringen er knyttet til og hva det legges vekt 

på i vurderingen. Etter Fylkesmannens vurdering er ikke praksis i faget kroppsøving helt i 

tråd med lovverket i faget kroppsøving på disse to områdene.

Skolen har et system for gjennomføring av tre elevsamtaler i løpet av året som en del av 

sin underveisvurdering, og lærerne mener at tilbakemelding til elevene på hva de 

mestrer i fagene, og om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det enkelte faget, 

blir ivaretatt blant annet her. Dette kommer i tillegg til fortløpende muntlige og skriftlige 

tilbakemeldinger underveis i timene. Fylkesmannen finner det godtgjort at elevene ved 

Lardal skole får tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for 

å øke sin kompetanse.

Når det gjelder elevenes involvering i vurdering av eget læringsarbeid, er dette et 

område der skolen selv uttrykker at de må arbeide mer med. På bakgrunn av våre 

observasjoner er Fylkesmannen enig i dette. Vi ser imidlertid det er satt i gang prosesser 

i personalet til dette arbeidet, gjennom avsatt utviklingstid som blant annet brukes til 

veiledning av personalet og erfaringsdeling, samt at ulike metoder som for eksempel 

læringspartner og «to stjerner og et ønske» er tatt i bruk. Vi anser derfor lovkravet for å 

være oppfylt. 

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det i halvårsvurderingen gis 

informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan 
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øke kompetansen sin. Halvårsvurderingen skal gis midt i opplæringsperioden, og på 

slutten av året dersom faget ikke blir avsluttet. Skolen har en konkret rutine for 

utviklingssamtaler, elevsamtaler og halvårsvurdering, med fastsatte tidspunkter og 

innhold som tilfredsstiller bestemmelsens krav til halvårsvurdering i fag. Selv om den 

skriftlige halvårsvurderingen ikke omfatter alle fagene, finner Fylkesmannen det 

godtgjort at elevene får tilsvarende informasjon om de andre fagene i elevsamtalen. 

4.4 Fylkesmannens konklusjon 

Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav i alle fag om å 

veilede elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 / mål i IOP som opplæringen er 

knyttet til.

Lardal kommune / Lardal skole oppfyller ikke opplæringslovens krav i alle fag om å 

veilede elevene i hva det legges vekt på i vurderingen av det enkelte faget.

5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og

spesialundervisning

5.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med 

underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser 

også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene 

er knyttet til.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og 
løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Skolen 

må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og 

løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter, 
vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen, og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre 
tiltak innenfor tilpasset opplæring. 

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev 

ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt 

prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-4. 

Skolen må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan 

bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  Fremgangsmåten for dette 

må være kjent og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til 

PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning. 
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Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for 
spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor. 

I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter 

opplæringsloven § 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på 

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi 

spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket.  

Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev trenger

spesialundervisning og å melde fra til rektor når det er behov for det, jf. opplæringsloven 

§ 5-4. Skolen må ha en fremgangsmåte som er kjent og innarbeidet blant lærerne slik at 

de vurderer og melder behov for spesialundervisning.

5.2 Fylkesmannens undersøkelser 

I egenvurderingsskjemaet er det to av tre lærergrupper som svarer nei på flere av 

spørsmålene på dette tema, uten at det dette redegjøres nærmere for. Til punktet om 

melding til rektor om behov for spesialundervisning, kommenterer lærerne at de ikke 

melder direkte til rektor, men at slike meldinger går via avdelingsleder eller koordinator

for spesialundervisning. Alle ansatte er enig i at det settes inn tiltak der det avdekkes 

behov og at skolen har en prosedyre for å vurdere om elevene har behov for 

spesialundervisning. Dette bekreftes også av foresatte.

Gjennom intervjuer har vi forstått at fremgangsmåten for å fange opp elever som trenger 

tilpasset opplæring og/eller spesialundervisning, melde om behov for spesialundervisning 

samt igangsetting og gjennomføring av tiltak ved behov, er godt kjent i personalt. Skolen 

har imidlertid ikke egne skriftlige rutiner rundt dette.

Skolen har et kartleggingssystem som omfatter alle trinn og som skal sikre at elever 

fanges opp. Denne omfatter blant annet nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre 

kartleggingsverktøy fra Utdanningsdirektoratet. Ansatte gjennomfører kartlegginger, som 

deretter blir drøftet på regelmessige team-møter. Dersom kartlegging bekrefter en 

bekymring, er rutinen at ansatte melder fra til avdelingslederne. Lærerne har lav terskel 

på å si i fra, enten de er bekymret for elevene faglig eller sosialt. 

I samarbeid med koordinator for spesialundervisning (en for hvert team) og eller PPT, 

forsøker skolen ulike tiltak, for eksempel med å variere organisering og intensitet i 

opplæringen, for å se om man kan tilpasse innenfor ordinær undervisning. Dette gjelder 

både elever med behov for ekstra tilrettelegging og de med behov for ekstra 

utfordringer. Som eksempler vises det til lesegrupper, forsterket inspeksjon, kan-lekser, 

varierende vanskegrad i lesebøker, forenklinger i ukeplan og matematikk på høyere nivå. 

En gang pr måned går personalet gjennom alle elevene klassetrinn for klassetrinn. Da 

snakker de om og deler erfaringer om for eksempel hvilke tilpasninger som fungerer bra 

og hva som fungerer dårlig for klassen og den enkelte elev. Skolen har i tillegg 

samrådingstid hver onsdag. På disse møtene stiller alle voksne som har noe med en 

klasse å gjøre, for å samtale om forhold/elever i klassen. Her kan man drøfte 

tilpasninger/spesialundervisning for de elevene som har ekstra behov. 

Når læreren vurderer at eleven ikke vil kunne få tilfredsstillende utbytte, til tross for 

tilpasninger, plikter læreren å melde fra til rektor om dette. Det er utviklet og tatt i bruk 
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et eget skjema (A-skjema), som skal benyttes i de tilfellene. Dette ble bekreftet av både 

ledelsen og lærere. 

Skolen viser til et tett samarbeid med PPT. De har blant annet arbeidstid på skolen en 

gang per uke. Da skjer ytterligere testing, det avholdes ansvarsgruppemøter og det 

arbeid med spesifikke klasser. Skoleledelsen er videre med på et tverrfaglig møte med 

PPT hver måned, der blant annet enkeltelevers behov for spesialundervisning drøftes. 

Faglærere kunne videre vise til eksempler på både nedtrapping og avslutning av 

spesialundervisning.  

5.3 Fylkesmannens vurderinger

Gjennom intervjuer har vi forstått at rutinen for å fange opp, eventuelt sette inn tiltak og 

tilmelding til PP-tjenesten er godt kjent i personalet, og at det praktiseres. Selv om 

skolen ikke har egne skriftlige rutiner, finner Fylkesmannen likevel godtgjort at 

fremgangsmåten for dette arbeidet er godt innarbeidet på skolen og sannsynliggjør at 

kravene i lovverket følges. 

Gjennom skolens kartleggingssystem, ulike møtearenaer på team og trinn, koordinator 

for spesialundervisning, skjema for melding av behov, tverrfaglige møter med PPT i 

tillegg til tett kontakt med PPT, sikrer skolen en systematikk hva gjelder vurdering av 

elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. Opplæringsloven §§ 1-3 

og 5-4, og melding av behov for spesialundervisning til rektor, jf. Opplæringsloven § 5-4. 

På bakgrunn av svarene i egenvurderingsskjema vurderer likevel Fylkesmannen at det 

kan være fornuftig av skolen å utarbeide skriftlige rutiner for dette arbeidet, særlig med 

tanke på nyansatte lærere.

5.4 Fylkesmannens konklusjon 

Lardal kommune ved Lardal skole oppfyller opplæringslovens krav om å sikre at den 

enkelte elevs utbytte av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. 

Opplæringsloven § 1-3, § 5-1, § 5-4 og § 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11.

6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

6.1 Rettslige krav 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å 

vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i 

opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk. 
For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte 
sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig 
fagopplæring. 

Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt 

norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære
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opplæringen på skolen, jf. opplæringsloven [§ 2-8 eller § 3-12]. Om nødvendig har 

elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Skoleeier har ansvaret for at kartleggingen av elevens norskferdigheter blir gjort før 

vedtaket om særskilt språkopplæring. I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører 

kartleggingen. Skolen må også vurdere om eleven eventuelt har behov for 

morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og 

innarbeidet fremgangsmåte som sikrer dette. 

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter 
underveis i opplæringen.

Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt

språkopplæring, jf. opplæringsloven [§ 2-8 eller § 3-12]. Dette for å vurdere om eleven 

har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen 

må foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.

6.2 Fylkesmannens undersøkelser 

Lardal kommune samarbeider med Larvik kommune når det gjelder nyankomne 

minoritetsspråklige elever ved å kjøpe skoleplass på Verdensmesteren mottaksskole. 

Skolen har i GSI registrert en elev med enkeltvedtak om særskilt norskopplæring for 

skoleåret 2015-16 og en elev som får opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk 

for språklige minoriteter. Skolen har sendt inn dokumentasjon på enkeltvedtak om 

særskilt språkopplæring, hvor det i tillegg er tildelt timer til morsmålsopplæring. I 

vedtaket er elevens behov for språkopplæring begrunnet ut fra resultater fra tester og 

skolens vurderinger av disse. Skolen har i tillegg utarbeidet IOP på bakgrunn av slikt 

vedtak.

I egenvurderingen svarer de ansatte i stor grad positivt på spørsmålene om særskilt 

norskopplæring. Dette med unntak av spørsmålet om skolen har en innarbeidet 

fremgangsmåte som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for 

morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. 

Skolen har ingen egen skriftlig rutine på håndtering av elever med annet morsmål enn 

norsk, men anser vurderingen og tilretteleggingen for minoritetsspråklige elever som en 

del av det arbeidet som gjøres for elever med ulike tilpasninger, som tilpasset opplæring 

og eller spesialundervisning. I skolens kartleggingsmodell for skole og PPT fremkommer 

det at skolen gjennomfører en tospråklig prøve i norsk (TOSP) ved behov. I tillegg til 

TOSP bruker skolen også daglignorsk-testen og kartleggingstest fra 

Utdanningsdirektoratet. Det står eksplisitt i kartleggingsmodellen at en vurdering av 

tospråklig fagopplæring skal gjøres innen 1. mars.

Intervjuer og egenvurderingsskjemaer viser at lærerne er kjent med at det foreligger 

verktøy for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk og at elevene blir kartlagt underveis i 

opplæringen, men det kan se ut for at de i liten grad er kjent med at det foreligger en 

fremgangsmåte på skolen for å sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for 

morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Ifølge ledelsen gjøres denne særskilte 

vurderingen av rektor, basert på resultatene fra kartleggingen.
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Skolen informerer om at de nettopp har igangsatt et arbeid for å få til en mer 

systematisk kartlegging og oppfølging av denne elevgruppen.

6.3 Fylkesmannens vurderinger

De lovfestede kravene til særskilt språkopplæring stiller krav til kartlegging av elevenes 

ferdigheter i norsk. Fylkesmannen ser at skolen har et system for å kartlegge alle sine 

elever, herunder minoritetsspråklige elever ved behov, og at de gjennom dette vil kunne 

fange opp elever som kan ha behov for særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring 

eller morsmålsopplæring. 

På grunn av kommunens samarbeid med Larvik kommune om nyankomne elever, har 

skolen få elever med behov for særskilt norskopplæring. Dette kan ha ført til at 

kartleggingen og oppfølgingen av denne særskilte gruppen av elever ikke skjer helt 

systematisk, særlig med tanke på at det ikke foreligger noen klar og kjent 

fremgangsmåte for å vurdere om elevene også har behov for morsmålsopplæring og 

tospråklig fagopplæring. I praksis ser vi imidlertid gjennom vedtak som er fattet at denne 

vurderingen gjøres. 

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal også kartlegges underveis i 

opplæringen. Dette ser ut til å være ivaretatt gjennom skolens kartleggingssystem.

Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring skal inneholde en grundig beskrivelse av hva 

det fattes vedtak om, herunder hva slags språkopplæring eleven skal ha, omfang, 

læreplan, organisering, eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen osv. I tillegg skal det 

gis en begrunnelse som blant annet skal vise til lovbestemmelsen og kartleggingen. 

Videre skal vedtakets varighet angis, samt informasjon om klageadgang.  Vi har ikke sett 

en mal for slike vedtak, og kommenterer derfor ut fra det ene enkeltvedtaket som 

foreligger. Etter Fylkesmannens vurdering oppfyller vedtaket langt på vei de fleste av de 

ovennevnte punkter, og gir også en god beskrivelse av lovbestemmelsen og 

kartleggingene som er utført samt resultatene av disse. Det som ikke står er hvilken 

læreplan i norsk som skal benyttes. Da dette ikke er et tilsyn med 

forvaltningskompetanse, presiserer Fylkesmannen at dette kun gis som kommentar. Det 

er for øvrig ikke et krav etter opplæringsloven å utarbeide IOP for elever med særskilt 

språkopplæring slik skolen har gjort. 

6.4 Fylkesmannens konklusjon 

Lardal kommune /Lardal barneskole oppfyller opplæringslovens krav om retten til 

særskilt språkopplæring, jf. § 2-8. 

7. Skolebasert vurdering 

7.1 Rettslig krav 

Nedenfor har vi oppgitt og utdypet de rettslige kravene for tilsynet med skolebasert 

vurdering. Alle de rettslige kravene bygger på forskrift til opplæringsloven § 2-1. 
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Skolen skal velge tema for den skolebaserte vurderingen basert på en bred og samlet 
vurdering av om elevene når målene i læreplanverket (LK06).

Skolen skal jevnlig vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring 

av opplæringen bidrar til å nå målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. 

forskrift til opplæringsloven § 2-1. I vurderingen må derfor skolen sammenholde 

resultatet av opplæringen med de mål og prinsipper som er formulert i læreplanverket.

Denne vurderingen skal alltid, direkte eller indirekte, sikte mot å fremme elevenes 

utvikling og utbytte av læringen. 

Som første del av å gjennomføre en skolebasert vurdering må skolen etablere et 

kunnskapsgrunnlag som reflekterer bredden av mål i læreplanverket. 

Kunnskapsgrunnlaget må bygge på kilder som gir resultater fra faglige mål, og fra mål 

som omfatter elevenes trivsel og utvikling på andre områder enn de faglige. I tillegg til 

egne kilder har skolene tilgang til flere nasjonale kilder i Skoleporten, for eksempel 

Elevundersøkelsen. 

Når skolen har fått et bredt kunnskapsgrunnlag, må de bruke dette til å foreta en samlet 

vurdering av i hvilken grad elevene når målene for opplæringen på ulike områder. Dette 

skal gi skolen et grunnlag til å reflektere og analysere helhetlig i hvor stor grad skolens 

elever har nådd målene i læreplanverket. 

Basert på denne refleksjonen må skolen velge tema for den skolebaserte vurderingen.  

Skolen skal se på områder hvor skolen vurderer at endringer i skolens organisering, 

tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen kan fremme elevenes utvikling og 

utbytte av opplæringen. Det vil si endringer som kan øke elevenes måloppnåelse. Valg av 

tema må over tid ivareta bredden av mål for opplæringen.

Skolen skal vurdere om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen 
av opplæringen kan bidra til økt måloppnåelse hos elevene i det valgte temaet.

Den skolebaserte vurderingen skal identifisere hvilke endringer som best kan øke 

måloppnåelsen for elevene innenfor det skolen har valgt å se på i vurderingen. 

Måloppnåelsen sikter her til alle målene i læreplanverket som inngår i det valgte temaet, 

og ikke bare faglige mål.  

I kravet ligger det at skolen må vurdere endringer innenfor ulike rammebetingelser for 

opplæringen, og i utgangspunktet ikke bare velge å se på én type tiltak. Endringer skolen 

kan vurdere, er nye tiltak som for eksempel oppstart av et utviklingsarbeid. Skolen kan 

også vurdere om videreføring av det som skolen allerede gjør, er det beste. Skolen må 

vurdere endringene for skolen som helhet på systemnivå, selv om eventuelt 

konsekvensene av endringene i noen tilfeller primært vil vise seg for enkelte klasser eller 

for enkelte fag. 

Skolen skal følge opp de endringer som de eventuelt kom frem til i den skolebaserte 
vurderingen. 

Hensikten med den skolebaserte vurderingen er å sørge for at skolen lærer og utvikler 

seg slik at elevene i enda større grad kan nå bredden av mål i læreplanverket. Når skolen 

gjennom vurderingen avdekker forbedringsområder, må skolen derfor følge opp dette 

videre. Endringene kan både være at skolen iverksetter nye enkelttiltak, eller at de 

starter et utviklingsarbeid. Skolen kan også komme frem til at de kun vil opprettholde og 

eventuelt forsterke det de allerede gjør. I noen tilfeller kan foreslåtte endringer eller 
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tiltak være slik at det er nødvendig med en dialog med skoleeier før tiltakene eventuelt 

iverksettes. 

Skolen skal ha en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert 
vurdering.

I ordet «skolebasert» ligger det at vurderingen må involvere alle berørte parter på skolen 

i både analysen og i arbeidet med endringer og tiltak på bakgrunn av analysen. Gjennom

vurderingen blir personalet bevisstgjort på sammenhengen mellom hvordan opplæringen 

gjennomføres, og i hvilken grad elevene når målene. Lærerne vil også være sentrale i å 

gjennomføre de fleste endringstiltakene. Å involvere lærerne er derfor viktig for at 

eventuelle tiltak skal lykkes. Skolen vurderer for øvrig hvem som skal delta ut fra 

temaene som berøres. Å involvere elevene vil være aktuelt i mange tema.

Skolen skal gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig.

Den skolebaserte vurderingen må utføres i samsvar med forutsetningen, jf. de 

foregående kravene til gjennomføringen av vurderingen. Skolen må gjennomføre slik 

skolebasert vurdering jevnlig, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1. I utgangspunktet bør 

vurderingen gjennomføres årlig, men det må anvendes skjønn hvor tidsbruk vurderes 

opp mot det forsvarlige.

7.2 Fylkesmannens undersøkelser 

I egenvurderingsskjemaene svarte de ansatte «ja» på samtlige spørsmål om skolebasert 

vurdering, med unntak av om vurderingen gjennomføres jevnlig. 

Skolen har ikke fremvist skriftlige rutiner for skolebasert vurdering, men viser i 

redegjørelsen til kartleggingsmodellen, som er en oversikt over de tester som skal tas på 

ulike trinn knyttet opp mot ulike fag. Noen tester er obligatoriske, som nasjonale prøver 

og kartleggingsprøver. Andre er valgt ut etter råd og veiledning fra PPT, som f.eks. 

Carlsten og Multi, særlig med tanke på elever som har spesialundervisning. Skolen 

drøfter resultatene fortløpende, bestemmer tiltak og videre retning i læringsarbeidet. I 

egenvurderingsskjema går det fram at rutinen blir evaluert årlig. Både ledelsen og lærere 

bekrefter at lærerne blir tatt med på en gjennomgang og evaluering av «testoversikten» 

årlig. Pedagogene mener også at de har gode muligheter til å komme med innspill når 

det f.eks. gjelder skolens kartleggingsmodell.

Etter gjennomgang av resultatene fra de ulike kartleggingene, vurderes elevenes 

måloppnåelse opp i mot kompetansemålene eller de individuelle målene i IOPen. Elever i 

bekymringssonen drøftes med avdelingsleder/rektor og/eller PPT. Det legges også til 

rette for faglig sterke elever f.eks. gjennom matematikk på høyere trinn. En gang per 

måned drøftes informasjon om elevene i lærernes utviklingstid. Der blir spesielle behov 

knyttet til elever/grupper tatt opp. Testresultater formidles også til elever og foresatte 

gjennom elevsamtaler, utviklingssamtaler og skriftlig halvårsvurderinger. Resultatene av 

nasjonale prøver drøftes med hele klassen, og faglærere kunne vise til eksempler på 

endring av fagplanen i matematikk på bakgrunn av resultater fra de nasjonale prøvene i 

regning.

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på 7. trinn. Resultater gjennomgås i utviklingstid 

med personalet, både assistenter og pedagoger, og med FAU. Skolen gjennomfører i 
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tillegg en egen spørreundersøkelse som omfatter alle elevene; «Avdekking av mobbing»,

to ganger per år. Personalet tas med i analysearbeid, f.eks. når det gjelder resultater fra 

elevundersøkelsen. Et konkret eksempel fra siste skoleår er da skolen fikk en noe 

overraskende nedgang i elevundersøkelsen på punktene om vurdering for læring, selv 

etter deltakelse i prosjektet. Personalet var med på å drøfte ulike forklaringer på 

resultatet, blant annet at det for eksempel kunne skyldes at elevene er blitt mer kjent 

med begrepene og mer bevisst på sine rettigheter på dette området. 

For inneværende år er det også i forbindelse med Vurdering for lærings-prosjektet

gjennomført ekstra undersøkelser på 5. trinn og 7. trinn. I henhold til planen skal skolen

etter denne gjennomgangen velge ut fokusområder der skolen skårer lavt, og se på 

konkrete løsninger i forhold til det. 

I skolens utviklingsplan for 2015-16 har skolen listet opp de hovedområdene de arbeider 

med: lokale læreplaner, vurdering for læring, respekt, God oppvekst og IKT. Skolen 

redegjør for at utviklingsplanen har sitt utgangspunkt og faktagrunnlag i 

ståstedsanalyser, organisasjonsanalyser og analyse i samarbeid med veiledningskorpset.

For alle fire områdene er det satt et felles evalueringspunkt; slutten av skoleåret 2016, 

der det er satt opp mål, delmål, tiltak, gjennomføringstidspunkt og hvem som har 

ansvar. For prosjektet Vurdering for læring viser utviklingsplanen til at målene skal 

evalueres i løpet av prosjektgjennomføringen gjennom ståstedsanalyser, kartlegginger

og elevundersøkelsen. I tillegg gjennomføres det egne undersøkelser om læringsmiljø på 

skolene. 

Lardal kommunes tilstandsrapport 2015/2016 tar for seg resultater av 

elevundersøkelsen, nasjonale prøver, grunnskolepoeng og gjennomføringstall. Rapporten 

er utviklet i samarbeid med rektorer, lærere, FAU og elevrådene for begge skolene i 

Lardal. Det er satt lokale mål for skoleåret 2016/2017, som i tillegg til å ta opp mål fra

utviklingsplanen for 2015/2016, inneholder nye mål, blant annet for skolebasert 

kompetanseutvikling. I tilstandsrapporten er det i tillegg gjort en vurdering av kostnader 

ved spesialpedagogiske tjenester, som for Lardal kommune er høyere enn for 

sammenlignbare kommuner. Dette forklares med at skolene har en høyere andel elever i 

grunnskolen som får spesialundervisning, særlig på barnetrinnet. Kommunen vil gjennom 

samarbeid med familietjenesten, PPT og helsesøster forsøke å finne flere gode løsninger

for å ivareta elever med ulike læreutfordringer og diagnoser, med det formålet å få ned 

andelen elever med spesialundervisning.

Både pedagoger og ledelse mener at endringer iverksettes, selv om pedagogene mener 

at rammebetingelser enkelte ganger gjør at endringene er vanskelige å gjennomføre.

7.3 Fylkesmannens vurderinger

Etter Fylkesmannens vurdering gjennomfører skolen en jevnlig vurdering av om 

organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til at elevene når 

målene i opplæringen. Det er gjennomført vurderinger av hva slags kunnskapsgrunnlag 

som er relevant å benytte. 

Skolen benytter de nasjonale kartleggingene i tillegg til lokale kartlegginger og 

undersøkelser, og etter Fylkesmannens vurdering utgjør dette samlet sett et godt 

kunnskapsgrunnlag for den skolebaserte vurderingen. Det er viktig at skolen vurderer 

dette for skolen som helhet på systemnivå. Når enkeltlærere isolert vurderer endringer i 
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en klasse/gruppe eller for en elev, er ikke dette skolebasert vurdering. Ved skolebasert 

vurdering må lærernes vurderinger ses på samlet og helhetlig, selv om konsekvensene 

av endringene i noen tilfeller primært vil vise seg for enkelte klasser/grupper eller for 

enkelte fag.

På de områdene som det er vurdert at resultatene ikke er gode nok, har skolens ledelse 

utarbeidet satsningsområder som skolen skal fokusere på og en årlig utviklingsplan for å 

iverksette konkrete tiltak for å rette tilstanden som fremkommer etter analyse av 

resultatene fra ulike undersøkelser. Tiltakene iverksettes i et fellesskap med lærerne 

gjennom skoleåret.

Fylkesmannen vurderer tilstandsrapporten for skolen som et sentralt dokument i 

sammenheng med skolebasert vurdering. Her analyseres det en rekke forskjellige 

faktorer, med tall og vurderinger. Dokumentet har også elementer av evaluering av de 

tiltakene som er satt inn ved skolen, eksempelvis at lav forekomst av mobbing kan 

knyttes til bruk av Respektprogrammet. Etter Fylkesmannens vurdering er dette viktig 

for at skolen skal kunne bygge videre på den innsatsen som allerede er gjort, slik at 

ressursene skolen setter inn kan brukes mest mulig effektivt. Skolebasert vurdering skal 

synliggjøre sammenhengen mellom rammebetingelser, organisering, metodevalg og 

læringseffekt i forhold til læreplaner i fag, prinsipper for opplæringa og generell del i 

læreplanverket.

Etter vår vurdering har lærere hatt mulighet til å delta i drøftingene av resultatene av 

undersøkelsene og å delta i deler av analysearbeidet. Det er satt av tid til å arbeide med 

de ulike tiltakene for lærerne. Ansatte er tydelig reflekterte rundt spørsmålene når det 

gjelder skolebasert vurdering.

Skolen må gjennomføre slik skolebasert vurdering jevnlig, jf. forskrift til opplæringsloven 

§ 2-1. I redegjørelsen har ansatte ved skolen vurdert at dette ikke er tilfellet for Lardal 

barneskole, og har forklart dette med hyppige rektorskifter. Fylkesmannen har imidlertid 

oppfattet at det er satt i gang et systematisk arbeid for å nå de målene som er satt i 

utviklingsplanen og at skolen/kommunen gjennom tilstandsrapporten vurderer 

kunnskapsgrunnlaget og også vurderer endringer i for å nå målene. Skolen er allerede i 

en prosess for å følge opp endringene fra tidligere vurderinger og mener derfor at 

skolens praksis samlet sett er innenfor lovens krav.

7.4 Fylkesmannens konklusjon 

Lardal kommune /Lardal barneskole oppfyller opplæringslovens krav til en jevnlig 

vurdering av i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av 

opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1.

8. Forhåndsvarsel om vedtak

Fylkesmannen har i kapitlene 3 og 4 konstatert brudd på regelverket. Dette er et 

forhåndsvarsel om vedtak etter forvaltningsloven § 16. Formålet med forhåndsvarslet er 

å avklare misforståelser og rette eventuelle feil.
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Kommunen kan uttale seg om både Fylkesmannens tolkning, det faktiske grunnlaget som 

er lagt til grunn og våre vurderinger og konklusjoner.

Lardal kommune kan uttale seg til forhåndsvarselet innen 15. august.

Etter utløp av fristen, vil Fylkesmannen utarbeide en endelig tilsynsrapport. I endelig 

tilsynsrapport vil skoleeier få en rimelig frist til å rette brudd på regelverket. Dersom 

brudd på regelverket ikke rettes innen fristen i endelig tilsynsrapport, vil Fylkesmannen 

vedta pålegg om retting. Vi varsler at følgende pålegg kan bli vedtatt:

Skolens arbeid med opplæring i fag

1. Lardal kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Lardal 
barneskole skole oppfyller kravene til opplæringsloven §§ 2-3, jf. forskrift til 
opplæringsloven §§ 1-1, 3-1 og 3-2.

Lardal kommune må i denne forbindelse se til at: 

a. Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til 

kompetansemål i det enkelte faget.

b. Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til 

- mål for opplæringen 

- hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse

c. Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker 

- alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget 

- individuelle opplæringsmål i IOP.

2. Lardal kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved 
Lardal barneskole skole er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5.

Lardal kommune må i denne forbindelse se til at:

a. Innholdet i IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 

opplæringen, herunder når det er gjort avvik fra LK06

Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte 

3. Lardal kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Lardal 
barneskole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for 
opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2, 3-
11, 3-12 og 3-13.

Lardal kommune må i denne forbindelse se til at:

a. Lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 / mål i IOP som

opplæringen er knyttet til.

b. Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte

faget.
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9. Skoleeiers rett til å kommentere foreløpig tilsynsrapport

Som nevnt i kapittelet ovenfor har skoleeier rett til å kommentere på denne foreløpige 

tilsynsrapporten. 

Frist for tilbakemelding er 15. august.

Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

[sign]
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

 Organisasjonskart

 Skolens utviklingsplan

 Tilstandsrapport Lardal kommune (hentet fra nettet)

 Referat fra utviklingstid

 Ukeplaner

 Årsplaner i matematikk, kroppsøving og engelsk på mange trinn

 Egenvurderingsskjemaer fra ledelsen, lærere i kroppsøving, engelsk og 

matematikk

 Ett enkeltvedtak om særskilt norsk

 Åtte saker om spesialundervisning, herunder enkeltvedtak, sakkyndig vurdering, 

IOP og årsrapport 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 13. og 14. april

Det ble avholdt intervjuer med:

 Rektor 

 To avdelingsledere

 Seks lærere 

 Foreldre og elever



 

Orientering om forslag til ny kommunelov 

 

Saken gjelder: 

Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalget en overordnet oversikt over forslag til ny 

kommunelov, med vekt på forhold som berører tilsyn og kontroll. Forslag er nå på høring.  

 

Nedenstående er i sin helhet klippet fra NKRFs nettside, med unntak av punktet om «Andre 

forslag fra kommunelovutvalget» som er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

nettside.  

 

 

Nærmere om lovforslaget 

 

Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn 

dagens kommunelov. NOU'en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. Nedenfor 

følger en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for revisjon og tilsyn. 

Fylkeskommune og fylkesting er nedenfor omfattet av begrepene kommune og kommunestyre. 

 

 

Økonomibestemmelsene 
På økonomiområdet, lovforslagets femte del, foreslår utvalget at kommunene skal utarbeide et 

samlet regnskap for den juridiske enheten. Det er altså ikke snakk om et konsernregnskap, men 

avgrenset til å gjelde regnskap for kommunekassen, foretakene og ev. andre regnskapsenheter, 

som f.eks. lånefond og interkommunalt samarbeid som ikke er eget rettssubjekt (kommunale 

oppgavefellesskap). 

 

Det innføres et nytt begrep «kommunalt oppgavefellesskap» som antas å være interkommunalt 

samarbeid som er organisert etter dagens kommunelov § 27. 

 

 

Intern kontroll 
Utvalget foreslår en mer omfattende formulering om internkontroll. Formuleringen er ment å 

erstatte interkontrollreguleringer i særlovgivningen. Det foreslås også å lovfeste at 

internkontrollen skal dokumenteres, og at det skal avgis en årlig rapport til kommunestyret. 

 

 

Foreslåtte endringer om kontrollutvalg 
Kontrollutvalg og revisjon omtales i lovforslagets sjuende del. Blant de foreslåtte endringene 

inngår at kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Lovutvalget har ikke villet foreslå en 

lovfesting av hvem/hvilken gruppering som bør ha ledervervet i kontrollutvalget. 

 



Det foreslås endrede valgbarhetsbestemmelse til kontrollutvalget. Personer som sitter i ledende 

stillinger, eller er medlem/varamedlem til styret eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen 

har eierinteresser i, vil etter forslaget ikke bli valgbare. Personer med tilsvarende posisjon i 

regionråd eller et kommunalt oppgavefellesskap, vil etter forslaget heller ikke bli valgbare til 

kontrollutvalget. 

 

Det foreslås også at kontrollutvalget skal gis rett til å bestille undersøkelser i selskap/andre 

virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommune. 

Undersøkelsesretten er begrenset til opplysninger som er nødvendig for å kunne kontrollere at 

virksomheten oppfyller kontraktsforpliktelsene. 

 

Når det gjelder administrasjonsjefens (foreslått benevnt kommunedirektørens) uttalerett i 

kontrollutvalgets saker til kommunestyret er det presisert at dette gjelder kontrollsaker. 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 
Deler av bestemmelser rettet mot kontrollutvalgets sekretariat, og som i dag ligger i forskrift om 

kontrollutvalg, foreslås tatt inn i lovteksten. 

 

Under henvisning til evalueringsrapporten om effekter av lovendringen om revisjon og 

kontrollutvalg (desember 2014) foreslår utvalget å klargjøre grensegangen mellom hva som kan 

utføres av kontrollutvalgssekretariat og hva som må betraktes som revisjon. Som et ledd i 

dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som revisjon. Dette medfører at oppgaven ikke 

lenger skal kunne utføres av kontrollutvalgssekretariatet. 

 

Utvalget foreslår ikke å stille kompetansekrav til kontrollutvalgets sekretariat. Imidlertid 

understrekes betydningen av at kontrollutvalgene har et kompetent sekretariat. Sekretariatet skal 

påse at sakene som legges fram for utvalget er forsvarlig utredet. Det pekes i den forbindelse på 

at kontrollutvalget er, og skal være, et lekmannsorgan, og at utvalget skal føre tilsyn med 

profesjonelle aktører, og derfor trenger et kompetent sekretariat. I forslaget gis det imidlertid 

uttrykk for at å gi en lovbestemmelse om kompetansekrav vil være «en for sterk inngripen i det 

kommunale selvstyret». 

 

 

Revisjon 
Det foreslås også en rekke endringer knyttet til revisjon. En del av det som i dag er regulert i 

forskrift om revisjon foreslås tatt inn i lovteksten. I merknadene til forslaget om 

forvaltningsrevisjon er formuleringen om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut, uten at det dermed er 

et ønske om mindre forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet god kommunal revisjonsskikk videreføres. Denne skikken skal bygge på utviklingen i 

revisjon av offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt. Det pekes også på at 

vesentlighetsvurderinger i stat og privat næringsliv er ulik den vurderingen som må foretas for 

kommunal sektor. 

 

I utredningen legges det grunn at «kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunesektoren har 

blitt redusert etter 2004. Etter utvalgets vurdering er dette en svekkelse av en sentral side ved 



egenkontrollen som ikke er ønskelig.» Innholdet i lovbestemt regnskapsrevisjon er derfor foreslått 

utvidet ved at «forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen» innføres som en 

obligatorisk del, og at revisor skal avgi en egen uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollen. Rapporten skal iht. forarbeidene avgis med moderat sikkerhet. 

 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om vesentlige budsjettavvik. Det foreslås at denne 

uttalelsen ikke bare skal omhandle vesentlige avvik fra budsjettets talldel, men at den i tillegg 

skal omfatte vesentlige forhold som ikke har budsjetthjemmel og om vesentlige mangler i 

gjennomføringen av vedtak. 

 

Uttalelsen om vesentlige mangler ved gjennomføringen forutsettes gitt med moderat sikkerhet 

(negativ bekreftelse). 

 

Det foreslås ikke å innføre en sertifiserings- og tilsynsordning for revisorer. Derimot foreslås det 

å opprette et nasjonalt organ for kvalitetskontroll. Forslaget er ikke tatt inn i lovteksten, men 

departementet bes om å administrere ordningen. Det antydes en ordning der departementet 

nedsetter en nemnd som skal forestå kontrollen. 

 

Det er ikke foreslått noen endringer i kompetansekrav verken for oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor. 

 

Andre forslag fra kommunelovutvalget 

 Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall) 

 Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer 

 Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for 

administrasjonssjef/rådmann 

 Åpne for direktevalg på ordfører 

 Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet 

som folkevalgt 

 For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at 

kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes 
 

 

Avslutning 

 

Høringsfristen er 6. oktober 2016. Kommunalministeren har opplyst at ny lov etter planen skal 

være på plass før neste kommune- og fylkestingsvalg. 
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Høring NOU 2016:4 

Ny kommunelov 

 

Høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene: 

 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS -TEMARK 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud – KUBIS 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – IOKUS 

Østfold kontrollutvalgssekretariat – ØKUS 

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat- AØKS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS 

Kontrollutvalgssekretariatet i Bærum 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS 
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Kapittel 23 Kontroll og tilsyn med kommunene 

23.1 Innledning 

I innledningen sies det at kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og 

tilsynsordninger med kommunen.  Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke har med en 

beskrivelse av kontrollutvalgets sekretariat, noe som er et helt nødvendig bakteppe for å 

forstå kontrollutvalgenes arbeid.  

Lovendringen i 2004 innebar bl. a at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og en 

bestiller/ utfører modell ble tatt i bruk. Dette har ført til at kontrollutvalgenes arbeid har 

endret seg mye. En viktig endring er at kontrollutvalgene har tatt mange flere kontrollformer 

(enn revisjon) i bruk sammenlignet med tiden før, da revisor i hovedsak var sekretær for 

utvalget. Revisors rolle endret seg også med innføring av profesjonelt sekretariat. Revisor er 

etter dette en leverandør som handler på bestilling fra kontrollutvalget. 

I og med at sekretariatet ikke er beskrevet, kommer heller ikke de ulike rollene til revisor og 

sekretær frem. Dette er en svakhet ved beskrivelsen. 

 

23.2 Ekstern og intern kontroll 

I 6. avsnitt står det at «Det faglige grunnlaget i denne kontrollen ivaretas av revisjonen», 

men sekretariatets rolle i slike og andre saker ikke nevnes. Det er sekretariat som 

saksbehandler sakene til kontrollutvalget, lager forslag til innstilling/vedtak og gir råd til 

utvalget i faglige spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. Revisjonen er en leverandør og 

utfører på bestilling fra kontrollutvalget.  

 

23.3 Egenkontroll 

I 4. avsnitt beskrives at kontrollutvalget trenger bistand til å gjennomføre den løpende 

kontrollen med den kommunale forvaltningen og at «Til å hjelpe seg har kontrollutvalget en 

faglig uavhengig revisjon».  Sekretariatet er ikke nevnt i denne beskrivelsen noe som er en 

svakhet. Den løpende kontrollen består i hovedsak av at sekretariatet på vegne av 

kontrollutvalget ber om orienteringer og informasjon på ulike felt, legger opp saker til 

orientering i utvalget, virksomhetsbesøk og oppfølging av revisjonsrapporter o.l. 

Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver og diskusjonspartner i alle saker som utvalget tar 

opp. 

 

23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll 

Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å 

unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller spørsmål ved om de foreslåtte 

virkemidler vil bli sterke nok for å faktisk redusere statlig kontroll. 
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Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll bør skje mellom kontrollutvalg ved 

sekretariat og fylkesmannen. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering. 

 

23.7 Viktigste utfordringer 

Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre 

kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter 

lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll 

og tilsyn. 

Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet 
 

25.1.1 Innledning 

Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget 

fra tre til fem. 

 

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger 

Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stilling, styreverv 

eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner 

imidlertid en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter.  

 

25.3 Kontrollutvalgssekretariatet 

Utvalget legger til grunn at «et faglig kompetent og velfungerende sekretariat er viktig for et 
uavhengig og godt arbeidende kontrollutvalg». Vi anser dette som vesentlig, men som vi har 
pekt på er ikke kontrollutvalgets sekretariat i tilstrekkelig grad beskrevet i utredningen.  

 

25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver 

I lovforslaget fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent 

«møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det 

kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer 

omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal 

utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste  

følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning): 

 Saksbehandling 

 Utredning 

 Administrasjon 

 Rådgivning 

 Koordinering/bindeledd 
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Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd, 

foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er 

forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et 

møtetilretteleggingsorgan. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i 

kontrollutvalgsforskriften.  

Utvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon 

og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den 

internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn: «Systematisk, 

uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det 

objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt». Etter vår oppfatning 

må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte 

revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor 

ikke defineres som en revisjonshandling. 

I 4. avsnitt står det: «Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente 

informasjon og vurdere det opp mot et regelverk.» Vi har behov for å gå i rette med den 

argumentasjonen utvalget benytter. Vi vil peke på at det finnes tilfeller hvor nettopp dette 

er sekretariatets mandat, som f.eks. ved vurdering av valg av revisjonsordning og 

konkurranseutsetting av revisjon. Et annet område er habilitetsvurderinger.  

I 6. avsnitt argumenterer utvalget for at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors 

leveranser til utvalget holder faglig kvalitet. Det er etter vår mening meningsløst å vise til 

gjeldende rett om at sekretariatet skal passe på at saker som skal behandles i 

kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og samtidig hevde at det vil være svært krevende for 

et sekretariat å foreta en vurdering av kvaliteten på produktet som leveres fra revisjonen. 

Utvalget skriver riktig nok at dersom det er åpenbare mangler ved produktene som revisor 

leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette. Vi vil hevde at det ikke er mulig å gjøre en 

vurdering av «åpenbare mangler» uten å vurdere hverken «metodevalg, prosjektdesign, 

datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter».  

Det samme paradokset oppstår når utvalget skriver at sekretariatets oppgave i hovedsak skal 

være å sikre at produktet fra revisjonen er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling: Det er 

vanskelig å vurdere om en bestilling er besvart uten for eksempel å vurdere metoden som 

revisjonen har benyttet for å få svar på bestillingen. Vi minner om at det knapt er noen 

fagmiljø som leser og vurderer flere revisjonsrapporter enn sekretariatene. Vi kan vise til 

konkrete eksempler der sekretariatet har påpekt feil og mangler i revisors produkter både 

innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroller. Dette må også ses i lys 

av påse-ansvaret sekretariatene bistår kontrollutvalgene med. 

Vi vil også påpeke at det er sekretariatet som skriver innstillingen i disse som i andre saker. 
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25.3.4.3 Kompetansekrav 

Det argumenteres for å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer 

overraskende nok med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at 

dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. Det er svært vanskelig 

å forstå denne begrunnelsen, all den tid sekretærene ikke er ansatt i kommunen, eller 

underlagt rådmannen. Derimot vil vi legge vekt på argumentene som er fremmet for å 

innføre kompetansekrav, og anbefale at dette innføres.  

 

25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet 

Utvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da 

Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og 

kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette 

argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad.  

Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø 

og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå 

kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor 

sykdom og vakanser samt at det lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann. 

Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt 

samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste 

sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.  

 

Kapittel 26 Revisjon 

26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon 

Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal 

sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen 

skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i 

lovforslaget (§ 24-9), er imidlertid svært omfattende. Det er vanskelig å se for seg at 

oppgaven vil kunne løses innenfor de rammer som i dag stilles til disposisjon for 

regnskapsrevisjon i kommunene.   

 

26.2.3.6 Andre Spørsmål 

Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev) 

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til 

kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat.  Det framstår 

som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering 
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avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi 

støtter ikke dette forslaget. 

Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale 

forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med. 

 

Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev. 

Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de 

nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et 

ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets 

forslag. 

 

26.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll 

Vi støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i 

kommunesektoren. 

 

Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern 

virksomhet 

27.3 Innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen 

Vi slutter oss til utvalgets vurderinger. Lovendringene som foreslås her vil styrke den 

politiske kontrollen med ekstern virksomhet. 

 

27.4.1 Innledning 

Lovutvalget mener det eksisterende regelverket for selskapskontroll i kommuneloven i 

utgangpunktet fungerer etter hensikten sin, og ser derfor ikke at det foreligger behov for 

store endringer i regelverket. Utvalget foreslår likevel å gjøre eierskapskontroll til en 

oppgave for revisjonen. Utvalget mener at dette forslaget skal føre til en klarere 

rollefordeling mellom sekretariatet og revisjonen samt forhindre dobbeltrolleproblematikk 

knyttet til sekretariatets arbeid. 

  

27.4.3 Eierskapskontroll i praksis 

Lovutvalget bygger på data hentet fra Rapporten Evaluering. Kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat (Deloitte 2014). Når vi ser nærmere på denne rapporten finner vi 

at det anslagsvis ble bestilt rundt 225 unike selskapskontroller i Norge i 2013. Dette er trolig 

en dobling siden 2008 (Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2007).  Deloitte har i sin 

rapport gjennomgått 10 utvalgte selskapskontroller. 5 fra sine utvalgte kommuner og 5 fra 
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databasen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF). De 10 utvalgte rapportene har 

Deloitte delt inn i tre varianter: «Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen til kommunen», 

«forvaltningsrevisjon av et selskap» og «eierskapskontroll av et selskap».  I den tredje 

varianten finner Deloitte at det gjennomgående har vært en utfordring å skille mellom 

eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av 

driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den 

tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er 

tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for 

en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll, 

før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår 

oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet. 

 

27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll 

Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering 

er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko og vesentlighetsvurdering for den 

virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap. 

Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er 

svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og 

vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll 

og forvaltningsrevisjon.  
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