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VARDATO VARREFERANSE 1 av 3

24.09.2014 2014/30917
DERES DATO DERES REFERANSE

Arbeidstilsynet VARSAKSBEHANDLER r j,X
ToneAndersen,tif.41600411 mg51,

h 1 g ‘Ew gj

ULLENSAKER KOMMUNE
v/Rådmann og kommunalsjef sosialtjenesten e* l ~
Postboks 470  2051 JESSHEHVI

Tilsyn - ULLENSAKER KOMMUNE ORRESVINGEN PU-BOLIG

Vi viser til tilsynethosvirksomhetenden 18.09.2014.

Hensikten med tilsynet

Hensikten med tilsynet var årette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelsen, verneombud og
tillitsvalgte samarbeider for åforebygge arbeidsrelaterte belastninger forbundet med vold og
trusler i arbeidet.

Tema i tilsynet var blant annet:

ø Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
(HMS-arbeidet)

o Vemeombudets og tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet
0 Rutiner og tiltak for åforebygge uheldige belastninger av vold og trusler

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved:
Orresvingen i
2050 JESSHEIM

Til stede fra virksomheten: Linda J. Lindberg (avdelingsleder) og Eva Helene Lund (tillitsvalgt).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Tone Andersen (seniorinspektør).

Verneombudet var sykmeldt og kunne ikke delta i tilsynet.

Orresvingen PU-bolig har ll beboere i alderen 23 til 58 år, som bor i egne leiligheter. Det er ikke
noe fellesrom for beboerne. Beboerne får hjelp med dagligdagse oppgaver ut fra den enkeltes
behov.

Vold og trusler er en aktuell problemstilling selv om det ikke er ofte at slike hendelser
forekommer. Det jobbes aktivt med å forebygge. Ansatte utsettes for en del verbal utagering som
enkeltvis kan være håndterbart, men som i sum kan utgjøre en helsebelastning. Avdelingen vil
derfor sette større fokus på bruk av avviksmeldinger ved uønskede hendelser slik at også
omfanget framkommer.

POSTADRESSE . E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen poSt@arbeidstiISynet.no 815 48 222 974761211

7453 Trondheim INTERNETT TELEFAKS
Norge www.arbeidstiIsynet.no 73 19 97 01

Vedlegg 1 til sak 25/2014
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God opplæring, tid til faglige diskusjoner og refleksjoner, gode rutiner, tett samarbeid mellom
leder, vemeombud og tillitsvalgt, og god personaloppfølging vektlegges for å skape trygge
rammer for både ansatte og beboere. HMS er jevnlig tema på personalrnøter.

Kommunens rutine for håndtering av vold og trusler er godt kjent og leder følger alltid opp etter
hendelser.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene vi gikk
gjennom. i

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til vemeombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte. i

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på Wwwarbeidstilsynetno,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler, oppgi referansenummer 20 14/809 l 7.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Mette. Bakkerud Lundeland å
tilsynsleder fung.psa T9113 Andgfsen

(Sign) seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:
Verneombud ved Orresvingen PU-bolig
Hovedvemeombudet Ullensaker kommune
Tillitsvalgt Eva Helene Lund
NAV ARBEIDSLIVSSENTER AKERHUS V/Atle Heitmann, Postboks 6603 St Olavs Plass,
0129 OSLO
ULLENSAKER KOMMUNE ORRESVIN GEN PU-BOLIG V/Daglig leder Linda J. Lindberg,
Postboks 470, 2051 JESSHEIM

zsava
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Boligen har verneombud og tillitsvalgt. Personalmøter avholdes jevnlig.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene vi gikk
gjennom. .

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte. i å

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på Wwwarbeidstilsynetno,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt

i saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/ 80912. -

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Mette Bakkerud Lundeland
tilsynsleder fung.psa Tone Andersen
(Sign) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk iArbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud ved Maurstien Gruppebolig, Unn Venke Skjedsvold
Hovedverneombud i Ullensaker kommune
Tillitsvalgt Lill Furuseth
ULLENSAKER KOMMUNE MAURSTIEN GRUPPEBOLIG v/Daglig leder Grete Pedersen,
Postboks 470, 2051 JESSHEIM
NAV ARBEIDSLIVSSENTER AKERHUS V/Atle Heitmann, Postboks 6603 St Olavs Plass,
0129 OSLO '
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Ullensaker kommune har en sentral rutine for håndtering av vold og trusler samt et avvikssystem.
Det er utarbeidet egne miljøregler med forebyggende tiltak for å redusere utfordrende adferd.

Virksomheten har verneombud og tillitsvalgt og det holdes jevnlig personalmøter.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene vi gikk
gjennom. V

Informasjon til verneombudet

Vemeombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på wwwarbeidstilsynetno,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/ 80.91l.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Mette Bakkerud Lundeland
tilsynsleder fimgpsa Tone Andersen
(sign.) seniorinspektør

(sign)

Dette brevet er godkjent elektronisk iArbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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V ®
Kopi til:
Verneombud ved Skogtun PU-bolig Toril Mobæk
Hovedverneombud Ullensaker kommune '
Tillitsvalgt Lill Furuseth
ULLENSAKER KOMMUNE SKOGTUN PU-BOLIG v/Daglig leder Grete Pedersen, Postboks
470, 2051 JESSHEIM
NAV ARBEIDSLIVSSENTER AKERHUS v/Atle Heitmann, Postboks 6603 St Olavs Plass,
0129 OSLO

zsava
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

1. Innledning

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden fra 06. mars 2014 til dags dato

gjennomført tilsyn med Ullensaker kommune som tilsynsmyndighet. Tilsynet
omhandlet også kommunens håndtering av dispensasjonsadgangen i barnehageloven §

17 tredje ledd og § 18 tredje ledd, samt forskrift om midlertidig og varig dispensasjon.

Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd i tilsynet med Ullensaker
kommune.

Tilsynet avsluttes med den endelige rapporten. Fylkesmannen har på tidspunktet for

denne rapporten ikke avdekket lovbrudd i kommunen, og det er dermed ikke grunnlag

for å pålegge retting av lovbrudd.

2. Om tilsynet med Ullensaker kommune

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

barnehagemyndighet

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf.
barnehageloven § 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som

barnehagemyndighet er lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b.

Av kunnskapsdepartementets embetsoppdrag til fylkesmannen for 2014 fremgår det at

fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene som barnehagemyndighet utfører de
oppgaver de er pålagt etter barnehageloven med tilhørende forskrifter. Videre at

fylkesmannen skal prioritere arbeid for at kommunene retter lovbrudd, avdekket

gjennom fylkesmannens tilsyn. Temaet i tilsyn med Ullensaker kommune inngår som

en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2014.

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er offentlig

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.
Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet.

2.2 Tema for tilsyn

Tema for tilsynet er kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens plikt til å påse at

barnehagene drives í samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 8 og

16.

Videre omhandler tilsynet kommunens håndtering av dispensasjonsadgangen i

barnehageloven § 17 tredje ledd og § 18 tredje Iedd, samt forskrift om midlertidig og
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varig dispensasjon. Tilsynet fokuserer på kommunens oppfyllelse av lovkrav på et

utvalgt område.

Rapporten omhandler forhold som gjelder for tilsynets tema og som er avdekket under

tilsynet. Rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som

barnehagemyndighet.

Det overordnede målet med tilsynsvirksomheten er å sikre at virksomheter som

omfattes av barnehageloven drives etter barnehagelovens regler og ellers er

forsvarlige. Tilsynet skal bidra til å sikre at barna får et godt barnehagetilbud med

tanke på omfang og kvalitet. Videre skal tilsynet ivareta innbyggernes rettssikkerhet,

og sikre at offentlige midler benyttes i tråd med formålet. Fylkesmannens tilsyn skal

også bidra til økt kunnskap hos ulike grupper i og utenfor sektoren og tilrettelegge for

forbedring.

2.3 Om gjennomføring av tilsynet

Tilsyn med Ullensaker kommune ble åpnet gjennom brev av 06.03.14. Kommunen er

blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i

kommuneloven § 60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og

opplysninger fra intervju.

Idette tilsynet er det først innhentet skriftlig dokumentasjon fra Ullensaker kommune,

som' grunnlag for å vurdere om kommunen oppfyller de lovkravene som gjelder for

tilsynets tema. Etter gjennomgang av dokumentene har Fylkesmannen gjennomført

stedlig tilsyn (intervjuer) i kommunen. Tilsynet innebærer at tilsendte dokumenter,

samt opplysninger fra intervjuene, blir gjennomgått og vurdert i forhold til lovkrav.

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

Fra Ullensaker kommune:

o Kommunens skriftlige system for å sikre at kravene til tilsyn etter
barnehageloven og forvaltningsloven blir ivaretatt, herunder oversikt over
organisering på barnehageområdet og delegasjonsreglement

Siste ferdigstilte årsrapport på barnehageområdet 2012 - 2013
Rutinebeskrivelser for saksbehandling ved tilsyn av barnehager
Kommunens rutiner for å skaffe seg oversikt over barnehagene i 2013
Kommunens tilsynsplan for 2012,2013 og 2014
Kommunens rutine/prosedyre for gjennomføring av tilsyn og maler
Kommunens tilsynsrapporter fra fire varslede tilsyn etter barnehageloven,
inkludert både kommunale og ikke-kommunale barnehager

- To tilsynsrapporter fra uanmeldte tilsynsbesøk i 2012 og 2013

4
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o Kommunens prosedyre for behandling av søknader om dispensasjon fra
utdanningskravet for styrer og pedagogisk Iederi barnehagen

og Mal for søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om
å barnehagelærerutdanning

o Dokumentasjon knyttet til de siste fem dispensasjonene fra utdanningskravet
som styrer eller pedagogisk leder

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 21. mai 2014 i Ullensaker kommune.

Det ble avholdt intervjuer med:

Kommunaldirektør Gry Sjødin Neander
Leder stab skole og barnehage Jan-Roy Williams
Barnehagefaglig rådgiver Bente Hofsløkken
Barnehagekonsulent Ingvill Flyåker Huken

Foreløpig tilsynsrapport og varsel om pålegg ble sendt kommunen den 17.06.14. Det

ble avholdt sluttmøte i kommunen den 20.06.14. Fylkesmannen har mottatt

kommentarer fra Ullensaker kommune innen den fristen som ble satt i den foreløpige

rapporten. Dette er kommentarer knyttet til punkt 5 i rapporten, og vil bli omtalt under

dette punkt.

2.4 Om den endelige tilsynsrapporten

Tilsynet avsluttes med den endelige tilsynsrapporten. Fylkesmannen har på tidspunktet

for denne rapporten ikke avdekket lovbrudd i kommunen, og det er dermed ikke

grunnlag for å pålegge retting.
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3. Kommunen som tilsynsmyndighet på barnehageområdet

3.1 Rettslige krav

Barnehageloven § 8 første ledd

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Barnehageloven § 16, lyder blant annet

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg
om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke
overholdes eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedtak tidsbegrenset
eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes
fylkesmannen til orientering.

[...]

Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske
reaksjonsmidler kan påklages til fylkesmannen.

Kommunen som lokal barnehagemyndighet fører tilsyn med den enkelte barnehage i
kommunen, både kommunale og ikke-kommunale barnehager, jf. barnehageloven §
16.

Barnehageloven gir ingen bindende regler for hvordan eller hvor ofte tilsyn skal
gjennomføres.

Tilsynsoppgaven må imidlertid ses i sammenheng med barnehageloven § 8, der det
fremgår at barnehagemyndighetenskalpåseat barnehagenedrivesi samsvarmed
gjeldende regelverk. Dette vil i mange tilfeller tilsi at det må kunne stilles krav om en
forsvarlig tilsynsfrekvens.
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Kartlegging av barnehagene og vurdering av behovet for tilsyn og veiledning

Kommunens rolle som barnehagemyndighet i barnehageloven § 8, jf. 16 forstås som
de aktiviteter som kommunen utøver for å sikre at barnehagene drives i samsvar med
lov og forskrifter. Kommunen skal gjennom veiledning og pålegg se til at virksomheter
som omfattes av barnehageloven drives etter barnehagelovens regler og ellers er
forsvarlig. Dette kan være på bakgrunn av innhenting av informasjon gjennom
årsplaner og/eller evalueringsrapporter, årsmelding, vedtekter, brukerundersøkelser og
Hgnende.

Deler av tilsynsoppgaven kan altså ivaretas ved at kommunen i sitt løpende arbeid som
barnehagemyndighet kontrollerer at barnehagene driver i samsvar med
barnehagelovgivningen. Deler av tilsynsoppgaven kan også ivaretas gjennom møter
med barnehagene der lovlig og forsvarlig barnehagedrift er et tema. Rapporteringer fra
barnehagene til barnehagemyndigheten kan også inngå i tilsynsarbeidet.

For at kommunen skal kunne påse regeletterlevelse i den enkelte barnehage, vil
tilsynsvirksomheten i mange tilfeller måtte bestå av et rimelig antall tilsynsbesøk
(stedlig tilsyn) i barnehagene. Dette for i tilstrekkelig grad å kunne kartlegge
forholdene i barnehagene.

I planleggingsfasen vil det være nødvendig å se på hvilke behov barnehagene har for
tilsyn, og hvilke behov kommunen har forå utøve tilsyn i en bestemt barnehage.
Kommunen må bruke sin kartlegging til å vurdere behovet for tilsyn i den enkelte
barnehage. Dette for å sikre at kommunens tilsyn med en barnehage ikke går på
bekostning av tilsyn med en barnehage hvor risikoen for lovbrudd anses større.

Når all informasjon er systematisert, bør det utarbeides en plan for utøvelse av tilsyn.
Kommunen bør her foreta en prioritering ved valg av tema, objekt og omfang.

Enkelte ganger vil det være nødvendig med et omfattende tilsyn som tar for seg flere
sider ved barnehagedriften. Andre ganger er det nødvendig at tilsynet omfatter
utvalgte områder ved barnehagedriften. På hvilken måte tilsynet skal innrettes i den
enkelte barnehage, beror på kommunens vurdering av behov for tilsyn.

Kommunes vurdering av behovet for tilsyn skal omfatte både kommunale og ikke-
kommunale barnehager. Kommunens tilsynsvirksomhet skal sikre likebehandling av

i kommunale og ikke-kommunale barnehager.
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Gjennomføring av tilsyn

Det fremgår av forarbeidene til barnehageloven § 16 (ot.prp.nr.72 (2004-2005) at

kommunen som tilsynsmyndighet skal vurdere om barnehagen drives etter reglene i

barnehageloven. For at kommunen skal kunne vurdere dette, må den ha oversikt over

hvilke lovkrav det kan føres tilsyn med i medhold av § 16. Kommunen må også ha

riktig forståelse av reglene. Kommunen må innhente opplysninger som gjør den i stand

til å vurdere om kravene etterleves i den enkelte barnehage.

Videre må kommunens tilsynsoppgave ses i sammenheng med barnehageloven § 8

som fastslår at kommunen skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

regelverk. Det er dermed ikke nok å føre tilsyn, tilsynet skal påse etterlevelse. Dersom
kommunen gjennom tilsyn skal påse etterlevelse, må tilsynet være egnet til å avdekke
og rette opp lovbrudd hos barnehagene. Dette innebærer at kommunen må ta stilling

til lovlighet.

Konsekvenser av uforsvarligelulovlige forhold

Der kommunen har konkludert med ulovlige eller uforsvarlige forhold, må barnehagene

få tilbakemelding om dette, og kommunen må følge opp at lovbruddene rettes. Dette

for å påse etterlevelse av regelverket.

Kommunen kan gi pålegg om retting etter barnehageloven § 16 andre ledd, dersom

den oppdager ulovlige eller uforsvarlige forhold i barnehagen. Hvis fristen for å

etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan
kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Pålegget skal gis

i form av et enkeltvedtak, og forvaltningslovens regler skal følges.

Kommunen må følge opp at den enkelte barnehage retter ulovlige/uforsvarlige forhold i

samsvar med pålegget. Kommunen må deretter konkludere med om pålegget er
innfridd og tilsynet kan avsluttes.

Kommunens tilsynsvirksomhet er utøvelse av offentlig myndighet. Utøvelse i disse

oppgavene må derfor skje i samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper som habilitet

og forsvarlighet. Kommunens tilsyn må være innrettet slik at det er betryggende

avstand mellom kommunen som barnehagemyndighet og kommunen som

barnehageeier.

3.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen har fått tilsendt Ullensakers kommunes plan for arbeid med tilsyn i

barnehagene, rutinebeskrivelser for saksbehandling ved tilsyn i barnehager, og skjema

for rapportering og oppfølging etter tilsyn.
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Fylkesmannen har vurdert kommunens dokumentasjon knyttet til gjennomførte tilsyn i

barnehagene, herunder tilsynsrapporter og egenerklæringsskjema.

Den skriftlige dokumentasjonen, samt opplysninger vi fikk på intervju, danner

grunnlaget for Fylkesmannens undersøkelser.

3.3 Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannen har vurdert kommunens tilsynsvirksomhet i 3 faser. Den første er

kommunens kartlegging av barnehagene og vurdering av behovet for veiledning og

tilsyn. Den andre er kommunens gjennomføring av tilsyn. Den tredje fasen er

konsekvenser av ulovlige eller uforsvarlige forhold som er avdekket gjennom
kommunens stedlige tilsyn.

Hver fase er utformet med kontrollspørsmål på bakgrunn av rettslige krav, ref. punkt

3.1 i denne rapporten. Dersom vi konkluderer med at kommunen ikke oppfyller

kravene som ligger i det enkelte spørsmål, er konklusjonen at kommunen ikke

oppfyller sin forpliktelse med å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

regelverk, jf. barnehageloven §§ 8 og 16.

Fase I: Kartlegging av barnehagene og vurdering av behovet for tilsyn og

veiledning

o Har Ullensaker kommune tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til å vurdere

behov for veiledning og tilsyn?

Det er Fylkesmannens oppfatning at Ullensaker kommune har god oversikt over

barnehagene i kommunen. Gjennomføring av jevnlige møter med styrerne i både

kommunale og ikke kommunale barnehager er et egnet forum til å innhente

informasjon om hva som rører seg i den enkelte barnehage. Videre driver kommunen

aktiv kartlegging av barnehagene, blant annet ved bruk av årsmeldinger, lister over

plasserte barn, samt bekymringsmeldinger fra foreldre.

Kommunens aktive tilsynsvirksomhet fører også til at barnehagemyndigheten har god

oversikt over barnehagene, og godt grunnlag for å vurdere videre

veiledning/tilsynsarbeid.

Det er Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommune har tilstrekkelig kunnskap om

barnehagene til å vurdere behov for veileding og tilsyn.
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a Bruker Ullensaker kommune denne kunnskapen til å vurdere behov for

veiledning og tilsyn?

Ullensaker kommune har et politisk vedtak som sier at alle barnehager i kommunen

skal ha tilsyn annethvert år, og kommunen har en plan for tilsyn med barnehager som
utformes i samsvar med dette.

Ullensaker kommune velger også ut barnehager etter en risiko- og

vesentlighetsvurdering, resultat av tidligere utført tilsyn og statlige føringer. Det

fremkom på intervju at kartleggingen i mange tilfeller fører til at en barnehage får

tilsyn tidligere enn det som opprinnelig var planlagt. Kommunens plan for tilsyn er

derfor et aktivt dokument, som justeres i tråd med behovet for tilsyn i den enkelte
barnehage.

Fylkesmannen vurderer det som positivt at kommunen har et politisk vedtak som

fastsetter at kommunen skal gjennomføre tilsyn med alle barnehagene. For at en stor

kommune som Ullensaker skal påse regeletterlevelse etter barnehageloven § 8, er det
imidlertid nødvendig at tilsyn og veiledning skjer etter en kartlegging og vurdering av

behovet for tilsyn i den enkelte barnehage. Dette for at tilsyn med en barnehage ikke

skal gå på bekostning av tilsyn med en barnehage hvor risikoen for lovbrudd anses

større. Ved at Ullensaker kommune justerer sin tilsynsplan i tråd med sin kartlegging

og risikovurderinger, er det Fylkesmannens vurdering at kommunen viser en meget

god forståelse for sitt mandat etter barnehageloven.

Kunnskap som Ullensaker kommune får gjennom sine tilsyn i barnehagene, brukes

også for å vurdere behov for veiledning og tilsyn i andre barnehager. Et eksempel på
dette er at kommunen besluttet å gjennomføre dokumenttilsyn i alle barnehagene

våren 2014. Dette som følge av at det gjennom tilsyn ble avdekket flere mangler på
barnehagelovens regler om vedtekter, rutiner for innhenting av politiattester og møter i'

barnehagens samarbeidsutvalg.

Bekymringsmeldinger blir vurdert opp mot alvorlig/vesentlighetsgrad. Enkelte ganger
vurderer barnehagemyndigheten at det er nødvendig å følge opp bekymringsmeldingen

med veiledning eller tilsyn i den aktuelle barnehagen. Andre ganger anmodes

foreldrene å ta bekymringen direkte opp med barnehagen.

Fylkesmannen ser at Ullensaker kommune har kartlegging av barnehagene/vurdering

av behov for veiledning og tilsyn, som en integrert del i sitt arbeid som

barnehagemyndighet. Det fremstår som at kommunen gjennomgående har fokus på
regeletterlevelse i den enkelte barnehage, under utførelsen av sine arbeidsoppgaver,

eks. søknader om dispensasjon, gjennomgang av årsmeldinger etc.

Fylkesmannens vurdering er at kommunen gjennom sin kartlegging av barnehagene

aktivt vurderer behovet for tilsyn i den enkelte barnehage.
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o Har Ullensaker kommune oversikt over hvilke lovkrav kommunen fører tilsyn

med?

Ikommunens rapport etter tilsyn med barnehagene andre halvår 2013, fremstår det

som klart at kommunen fører tilsyn med de enkelte bestemmelser etter

barnehagelovgivningen.

Kommunens standard "egenerklæringsskjema" som sendes barnehagen i forkant av
tilsyn, viser en god oversikt over Iovkravene som kommunen kan føre tilsyn med. Det

samme gjør kommunens maler for tilsyn med barnehagene.

Det er Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommune har god oversikt over hvilke

lovkrav den fører tilsyn med.

Fase 2: Gjennomføring av tilsyn

- Har Ullensaker kommune en tilsynsvirksomhet som gir likebehandling av
kommunale og ikke-kommunale barnehager?

Ullensaker kommune har i sin organisering delt området barnehageeier og

barnehagemyndighet i to adskilte enheter. Det er en egen enhetsleder for kommunale

barnehager som utfører eieroppgaver knyttet til kommunale barnehager i kommunen.

Barnehagemyndigheten er underlagt stab for skole og barnehage, og utfører bare

oppgaver knyttet til kommunens oppgaver som barnehagemyndighet.

På intervju fremsto alle ledd i barnehageadministrasjonen som svært bevisst på skillet

mellom kommunen som eier på den ene siden, og kommunen som

barnehagemyndighet på den andre. Det fremsto som klart at barnehagemyndigheten i

Ullensaker kommune, er bevisst på at det i tilsynssammenheng er uvesentlig om en

barnehage har kommunal eller ikke-kommunal eier.

Ullensaker kommune har videre et politisk vedtak som sier at det skal føres tilsyn med
i barnehager. Vi ser at kommunen også gjennomfører tilsyn med både kommunale

og ikke kommunale barnehager.

Det er Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommune har en tilsynsvirksomhet som

gir likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehage.

o Gjennomfører Ullensaker kommune veiledning og tilsyn som svarer til behovet?

Som vist til tidligere, er det Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommune bruker

sin kunnskap om barnehagene til å vurdere behov for veiledning og tilsyn.
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Fylkesmannen ser at kommunen også gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med
denne vurderingen.

Ullensaker kommune fremstår som en kommune med gode rutiner som sikrer at deres
oppgave som veiledning - og tilsynsmyndighet blir godt ivaretatt. Det blir utarbeidet
rapporter av kommunens tilsyn hvert halvår, som legges fram for hovedutvalget for
skole og barnehage.

Ullensaker kommune har jevnlige møter med styrerne i kommunale og ikke-
kommunale barnehager, ca. hver sjette uke. Det fremkom på intervju at kommunen
vurderer behovet for veiledning i det enkelte tilfelle. Noen ganger er det nødvendig
med jevnlige møter, andre ganger vurderer barnehagemyndigheten at det er
tilstrekkelig at den sender ut skriftlig informasjon til barnehagene. Også her ser vi at
kommunen gjennomfører veiledning ut ifra behovet for dette.

Av skriftlig dokumentasjon (tilsynsrapporter) vi har fått oversendt fra kommuner, samt
opplysninger på intervju, ser vi at kommunen gjennomfører tilsyn og veiledning i tråd
med de vurderinger av behov som er gjort. Fylkesmannen vil særlig trekke fram at
kommunen har hatt 3 stedlige tilsyn i løpet av et halvt år med en barnehage, dette var
basert på behovet for tilsyn i denne barnehagen. Vi ser også av tilsynsrapporter at
bekymringsmeldinger fra foreldre er fulgt opp med uanmeldt tilsyn.

Det er Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommune gjennomfører veiledning og
tilsyn som svarer til behovet.

- Er kommunens tilsyn basert på en riktig forståelse av lovgrunn/aget?

Den skriftlige dokumentasjonen i dette tilsynet (tilsynsrapporter) viser at Ullensaker
kommune har god forståelse for anvendelsesområdet til barnehageloven § 16.
Kommunen vedtar pålegg om retting bare i de tilfeller det er konkludert med at et
forhold er ulovlig eller uforsvarlig, hvilket er en korrekt forståelse av denne
bestemmelsen.

Videre har Fylkesmannen sett på kommunens lovforståelse av enkeltbestemmelser i
barnehageloven på bakgrunn tilsynsrapportene, samt kommunens
"egenmeldingsskjema" som sendes til barnehagene i forkant av tilsyn. Fylkesmannen
har dermed ikke en fullstendig oversikt over alle sider av kommunens lovforståelse på
barnehagelovens bestemmelser.

Fylkesmannens vurdering er at kommunens "egenerklæringsskjema" er grundig
utarbeidet, og viser at kommunen har god oversikt over barnehagelovgivningen.
Spørsmålene som er utarbeidet til barnehageeier på bakgrunn av rettslige krav,
fremstår som relevante, og viser at kommunen har riktig lovforståelse av
bestemmelsene.

Fylkesmannen ser at kommunen knytter observasjoner i barnehagen under tilsyn til

rettslige krav i barnehageloven, og det gis ikke merknad eller avvik uten at dette
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knyttes opp mot enkeltbestemmelser i barnehageloven. Dette bekrefter vår oppfatning

av at kommunen har riktig lovforståelse.

Fylkesmannens vurdering, på bakgrunn av dokumentasjon som ligger til grunn for vårt

tilsyn, er at kommunens tilsyn er basert på riktig forståelse av lovgrunnlaget.

o Innhenter kommunen informasjon i tilsynet som gjør kommunen istand til å ta
sti/ling til lovlighet?

Fylkesmannen har sett av innsendt dokumentasjon at Ullensaker kommune har gode

rutiner for innhenting av dokumentasjon i tilsynet.

Ullensaker kommune gjør et grundig forarbeid ved å sende egenerklæringsskjema til

barnehagene i forkant av hvert tilsyn. Viktig informasjon innhentes på denne måten,

og gir grunnlag for hva som skal følges opp i det videre tilsynsarbeidet. Kommunen
innhenter også tilleggsinformasjon på bakgrunn av de opplysningene de får i

egenerklæringsskjemaet.

Kommunen ber også om ytterligere informasjon fra barnehagene ettersom hvilket

tema det føres tilsyn med. Det fremkom på intervju at dokumentasjonen skal være

oppdatert, slik at dokumentasjon som er sendt tidligere ikke er tilstrekkelig. Dette er

egnet til å sikre at kommunen tar stilling til lovlighet på tilsynstidspunktet, og ikke på

bakgrunn av forholdene i barnehagen på et tidligere tidspunkt.

Det er Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommune innhenter tilstrekkelig

informasjon i tilsynet som gjør kommunen i stand til å ta stilling til lovlighet.

o Vurderer og konkluderer kommunen på lov/ig/ikke Iov/ig i tilsynet?

Det fremgår av tilsynsrapportene til Ullensaker kommune at lovligheten er vurdert i

hvert enkelt tilsyn. Kommunen presiserer i tilsynsrapporten at ved mangel på
oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, vil dette betegnes
som avvik. Dette følges opp i tilsynsrapporten ved at det enten konkluderes med avvik

etter en lovbestemmelse i barnehageloven, eller det konkluderes med at det ikke er

funnet avvik.

Det er Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommune vurderer og konkluderer på

lovlig/ikke lovlig i tilsynet.
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Fase 3: Konsekvenser av ulovligeluforsvarlige forhold

o Formid/es vurderinger og konklusjoneri tilsynet skriftlig til ti/synsobjektet (dvs.
barnehagen )?

Ullensaker kommune utarbeider skriftlige tilsynsrapporter etter hvert tilsyn, som
sendes til barnehagen som har hatt tilsyn.

Fylkesmannens vurdering er følgelig at vurderinger og konklusjoner i tilsynet skriftlig
formidles til tilsynsobjektet.

o Følges tilsynet opp med veiledning eller pålegg for å sikre at barnehagen drives i
~samsvar med gjeldende regelverk og ellers er forsvarlig?

På bakgrunn av skriftlig dokumentasjon i dette tilsynet, ser vi at Ullensaker kommune
fatter vedtak om pålegg dersom det avdekkes ulovlige forhold i barnehagene. Vi ser
også at kommunen gir veiledning dersom det er konkludert med ulovlige forhold. Vi har
ikke sett noen eksempler på at kommunen har avdekket ulovlige forhold uten at dette
er fulgt opp med enten pålegg eller veiledning.

Det er Fylkesmannens vurdering at tilsynet følges opp med veiledning eller pålegg.

o Følger kommunen opp at /ovbruddene blir rettet?

Når kommunen gir veiledning eller pålegg etter at et ulovlig forhold er avdekket, settes
det en frist for når forholdet må rettes. Kommunen har utarbeidet et system som følger
opp dette. Det føres inn i oversikten om kommunen har mottatt dokumentasjon på at
avviket er lukket.

Det fremkom på intervju at dersom bekreftelse på rettet forhold ikke er mottatt innen
fristen følges dette raskt opp.

Det er Fylkesmannens vurdering at kommunen følger opp at lovbruddene blir rettet.

3.4 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen har ovenfor konkludert med at Ullensaker kommune oppfyller alle de
rettslige krav som vi har utledet av barnehageloven §§ 8 og 16.

Konklusjonen er følgelig at Ullensaker kommune påser og sikrer at
barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk.
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4. Kommunens håndtering av dispensasjonsadgangen for

styrer og pedagogisk leder

4.1 Rettslige krav

Barnehageloven § 17

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen
høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens

vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet.

Barnehageloven § 18 lyder

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå
med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første Iedd. Kommunens vedtak kan

påklagestil fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra

utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på
nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk

virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

Barnehageloven stiller krav om at daglig leder har utdanning som førskolelærer eller
annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, jf.
barnehageloven § 17. Pedagogisk leder må ha utdanning som førskolelærer eller annen
treårig utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf.
barnehageloven § 18.

Utdanningskravet i barnehageloven er gitt for å sikre at personalet har nødvendig

kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med føringer i

lov og rammeplan. Personalets kvalifikasjoner er av vesentlig betydning for kvaliteten
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på tilbudet til barna, samarbeidet med foreldrene og andre samarbeidspartnere, og for

barnehagens mulighet forå arbeide systematisk med utvikling av barnehagen som

pedagogisk virksomhet.

Unntaksvis kan det innvilges dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og

pedagogisk leder, jf. barnehageloven §§ 17 og 18 tredje ledd. Nærmere regler om

dette er gitt i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra

utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder.

Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet
for styrer og pedagogisk leder lyder bl.a.:

§ 1 Midlertidig dispensasjon

Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon

fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at

stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon

for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen.

Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til

en konkret stilling i en konkret barnehage.

Det er en forutsetning at stillingen har vært offentlig utlyst og at det er gjort reell

innsats forå skaffe kvalifisert person til stillingen. En dispensasjon skal være knyttet til
den personen det søkes for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det skal
foretas en vurdering av den reelle kompetansen til den det søkes dispensasjon for, og

det kan stilles vilkår ved dispensasjon. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være
avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og på hvilken måte kommunen

finner det nødvendig å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan
for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon mottar veiledning fra
barnehagelærer.

§ 2 Varig dispensasjon

Når en person har hatt midlertidig dispensasjon etter denne forskrift § 1 i tre år, kan

kommunen innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

leder dersom det ikke melder seg kvalifisert søker og svært gode grunner taler for å gi
varig dispensasjon.

For styrer og pedagogisk veileder i familiebarnehager kan det ikke gis varig

dispensasjon fra utdanningskravet. Søknad om varig dispensasjon fra

utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder skal framsettes av barnehagens eier.

Eier må dokumentere at stillingen årlig har vært utlystoffentlig, og at det er gjort en
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reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen.

Søknad om varig dispensasjon for pedagogisk leder skal inneholde uttalelse fra

barnehagens styrer.

Varig dispensasjon skal bare gis unntaksvis. Det skal foretas en individuell vurdering

av vedkommendes reelle kompetanse knyttet til barnehagens samfunnsmandat.

Dispensasjonens om gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til
en konkret stilling i en konkret barnehage.

Hensynet bak hovedregelen om pedagogisk utdanning skal legges til grunn ved

behandling av søknader om varig og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet.

Dette innebærer en vurdering av øvrig pedagogisk kompetanse i barnehagen.

Dersom det foreligger søknad fra barnehageeier kan kommunen innvilge varig

dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i ordinære

barnehager. Søknaden skal inneholde uttalelse fra barnehagens styrer. Personen må

ha hatt midlertidig dispensasjon i tre år. Stillingen må ha vært offentlig utlyst årlig og

det må ha vært gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen. Det må

ikke ha meldt seg kvalifisert søker til stillingen, dvs. søker som oppfyller

utdanningskravet for stillingen som styrer eller pedagogisk leder, og det må foreligge
svært gode grunner for å gi varig dispensasjon.

Varig dispensasjon skal bare gis unntaksvis. Det skal foretas en individuell vurdering av

personens reelle kompetanse knyttet til barnehagens samfunnsmandat.

Dispensasjonen må være knyttet til den personen det søkes om dispensasjon for, og til

en konkret stilling i en konkret barnehage. Dispensasjonsbestemmelsene om

midlertidig og varig dispensasjon er begge en kan-regel som gir kommunen mulighet

til å innvilge dispensasjonssøknaden,men som også gir kommunen mulighet til å
avslå.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen har fått tilsendt Ullensaker kommunes skriftlige rutine for behandling av

søknad om dispensasjon fra utdanningskravet.

I tillegg har vi fått tilsendt fullstendig dokumentasjon knyttet til kommunens fem siste

vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, alle fra

2014.
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4.3 Fylkesmannens vurderinger

Ullensaker kommunes behandling av søknader om midlertidig dispensasjon

o Fore/igger det søknad fra barnehageeier/styrer?

Det fremgår av kommunens søknadsskjema om dispensasjon at søknaden skal
fremmes av barnehageeier/styrer. Dette blir også gjort i praksis.

o Innvilges midlertidig dispensasjon bare etter at sti//ingen har vært offentlig
utlyst?

Ullensaker kommune krever at stillingen har vært offentlig utlyst minst 2 steder.
Kommunen innvilger dermed ikke midlertidig dispensasjon uten at stillingen har vært
offentlig utlyst.

o Vurderer kommunen om barnehageeier har gjort en reell innsats for å skaffe
kvalifisert person til stillingen?

Kommunens standard søknadsskjema etterspør opplysninger om begrunnelse for
søknaden, og kommunen krever at stillingen utlyses minst 2 ganger. Itillegg ble
Fylkesmannen fortalt på intervju at kommunen vurderer utlysningsteksten. Dette er
etter vår oppfatning viktig for å kunne vurdere eiers innsats, da utlysningsteksten må
være egnet til å skaffe kvalifisertesøkere.

Det er Fylkesmannens vurdering at kommunen i tilstrekkelig grad vurderer om
barnehageeier har gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen.

- Vurderer kommunen om det har meldt seg kvalifisert søker til stillingen?

Fylkesmannen fikk bekreftet på intervju at kommunen vurderer om det har meldt seg
en kvalifisert søker til stillingen. Dette gjøres på bakgrunn av liste over søkere til
stillingen, samt opplysninger fra styrer/barnehageeier.

o Vurderer kommunen øvrig pedagogisk kompetanse i barnehagen?

I kommunens standardiserte søknadsskjema for søknad om dispensasjon, etterspørres
det om antall barnehagelærere i barnehagen. I tillegg etterspørres det om antall
ansatte på dispensasjon i barnehagen, og om noen av disse er under utdanning til
barnehagelærer.

Fylkesmannen fikk bekreftet på intervju at kommunen er opptatt av barnehagens
samlede pedagogiske kompetanse, og fikk eksempler på hvordan kommunen har
vurdert dette i konkrete saker.
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Knytter dispensasjonen seg til den det søkes dispensasjon for, og til en konkret

stilling i en bestemt barnehage?

Det fremgår uttrykkelig av kommunens vedtak hvem som er innvilget dispensasjon, og

dispensasjonen knyttes til en konkret stilling i en bestemt barnehage.

o Innvilges det midlertidig dispensasjon bare for ett år av gangen?

Av den dokumentasjon som ligger til grunn for Fylkesmannens tilsyn, er det ikke

innvilget midlertidig dispensasjon for mer enn ett år av gangen. Det fremkom på

intervju at kommunen unntaksvis har innvilget for en lengre periode av praktiske

årsaker. Fylkesmannen har imidlertid ikke grunnlag for å hevde at dette er praksis i

kommunen per i dag.

Fylkesmannens vurdering er derfor at det ikke innvilges midlertidig dispensasjon for

mer enn ett år av gangen.

o Vurderer kommunen de reelle kva/ifikasjonene til den et søkes dispensasjon for?

Av kommunens vedtak fremgår det ikke at de reelle kvalifikasjonene er vurdert. Det

følger imidlertid av kommunens prosedyre for behandling av denne type søknader at

bakgrunnen til den det søkes for skal vurderes. Vi fikk også bekreftet på intervju at
denne prosedyren følges, da den er utarbeidet på bakgrunn av kommunens praksis.

Fylkesmannen anser med dette det som sannsynlig at kommunen vurderer de reelle

kvalifikasjoner til den det søkes dispensasjon for.

- Vurderer kommunen om det skal stilles relevante vilkår ved innvilge/se av

dispensasjon?

Ullensaker kommune ber alltid om at barnehageeier legger ved plan for veiledning av
den det søkes dispensasjon for. På intervju ble det i tillegg presisert at kommunen

innhenter plan for veiledning, dersom dette ikke Iigger ved søknaden. På denne

bakgrunn ser vi at kommunen vurderer om det skal settes vilkår.

Ullensaker kommune har ikke satt vilkår i noen av de vedtakene vi har fått oversendt.

Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at dersom det ikke settes vilkår, kan
kommunen heller ikke kreve at barnehagen gir veiledning i samsvar med barnehagens

plan for dette.

Fylkesmannen ser imidlertid at kommunen vurderer om det skal settes vilkår, det er

opp til kommunen om den velger å gjøre dette eller ikke.
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Ullensaker kommunes behandling av søknader om varig dispensasjon

Fylkesmannen har ikke av innsendt dokumentasjon sett at kommunen har fattet
vedtak etter søknad om varig dispensasjon.

Det fremkom på intervju at kommunen har mottatt èn søknad om varig dispensasjon
tidligere for en barnehagestyrer. Denne søknaden ble vurdert, og gitt avslag av hensyn
til muligheten for å finne en person med rett utdanning i stillingen.

4.4 Fylkesmannens konklusjon

Ullensaker kommune fatter vedtak om dispensasjon i tråd med de rettslige
krav som følger av barnehageloven og forskrift om dispensasjon fra
utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder.
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5. åForholdet til forvaltningsretten

5.1 Rettslige krav

Kommunens tilsynsvirksomhet og behandling av dispensasjonssøknader, er utøvelse av

offentlig myndighet. Alle pålegg om retting og stenging etter barnehageloven § 16 skal

behandles i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Det samme
gjelder kommunens vedtak om dispensasjon etter barnehageloven § 18.

Dette innebærer blant annet at følgende regler i forvaltningsloven gjelder og har

betydning for kommunens saksbehandling:

- Plikt til å veilede,jf. § 11
o Kravettil forhåndsvarsling,jf. § 16
o Kravet til forsvarlig utredning av saken jf. § 17

o Rett til partsinnsyn, jf. § 18 og 19
o Krav til skriftlighet, jf. § 23

o Kravet til begrunnelse, jf. §§ 24 og 25
o Krav om underretning av vedtaket etter § 27

o Krav om opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans, den
nærmere fremgangsmåten ved klage jf. § 32, samt rett til partsinnsyn i
§ 27

Nærmere om kravet til beclrunnelse:

Alle enkeltvedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24 første ledd. Vedtaket skal
være utformet så presist som mulig, og inneholde:

o begrunnelse med angivelse av de faktiske forhold som vedtaket bygger på

o begrunnelse med gjengivelse av innholdet i de regler som vedtaket bygger på

o dersom det er brukt skjønn, skal hovedhensyn som har vært avgjørende vises til

Nærmere om fremdanclsmåten ved klade:

Det følger av forvaltningsloven § 27 at det i underretningen av vedtaket bl.a. skal

opplyses om den nærmere fremgangsmåte ved klage. De nærmere regler om dette
følger av forvaltningsloven § 32 hvor det fremgår at

Erklæring om klage skal:

a)fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig
klage er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende
forvaltningsorgan;
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b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som
fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a;

c) nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til
bedømmelse av klagerett og av om klagefrist er overholdt;

d) nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.

5.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen har vurdert kommunens innsendte tilsynsrapporter der det er gitt
pålegg om retting etter barnehageloven § 16. Vi har også vurdert på kommunens fem
siste vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, alle
fra 2014.

Kommunens delegasjon er vurdert på bakgrunn av kommunens delegasjonsreglement
og opplysninger fra kommunen gitt på intervju med Fylkesmannen.

5.3 Fylkesmannens vurderinger

Det er Fylkesmannens vurdering at Ullensaker kommunes pålegg om retting etter
barnehageloven S 16, stort sett er i samsvar med de krav som følger av
forvaltningsloven. På tidspunktet for den foreløpige rapporten fant vi imidlertid at
kommunen ikke opplyste om den rett parten har til å se sakens dokumenter iht.
forvaltningslovens § 27, jf. § 18, jf. § 19. Vi så videre at det ikke ble opplyst om den
nærmere fremgangsmåten ved klage, jf. forvaltningsloven § 27, jf. § 32.

Når det gjelder kommunens vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet etter
barnehageloven S 18, fant vi at enkelte av forvaltningslovens krav til saksbehandling
ikke var fulgt.

Dette gjaldt blant annet de krav til begrunnelse som følger av forvaltningsloven, jf. §§
24 og 25.

Selv om kommunen etter forvaltningsloven § 24 annet ledd, første punktum, kan la
være å gi samtidig begrunnelse for vedtak som innvilger midlertidig dispensasjon i
samsvar med søknaden, må kommunen likevel sikre at deres behandling av denne
type søknader er sporbar og etterprøvbar. Klage - og tilsynsorgan skal i ettertid kunne
se at kommunen har gjort de vurderinger den er pålagt etter forskriften. Hvor
omfattende en slik dokumentasjon skal være, må avveies i forhold til kommunens
arbeidsbyrde og hvilken sak det dreier seg om.

Ullensaker kommunes vurdering av eiers innsats for å skaffe kvalifisert personale
fremgikk ikke av vedtakene, eller var skriftlig dokumentert på annen måte.
Kommunens vurdering av kompetansen til den det søkes dispensasjon for, eller om
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hensynet bak hovedregelen om pedagogisk utdanning er lagt til grunn ved behandling
av søknadene fremgikk heller ikke, jf. forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og
unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder.

Etter Fylkesmannens vurdering må det som et minimum kreves at kommunen ved
behandling av søknaden skriftlig nedfeller at den har vurdert det som kreves etter
barnehageloven § 18 med tilhørende forskrift. Det vil i mange tilfeller være
tilstrekkelig at det vises til de opplysninger som ligger ved søknaden og at kommunen
har vurdert disse opp mot forskriftens krav. Dersom det på bakgrunn av søknaden om
dispensasjon, er tvilsomt om dispensasjon kan innvilges uten at dette kommer i strid
med det formålet som ligger til grunn for utdanningskravet i barnehageloven, må
kommunens vurdering gjøres ytterligere rede for.

Kommunen må derfor sørge for at begrunnelsen er sporbar og etterprøvbar, enten ved
å la begrunnelsen inngå som en del av vedtaket, eller at det nedfelles skriftlig på
annen måte.

Fylkesmannen har videre sett at det i vedtakene om dispensasjon fra
utdanningskravet, ikke ble opplyst om klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved
klage, samt om retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19 til å se sakens dokumenter.
Dette er ikke i samsvar med forvaltningsloven § 27.

Tilbakemelding fra Ullensaker kommune:

Ullensaker kommune har utformet en orientering om adgang til å klage, som sendes
som vedlegg til kommunens enkeltvedtak etter barnehageloven §§ 16 og 18. Denne
orienteringen inneholder blant annet informasjon om klagefrist, den rett parten har til å
se sakens dokumenter, samt at det opplyses om den nærmere fremgangsmåten ved
klage.

Fylkesmannens vurdering er at dette er en god måte å informere om reglene som
følger av forvaltningsloven, og vi ser også at orienteringen er tatt i bruk av kommunen.

Fylkesmannens vurdering er at Ullensaker kommune på en god måte at endret
rutiner/vedtaksmaler, og at forvaltningslovens regler om saksbehandling blir fulgt.

Ullensaker har også endret rutiner for begrunnelse av søknader om dispensasjon fra
utdanningskravet.

Ullensaker kommune har lagt frem et vedtak hvor det fremgår under punktet
"begrunnelse" at innsendt dokumentasjon er lagt til grunn for behandlingen av
søknaden.

Fylkesmannens vurdering er at dette er tilstrekkelig for at kommunens behandling av
søknaden er sporbar og etterprøvbar, Kommunens søknadsmaler er grundig utformet
og etterspør opplysninger som er nært knyttet opp mot de vilkår som følger av forskrift
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om pedagogisk bemanning for styrer og pedagogisk leder. Vi finner dermed at
søknadsskjema med tilhørende dokumentasjon, sammenholdt med begrunnelsen som
følger av kommunens vedtak er tilstrekkelig for å anse at forvaltningslovens krav til
begrunnelse/dokumentasjon er oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at Ullensaker
kommune skjerper kravene til begrunnelse, i de saker opplysningene i søknaden med
tilhørende dokumentasjon ikke på en like klar måte dokumenterer at dispensasjon kan
innvilges uten at det kommer i strid med forskriften.

Fylkesmannen finner dermed ikke grunnlag for å følge opp varslet pålegg. Det er vår
vurdering at Ullensaker kommune i tilsynsperioden har innarbeidet rutiner som sikrer
at enkeltvedtak etter barnehageloven § 16 og barnehageloven § 18 behandles i
samsvar med alle de krav som følger av forvaltningsloven. å

Personell kombetanse/ deleciasion

Etter kommuneloven § 23 nr. 4 kan avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker og i bestemte
sakstyper delegeres til rådmannen, som har anledning til å videredelegere denne
myndigheten til den enkelte virksomhetsleder.

Fylkesmannen har fått tilsendt delegasjonsreglementet for Ullensaker kommune, sist
revidert april 2014.

Av reglementets punkt 8.2 fremgår det at kommunaldirektøren er delegert myndighet
fra rådmannen på barnehageområdet. Dette gjelder også tilsyn med barnehager etter
barnehageloven § 16 og myndighet til å fatte vedtak etter forskrift om midlertidig og
varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Det
er ikke videredelegert oppgaver på barnehageområdet fra kommunaldirektøren.

I tilsynet fant vi at kommunaldirektøren har underskrevet på samtlige vedtak om
pålegg etter barnehageloven S 16. Dette samsvarer med den myndighetsdelegering
som er nedfelt i kommunens delegasjonsreglement

Av innsendt dokumentasjon fant vi at kommunens vedtak om midlertidig disDensasion
var undertegnet av barnehagekonsulenten alene.

På intervju ble vi kjent med at denne praksisen nå er endret, og at det er
kommunaldirektøren som undertegner disse vedtakene. Fylkesmannen ble også vist et
vedtak om dispensasjon som vari samsvar med dette.

Fylkesmannens vurdering er at Ullensaker kommune fatter vedtak i tråd med
kommunens delegasjon.
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5.4 Fylkesmannens konklusjon

Ullensaker kommune behandler enkeltvedtak etter barnehageloven § 16 og
barnehageloven § 18 i samsvar med alle de krav som følger av
forvaltningsloven.

6. Tilsynet avsluttes

Som det fremgår av kapitlene 3 til 5 ovenfor har Fylkesmannen ikke avdekket lovbrudd
i Ullensaker kommune. Det er derfor ikke aktuelt for Fylkesmannen å vedta pålegg om
retting. Tilsynet anses med dette som avsluttet.

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

Oslo 29.09.14

Synne Skaug Cecilie Langholm Reidun Løvberg
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Ved behov. Det innhentes også ekstern bistand fra bedriftshelsetjeneste og habiliteringstj eneste
ved behov.

Vemeombudet hadde i forkant av tilsynet, foretatt en undersøkelse av hvordan ansatte opplever
sitt arbeidsmiljø. Vi anbefaler at denne undersøkelsen brukes i det videre systematiske HMS-
arbeidet ut i fra det som kom frem.

Virksomheten registrerer avvik i arbeidsmiljøet, men det kom frem at avvik ikke alltid registreres
i HMS-systemet. Det ble gitt veiledning i forhold til bruk av HMS-systemet. Vi anbefaler videre
at etablerte rutiner for å gjennomføre overlappingsmøter etter detaljert sjekkliste, brukes for å
vurdere hva som kan være avvik. Dette for å sikre at alle aktuelle uheldige hendelser og
belastninger, fanges opp fortløpende.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk
gjennom.

Informasjon til Verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til Verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på wwwarbeidstilsynetno og
wwwregelhjelpno. Dere kan også kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/79 801.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen, for
Mette Bakkerud Lundeland Heidi Wølneberg

tilsynsleder fung.psa Seniøringeniør

(sign.) (sign)

Dette brevet er godkjent elektronisk iArbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 14.10.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 

en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin egenvurdering tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utskrift  



Vedlegg til sak 26/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

27/2014 Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt 14.10.14 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

Saksdokumenter 

Notat fra Romerike Revisjon IKS 

Saksopplysninger 
Den 26. august 2014 behandlet utvalget revidering av plan for forvaltningsrevisjon. 

I gjeldende plan var følgende områder ansett som aktuelle for forvaltningsrevisjon: 

 Nye IKT-løsninger

 Internkontroll

 Samhandlingsreformen

 Vedlikehold kommunale bygg

 Folkehelse

 NAV

 Omsorgs- og demensplan 2015

 Saksbehandling i plan- og byggesaker

 Rus og psykiatri

 Barnevern

Som grunnlag for valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt ønsket utvalget et notat om mulige 

vinklinger for områdene: 

 Samhandlingsreformen

 Vedlikehold kommunale bygg

 Rus og psykiatri

Forslag til vedtak 
Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt blir 

Revisjonen bes utarbeide prosjektplan. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Utskrift 



Vedlegg til sak 27/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 14.10.14 

Saksbehandler 

Kjell Nordengen 

Saksdokumenter 
Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike (ettersendes) 

Saksopplysninger 
I følge kontrollutvalgsforskriftens § 13 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest  

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Plan for selskapskontroll ble behandlet i kontrollutvalget den 3. desember 2012 og i kommunestyret 

den 4. februar 2013. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Plan for selskapskontroll for 2013 – 2016 for Ullensaker kommune vedtas.

2. Selskapskontroll gjennomføres i henhold til reglement vedtatt i kommunestyret 05.12.2005.

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor behov for en ny, 

revidert felles plan for alle selskapene.  

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye planen 

legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg konkret kunnskap og 

etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til 

virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på 

konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. Planen er 

derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt ikke er 

kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det foreligger konkrete bestillinger fra kontrollutvalg. 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten på 

side 8. 

I og med at kontrollutvalget ikke er delegert myndighet til å forta endringer i planen må saken til 

kommunestyret. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 

Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas.

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 14.10.14 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

Saksdokumenter 
Sak 41/2014 i Nes kontrollutvalg 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nes har bedt sekretariatet utarbeide forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike. 

Det kan være nyttig for kontrollutvalg å samarbeide med andre kontrollutvalg. Et slikt samarbeid 

kan f. eks. være uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, og for å utvikle og dele gode praksiser. 

I et samarbeid kan det også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett eller flere 

tema(er) som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.  

Mange sekretariater arrangerer faglige samlinger for «sine» kontrollutvalg. Av aktuelle temaer kan vi 

nevne korrupsjon, etikk i kommunene, hvordan få til god forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets 

rolle og samhandlingsreformen. 

Kommunene på Romerike samarbeider om kommunale tjenester enten i form av interkommunalt 

samarbeid eller vertskommunesamarbeid. 

Når det gjelder interkommunale selskap ivaretar kommunene sine interesser gjennom eierstyring. 

Eierstyring faller utenfor kontrollutvalgets mandat, men utvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene (eierskapskontroll). 

Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert beslutningsmyndighet til en annen kommune 

(vertskommune).  Det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med 

vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunen er tillagt fra andre kommuner. Når det 

gjelder forvaltningsrevisjon av vertskommunesamarbeid, kan det være en fordel om utvalgene i 

deltakerkommunene etablerer kontakt. 

Det er mange vertskommunesamarbeid på Romerike og samarbeidskonstellasjonene er mange. 

Dersom det utvikles et nærmere samarbeid mellom kontrollutvalgene vil forholdene ligge bedre til 

rette for at utvalgene i de kommuner som har et vertskommunesamarbeid kan samordne seg i forhold 

til kontroll av vertskommunesamarbeid. 

Sekretariatets vurdering er at en slik møteplass vil være nyttig for kontrollutvalgene, kanskje særlig i 

starten av valgperioden hvor mange er nye i medlemmer i kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil 

imidlertid alltid komme bort i nye problemstillinger som med fordel kan drøftes i større fora. 

Når saken legges frem nå er det for å registrere om det er interesse for å etablere en felles møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike. 
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Saken fremmes uten innstilling. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Utskrift 



Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Eventuelt. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 
Leder tok opp spørsmålet om koordinering av saker mellom kontrollutvalgene på Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag som kan drøftes i kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike som drøftes i de respektive kontrollutvalgene. 

Sign. Utskrift 

Vedlegg til sak xx/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Orientering ved revisjonen 14.10.14 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på sakslista. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Saker til oppfølging 14.10.14 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

Saksdokumenter 
Saker til oppfølging 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Utskrift 
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SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28/8-

2012 

25-

30/12 

Prosjektregnskap generelt Kontrollutvalget ber administrasjonen i hvert 

møte legge frem en liste over prosjektregnskap 

over kr. 3 millioner som revisjonen og 

kontrollutvalget kan forvente å få til 

behandling i løpet av ett år. 

Følges opp 

kontinuerlig 

29/1 3/2013 Saksbehandling av sak i 

Hovedutvalg for overordnet 

planlegging (HOP) 

Kontrollutvalget vil under henvisning til denne 

sak anmode kommunestyret om at det inntas 

krav til møtebok og saksbehandling av saker 

som ikke er oppført på møtelista i 

reglementene til styrer, råd og utvalg. 

Møteboka må minimum inneholde: 

- Tid og sted for møtet 

- Hven som møtte og hvem som var 

fraværende 

- Hvilke saker som ble behandlet 

- Alle fremsatte forslag og 

avstemningsresultatet 

Opplysninger unntatt offentlighet må følge 

lovens krav. 

Når det gjelder saker som ikke er oppsatt på 

sakslista kan møteleder eller 1/3 av de 

fremmøtte motsette seg å treffe vedtak i disse, 

jfr kommunelovens § 34, nr 1, 2. punktum. 

Brevet til utvalget og saken er offentlig med 

Særutskrift 

sendt 

kommunestyret 

30/1-2013. 

Korrigert 

særutskrift 

sendt 4/2-2013. 

Spørsmål om 

status for saken 

sendt 15/1-2014 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

unntak av beløp. 

27/8 28/13 Prosjektregnskap prosjekt 4135 

Kunstgressbane Bakkedalen 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4135 

Kunstgressbane Bekkedalen godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

27/8 29/13 Prosjektregnskap prosjekt 4176 

Jessheim næringspark gang- og 

sykkelveg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskap for prosjekt 4176 Jessheim 

næringspark gang og sykkelveg godkjennes. 

Særutskrift 

sendt 28/8-2013 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

26/9 35/2013 Bestilling av eierskapskontroll Det gjennomføres kontroll med forvaltningen 

av eierinteressene i Digitale Gardermoen IKS 

(eierskapskontroll). 

Rapport 

behandlet i KU 

26/8-2014 



28/1 1/2014 Referater Referatene tas til orientering. 

28/1 2/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

2013 

Forslag til årsrapport, med de endringer som 

fremkom i møtet, vedtas som kontrollutvalgets 

årsrapport 2013 og oversendes kommunestyret 

med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport 2013 til orientering. 

Særutskrift 

sendt 29/1-2014 

Kommunestyret 

10/3-2014 

Sak PS 14/22 



28/1 3/2014 Prosjektregnskap 

Friidrettsarena Jessheim 

Friidrettsstadion 

Saken utsettes. 

28/1 4/2014 Orientering ved revisjon Utvalget vil be rådmann om en orientering om 

fremdrift i forhold til prosjektregnskap i neste 

møte. 

For øvrig tas saken til orientering. 



28/1 5/2014 Saker til oppfølging Utvalget vil be rådmann om en status på 

kontrollutvalgssak 3/2013 i neste møte. 

 For øvrig tas saken til orientering. 



28/1 6/2014 Eventuelt 

11/3 7/2014 Referater Referatene tas til orientering. 



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ullensaker 2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

11/3 8/2014 Orientering ved rådmann Saken utsettes til neste møte 

11/3 9/2014 Prosjektregnskap 

Friidrettsarena – Jessheim 

Friidrettsstadion 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 41514007 

Friidrettsarena – Jessheim Friidrettsstadion 

godkjennes. 

Utvalget vil påpeke at: 

- Det foreligger ikke avviksanalyse mellom 

budsjett og regnskap på kalkylenivå. 

- Tidspunkt for fremleggelsen er ikke i henhold 

til kommunens økonomireglement punkt 7.8.6. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

11/3 10/2014 Prosjektregnskap for prosjekt 

4681 sentrifuger Gardermoen 

renseanlegg 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at 

sluttregnskapet for prosjekt 4681 sentrifuger 

Gardermoen renseanlegg godkjennes. 

Utvalget vil påpeke at: 

- Dette er ett av fire prosjekt med felles 

entreprise. Tre av prosjektene er under kr. 3 

mill og faller ikke inn under 

økonomireglementets punkt 7.8.6. Dette 

prosjektet faller inn under punktet. Når 

prosjekt utlyses som en entreprise bør det 

avlegges et samlet prosjektregnskap for 

prosjektene. 

- Det foreligger ingen kostnadskalkyle som 

underbygger investeringsrammen og det 

foreligger heller ikke avviksanalyse mellom 

regnskap og budsjett. 

- Det fremgår ikke av budsjettvedtakene om 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ullensaker 2014 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

bevilgningene er inkl. eller ekskl. m.v.a. 

- Det er ikke mottatt dokumentasjon på 

fordelingsnøkler som er benyttet ved fordeling 

av fakturaer fra leverandørene. 

- Tidspunkt for fremleggelsen av 

prosjektregnskapet er ikke i henhold til 

økonomireglementets punkt 7.8.6. 

11/3 11/2014 Eierskapskontroll Romerike 

krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 

oversender den til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og 

ber om at:  

 Representantskapets medlem følger opp 

følgende anbefalinger: 

• Det har vært krevende for kommunene

å forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) 

på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

seg om at selskapet følger dette opp. 

• Representantskapet bør også følge opp

at selskapets styre sikrer sluttføring av 

selskapets internkontrollsystem. Revisjonene 

understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som 

gjelder for selskapet. 

Særutskrift 

sendt 14/3-2014 

Brev til 

kommunen 

2/9-2014 

11/3 12/2014 Orientering ved revisjon Saken tas til orientering 

11/3 13/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orientering 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

11/3 14/2014 Eventuelt 

13/5 15/2014 Referater Referatet tas til orientering. 

13/5 16/2014 Orientering ved rådmann Saken tas til orientering. 

13/5 17/2014 Årsregnskap og årsrapport 

2013 

Forslag til uttalelse vedtas som 

kontrollutvalgets uttalelse til Ullensaker 

kommunes årsregnskap 2013 og oversendes 

kommunestyret med kopi til hovedutvalg for 

overordnet planlegging. 

Særutskrift 

sendt 13/5-2014 

Kommunestyret 

16/6-2014, sak 

PS 14/51 



13/5 18/2014 Revisjonsbrev 2/2013 Kontrollutvalget forutsetter at de påpekte 

forhold vil være ivaretatt ved avleggelsen av 

årsregnskapet 2014. 



13/5 19/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjektet 

kompetanse i tjenestene 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 

oversender den til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

Kommunestyret ber rådmann følge opp 

rapportens anbefalinger. 

Kontrollutvalget anbefaler at rapporten også 

oversendes administrasjonsutvalget til 

orientering. 

Særutskrift 

sendt 13/5-2014 

Kommunestyret 

1/9-2014, sak 

PS 14/61 



13/5 20/2014 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering. 

13/5 21/2014 Saker til oppfølging Saken tas til orientering. 

13/5 22/2014 Eventuelt (Ingen saker) 

26/8 23/2014 Referater Referatene tas til orientering. 

26/8 24/2014 Presentasjon av Romerike 

Revisjon IKS 

Saken tas til orientering. 

26/8 25/2014 Eierskapskontroll Digitale 

Gardermoen IKS (DGI) 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning 

og oversender den til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

Særutskrift 

sendt 1/9-2014 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 Kommunestyret ber rådmann fremme

en sak om de endringer i

selskapsavtalen som representantskapet

har vedtatt.

 Selskapet må sørge for at antall

styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd

med lov om interkommunale selskaper

og selskapsavtalen.

 Eierkommunene bør fortsette arbeidet

med felles eiermelding og koordinere

eierinteressene kommunene i mellom

før saker behandles i

representantskapet.

26/8 26/2014 Revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon 

Revisjonen bes utarbeide et notat som 

diskusjonsgrunnlag for valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt, til neste møte, 

for områdene: 

 Samhandlingsreformen

 Vedlikehold kommunale bygg

 Rus og psykiatri

Særutskrift 

sendt 1/9-2014 

Mottatt 17/9-

2014 



26/8 27/2014 Henvendelse fra Ullensaker 

Arbeiderparti 

Kontrollutvalget har etter en samlet vurdering 

funnet at spørsmålene som fremsettes i brevet 

fra Ullensaker Arbeiderparti ikke hører inn 

under utvalgets mandat. 

Særutskrift 

sendt 1/9-2014 



26/8 28/2014 Budsjett for kontroll- og 

tilsynsvirksomheten 2015 

1. Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og

tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på 

 kr 3 044 000,- og oversendes kommunen som 

Særutskrift 

sendt 1/9-2014 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalgets forslag for 2015. 

2. Forslaget til budsjettramme for kontroll- og

tilsynsarbeidet følger formannskapets 

innstilling til  kommunestyret. 

26/8 29/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering tas 

til orientering. 



26/8 30/2014 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering. 

26/8 31/2014 Saker til oppfølging Sekretær bes følge opp de nevnte saker overfor 

kommunen. 

Brev sendt 

kommunen 2/9-

2014 



26/8 32/2014 Eventuelt (Ingen saker) 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 
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Sak nr. Sak Møtedato 

32/2014 Eventuelt 14.10.14 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Utskrift 




