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MØTEINNKALLING   
 

Nittedal kontrollutvalg 
 
Dato: 08.12.2016 kl. 17:00  
Sted: Skytta bo- og servicesenter, Brennaveien 

22, 1481 Hagan. 
 

Arkivsak: 15/00015  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf. 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 

SAKSKART  Ca tid for 
behandling 

Saker til behandling 

43/16 15/00142-8 Virksomhetsbesøk til Skytta bo- og servicesenter 17:00 

44/16 15/00220-9 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Beredskap 
alvorlige hendelser i skolen 

18:30 

45/16 
15/00142-
10 

Revisjonsnotat om utlysning av stillinger  19:30 

46/16 16/00118-1 
Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og 
Redningsvesen IKS 

19:45 

47/16 
15/00140-
21 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig 
revisor for regnskapsrevisjon 

20:15 

48/16 
15/00140-
22 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 20:25 

49/16 
15/00146-
20 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2017-2020 

20:30 

50/16 15/00135-3 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 20:45 

51/16 
16/00010-
13 

Referater 21:00 

52/16 
16/00011-
14 

Eventuelt 21:10 

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Lørenskog, 29.11.2016 
 
 
 
John Ivar Rygge 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                 Øystein Hagen 
                                                                 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
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Saker til behandling 

43/16 Virksomhetsbesøk til Skytta bo- og servicesenter 
 
Arkivsak-dok. 15/00142-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 43/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
 
Saksframstilling: 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget 
virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike 
kommunale virksomheter. Dette inkluderer også kommunale foretak og selskap. 
 
Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i 
kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og 
lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner 

 
Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Skytta bo- og servicesenter. 
Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering vedrørende virksomheten, samt 
en omvisning. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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44/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Beredskap alvorlige 
hendelser i skolen 

Arkivsak-dok. 15/00220-9 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 44/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og sender den til kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få på plass nye telefonsystemer på

skolene følges opp og sluttføres, herunder vurdere behovet for å gjennomføre
øvelser i bruken av systemene.

2. Kommunestyret ber kommunen vurdere om det i større grad også skal
gjennomføres beredskapsøvelser på skolene når det gjelder alvorlige tilsiktede
hendelser.

Vedlegg: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport – Beredskap alvorlige hendelser i skolen, Nittedal 

kommune, datert november 2016

2. Faktaark til forvaltningsrevisjonsrapporten, datert november 2016

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Nittedal kommune ba i møte 21.1.2016 (sak 5/16) revisjonen 
utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen samfunnssikkerhet og 
beredskap på virksomhetsnivå, med tema beredskap i skolen. Prosjektplanen ble 
vedtatt i kontrollutvalgets møte 1.3.2016 (sak 13/16). Undersøkelsen er gjennomført i 
perioden april til oktober 2016. 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere kommunens og skolenes 
beredskapsarbeid for å ivareta ansatte og elevers sikkerhet. Følgende 
problemstillinger er lagt til grunn i prosjektplanen: 

1. På hvilken måte har kommunen integrert risikoen for alvorlige hendelser på
grunnskolene i sine overordnede beredskapsplaner- og rutiner?

2. Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap for
håndtering av alvorlige hendelser?

3. Hvordan er de enkelte skolenes overordnede planer og rutiner for å kunne
håndtere alvorlige hendelser?

4. Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid?

Problemstilling 1 og 3 er rene beskrivende problemstillinger om henholdsvis 
kommunens og skolenes beredskapsplaner. Revisjonen har valgt å gjøre disse til et 
revisjonskriterium for problemstilling 2 og 4, som vurderer kommunens 
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oppfølgingsansvar og skolenes beredskapsarbeid mer generelt. Disse blir da 
undersøkelsens hovedproblemstillinger. Samtlige av problemstillingene i vedtatt plan 
blir besvart gjennom problemstilling 2 og 4.  
 
Det som ofte trekkes fram som de viktigste forebyggende faktorene i sammenheng 
med beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser, er det langsiktige forebyggende 
arbeidet. Det rommer arbeidet for et inkluderende læringsmiljø, kamp mot mobbing 
og tidlig psykososial innsats overfor elever som sliter og faller utenfor. Selv om disse 
temaene er svært viktige, faller de utenfor temaet til denne undersøkelsen. 
 
Kapittel 2 beskriver undersøkelsens datagrunnlag og metoder. Kapittel 3 gir en 
samlet fremstilling av revisjonskriteriene som er lagt til grunn for undersøkelsen. 
Revisjonskriteriene for hver av problemstillingene presenteres også kort 
innledningsvis i kapittel 5 og 6. 
I kapittel 4 beskrives revidert enhet, både på kommune- og skolenivå. I kapittel 5 og 
6 gjennomgås funnene til hver av hovedproblemstillingene. Revisjonens vurderinger 
følger til slutt i hvert av kapitlene. 
 
Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse, spørreundersøkelser og intervjuer. I 
forbindelse med utarbeidelsen av revisjonskriteriene til undersøkelsen, har revisjonen 
hatt møter med Utdanningsdirektoratet og leder av beredskapsavdelingen hos 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 
 
Beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal, både på sentralt 
nivå i kommunen og skolenivå, legger etter revisjonens vurdering på en god måte til 
rette for at de ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas.  
 
Viktig i den sammenheng er at det er tatt høyde for alvorlige tilsiktede hendelser i 
ROS-analyser og beredskapsplaner, og at kommunen har rutiner for å følge opp at 
skolenes analyser og planer er oppdaterte. 
 
Revisjonen er innforstått med at det bør være en klar ansvarsfordeling mellom 
kommunen og virksomhetsledere på beredskapsområdet, noe som innebærer en 
betydelig lokal handlefrihet når det gjelder hvordan beredskapsarbeidet innrettes på 
den enkelte skole. Det er etter revisjonens vurdering da viktig med en god lokal 
forankring av beredskapsarbeidet, som også involverer skolens ansatte, og på en 
hensiktsmessig måte også elevene.  
 
Rektorenes svar på spørreundersøkelsen kan etter revisjonens vurdering tyde på at 
det kan være et potensiale for å styrke kommunens oppfølging av 
beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser ved skolene når det gjelder informasjon 
og opplæring. Det er etter revisjonens vurdering også grunn til å merke seg at både 
rektorer og lærere ser behovet for at det i større grad gjennomføres øvelser som 
også omfatter alvorlige hendelser. 
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Revisjonens anbefalinger 
 

1. Kommunen bør følge opp og sluttføre arbeidet med å få på plass nye 
telefonsystemer på skolene, herunder vurdere behovet for å gjennomføre 
øvelser i bruken av systemene.  

 
2. Kommunen bør vurdere om det i større grad også skal gjennomføres 

beredskapsøvelser på skolene når det gjelder alvorlige tilsiktede hendelser.  

 
Rådmannens uttalelse til rapporten 
Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse og er vedlagt i sin helhet i 
vedlegg 3 til rapporten.  
Kommunen oppfatter rapporten som et svært nyttig redskap som administrasjonen vil 
benytte i det videre arbeidet med å styrke beredskapen i kommunen. Deltakelse i 
prosessen med forvaltningsrevisjonen har ifølge svarbrevet økt kommunens 
kompetanse og bevissthet om alvorlige hendelser i skolen og dermed bidratt til 
styrket beredskap. 
Kommunen anser revisjonens anbefalinger som gode. Ifølge høringssvaret vil 
kommunen i tillegg vurdere nye og bedre måter å sikre at alle ansatte på skolene er 
delaktige i de årlige beredskapsvurderingene på egen skole. Kommunen påpeker 
samtidig at den vil fortsette å ha et bredt perspektiv i arbeidet med beredskap på 
skolene, og prøve å unngå å fokusere så mye på alvorlige hendelser at det går ut 
over like nødvendig beredskap i forbindelse med brann, flom eller andre alvorlige 
situasjoner. 
Revisjonen har også mottatt tilbakemelding fra kommunen på faktagrunnlaget i 
rapporten. Det er gjort endringer i faktagrunnlaget i samsvar med tilbakemeldingen. 
 
 
 
Rapporten legges frem for kontrollutvalget til behandling i denne saken. 
 
Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i møtet. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   



7 

45/16 Revisjonsnotat om utlysning av stillinger 

Arkivsak-dok. 15/00142-10 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 45/16 

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

Vedlegg:  
Revisjonsnotat om utlysning av stillinger, Romerike Revisjon datert 8. desember 
2016 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Nittedal kommune fattet i møte 06.10.16 under sak 42/16 nr. 2, 
følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å undersøke om rådmannens utlysning av 3 
stillinger som planfaglige medarbeidere er i tråd med kommunestyrets 
budsjettvedtak (jfr. protokolltilførsel i formannskaps sak R-notater 3/16 – nye 
Nittedal). Det bes om at saken besvares i et notat til kontrollutvalgets møte den 8. 
desember 2016. 

RRI har basert seg på informasjonen om saken i møtet og oppfølgingssamtale med 
kontrollutvalgets leder John Ivar Rygge, og har på bakgrunn av dette lagt til grunn 
følgende problemstillinger for å besvare kontrollutvalgets bestilling: 

I. Kan rådmannen gjøre de aktuelle ansettelsene med utgangspunkt i et vedtak 
som er redegjort for i et R-notat (rådmannsnotat)? 

II. Binder ansettelsene fremtidige budsjettmidler?

Revisjonen har bedt administrasjonen i kommunen om å få tilsendt relevant 
informasjon i saken, og har lagt denne til grunn i sin behandling. Revisjonen har i 
tillegg avholdt møte med rådmannen. 

Det vises forøvrig til revisjonens vurdering i notatets kapitel 3. 

Revisjonen gjennomgår notatet i møtet.  

Tilbake til sakslisten 
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46/16 Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og Redningsvesen 
IKS 

Arkivsak-dok. 16/00118-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 46/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret ber om at Nittedal kommunes eierrepresentanter bidrar til at
representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen.

Vedlegg: 
1. Eierskapskontroll Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS, oktober 2016 

fra Romerike Revisjon
2. Tilleggsnotat til rapport om eierskapskontroll i NRBR IKS, oktober 2016 fra 

Romerike Revisjon

Saksframstilling: 
Denne eierskapskontrollen er levert på bakgrunn av plan for selskapskontroll 2014-
2016 som ble behandlet av det forrige kontrollutvalget. Selskapskontrollen har som 
formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i Nedre Romerike 
Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) utøves i samsvar med kommunestyrenes 
vedtak og forutsetninger. En beskrivelse av metode og kontrollkriterier er gitt i 
vedlagte rapport. Det er etablert to problemstillinger for kontrollen: 

a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser?

b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og
etablerte normer for god eierstyring?

Revisjonens vurderinger og anbefalinger er som følger: 
Om problemstilling a. 

 Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet
er tilfredsstillende.

 3 av 11 eierrepresentanter i revisjonens spørreundersøkelse sier at de ikke
kjenner til at deres kommune har utarbeidet eiermelding. Med utgangspunkt i
at alle eiere faktisk har utarbeidet slik eiermelding, kan mangelen på kunnskap
om dette indikere at disse tre ikke har satt seg tilstrekkelig inn i eierrollen.
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Om problemstilling b. 
Revisjonens undersøkelser viser at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet 
følger opp sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og lovpålagte krav. 
Revisjonen har ikke avdekket funn som tilsier at selskapet driver utfor sin 
formålsparagraf eller er i brudd med øvrige beslutninger fattet av representantskapet. 
Oppsummert har eierne etter revisjonens syn etablert tilfredsstillende rutiner for 
oppfølging av eierskapet. 
 
Revisjonen har imidlertid avdekket enkelte forhold de anser å bryte med normer for 
god eierstyring. Revisjonens funn indikerer imidlertid at 
representantskapsmedlemmene på noen sentrale områder mangler kunnskap om 
helt sentrale elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan innebære en reell 
svekkelse i kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet i 
eierorganet. 
 

 Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres 
kommune ikke har etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter 
eller ikke kjenner til dette. Det bemerkes at for Nittedal har en representant 
svart ja, og en har ikke besvart revisjonens henvendelse (se vedlegg 2). 

 Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert 
kriterier for valg og sammensetning av styret. 

 Det er utarbeidet styreinstruks som er vedtatt av representantskapet, men kun 
6 av 11 eierrepresentanter var kjent med dette. 

 Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en 
evaluering av styret. 

 
 
Anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen følgende: 

 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på 
obligatorisk opplæring av folkevalgte. 

 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne. 
 
Revisjonen har ettersende et notat som inneholder informasjon om hvilke kommuner 
anbefalingen i første kulepunkt dreier seg om. Basert på dette kan kontrollutvalget 
vurdere om anbefalingen i første kulepunkt bør følges opp. 
Rapporten inneholder forøvrig ikke informasjon om hvilke kommuner funnene dreier 
seg om. Det er derfor vanskelig å be kommunestyret i Nittedal om å følge opp 
funnene. Sekretariatet anbefaler at rapporter i fremtiden skrives slik at det fremgår 
hvilke kommuner funnene gjelder for. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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47/16 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon 

Arkivsak-dok. 15/00140-21 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 47/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon – Nittedal 

kommune
2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon – Nittedal 

Eiendom KF

Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon da det har vært et skifte for Nittedal kommune og Nittedal 
Eiendom KF.  

Tilbake til sakslisten 
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48/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00140-22 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 48/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 

 
Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 

 
 

Tilbake til sakslisten   
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49/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 

Arkivsak-dok. 15/00146-20 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 49/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 vedtas, med 
de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Nittedal lager overordnet analyse for selskapskontroll. 

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen. 
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På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

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

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

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

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås? Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Kontrollutvalget mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og 
planen for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell 
fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges 
frem separat fra plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Det ble foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering i møtet den 6. oktober 2016. 
Basert på denne er det foreslått eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, 
Norasondegruppen AS, Strandveien 1 AS og Romerike Avfallsforedling IKS. 
 
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike 
har hatt et felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var 
enig om at de største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og 
at alle eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne 
måten deles resultatene. Sekretariatet vil legge frem en felles sak som oppsummerer 
alle utvalgenes prioriterte kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføringen. Hver 
enkelt kontroll vil bli bestilt av kontrollutvalgene, sekretariatet vil koordinere dette. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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50/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 

Arkivsak-dok. 15/00135-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 50/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som

fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2017 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 

Sammen med kontrollutvalgsreglement, møtekalender og budsjett for kontroll og 
tilsyn så utgjør årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på å 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet. I tillegg har 
utvalget en oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt 
gjennomføring i 2017. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på 
sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 

Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2017 legges frem til behandling i denne saken 
hvor det legges opp til en konkret gjennomgang av årsplanen i møtet. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vil bli oversendt kommunestyret. 

Tilbake til sakslisten 
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51/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00010-13 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 51/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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52/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00011-14 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 08.12.2016 52/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 





Elisabeth BjørnFoto: Lørenskog kommune


Beredskap. Alvorlige hendelser i skolen Nittedal kommune. November 2016


Formål: Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens og skolenes beredskapsarbeid for å ivareta ansatte og elevers sikkerhet.


Problemstillinger: 1. Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap mot alvorlige hendelser? 
2. Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser?


Funn
Kommunens grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innebærer også et ansvar for å 
legge til rette for og følge opp at skolene har en tilfredsstillende beredskap mot alvorlige hendelser. Undersøkelsen 
viser at risikoen for alvorlige tilsiktede hendelser ved skolene er integrert i kommunens ROS-analyse. 
Oppmerksomheten om denne risikoen, også i form av «ekstremvold», synes styrket etter kommunens revidering av 
ROS-analysen i 2016. 


Undersøkelsen viser videre at det er etablert en klar ansvarsfordeling mellom kommunenivå og skolenivå, med et 
selvstendig ansvar for beredskapsarbeidet for rektorene. Samtlige grunnskoler har gjennomført ROS-analyser og 
utarbeidet beredskapsplaner, som også omfatter risikoen for alvorlige tilsiktede hendelser. Planene inneholder 
beskrivelser av kriseledelsens ansvar og oppgaver, samt rutiner for varsling. Skolene har etablert rutiner for å gjøre de 
ansatte kjent med planer og rutiner, men det er noe ulik praksis på skolene for dette. Kommunen følger regelmessig 
opp at skolenes analyser og planer er oppdaterte. Kommunen er i ferd med å få på plass nye telefonsystemer på 
skolene, noe som er viktig for å sikre tilstrekkelige systemer for varsling internt på skolene.


Undersøkelsen viser at flere rektorer ser behov for at kommunen i større grad følger opp skolenes beredskapsarbeid 
når det gjelder informasjon, opplæring og ressurser. Undersøkelsen viser videre at skolene i liten grad gjennomfører 
beredskapsøvelser som omfatter alvorlige tilsiktede hendelser og involverer lærerne. Svarene på revisjonens 
spørreundersøkelser viser at både rektorer og lærere ser behovet for at det i større grad gjennomføres øvelser. 


Revisjonens vurderinger
Beredskapsarbeidet mot alvorlige 
hendelser på skolene i Nittedal, både på 
sentralt nivå i kommunen og skolenivå,  
legger på en god måte til rette for at de 
ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas. 


Rektorenes svar på spørreundersøkelsen 
tyder på at det kan være et potensiale for å 
styrke kommunens oppfølging av 
beredskapsarbeidet mot alvorlige 
hendelser ved skolene når det gjelder 
informasjon og opplæring. 


Det er også grunn til å merke seg at både 
rektorer og lærere ser behovet for at det i 
større grad gjennomføres øvelser som også 
omfatter alvorlige hendelser.


Revisjonens anbefalinger
1. Kommunen bør følge opp og sluttføre arbeidet med å få på plass nye telefonsystemer på skolene, herunder vurdere behovet for å gjennomføre øvelser i bruken av 


systemene.
2. Kommunen bør vurdere om det i større grad også skal gjennomføres beredskapsøvelser på skolene når det gjelder alvorlige tilsiktede hendelser.
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1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 


Bakgrunnen for selskapskontrollen er revidert1 plan for selskapskontroll 2014-2016 som er vedtatt 


av kontrollutvalgene /kommunestyrene. 


 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 


selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 


eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 


(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 


nr. 905.  


 


Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 


eierinteresser i Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) utøves i samsvar med 


kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


 


Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  


 


Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I tillegg til å undersøke problemstillingen over er det foretatt en samtale med daglig leder i NRBR 


om selskapets drift og ledelse. Formålet med dette er blant annet å avklare om driften i selskapet 


skjer innenfor de rammer som er satt av eierne. Denne Informasjon berøres nærmere i kapittel 6.  


 


                                                


 


 
1
 Etter opprettelsen av RRI ble det utarbeidet en felles plan for selskapskontroll for alle kontrollutvalgene på 


Romerike. Her inngår alle selskaper kommunene eiere, både alene og sammen med andre kommuner på 
Romerike. Noen kontrollutvalg er delegert myndighet til å gjøre endringer i opprinnelig plan, andre har ikke 
delegert denne myndigheten og den reviderte planen er i disse kommunene også behandlet i 
kommunestyrene.  


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 


oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 


b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 


samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 


eierstyring? 
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2 METODE 


Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 


selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  


 


Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige 


problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller 


identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.  


 


Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 


formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 


tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En mer 


utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne 


kontrollen.  


 


Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen samt åpne kilder som 


Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 


utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 


 


Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret 


og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når 


dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for vurdering 


av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.      


 


Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et 


tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene 


har vedtatt. 


 


Når det gjelder tilbakemeldingene fra eiere og styret har dette vært gjennomført ved besvarelse av 


et spørreskjema som har vært sendt ut elektronisk. Spørreundersøkelse ble sendt til selskapets 


representantskap, i alt 13 representanter. Av disse besvarte 11 undersøkelsen. I tillegg ble det 


sendt egen spørreundersøkelse til styret ved styrets leder, som ble besvart 6. september 2016.. 


 


Det er også gjennomført intervju med daglig leder. I tillegg er det innhentet informasjon fra 


kommunene (fra ansatte som ivaretar en eierstyringssekretariatfunksjon i kommunen) om hvordan 


saker knyttet til selskapet er håndtert internt for å ivareta eierstyringen av selskapet.  


 


Rapporten har vært på høring blant eierne, styret og daglig leder, også dette for å sikre et så korrekt 


bilde som mulig av selskapet og eierstyringen.  
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3 KONTROLLKRITERIER 


3.1 Innledning 


De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en 


virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot: 


 


 Lover og forskrifter 


 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring: 


o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  


o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden. Norsk 


anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 


kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer 


 Annen anerkjent teori om eierstyring  


 Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som 


funn i forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale. 


 


Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 


selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 


sammenheng de er relevante.  


 


 


3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)  


Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-


loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 


grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 


etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 


 


Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 


kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 


kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 


at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 


stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 


behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 


fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 


representantskapet. 


 


Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 


unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 


deres. 
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3.3 Lov og forskriftskrav  


NRBR er brann- og redningsselskap regulert etter lover og forskrifter om brann- og 


redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver hvor brann- og eksplosjonsvernloven, 


forurensingsloven og sivilforsvarsloven er særlig sentrale. 


 


 


3.4 Lov om offentlige anskaffelser 


Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift setter krav til at anskaffelser skal 


konkurranseeksponeres for å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Regelverket skal 


også sikre at alle leverandører behandles likt, og har like muligheter til å vinne en 


anbudskonkurranse om å bli leverandør til for eksempel kommunen. Regelverket skal sikre 


likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger 


regelverket opp til at anskaffelsene skal være etterprøvbare ved at de må dokumenteres skriftlig.  


 


Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i tre hoveddeler – og avhengig av størrelsen på 


anskaffelsen og hvilken kontraktstype det er snakk om2, kommer ulike deler av forskriften til 


anvendelse. Jo større verdi på kontrakten som skal anskaffes, desto flere formelle krav stilles til 


gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. Verdien av den kontrakten som skal ut på anbud er 


avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen. 


 


3.5 Anbefalinger for god eierstyring 


3.5.1 Generelt om eierstyringsprinsipper 


Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 


eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 


bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingene og holdningen bør 


være: 


– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger 


anbefalingene.  


 


Det er denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 


dette er tatt inn i rapportens kapittel 8.  


 


I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS 


anbefalinger for god eierstyring: 


 


                                                


 


 
2
 For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal 


anskaffes. Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.  
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3.5.2 Særlig om eiermeldinger og eierstrategier 


Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 


kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 


rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 


å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  


 


Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 


En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 


forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 


eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 


spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 


kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 


tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 


dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 


også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 


1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  


2. Vurdering og valg av selskapsform  


3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  


4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 


5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  


6. Gjennomføring av eiermøter 


7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  


8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 


9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  


10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  


11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  


12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  


13. Styresammensetning i konsernmodell  


14. Oppnevnelse av vararepresentanter  


15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  


16. Godtgjøring til styrerepresentanter  


17. Registrering av styreverv 


18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  


19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  


20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 


21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 


eier av selskaper. (s.163 – 164). 


 


I KS anbefaling for god eierstyring nr. 4 (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør 


inneholde: 


1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 


2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 


3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 


4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 


styringsdokumentene. 


5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 


 


Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk 


styring av selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.  


 


Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en 


prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 


 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  


o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 


å ha politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til 


grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 


selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 


styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 


o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 


selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  


 Etablere gode rutiner for evaluering og oppfølging.  


 Koordiner arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  


 


Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og 


strategier (kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92: 


”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 


(…)Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 


selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 


selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 


eierskap.” 


 


Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 
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”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 


Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 


formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 


gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 


som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?” 


 


Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært 


viktig, og det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for 


selskapet. 


 


En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 


tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede 


kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen. 


 


Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 


forankres/behandles. Forskning3 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 


folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 


som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 


behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 


generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 


undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret.  


 


Oppsummering: 


 Kommunen må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold 


 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap 


 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til 


utøvelsen av sitt eierskap 


 


                                                


 


 
3
 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 
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4 NÆRMERE OM NRBR  


4.1 Innledning 


NRBR er et interkommunalt brannvesen stiftet 17.12.2003. Hovedkontor ligger i Lørenskog. Nedre 


Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner. Bjørkelangen, Løken, Fet og 


Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte 


mannskaper. NRBR har 190 ansatte. Daglig leder er Jan Gaute Bjerke. NRBR har ansvar for brann- 


og redningsberedskap for sine eierkommuner og driver i tillegg 110-sentral for sine egne og for syv 


andre kommuner.  


 


4.2 Selskapets formål (fra selskapsavtalen datert 1. januar 2014) 


Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som 


eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt 


sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 


 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 


brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende 


forskrifter. 


 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven), jf. §§ 43 


og 44 om beredskap mot akutt forurensing. 


 Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 


(sivilforsvarsloven), §§ 12-15. 


 


Når det gjelder disse oppgavene forutsettes det at selskapet yter tjenester ihht de enhver tid 


gjeldende lover og forskrifter til alle kommunene. Tjenestenivået vedtas av representantskapet på 


grunnlag av en risiko- og sårbarhetsanalyse. En deltakerkommune har likevel anledning til å få 


levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse.  


 


Henvendelser fra statelige myndigheter når det gjelder NBBRs virksomhet skal refereres til 


eierkommunene i egenskap av ansvarlige instanser etter lovverket. Eierne kan pålegge NRBR å 


utføre andre oppgaver for en eller flere av eierne som eierne finner hensiktsmessig. NRBR kan 


også ivareta alarmtjenester, drive kurs- og opplæringsvirksomhet innen sitt fagområde. All 


virksomhet utover ivaretakelse av pliktene etter de nevnte lover skal være godkjent av alle eierne, 


og skal drives med full kostnadsdekning. 


 


Som rammer for slik virksomhet gjelder: 


 


1. NRBR skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver, dvs 


oppgaver som er innenfor NRBRs kompetanse og som bidrar til NRBRs hovedmål om å 


redusere skader som følge av branner og ulykker. NRBR kan imidlertid yte andre tjenester til 


de enkelte eierkommuner mot betaling 
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2. I tillegg skal følgende krav og hensyn være styrende for slik virksomhet: 


- Virksomheten må ikke gå ut over kapasiteten til å dekke NRBRs kjerneoppgaver 


- Virksomheten må ikke føre til konkurransevridning i forhold til private virksomheter ved at 


brannvesenet subsidierer tjenester som også leveres av private i et marked. 


- Virksomheten må ikke gå ut over brannvesenets habilitet når det gjelder 


forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av 


brannfarlig vare osv.) 


- Virksomheten må være fullfinansiert og bør et netto inntektsbidrag som står i forhold til 


NRBRs ressursbruk på virksomheten. 


 


4.3 Styre 


Styret består pr i dag av følgende medlemmer; 


 


Marit Helene Ekvoll – styreleder 


Rune Alfred Holter  


Astri Aas-Hansen 


Elisabeth Hilda B Larsen 


Halvor Bing Lorentzen 


Kenneth Wangen 


Morten Dahl Helgesen 


 


Samlet godtgjøring til styret for 2015 utgjorde kr 363 400. 


 


Ifølge daglig leder opplever han å ha et godt og kompetent styre i forhold til sin rolle som 


administrativ leder av selskapet. 


 


4.4 Drift 


NRBR er delt inn i følgende avdelinger: forebyggende avdeling, operativ avdeling og stab. Disse 


avdelingene inngår alle i NRBRs juridiske enhet.  


 


Selskapet har avsatt personalressurser til oppfølging av sentral lovpålagte plikter som HMS-


reglement og etterlevelse av innkjøpsreglement, herunder reglene om offentlige anskaffelser.  


 


Selskapet bestreber seg på å ligge langt fremme på kompetanseutvikling innen sine fagfelt med 


spisskompetanse på alle relevante områder. NRBR drifter også Lahaugmoen kurs– og 


kompetansesenter sammen med Oslo brann- og redningsetat. 


 


Når det gjelder selskapets økonomiske stilling vises det til revisors beretning for 2015, se vedlegg 1.   


NRBR har etablert en låneramme i Kommunalbanken på i alt MNOK 25. Begrunnelsen for dette er 


at selskapet må gjøre investeringer relatert til driften hvor det er mer hensiktsmessig å benytte seg 


av denne enn å innhente bevilgninger fra eierne. 
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5 EIERMELDNINGER – RAMMEVILKÅR FOR 


EIERSTYRING 


5.1 Kommunenes eiermeldinger 


5.1.1 Innledning 


I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a: 


 


 


 


 


 


 


 


 


Under dette punktet skal vi se nærmere på kommunenes eiermeldinger. Disse setter generelle 


rammen for kommunenes eierstyring, og gjelder derfor også for eierstyringen av NRBR.  


 


Til grunn for revisjonens vurderinger legges KS-anbefaling nr. 4: 


 


Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide 


eierskapsmeldinger for alle sine selskaper:  


 


5.1.2 Kommunenes eiermeldinger 


Alle kommunene har vedtatt eiermeldinger. Revisjonens gjennomgang viser at meldingene for alle 


kommunene i all hovedsak omhandler og regulerer de tema som KS Eierforum anbefaler for 


eiermeldinger. 


 


Meldingene er for alle kommunene med delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for 


eierstyring (eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier 


(eierskapsstrategier). Her avviker Aurskog-Hølands fremstilling noe ved at de har valgt å ta 


utgangspunkt i de enkelte anbefalingen fra KS Eierforum. Fra samtlige eiermeldinger fremgår det en 


klart uttalt eierskapspolitikk som danner utgangspunktet for eierskapsutøvelsen.  


 


Det kommer videre frem at kommunene legger opp til at eiermeldingene skal legges frem for de 


enkelte kommunestyrene årlig.  


 


5.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene 


Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 


forankres/behandles. Forskning har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for 


oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
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folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon 


som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige 


behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til 


generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen 


undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret, nærmere om dette i kapittel 6.4 


 


Samtlige eiere i NRBR deltar i et eierstyringssekretariat som har som formål å bidra til at 


kommunenes målsetninger for de tjenester selskapene har ansvar for realiseres gjennom å utvikle 


kommunens rolle som eier og bruker overfor selskapene. 


 


Eierstyringssekretariatet er ikke et vedtaksorgan, men et administrativt samarbeidsorgan for eierne 


på saksbehandlernivå i samordning av syn og vedtak for de interkommunale selskapene som et 


ledd i rådmennenes fullførte saksbehandling av slike saker til kommunes eierstyringsorgan. 


 


Eierstyringssekretariatet hovedarbeids- og samarbeidsområde er å samordne kommunens 


synspunkter før saken behandles i kommunenes formannskap/kommunestyrer. 


 


Det er rådmennene som i fellesskap utpeker leder for eierstyringssekretariatet. Det er lagt opp til at 


eierne skal kunne holde tett kontakt med hverandre i alle saker som berører selskapene, og også 


utveksle saksfremlegg og finne frem til enighet rundt innstilling av de ulike sakene som skal være til 


behandling dersom det er hensiktsmessig. På denne måten vil man kunne unngå unødige 


diskusjoner som problemstillinger på representantskapsmøter som kan la seg løse i forkant. Dette 


igjen gir en enklere prosess for selskapets eierorgan i sin saksbehandling.       


 


Sørum  


Sørum kommune har over lengre tid arbeidet aktivt for å styrke eierstyringen av selskaper og 


foretak. Som en del av dette arbeidet organiserte kommunen et eget eiersekretariat. Sekretariatet 


ivaretar en rekke oppgaver som er sentrale i en god eierskapspolitikk, herunder forberedelse til 


representantskapsmøter, revidering av eiermeldingen etc.  


 


Sørum kommune deltar også i et interkommunalt eierstyringssekretariat på Nedre Romerike, se 


over. 


  


Aurskog-Høland 


Aurskog-Høland kommunes anser i sin eiermelding ikke administrasjonssjefens rolle som noen 


problemstilling ved oppfølging av eierskapet. 


 


Nittedal  


Nittedal kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å 


fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling.   
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Rælingen 


Rælingen kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for 


å fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling 


 


Fet 


Fet kommune har i sin eiermelding presisert kommunelovens § 23 om rådmannens ansvar for å 


fremme saker som er forsvarlig utredet, herunder oppfølging av eierskap, til politisk behandling 


 


Lørenskog 


Lørenskog kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


  


Skedsmo 


Skedsmo kommune har utover deltagelse i eierstyringssekretariatet ingen formaliserte rutiner for 


administrasjonens rolle ved oppfølging av eierstyring. 


 


5.1.4 Kjennskap til eiermelding 


I revisjonens spørreundersøkelse til representantskapsmedlemmene ble det spurt om deres 


eierkommune har utarbeidet eiermelding. 3 av 11 representanter i denne undersøkelsen kjente ikke 


til dette. 
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6 HVORDAN PRAKTISERES EIERSTYRINGEN FOR 


NRBR? 


6.1 Innledning 


I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan prinsippene i eierstyringen som følger av KS 


anbefalingene, og som også gjenspeiles i kommunenes eiermelding, er fulgt opp i praksis. 


 


Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Funnene i dette kapittelet bygger på gjennomgang av protokoller fra representantskapsmøter, 


styremøter og utvalgs- og kommunestyremøter, samt intervjudata og opplysninger fra 


representantskapsmedlemmene i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen. Det presiseres at 11 


av 14 representantskapsmedlemmer har besvart undersøkelsen, og vi anser dette som tilstrekkelig 


for at de mottatte tilbakemeldinger er representative.  


 


Sentrale eierføringer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og hvordan 


dette er fulgt opp i selskapets drift og selskapsstrategi. Data fra spørreundersøkelsen blant eierne 


vil benyttes til å gi et innblikk i hvordan eierstyringen av selskapet følges opp. 


 


6.2 Eierstrategi 


NRBR inngår i samtlige eieres eierstrategi i deres respektive eiermeldinger.  


6.2.1 Særlig om mulig sammenslåing med ØRBR 


På representantskapsmøte i selskapet 14. juni 2016 ble det vedtatt å foreslå mandat og 


organisering av en utredning om felles brann- og redningsvesen på Romerike. Utredningen skulle 


fortas av styret i samarbeid med styret i ØRBR. Et sentralt tema i utredningen skulle også være en 


drøfting av utfordringen ved mange eiere samt en vurdering av hvilken eierform som i denne 


forbindelse er mest egnet. Forslag til mandat og organisering skal forelegges representantskapet i 


NRBR 27. oktober 2016. 


 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i 


samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 


eierstyring? 
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I sin tilbakemelding på spørreundersøkelsen gir samtlige besvarelser uttrykk for at de er kjent med 


planene om en utredning av muligheten for en eventuell fusjon mellom NRBR og ØRBR. Videre 


fremgår det at den vestlige informasjonskilden rundt dette er representantskapsmøtet og at 


representantene i noen eller stor grad har fått dekket sitt informasjonsbehov. 


6.3 Øvrige eierforhold 


I dette punktet bygger revisjonenes undersøkelser i hovedsak på spørreundersøkelsene som ble 


gjort blant representantskapsmedlemmene, styret og intervju med daglig leder. 


 


6.3.1 Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter 


Over halvparten av representantskapsmedlemmene bekrefter enten at deres kommune ikke har 


etablert obligatorisk opplæring for sine eierrepresentanter eller ikke kjenner til dette.  


  


80 % av de som hadde slik opplæring anså denne i stor eller i noen grad som nyttig.  


 


At et flertall av representantskapsmedlemmene ikke har hatt obligatorisk opplæring er ikke i 


overensstemmelse med KS anbefaling nr 1. 


 


6.3.2 Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering 


Om lag halvparten av eierrepresentantene er kjent med at det er definert kriterier for og 


sammensetning av styret.  


 


At ca. 50 % av representantskapets medlemmer ikke er kjent med at de i deres kommunes 


eiermelding defineres slike kriterier synliggjør en svakhet i eieroppfølgingen relatert til en av eiernes 


mest sentrale oppgaver som valg og sammensetning av styret faktisk er.  


 


Det var sprik i representantenes oppfatning av om det gjennomføres evaluering av styret, hvor vel 


halvparten bekreftet at dette ikke ble gjort, men de øvrige ikke visste. Styret bekrefter at det foretas 


en slik evaluering, og at denne i stor grad rapporteres til eier. Avviket mellom 


representantskapsmedlemmenes oppfatning og de faktiske forhold tilsier enten at 


kommunikasjonen av evalueringen ikke er god nok, eller at denne faktisk ikke blir fulgt opp av de 


respektive medlemmer.   


 


Når det gjelder om eierne er kjent med om det er utarbeidet styreinstruks er det også her sprik i 


besvarelsene hvor 4 av 11 svarte nei, 2 ikke visste, men 5 var kjent med dette. Det er utarbeidet 


styreinstruks som er vedtatt av representantskapet. 


 


Eiernes besvarelse bekrefter en mulig mangel på å følge opp en av eiernes mest sentrale oppgaver 


som å følge opp styrets arbeid gjennom evaluering og ikke minst ha faktiske kunnskaper om 


hvordan rammer for styrets arbeid skal fastsettes gjennom styreinstruks. KS anbefaling nr 12 tilsier 


at styret bør evalueres hvert år og at det bør utarbeides styreinstruks.      
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På spørsmål om det er utarbeidet strategi for selskapet svarte et stort flertall bekreftende på dette. 


Når det gjelder om de var kjent med innholdet i strategien svarte alle, henholdsvis 60 % og 40 % av 


disse, at de i noen eller i stor grad var kjent med denne. Strategien er, slik det fremgår av 


årsberetningen fra 2015, avstemt med styret med utgangspunkt i de rammer som er lagt i 


eierstrategi og øvrige vedtak fattet i representantskapet.  


 


6.3.3 Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m. 


Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for daglig leder. Denne er inkludert i arbeidsavtalen. 


 


Fra styrets side følges daglig leder opp gjennom de rammer som er lagt i stillingsbeskrivelsen, i 


styremøtene, gjennom skriftlig rapportering og gjennom løpende uformell kontakt med styreleder. 


 


Det er vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. 


 


6.3.4 Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling 


Her fremgår det fra besvarelsene at representantskapet i hovedsak mottar informasjon fra daglig 


leder og gjennom regnskapsrapportering. Dette som en del av rutinene for rapportering til eierne av 


selskapet. En overvekt av besvarelsene bekreftet at den avgitte informasjon i noen til stor grad 


dekker eiernes informasjonsbehov. 


 


6.4 Eierrepresentasjon 


Samtlige av representantskapsmedlemmene bekrefter at de gis føringer fra eieren ved beslutning i 


enkeltsaker.  Av disse bekrefter alle at de følger disse føringene. Føringene gis i det alt vesentlige 


av formannskapet og i et mindretall av kommunestyret. 


 


Fra flere av representantskapsmedlemmene blir det fremholdt at det det er positivt med et bundet 


mandat fordi det gir forutsigbarhet. Fra andre igjen blir det sagt at man på denne måten mister 


fleksibilitet og at det er vanskelig å få til endringer og at saker må utsettes til nytt, endret mandat blir 


gitt. 
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7 REVISJONENS SAMLEDE VURDERINGER OG 


ANBEFALINGER 


7.1 Oppsummering 


På neste side følger en oversikt som oppsummerer revisjonens funn og som vurderer disse opp mot 


anbefalinger om god eierstyring fra KS, se nærmere om disse under kapittel 3. 


 


Utgangspunktet for en eierskapskontroll er den enkelte eiers oppfølging av eierskapet. I et eierskap 


med flere eiere blir i tillegg den samlede oppfølgingen av sentral viktig for hvordan eierskapet 


utøves.  Derfor vil vi der det er hensiktsmessig i oversikten ta utgangspunkt i eierorganets samlede 


utøvelse av eierskapet. At denne tilnærmingen er nødvendig styrkes av at eierkommunenes 


oppfølging er lagt til et eierstyringssekritariat, se over, som har som formål å fasilitere dette arbeidet 


for eierne.    
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KS anbefaling for godt eierskap – status for eierskapsoppfølging av NRBR IKS 


Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


1  Obligatorisk opplæring av og 


informasjon til folkevalgte 


 Nei Eierne har lagt til rette for dette, 


men over halvpartene av  


repskapsmedlemmene 


bekrefter at de ikke har hatt 


obligatorisk opplæring for 


folkevalgte 


2 Vurdering og valg av 


selskapsform 


 Ja  


3 Fysisk skille mellom monopol 


og konkurransevirksomhet 


 Ja Det er etablert markedsområder 


som inngår i en fri 


markedssituasjon 


(alarmtjenester). Her har 


selskapet over tid gjort en 


betydelig innsats for å skille 


dette området fra de øvrige 


lovpålagte områdene i 


virksomheten    


4 Utarbeidelse av 


eierskapsmeldinger  


 ja Samtlige eiere har utarbeidet 


eiermelding 


5 Utarbeidelse og revidering av 


selskapsstrategi og 


selskapsavtale/vedtekter  


Ja Ja   


6 Gjennomføring av eiermøter 


Tilsyn og kontroll med 


kommunale foretak og med 


forvaltningen av kommunenes 


interesser i selskaper 


 Ja  


7 Sammensetning og funksjon 


av eierorgan   


 Ja  


8 Gjennomføring av 


generalforsamlinger og 


representantskapsmøter 


 Ja  
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


9 Sammensetningen av styret. 


Eiers krav til profesjonelle 


styrer i kommunal sektor 


 Ja/Nei Dette er fastsatt i 


eiermeldingene, men halvparten 


av 


representantskapsmedlemmene 


er ikke kjent med at det i deres 


eiermelding fremgår krav til valg 


og sammensetning av styret. 


10 Valgkomité for 


styreutnevnelse i 


aksjeselskap og 


interkommunale selskap 


 Ja  


11 Kjønnsmessig balanse i 


styret.  


 Ja  


12 Rutiner for å sikre riktig 


kompetanse i selskapsstyrene  


 Ja, delvis Det er etablert rutiner for og det 


gjennomføres evaluering av 


styret. Resultatene blir imidlertid 


i liten grad  gjennomgått av 


eiere 


13 Styresammensetning i 


konsernmodell  


I/A   


14 Oppnevnelse av 


vararepresentanter  


 Ja  


15 Habilitetsvurderinger og 


politisk representasjon i 


styrene 


 Ja  


16 Godtgjøring av styreverv  Ja  


17 Registrering av styreverv   Ja  


18 Arbeidsgivertilhørighet i 


selvstendige rettssubjekter  


Ja   


19 Utarbeidelse av etiske 


retningslinjer  


Ja   
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Nr  Anbefaling NRBR IKS Eierkommune Kommentar 


20 Særlig om 


administrasjonssjefens rolle i 


kommunale foretak. 


 Ja Det er etablert et 


eierstyringssekritariat hvor 


NRBR IKS blir fulgt opp 


21 Utøvelse av tilsyn og kontroll  Ja  


 


 


7.2 Vurderinger og anbefalinger 


Problemstilling 1: 


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 


a. Har eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 


b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets 


vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 


 


 


Om problemstilling 1 a. 


Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at eierstyringen av selskapet er tilfredsstillende. De 


grunnleggende styringsverktøy som i utgangspunktet legger til rette for en sikker og effektiv 


eierutøvelse er etablert gjennom de respektive eieres eiermeldinger, etablering av 


eierstyringssekretariat og rutiner for mandatering av representantskapsmedlemmene på eiermøter. I 


eiermeldingene er det nedfelt generelle prinsipper for eierstyringen og etablert en konkret 


eieravtale/strategi.  


 


3 av 11 eierrepresentanter i revisjonens spørreundersøkelse sier at de ikke kjenner til at deres 


kommune har utarbeidet dette. Med utgangspunkt i at alle eiere faktisk har utarbeidet slik 


eiermelding, kan mangelen på kunnskap om dette indikere at disse tre ikke har satt seg tilstrekkelig 


inn i eierrollen. 


 


Om problemstilling 1 b. 


Våre undersøkelser viser også her at representantskapsmedlemmene i utgangspunktet følger opp 


sine eierinteresser i tråd med føringer fra eier og lovpålagte krav. Vi har heller ikke avdekket funn 


som tilsier at selskapet driver utfor sin formålsparagraf eller er i brudd med øvrige beslutninger fattet 


av representantskapet. Vi har imidlertid avdekket enkelte forhold vi anser å bryte med normer for 


god eierstyring. Nedenfor følger noen nærmere kommentarer knyttet til enkelte funn. 


 


Av representantskapsmedlemmene har mer enn halvparten bekreftet at de ikke har hatt obligatorisk 


opplæring for folkevalgte. At en så vidt vesentlig andel ikke er undergitt dette øker risikoen for at 


eieroppfølgingen ikke er kvalitetssikret, noe som igjen avviker fra KS anbefaling nr 1.  
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Halvparten av representantskapsmedlemmene kjenner ikke til at det er etablert kriterier for valg og 


sammensetning av stryet. Valg av styre er en av eierorganets viktigste oppgaver og en manglende 


kunnskap om hvilke rammer som gjelder for styresammensetningen svekker eiernes evne til å 


besørge en styresammensetning i tråd med gjeldende føringer. Dette er ikke i tråd med KS 


anbefaling nr 9. 


 


6 av 11 representantskapsmedlemmer var ikke klar over at det var etablert styreinstruks. Dette 


indikerer etter revisjonens syn en risiko for at et flertall av medlemmene ikke har satt seg inn et helt 


sentralt tema for en hensiktsmessig utøvelse av eierrollen.  


 


Ingen av representantskapsmedlemmene er kjent med at det det foretas en evaluering av styret 


som av styret bekreftes kommunisert dem. Fra KS Eierforums anbefaling nr 12 fremgår det at 


eierne nettopp bør sørge for at det gjøres en slik evaluering blant annet for å sikre at styrets 


sammensetning og samlede kompetanse er best mulig.   


 


Oppsummeringsvis har etter revisjonens syn eierne etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av 


eierskapet. Våre funn indikerer imidlertid at representantskapsmedlemmene på noen sentrale 


områder mangler kunnskap om helt sentrale elementer ved eierskapsutøvelsen. Dette kan 


innebære en reell svekkelse i kvaliteten på rolleforståelsen og dermed også utøvelsen av eierskapet 


i eierorganet. 


 


Anbefalinger 


På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS anbefalinger 


for god eierstyring:  


 Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk 


opplæring av folkevalgte. 


 Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne.  
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NOTAT TIL KU 
 


 
Til: Kontrollutvalget i Nittedal kommune 


Saksbeh: Øyvind Schage Førde og Ellen Bjørkum 


Kopi:  


Møtedato: 8. desember 2016 


 
 


1 Innledning 


Kontrollutvalget i Nittedal kommune fattet i møte 06.10.16 under sak 42/16 nr. 2, følgende 
vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å undersøke om rådmannens utlysning av 3 
stillinger som planfaglige medarbeidere er i tråd med kommunestyrets 
budsjettvedtak (jfr. protokolltilførsel i formannskaps sak R-notater 3/16 – nye 
Nittedal). Det bes om at saken besvares i et notat til kontrollutvalgets møte den 8. 
desember 2016.  
 
RRI har basert seg på informasjonen om saken i møtet og oppfølgingssamtale med 
kontrollutvalgets leder John Ivar Rygge, og har på bakgrunn av dette lagt til grunn følgende 
problemstillinger for å besvare kontrollutvalgets bestilling: 
 
I Kan rådmannen gjøre de aktuelle ansettelsene med utgangspunkt i et vedtak som er 


redegjort for i et R-notat (rådmannsnotat)? 
 
II Binder ansettelsene fremtidige budsjettmidler? 


 


Revisjonen har bedt administrasjonen i kommunen om å få tilsendt relevant informasjon i 
saken, og har lagt denne til grunn i sin behandling. Rervisjonen har i tillegg avholdt møte 
med rådmannen.  
 
 


2 Om saksforholdet 


Formannskapet i Nittedal behandlet 12.09.16 i sak 3/16 R-notat Nye Nittedal. Det ble 
foreslått følgende protokolltilførsel: 
 


Kontrollutvalget bes vurdere om formannskapets «aksept» gjennom orienteringsvedtaket 
er i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
Forslaget ble nedstemt mot en stemme. R-notatet som, i tråd med kommunens allerede 
vedtatte planer, foreslo å foreta tre nye ansettelser ble tatt til orientering mot en stemme. 
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Kommunestyret i Nittedal behandlet i møte 24.10.16 i sak 111/16 økonomisk tertialrapport 
2/2016. I rapporten ble det redegjort for, og i denne sammenheng vist til R-notatet av 12/09, 
behovet for å foreta de tre ansettelsene. Ved eventuell ansettelse i inneværende år skulle det 
benyttes midler fra posten for uforutsette utgifter avsatt i budsjettet for 2016. Tertialrapporten, 
herunder spørsmålet om utlysning av stillinger, ble etter votering vedtatt 25 mot 4 stemmer, 
tatt til orientering. Mindretallet var imot ansettelsene og foreslo at de økonomiske midlene til 
opprettelse av stillingene isteden ble overført enhet for helse og hjemmetjeneste.  
 
Bakgrunnen for at rådmannen ønsket å foreta ansettelsene var at dette ble ansett nødvendig 
for å kunne følge opp kommunens allerede vedtatte planer.    
 
Stillingene ble utlyst 23.09.16, men det er p.d.d. ikke foretatt endelige ansettelser. 
 
Det presiseres at på tidspunktet for kontrollutvalgets bestilling den 06.10.16 var 
behandlingen av tertialrapporten og utlysning av stillingene ikke behandlet i kommunestyret. 
Denne etterfølgende behandlingen har gitt rådmannen ytterligere forankring hos 
kommunestyret, og ansettelsene er heller ikke foretatt før dette tidspunktet. På denne 
bakgrunn kan det antas at de problemstillinger som er reist i kontrollutvalgets bestilling 
relatert til rådmannens saksbehandling, kan være av redusert praktisk og rettslig betydning. 


 


3 Vurdering 


Kommunestyret har i forbindelse med behandling av tertialrapport 2/2016 behandlet 
spørsmålet om ansettelse og utlysning av 3 stillinger i tråd med rådmannens redegjørelse i 
saksfremlegget. At kommunestyret har tatt materiell stilling til og realitetsbehandlet denne 
saken bekreftes av benkeforslaget som gikk mot rådmannens innstilling som det ble votert 
over. I denne sammenheng kan imidlertid stilles spørsmål ved om kommunestyrets formelle 
behandling av ansettelsene er korrekt. I protokollen for vedtaket fremgår det at 
tertialrapporten er tatt til orientering. Det kan derfor anføres at det ikke er besluttet å foreta 
ansettelsene. Fra den samme protokollen under den spesifikke behandlingen av 
motforslaget rundt alternativ anvendelse av midlene til ansettelse, fremgår det at 
rådmannens innstilling ble vedtatt. Dette viser etter revisjonens syn at kommunestyret har 
tatt reell stilling til ansettelsene.   
 
En del av kommunestyrets grunnlag for saksbehandlingen er et R-notat. I kommuneloven § 
23 pålegges rådmannen en plikt om forsvarlig utredning. Det gis i denne sammenheng ingen 
formkrav for hvordan denne plikten skal innfris. I notatet gir en kort beskrivelse av  
bakgrunnen og behovet for ansettelsene. I tillegg gis en kort beskrivelse av hvor eventuelle 
lønnsmidler skal hentes fra i saksfremlegget. Revisjonen kan ikke se at rådmannens 
utredningsplikt er brudd ved denne saksbehandlingen.  
 
For ordens skyld presiseres det at ansettelser faller innenfor kommunestyrets kompetanse jf. 
kommunelovens § 6. Fra kommunelovens § 24 fremgår det at kommunestyret kan delegere 
ansettelsesmyndighet (myndighet til å opprette og nedlegge stillinger) til rådmannen. En slik 
myndighet er delegert rådmannen i Nittedal i kommunenes delegasjonsreglementets § 3 
hvor det gis myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor de vedtatte budsjetter. 
Det er på det rene at en eventuell ansettelse i 2016 ville dekkes av avsatte midler på 
budsjettets post for uforutsette utgifter. Revisjonen tolker delegasjonsreglementet dithen at 
det faller innenfor rådmannens myndighet å foreta disse ansettelsene for inneværende år. 
Følgelig hadde rådmannen uavhengig av kommunestyrets behandling adgang til å gjøre 
dette. 
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Når deg gjelder hvorvidt ansettelsene binder fremtidige budsjettmidler er det liten tvil om at 
lønn til disse stillingene må avsettes på neste års budsjett. I en situasjon hvor rådmannen 
ikke hadde hatt kommunestyrets beslutning i ryggen, ville kommunestyret gjennom 
kommende budsjettbehandling for 2017 hatt anledning til å ta stilling til en eventuell 
avsetning av midler til de aktuelle stillingene. Følgelig ville rådmannen ikke foretatt en 
endelig binding av kommunestyret med hensyn til budsjettet med sin handlemåte.  
 
 
 
 
 
Øyvind S Førde 
sign 
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 


utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 


interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  


Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 


grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 


internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 


kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 


eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  


 


Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 


virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 


Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 


ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 


selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 


interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 


interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 


overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  


I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 


forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 


hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 


godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 


kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 


representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 


kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 


 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 


 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 
for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 


 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, 
styret og daglig leder)? 


 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 


Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 


 Måloppnåelse 


 Offentlige anskaffelser 


 Habilitet 


 Etikk og samfunnsansvar 


 Arbeidsmiljø 


 Økonomisk drift 
 


Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 


Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 


Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 


 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 


 Interkommunale selskap (IKS) 


 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 


 Heleide datterselskap til slike selskaper 







Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 


eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 


til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 


selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Nittedal kommune har i eiermeldingen beskrevet 23 eierskap. I tillegg har sekretariatet 


funnet xx eierskap som Nittedal er en del av. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 


selskaper. 


Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse.   


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med eiermeldingen for Nittedal kommune er: 


Nittedal kommunes eierskapsmelding har som formål å bidra til å øke kunnskapen om 


selskapene som inngår i kommunens eierportefølje og bedre grunnlaget for den styring som 


utøves. Eiermeldingen er dermed også tiltenkt som et hjelpemiddel for god eierstyring og 


selskapsledelse. 


Formålet med eiermeldingen er å gi en samlet oversikt over de selskaper og 


samarbeidsformer Nittedal kommune deltar i. Kjøp av tjenester er ikke omtalt i 


eiermeldingen. 


Eiermeldingen skal være et hjelpemiddel for god utøvelse av eierstyring av de 


interkommunale selskap kommunen deltar i, og bidra til at eierrepresentantene har en klar 


forståelse av sin rolle som kommunens representant i selskapets eierorgan. Eiermeldingen 


skal bedre forståelsen av de ulike organene i et selskap og rollefordeling i styringen av 


selskapene. Eiermeldingen søkes oppdatert årlig. 


Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 


kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


 Forvalter store økonomiske verdier 


 Utfører viktige kommunale oppgaver 


 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 


 Politisk interesse og prestisje 


 Betydning for omdømme 


Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 


ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


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


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


 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 


 Negativ økonomisk utvikling 


 Negativ medieoppmerksomhet 


 
Kommunens eierskap 
Nittedal kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Kommunale foretak 


 Nittedal Eiendom KF (omtales ikke nærmere i denne analysen) 
 
Interkommunale selskaper – IKS: 


 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR)  


 Romerike avfallsforedling (ROAF) 


 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)  


 Romerike Krisesenter IKS 


 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus)  


 Romerike revisjon IKS (RRI) 
  


Aksjeselskaper - AS 


 Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS) 


 Miljøhuset Gnisten AS  


 Norasondegruppen AS 
 
Interkommunalt samarbeid  


 Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike  


 Enhet for lindrende behandling 


 Alternativer til vold  


 Mobilt røntgen  


 Overgrepsmottak 


 Seksjon for sorgstøtte Ahus 


 Kommunal akutt døgnenhet (KAD) (tidl. ØHD)  


 Jernbaneforum Gjøvikbanen 


 Barnevernvakt ved Romerike politidistrikt 
 


Vertskommunesamarbeid 


 Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)  


 Skatteoppkreverfunksjon (kemneren) 


 Regionkontor landbruk 


 Nedre Romerike disktriktsrevisjon 
 
Andre samarbeidsordninger 


 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 
 







Fra sekretariatet 


 Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS (Nittedals tiltrer 01.01.17) 


 Strandveien 1 AS (tidligere RA-2) 


 Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning 


Tidligere kontroller 
Det har i forrige periode vært gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, 


ROAF IKS, Norasonde AS, NRV AS og RA-2 (Strandveien 1) og Miljøhuset Gnisten AS. I tillegg 


er det gjort en forundersøkelse i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Nedre 


Romerike Brann og Redning (NRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016.  


Formålet med eierskapskontrollene var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av 


eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Formålet med forundersøkelse i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) var å avklare tre 


beskrevne problemstillinger (KU-sak 12/16). 


Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


Romerike 


Krisesenter IKS 


Aurskog-Høland 5,7%, Sørum 6,2%, Fet 4,1%, Rælingen 6,2%, 


Enebakk 2,0% (betaler etter halvdel av innbyggertall, jf Follo 


krisesenter), Eidsvoll 8,3%, Lørenskog13,1%, Skedsmo 19,1%, 


Nittedal 8,4%, Gjerdrum 2,3%, Ullensaker 11,6%, Nes 7,5%, 


Nannestad 4,4% og Hurdal 1,1%. 


Norasondegruppen 


AS 


Kroner 3 155 700,- fordelt på 31 557 aksjer á kr 100,-. Nittedal 


kommune hadde ved utgangen av 2012 en andel på 10,17 


prosent. 


Strandveien 1 AS Kroner 120.000,- fordelt på 60000 aksjer á kr. 2, fordelt mellom 


kommunene Skedsmo (42,84%), Lørenskog (29,94%), Rælingen 


(13,6%), Nittedal (8,56%), Fet (2,36%) og Sørum (2,71%). 


Romerike 


Avfallsforedling IKS 


Eierandel basert på innbyggertallet hvert år. Nittedal kommunes 


andel pr 18.09.13 er 12,79 %. De andre kommunenes andel er: 


Enebakk : 6,6 %, Fet: 7,14 %, Gjerdrum: 2,83 %, Lørenskog: 19,7 


%, Rælingen: 10,33 %, Skedsmo: 31,73 % og Sørum: 8,89 %. 


 


Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll i selskapene. I Strandveien 1 AS 


vil kontrollutvalget koordinere med Skedsmo kontrollutvalg for å bestille en utvidet 


selskapskontroll.   


De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt et 


felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de 
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største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 


eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles 


resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes 


prioriterte kontroller, og bestemme en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil 


bli bestilt av kontrollutvalget. 


Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 


variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 


selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 


flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 


prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 


NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 


som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 


standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 


tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 


kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 


kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 


tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 


etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 


prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 


Faktaark selskaper 
 


Interkommunale selskap (IKS) 
 


Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS 
 


Formål På vegne av eierkommunene å dekke plikter og oppgaver disse har etter brann- og 


eksplosjonsvernloven med forskrifter og forurensningsloven med forskrifter 


Etablert 1. januar 1992, nye medlemmer /deriblant Nittedal) tas opp 01.01.2014. 


Hovedkontor Lørenskog kommune 







Hovedrammer for selskapets 


virksomhet 


Selskapsavtale 


 
Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter. 


Forurensningsloven med forskrifter. 


Deltagere og eierandeler Nittedal 17,68 %, Lørenskog 20,61 %, Skedsmo 30,38 %, Rælingen 7,66 %, Fet 


6,33 %, Sørum 9,5 % og Aurskog-Høland 7,84 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser 


Tilskudd Eierkommunene skal yte tilskudd til brannvesenet fordelt ihht folkemengden i hver 
kommune pr 31.12. foregående år. 


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, samt 


likviditetsformål, med en ramme for samlet låneopptak på 25 mill kroner. 


Representantskapet 14 medlemmer med to fra hver eierkommune. Eierkommunene har én stemme hver. 


Styret Styret har 5 medlemmer med personlige varamenn og velges av representantskapet som 
også velger leder og nestleder. 


Instruks for styret og daglig leder Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse: Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon 67 91 04 00 


Nettadresse: www.nrbr.no 


 


 


Romerike Avfallsforedling IKS 
 


Formål På vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport, behandling og omsetning av 


avfall i eierkommunene med mer. Selskapet drives etter selvkostprinsippet 


(husholdningsavfall) og næring (10%). 


Etablert 1. januar 1992 


Selskapsavtale Sist revidert 22/6-2011 


Hovedkontor Skedsmo kommune 


Hovedrammer for 


selskapets virksomhet 


Selskapsavtale 


 
Forurensningsloven med forskrifter. 


Deltagere og eierandeler Eierandel basert på innbyggertallet hvert år. Nittedal kommunes andel pr 18.09.13 er 12,79 


%. De andre kommunenes andel er:  Enebakk : 6,6 %, Fet: 7,14 %, Gjerdrum: 2,83 %, 


Lørenskog: 19,7 %, Rælingen: 10,33 %, Skedsmo: 31,73 % og Sørum: 8,89 %. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser 



http://www.nrbr.no/
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Investeringer og fond Investeringskapital skaffes til veie ved egenkapital, låneopptak eller ved tilskudd fra 


deltakerkommunene og staten. 


 


Det skal avsettes midler til fond for konsesjonspålagt etterdrift av avfallsdeponiet. 


Det kan avsettes midler til fond for investeringer og gjeldssanering. 


Driftstilskudd Årlige kapital- og driftskostnader dekkes gjennom driftstilskudd fra deltakerkommunene, 


behandlingsavgift for avfall fra andre avfallsleverandører og salg av utsorterte produkter. 


 
Driftstilskuddet skal dekke tjenester selskapet utfører for kommunene og fordeles på disse i 


samsvar med regler fastsatt av representantskapet. 


 
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd iht. en på forhånd oppsatt 


innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen. 


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet låneramme på 300 mill kroner. 


Representantskapet 16 medlemmer. Hver eierkommune har 2 representanter med én stemmerett. 


Styret 5 medlemmer og 1 ansattrepresentasjon. Valgkomité 


Instruks for styret 


og daglig leder 


Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse: Postboks 98, 2021 Skedsmokorset. 


Telefon 64 83 57 20 


Nettadresse: www.roaf.no 


 


Nedre Romerike Vannverk IKS 
 


Formål Vannforsyning til eierkommunene på engros-nivå. 


 
Planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende renseanlegg, tunneler, 


reservevannkilder, høydebassenger, pumpestasjoner og hovedledningsanlegg frem til 


definerte leveringspunkter. 


 
Kan levere vann til andre kommuner, men ikke til enkeltabonnenter. 


Skal drives etter selvkostprinsippet. 


Etablert 1971 (Nedre Romerike Vannverk AL). Som IKS i 2008 


Hovedkontor Rælingen kommune 


Hovedrammer for 


virksomheten 


Selskapsavtalen. 


 
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, vannressursloven, plan- 


og bygningsloven, matloven. 



http://www.roaf.no/





Deltagere og eierandeler Skedsmo 35,9 %, Lørenskog 25,48 %, Rælingen 11,15 %, Nittedal 16,15 %, Fet, 4,76 %, 


Sørum 6,26 %. Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i selskapsavtalen. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser 


Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold som de 


finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling for vannforsyning fra selskapet. 


Eierkommunene skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke fond. 


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet låneramme på 350 mill. 


kroner. 


Representantskapet 12 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver eierkommune som har én 


stemme hver. 


Styret 5 medlemmer valgt av representantskapet og ett medlem valgt av de ansatte. Valgkomité. 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Hovedplansamarbeid Iht. eieravtale skal den langsiktige planleggingen og prioriteringen av virksomheten i NRV 


IKS styres gjennom et interkommunalt hovedplansamarbeid innen vannforsyning for 


samordning og prioritering av ressursene i NR VIKS. Samordnet hovedplan skal legges 


frem for kommunestyrene forut for representantskapsmøtene i NRV IKS. Eventuell 


uenighet avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtene der det ikke kreves 


enstemmighet. 


Eiermøte Iht. eieravtale skal eierkommunene avholde eiermøte for gjennomgang av selskapsavtalen 


og årsmelding og andre felles spørsmål før det ordinære årlige representantskapsmøtet. 


Adresse: Strandveien 22, 2010 Strømmen 


Telefon 63 81 50 50 


Hjemmeside: www.nrvra2.no 


 


Romerike Krisesenter IKS 
 


Formål Tilby midlertidig bosted og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for 


vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og ellers oppfylle de krav som følger av lov om 


krisesentertilbud. 


Etablert 2010 


Selskapsavtale 2010 


Hovedkontor Skedsmo kommune 


Hovedrammer for 


virksomheten 


Lov om krisesentertilbud 


Deltagere og eierandeler Aurskog-Høland 5,7%, Sørum 6,2%, Fet 4,1%, Rælingen 6,2%, Enebakk 2,0% (betaler 


etter halvdel av innbyggertall, jf Follo krisesenter), Eidsvoll 8,3%, Lørenskog13,1% , 


Skedsmo 19,1%, Nittedal 8,4%, Gjerdrum 2,3%, Ullensaker 11,6%, Nes 7,5%, Nannestad 


4,4% og Hurdal 1,1%. 



http://www.nrvra2.no/
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Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser 


Finansiering Eierkommunene skyter inn tilskudd til driftsutgifter og investeringer ut fra eierandel. 


Låneopptak Selskapet har ingen låneramme, og opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i 


eierkommunene. 


Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune har én stemme, 


Styret 5 medlemmer med 1 ansattrepresentant. 


Instruks for styret og 


daglig leder 


Nei 


Etiske retningslinjer Nei 


Adresse: Gudleivsvei 2, 2015 Leirsund 


Telefon 63 81 41 78 


Hjemmeside www.romerike-krisesenter.no 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


Selskapsavtale 2012 


Deltakere og eierandeler Nittedal 8,4%, Aurskog-Høland 5,9 %, Eidsvoll, 8,5 %, Fet 4,2%, Gjerdrum 2,4%, Hurdal 


1,0%, Lørenskog 13,3%, Nannestad 4,5%, Nes 7,6%, Rælingen 6,4%, Skedsmo 19,5%, 


Sørum 6,3% og Ullensaker 12,0% 


Hovedkontor Lørenskog 


Hovedrammer for 


virksomheten 


Forskrift om kontrollutvalg 


Ansvar Eierandel og finansieringsansvar er basert på innbyggertall 


Finansiering 60% av driftskostnadene fordeles etter innbyggertall pr 01.01 og 40% av registrert 


tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret 


Låneopptak Nei 


Representantskapet Hver deltakerkommune har én stemme, og har ett medlem med varamedlem. 


Styret 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Valgkomité. 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Ja 


Etiske retningslinjer Nei 


Eiermøte Nei 



http://www.romerike-krisesenter.no/





Adresse: Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog 


Telefon Lørenskog rådhus 


Hjemmeside www.rokus.no 


 


Romerike Revisjon (IKS) 
 


Formål Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i 


deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke tilliten til 


kommunalforvaltningen på Romerike. 


Selskapet skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Deltakerkommunene 


bør også bruke selskapet for andre aktuelle oppdrag de ønsker å få utført ut over de 


lovpålagte. 


 


Nedre Romerike distriktsrevisjon vil avvikles når Romerike revisjon IKS er etablert. 


Etablert Etableres i 2014 


Deltakere og eierandeler Nittedal 8,4 %, Aurskog-Høland 5,9 %, Eidsvoll 8,5 %, Fet 4,2 %, Gjerdrum 2,4 %, Hurdal 


1,0 %, Lørenskog 13,3 %, Nannestad 4,5 %, Nes 7,6 %, Rælingen 6,4 %, Skedsmo 19,5 %, 


Sørum 6,3 % og Ullensaker 12,0 % 


Vertskommune Hovedkontor i Sørum 


Styre Styret i selskapet består av seks medlemmer, fem eiervalgte medlemmer og ett ansattvalgt 


medlem. For de eiervalgte medlemmene velges også en prioritert varamedlemsliste i rekke. 


For den ansattvalgte er det personlig vara. 


Kostnadsfordeling Deltakerkommunene bidrar med et innskudd på kr 1,5 mill. kroner til etableringen. Nittedal 


bidro med 126.000. Eier- og ansvarsandeler fordeles etter antall innbyggere. 


Adresse: - 


Telefon - 


Hjemmeside - 


 


AKSJESELSKAP 


Nedre Romerike Vannverk AS 
 


Formål Stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at 


ansvaret for levering av vann er overført NRV IKS. Har ikke erverv til formål. 


Eierkommunene har fått tilbakeført første tilbakebetaling av midler ifm. oppryddingen. 


Etablert 1971 (Nedre Romerike Vannverk AL) 


Forretningskontor Rælingen kommune 


Aksjekapital Kroner 120 000,- fordelt på 28 aksjer hver pålydende kr. 4.000,-. Nittedal 14,3%, Fet 7,1%, 
Lørenskog 25,0 %, Rælingen 10, 7 %, Skedsmo 32, 2 %, Sørum 10, 7 %. 


Hovedrammer for 


virksomheten 


Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 



http://www.rokus.no/
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Datterselskaper Ingen. 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer 


for. 


Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere samtykker. Andre enn norske 


kommuner kan ikke være eiere i selskapet. Selskapet deler ikke ut utbytte. 


Generalforsamlingen Hver eier har to representanter med vararepresentanter. Velges for 4 år. Hver eier har én 


stemme. 


Styret Inntil 3 medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse: Strandveien 22, 2010 Strømmen 


Telefon 63 81 50 50 


Hjemmeside www.nrva.no 


 


Miljøhuset Gnisten AS 
 


Formål Å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med usikre yrkesmessige forutsetninger 


med behov for tett og bred oppfølging. 


Etablert Mai 1994 (som aksjeselskap) 


Forretningskontor Gamle Glittre vei 9 - 11 


1484 Hakadal 


Aksjekapital 100.000,- Nittedal kommune eier 100 prosent av aksjene 


Hovedrammer for 


virksomheten 


Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Miljøhuset Gnisten AS eier 100% av aksjene i Gnistregn AS 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer 


for. 


Generalforsamlingen Formannskapet 


Styret 6 medlemmer hvorav en styreleder 


Adresse: Gamle Glittre vei 9 


1484 Hakadal 


Telefon 47477474 


Hjemmeside Å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med usikre yrkesmessige forutsetninger 


med behov for tett og bred oppfølging. 



http://www.nrva.no/





Telefon Mai 1994 (som aksjeselskap) 


Hjemmeside Gamle Glittre vei 9 - 11 


1484 Hakadal 


 


Norasonde AS 
 


Formål Drive kompetanseutvikling og kvalifisering av arbeidstakere med sikte på at disse kan gå 


inn i det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere 


som trenger dette. Som ledd i virksomheten inngår fabrikasjon, tjenesteyting og annen 


næringsvirksomhet, herunder å delta i andre selskap når dette er forenlig med selskapets 


formål. Produksjonsvirksomhet som skal konkurrere i markedet på like vilkår med andre 


private. 


Etablert 1960 


Forretningskontor Skedsmo kommune med avdelingskontor på Bjørkelangen og Sørumsand, samt 


kursavdeling i Lillestrøm 


Aksjekapital Kroner 3 155 700,- fordelt på 31 557 aksjer á kr 100,-. Nittedal kommune hadde ved 


utgangen av 2012 en andel på 10,17 prosent. 


Hovedrammer for 


virksomheten 


Aksjeloven, vedtektene for selskapet. Arbeidsmarkedslovgivningen. 


Datterselskaper Norasonde Regnskapsbyrå AS 


Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil det beløp som de har tegnet eller kjøpt aksjer 


for. 


Økonomiske forhold Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse må godkjennes av generalforsamlingen. 


Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker videre 


drift. 


Generalforsamlingen Hver aksje representerer en stemme. 


Styret Generalforsamlingen velger fem til syv medlemmer for to år av gangen, hvorav de ansatte 


representeres iht. aksjeloven 


Instruks for styret og 


daglig leder 


Ja 


Etiske retningslinjer Ja 


Adresse: Industriveien 14, Postboks 144, 2021 Skedsmokorset 


Telefon 64 83 66 00 


Hjemmeside www.norasonde.no 


 


 


 


 



http://www.norasonde.no/
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VERTSKOMMUNESAMARBEID 


Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR) 
 


Formål Forpliktende innkjøpssamarbeid og bedre stordriftsfordeler. 


Etablert 1997, nye vedtak om samarbeid etter kml § 28a 2007 


Vertskommune Sørum 


Deltakere Nittedal, Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Rælingen 


Økonomiske forhold Sørum kommune har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for innkjøpssjef i full 


stilling. Kostnadene fordeles på alle deltakerne. 


Innkjøpsråd Alle deltakerne sitter i Innkjøpsrådet. I tillegg er det grupper med produktansvarlige. Hver 


kommune har produktansvarlige med fagkompetanse innenfor et gitt fagområde, og har en 


sentral funksjon i anbudsprosesser. 


Adresse IINR, v/Sørum kommune, Postboks 113, 1921 Sørumsand 


Telefon 63825437 


Hjemmeside www.iinr.no 


 


Skatteoppkreverfunksjonen 
 


Formål Sikre høy kvalitet i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til kontoret samt gi 


effektiviseringsgevinst. 


Etablert 2010, Nittedal deltaker fra 1. mars 2013 


Vertskommune Skedsmo 


Deltakere Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet og Sørum 


Økonomiske forhold Kostnadene fordeles iht innbyggertall pr 1.1 


Samarbeidsforum Samarbeidsforum; rådmannen eller den han bemyndiger på sine vegne, minst to møter i 


året. 


Adresse Joans Lies gate 18, postboks 313 2001 Lillestrøm 


Telefon 66 93 80 00 


Hjemmeside www.skedsmo.kommune.no 


 


 


 


 


 



http://www.iinr.no/

http://www.skedsmo.kommune.no/





Regionkontor landbruk 
 


Formål Regionkontor landbruk skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene 


med sikte på verdiskaping og sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, 


hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene. 


 
Regionkontor landbruk skal være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for 


avtalepartene. 


Etablert Samarbeidet ble etablert i 1994, og ny avtale om vertskommunesamarbeid inngått i 


2010/2011 


Vertskommune Skedsmo 


Deltakere Nittedal, Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo 


Økonomiske forhold Kostnadene er fordelt mellom deltakerkommunene; Rælingen 13,5%, Lørenskog 14,0%, 


Skedsmo 23,0%, Oslo 20,0%, Nittedal 29,5% 


Samarbeidsforum Samrådingsmøte 


Adresse Solheimsgaten 1, 2001 Lillestrøm 


Telefon 66932030 


Hjemmeside www.regionkontorlandbruk.no 


 


INTERKOMMUNALE SAMARBEID 


Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike 


Formål Sørge for koordinering av kommunene når det gjelder behov, spørsmål, innspill og 


informasjonsflyt i samhandlingen med Ahus. Representere kommunene i forhandlinger og 


avtalerevideringer. Ivareta kommunenes plikter vedrørende forskning og 


kompetanseutviklende tiltak. 


Etablert 2013 


Vertskommune Rælingen 


Deltakere Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Fet og Rømskog 


Økonomiske forhold 25 % felles grunnfinansiering og 75 % etter innbyggertall. Finansiering pr innbyggertall 


revideres årlig etter innbyggertall pr 1.1. 


Samarbeidsforum Samarbeidsforum på kommunalsjefsnivå 


Adresse Rælingen kommune, 


Bjørnholthagan 6 2008 Fjerdingby 


Telefon 63835122 


Hjemmeside  


 



http://www.regionkontorlandbruk.no/
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Enhet for lindrende behandling 
 


Formål Gi et tilfredsstillende heldøgns tilbud om lindrende behandling for pasienter i livets 


sluttfase, for de med behov for spesialisert kompetanse, gjennom å etablere en enhet for 


lindrende enhet. 


Etablert 2008 


Vertskommune Skedsmo 


Deltakere Lørenskog, Nittedal, Skedsmo og Rælingen kommuner, samt 
Akershus Universitetssykehus. 


Økonomiske forhold Kontingent etter befolkningstall – Nittedal betalte 1.450.000 i 2012 


Samarbeidsforum Interkommunalt samarbeid 


Adresse Skedsmotun bo og behandlingsenter 


Enhet for lindrende behandling 


Husebyveien 18 


2020 Skedsmokorset 


Telefon 64837220 


Hjemmeside http://bit.ly/19E4sqB 


 


Alternativer til vold 
 


Formål ATV Nedre Romerike vil primært fokusere på behandlingstilbud til menn og kvinner 


over 18 år, som utøver vold i nære relasjoner, og har bosted i Nedre Romerike 


kommune. 


Etablert 2013 


Vertskommune Skedsmo (lokaler i Oslo frem til nye lokaler i Lillestrøm er klare) 


Deltakere Nittedal, Lørenskog, Sørum, Fet, Aurskog Høland, Skedsmo 


Økonomiske forhold Tilskudd fra medlemskommuner basert på innbyggertall – Nittedal betalte 282.000 i 2013, 


som tilsvarte 14 prosent. 


Samarbeidsforum Halvårlige dialogmøter 


Telefon 22 40 11 10 


Hjemmeside http://atv-stiftelsen.no/behandling/29 


 


 


 


 


 



http://bit.ly/19E4sqB

http://atv-stiftelsen.no/behandling/29





Mobilt røntgen 
 


Formål Mobil røntgen er en tjeneste som tilbyr røntgenundersøkelser til pasienter det er vanskelig å 


flytte, fordi de for eksempel befinner seg i sykehjem eller i fengsler. 


Etablert 2012 


Vertskommune Lørenskog (Ahus) 


Deltakere Nittedal, Sørum, Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Fet, Aurskog Høland 


Økonomiske forhold Spleiselag mellom deltagende kommuner – kontingent etter antall innbyggere 


Telefon 954 87 484 


Hjemmeside http://www.ahus.no/fagfolk/mobil-rontgen/Sider/side.aspx 


 


Overgrepsmottak 
 


Formål Overgrepsmottak er en helsetjeneste med det spesifikke mål å gi tilbud til personer som har 


vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner 


Etablert 2009 


Vertskommune Oslo 


Deltakere Bilateral avtale mellom Nittedal og Oslo kommune 


Økonomiske forhold Fast årlig kontingent basert på innbyggertall pluss stykkprisfinansiering per pasient. 


 


Seksjon for sorgstøtte Ahus 


 


Formål Faglig senter og en møteplass for mennesker som opplever tap. 


Målgruppen er barn, ungdom og voksne som opplever uventet død i sin familie. 


Etablert  


Vertskommune Lørenskog (Ahus) 


Deltakere Alle kommunene på Romerike og Rømskog, pluss bydelene Grorud, Stovner ogAlna. 


Økonomiske forhold Kommunene betaler en kontingen på tre kroner pr. innbygger per 01.01. hvert år. I 2013 


betalte Nittedal 65.913,- 


Samarbeidsforum  


Adresse Sykehusveien 31, 1478 Lørenskog 


Telefon 67 96 86 01 


Hjemmeside http://www.ahus.no/omoss/avdelinger/sorgstotte/Sider/enhet.aspx 


 



http://www.ahus.no/fagfolk/mobil-rontgen/Sider/side.aspx

http://www.ahus.no/omoss/avdelinger/sorgstotte/Sider/enhet.aspx
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Kommunal akutt døgnenhet (KAD) 


 


Formål Kommuners plikt til å gi øyeblikkelig hjelp til pasienter som har behov for undersøkelse, 


behandling og omsorg vil bli utvidet fra 2016 til også å omfatte døgnopphold. KAD er et 


interkommunalt samarbeid for å ivareta denne plikten. 


Etablert 2014 


Vertskommune Skedsmo kommune 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Nittedal, Enebakk, Sørum 


Økonomiske forhold Finansieres årlig innenfor rammen av ny tilskuddsordning tilsvarende forventet liggedøgn pr 


kommune. 


Samarbeidsforum Interkommunalt samarbeid. Grunnlaget for etableringen er revidert lovpålagt delavtale 4 


mellom kommunene og Ahus om øyeblikkelig hjelp døgn om omfattende somatisk helse 


Adresse Romerike helsebygg 


Dampsagveien 4 2000 Lillestrom 


Telefon 415 66 790 (prosjektleder) 


Hjemmeside - 


 


Jernbaneforum Gjøvikbanen 
 


Formål Overordnet formål er å fremme deltakernes interesser knyttet til jernbanetransport på 


Gjøvikbanen dvs. fra Oslo i sør til Gjøvik i nord. 


Etablert 2008 


Vertskommune Oppland fylkeskommune 


Deltakere Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionene, kommunene Nittedal og Oslo og 


fylkeskommunene Akershus og Oppland. 


Økonomiske forhold  


Samarbeidsforum Samarbeidsutvalg – møtes 2-4 ganger i året 


Adresse Oppland fylkeskommune, Kirkegt. 76, Postboks 988, 2626 Lillehammer 


Telefon Leder 


Ivar Odnes 


Telefon: 950 47 024 


 
Sekretariat 


Magne Flø 


Telefon 901 50828 


Hjemmeside http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Samferdsel/Tog-og- 


jernbane/Jernbaneforum-Gjovikbanen/ 


 



http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Samferdsel/Tog-og-





Barnevernvakt ved Romerike politidistrikt 
 


Formål Barnevernsvakten er en del av barnevernstjenesten i de 11 


kommunene og dekker krise- og akuttberedskapen utover 


ordinær åpningstid. Barnevernsvakten er tilgjengelig for 


barn, ungdom og deres pårørende i akutt krise, og yter 


akutthjelp ved husbråk, innbringelse eller andre kriser i 


hjemmet. 


Etablert Siden 1991, Rælingen sluttet seg til i 2004 


Vertskommune Lørenskog 


Deltakere Alle kommuner på Romerike (11) unntatt Skedsmo 


Økonomiske forhold Kontaktutvalget består av 8 personer sammensatt av 


politiske representanter, representanter fra politiet og 


administrasjonen i kommunene. 


Samarbeidsforum Alle barnevernslederne inngår i Samarbeidsutvalget 


Adresse Kommunene betaler tilskudd basert på innbyggertall 


Telefon 64 84 21 37 


Hjemmeside http://barnevernvakten.no/kontaktinformasjon 


 


 


ANDRE SAMARBEIDSORDNINGER 
 


Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 
 


Formål Ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de kommuner som til enhver tid 


er medlemmer. 


Etablert 1998 


Deltakere Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Akershus 


fylkeskommune. Enebakk og Oslo deltar som observatører. 


Årsmøte SNRs øverste organ og består av medlemmenes formannskap/ fylkesutvalg. 


Styret SNRs utøvende organ. Består av ordførerne/fylkesordfører i medlemskommunene 


Rådmannsgruppa Behandler saker til styret etter initiativ fra og i samarbeid med sekretariatet 


Daglig leder/sekretariat Administrativ koordinering , saksbehandling og sekretariatstjenester. 


Økonomi Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent bestående av en fast del og en variabel del som 


fastsettes ut fra folketallet i medlemskommunene. Styret kan vedta særskilt finansiering av 


tiltak/satsninger. 


Telefon 46 47 25 11 


Hjemmeside www.sfnr.no 


 


 



http://www.sfnr.no/
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Fra sekretariatet 
Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS  
Driftskostnad 36 mill. kroner i 2014. 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Kommunestyret vedtok sist endringer 


i selskapsavtalen 29.4.2015 


Selskapsavtalen er Ikke godkjent av Brønnøysundregisterene pga 


ansvar prosent. Avventer arbeid med ny selskapsavtale da endring 


må gjennom alle kommunestyrene. 


Formål Motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene. Planlegge, 


bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler, 


pumpestasjoner, hovedledningsanlegg og tilhørende 


overløpsanlegg, samt behandle, mellomlagre og avhende slam. 


Kan levere avløpstjenester til andre kommuner, men ikke til 


enkeltabonnenter. 


Kan inngå avtale om drift av kommunale hovedledninger som er 


tilknyttet selskapenes anlegg. 


Skal drives etter selvkostprinsippet. 


Etablert 31.07.2007 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommune 


Hovedkontor Rælingen kommune 


Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. Lov om 


kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, plan- og 


bygningsloven. 


Eierandeler Skedsmo 51,9 % 


Lørenskog 35,7 % 


Rælingen 12,4 % 


Ved Nittedals tiltreden 01.01.17 endres eierprosent til: Skedsmo


 45,4 % 


Lørenskog 31,2 % 


Rælingen 10,9 % 


Nittedal 12,5 % 


Eierbrøken revurderes hvert fjerde år iht. prinsippene i 


selskapsavtalen. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 


forpliktelser. 







Finansiering Deltakerkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i 


samme forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom 


betaling for renseanleggstjenestene fra selskapet. Eierkommunene 


skal ikke skyte inn kapital i selskapet (selvkost). Selskapet har ikke 


fond. 


Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme 


for låneforpliktelser på kroner 500.000.000,-. 


Representantskapet 8 medlemmer med personlige varamedlemmer – 2 fra hver 


eierkommune. Eierkommunene har en stemme hver. 


Styret 5 medlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte. 


Valgkomitè. 


Styremedlemmer Lars Næss (styreleder) Gunhild Lærum (nestleder), Hendrik R. 


Panman (styremedlem) Nina Kristiansen (styremedlem) Jan Ole Enlid 


(styremedlem), Bjørn Syverud (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Strandveien 1 AS (tidligere AS Sentralrenseanlegget RA-2) 
Driftsinntekter i 2014 på 21,65 mill. kr. 


Formål Skal stå for oppryddingen i, og avviklingen av, den tidligere 


virksomheten i selskapet etter at ansvaret for 


avløpsvirksomheten til eierkommunene er overført til NRA 


IKS. Har ikke erverv til formål. 


Etablert 1965 


Forretningskontor Rælingen kommune 


Aksjekapital Kroner 120.000,- fordelt på 60000 aksjer á kr. 2, fordelt 


mellom kommunene Skedsmo (42,84%), Lørenskog 


(29,94%), Rælingen (13,6%), Nittedal (8,56%), Fet (2,36%) 


og Sørum (2,71%). 


Hovedrammer for 


virksomheten 


Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 


Datterselskaper Ingen. 


Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig for 


selskapsgjelden ut over det beløp som de har tegnet eller 


kjøpt aksjer for. 


Økonomiske forhold Aksjer kan ikke overdras uten at samtlige aksjeeiere 


samtykker. Overskudd, som ikke anvendes til dekning av 


tidligere underskudd, skal disponeres i overensstemmelse 
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med selskapets formål. Selskapet deler ikke ut utbytte, ut 


over forskudd likvidasjonsutbytte. 


Generalforsamlingen 12 representanter med personlige vararepresentanter – 2 


fra hver av eierkommunene. Velges for 4 år av gangen. 


Hver eierkommune har en stemme. 


Styret Inntil 6 medlemmer 


Styremedlemmer Ole Feet (styreleder), Pia Farstad von Hall, Anita Orlund, 


Odd Magne Gjerde og Thor Olaf Askjer 


Instruks for styret og daglig 


leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning 
 


Formål:  Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ha 


ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter mot 


akutt forurensning i henhold til forurensningslovens § 44 


annet ledd. 


 Virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak når en 


beredskapssituasjon inntreffer. 


 Virksomheten skal planlegge og samordne 


beredskapsarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for 


opplæring av personell, anskaffelse av utstyr, planlegging av 


øvelser, evaluering av aksjoner av type 2 og 3. 


Etablert: Vedtatt på IUAs årsmøte 11.05.2009. 


Deltakere: Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Grue, Hurdal, 


Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, 


Rælingen, Skedsmo, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Åsnes kommuner. 







Eierandel: Eierandel i virksomheten er fastsatt i forhold til innbyggertallet i de 
deltakende kommuner. 


 


Eierandelen fordeler seg slik mellom eierkommunene (folketall pr. 
30.06.08): 


 


Kommune Innbyggere % eierandel 
Aurskog-Høland: 14 126 4,91 


Eidskog: 6 400 2,23 
Eidsvoll: 20 123 7,00 
Fet: 10 081 3,51 
Gjerdrum: 5 514 1,92 


Grue: 5 070 1,76 
Hurdal: 2 612 0,91 
Kongsvinger: 17 384 6,05 
Lørenskog: 32 119 11,17 
Nannestad: 10 706 3,72 
Nes: 18 591 6,47 
Nittedal: 20 405 7,10 
Nord-Odal: 5 090 1,77 
Rælingen: 15 297 5,32 
Skedsmo: 46 339 16,12 
Sør-Odal: 7 797 2,71 
Sørum: 14 753 5,07 
Ullensaker: 27 598 9,60 
Åsnes: 7 603 2,65 


287 428 100,00 
 


Eierandelen skal justeres årlig i forhold til endringer i folketallet per 
31.12. 


Rammer:  


Lokalisering: Lørenskog kommune. 


Årsmøtet Virksomhetens øverste organ er årsmøtet, som skal avholdes innen 


31.5. Hver av eierkommunene utnevner en representant til årsmøtet. 


 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er 


tilstede og disse representantene representerer minst 2/3 av 


eierandelen. 


 


Årsmøtet fastsetter virksomhetens budsjett herunder størrelse på 


kommunens tilskudd, virksomhetsplan for kommende periode samt 


behandler virksomhetens årsrapport. 


Styret: Styret skal ha følgende sammensetning: 


 
- Brannsjefen i NRBR med personlig varamedlem 


- 4 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av 


årsmøtet med en funksjonstid på 2 år. (2 fra hvert distrikt) 


- 2 medlemmer med personlig varamedlem utpekt av politiet. 


(1 fra hvert distrikt) 


- Styret velger selv sin leder med en funksjonstid på 2 år. 
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Styrets oppgaver: Styret har det overordnede ansvar for planlegging, gjennomføring og 


rapportering herunder årsbudsjett og årsrapport. Styret har ansvar for 


at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan og at 


denne revideres ved behov, minst hvert fjerde år. Styret skal påse at 


personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til 


skadepotensialet i regionen, herunder at personellet blir gitt 


nødvendig utdannelse og får muligheten til å perfeksjonere seg slik at 


beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver. 


Administrasjon: Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har ansvar 


for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Sekretariatet er tillagt 


NRBR. 


Innskudd/tilskudd: Tilskuddet til selskapet skal fordeles etter antall innbyggere i 


kommunen pr. 31.12 i foregående år. 


 


Eierne gjør ingen innskudd til virksomheten. 


Virksomheten har ikke anledning til å ta opp lån. 


Uttreden: Eventuell uttreden av virksomheten skal skje i henhold til 


kommunelovens § 27 nr. 3, og kan tidligst skje årsskiftet etter at 


ordinært årsmøte er meddelt kommunens vedtak om uttreden. 


Adresse: Pr. november 2012: Leder Jan Gaute Bjerke, Nedre Romerike brann- 


og redningsvesen, IKS, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon: Telefon: 67 91 04 00, mobil 917 53 153. Oppdatert telefonliste finnes 


på nettsiden til NRBR. 


Nettside: http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/  


Rettslige rammer: Kommunelovens § 27, lov av 13. mars 1981 nr. 6 Forurensningsloven 


og forskrifter, og Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002. 


 


 


 


Kilder: 
Eiermelding 2013 for Nittedal kommune 


Proff.no 


Brønnøysundregisteret 


Politiske behandlinger 


Årsmelding/årsrapport 2015 


Tidligere eierskapskontroller  


 



http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/






Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon i Nittedal  kommune 


__________________________________________________________________________ 


 


 


Kontrollutvalget i  


Nittedal kommune 


 


 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til  


Nittedal kommune 


Innledning 


I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor 


for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger 


kontrollutvalget, jf. merknader til nevnte bestemmelse. 


  


I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 


avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet 


og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige 


revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 


 


Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 


Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 


Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 


kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes 


nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller 


tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes  


 


a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold 


b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje  og søsken, og deres ektefeller eller 


personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 


c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person son nevnt 


under bokstav a. 


 


Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 


revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som 


revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, 


medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 


 


Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i regnskapsforskriften § 13. 


 


 Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller 


fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar 


i ved siden av revisoroppdraget. 


 


 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 


fylkeskommunen deltar i. 


 







Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon i Nittedal  kommune 


__________________________________________________________________________ 


 


 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 


vedkommende interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 


på annen måte er egnet til å svekker tilliten til den som foretar revisjon. 


 


I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 


§ 14:  


 


 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 


eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 


 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. 


kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 


 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 


skattesaker etter domstolloven. 


 


Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 


 


Pkt.1: 


Ansettelsesforhold 


Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 


Romerike Revisjon IKS. 


 


Pkt.2: Medlem i 


styrende organer 


Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet 


som Nittedal kommune deltar i. 


 


Pkt. 3: Delta eller 


inneha funksjoner i 


annen virksomhet, 


som kan føre til 


interessekonflikt eller 


svekket tillit 


 


Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet 


som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som 


revisor.  


 


Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Nittedal 


kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet. 


 


Pkt. 5: Rådgivnings- 


eller andre tjenester 


som er egnet til å 


påvirke revisors 


habilitet 


Før slike tjenester utføres, foretas en vurdering av rådgivningens eller 


tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. 


Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste 


kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor 


ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.  


 


Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 


veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike 


veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder 


opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.   


 


Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor 


Nittedal kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 


 


Pkt. 6: Tjenester 


under kommunens 


egne ledelses- og 


Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Nittedal kommune som 


hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 


 







Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon i Nittedal  kommune 


__________________________________________________________________________ 


 


kontrolloppgaver 


 


 


Pkt. 7: Opptre som 


fullmektig for den 


revisjonspliktige 


Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Nittedal kommune. 


 


 


Pkt. 8: Andre 


særegne forhold 


 


Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å 


svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet. 


 


 


 


 


 


Jessheim, 14. november 2016 


Romerike Revisjon IKS 


 


 


 


Camilla Eide 


oppdragsansvarlig revisor  


Regnskapsrevisjon 


 


 








NOTAT TIL KU 


1 
 


 
 
Til: Kontrollutvalgene i Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Aurskog/Høland, 


Rælingen og Sørum kommuner  
Saksbeh: Øyvind Schage Førde 


Kopi:  


Emne:  Tilleggsnotat til rapport om eierskapskontroll i NRBR IKS, oktober 2016 


 
 


1 Innledning 


I forbindelse med rapportering av eierskapskontroll i NRBR IKS i kontrollutvalget i Skedsmo, 
ble det vedtatt følgende tilleggsbestilling før endelig behandling av rapporten: 
 


Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med et notat hvor det fremgår hvilke 
representanter som ikke har mottatt opplæring. Notatet følger rapporten. Saken settes 
opp til ny behandling i neste møte   


 
Etter avtale med ROKUS utarbeides det et notat med fullstendig oversikt over 
representantenes svar på revisjonenes spørreundersøkelse (egenerklæring) på punktet om 
obligatorisk opplæring av representantskapsmedlemmer i den enkelte kommune. Denne 
informasjonen gjøres med dette notatet tilgjengelig for alle kontrollutvalgene i 
eierkommunene. 
 
Fra rapporten fremgår det at 11 av 14 representanter har besvart revisjonens henvendelse. 
Nedenfor gjengis 12 besvarelser. Grunnen til økningen er at revisjonen fikk den siste 
besvarelsen etter at rapporten ble utarbeidet. 
 


2 Representantskapsmedlemmenes besvarelser 


Spørsmål:  
Har kommunen etablert obligatorisk opplæring for sine representantskapsmedlemmer? 
 
Rælingen:  


1. representant: Ja 
2. representant: Nei 


 
Lørenskog: 


1. representant: Ja 
2. representant: Ikke besvart revisjonens henvendelse 


 
Nittedal 


1. representant: Ja 
2. representant: Ikke besvart revisjonens henvendelse 


 
 
 







2 
 


Fet 
1. representant: Nei 
2. representant: Ja 


 
Skedsmo 


1. representant: Nei 
2. representant: Vet ikke 


 
Aurskog/Høland 


1. representant: Ja 
2. representant: Vet ikke 


 
Sørum 


1. representant: Vet ikke 
2. representant: Ja 


 
 
 
 
 
 
 
Øyvind S Førde 
sign. 
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SAMMENDRAG 


Formål og problemstillinger 


Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens og skolenes beredskapsarbeid for å 


ivareta ansatte og elevers sikkerhet. 


 


Følgende problemstillinger blir besvart: 


1. Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap mot alvorlige 


hendelser? 


2. Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser? 


Revisjonens oppsummering 


Undersøkelsen omfatter beredskapsarbeidet på barne- og ungdomsskolene i Nittedal kommune og 


er avgrenset til beredskap mot alvorlige hendelser. Utdanningsdirektoratet (2015) definerer «alvorlig 


hendelse» som «en tilsiktet hendelse der våpen eller annen form for vold brukes eller trues med å 


tas i bruk». 


 


Den er grunn til å understreke at skolene i Norge i all hovedsak er trygge arenaer for læring, og at 


sannsynligheten for de mest alvorlige tilsiktede hendelsene i utgangspunktet er liten. Samtidig har 


det de siste tiårene vært flere alvorlige skyteepisoder ved utdanningssituasjoner i land som Norge 


kan sammenligne seg med. Det har også vært en økning i alvorlige trusler mot norske skoler. 


Revisjonens spørreundersøkelse til rektorer og lærere ved skolene i Nittedal kommune, viser at det 


er erfaringer med alvorlige hendelser også her.  


 


Problemstilling 1 – Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap 


mot alvorlige hendelser? 


Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og 


trygghet innenfor sitt geografiske område, og et overordnet ansvar for beredskap innenfor 


kommunens ulike tjenesteområder. Det innebærer et også et ansvar for å ta høyde for alvorlige 


hendelser ved skolene i sin egen beredskapsplanlegging, og et ansvar for å følge opp at skolene 


har en tilfredsstillende beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


Undersøkelsen viser at risikoen for alvorlige tilsiktede hendelser ved skolene er integrert i 


kommunens ROS-analyse. Oppmerksomheten om denne risikoen, også i form av «ekstremvold», 


synes styrket etter kommunens revidering av ROS-analysen i 2016.  


 


Undersøkelsen viser videre at det er etablert en klar ansvarsfordeling mellom kommunenivå og 


skolenivå, med selvstendig ansvar for beredskapsarbeidet for rektorene. Den direkte oppfølgingen 


fra overordnet nivå i kommunen skjer først og fremst ved å følge opp at skolene har utarbeidet 
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ROS-analyser og beredskapsplaner, samt ved regelmessige kontroller av at analyser og planer er 


oppdaterte.  


 


Det fremkommer i undersøkelsen at det vil bli vurdert om det er behov for at kommunen på sentralt 


nivå i større grad følger opp at de ansatte ved skolene involveres i beredskapsarbeidet. Det fremgår 


av revisjonens spørreundersøkelse at flere rektorer ser behov for at kommunen i større grad følger 


opp skolenes beredskapsarbeid når det gjelder informasjon, opplæring og ressurser. 


 


Kommunen er i ferd med å få på plass nye telefonsystemer på skolene, noe som er viktig for å sikre 


tilstrekkelige systemer for varsling internt på skolene. Det er etter revisjonens vurdering viktig at 


dette arbeidet følges opp og sluttføres. Det vises i intervju til at kommunen også vil vurdere behovet 


for at skolene øver på bruken av de nye telefonsystemene. 


 


Problemstilling 2 – Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid mot alvorlige 


hendelser? 


Det er i undersøkelsen lagt til grunn av virksomhetsledelsen ved den enkelte skole et selvstendig 


ansvar for at skolenes beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser er tilfredsstillende. Dette 


innebærer blant annet et ansvar for å analysere risikosituasjoner der ansatte og elever kan utsettes 


for fare, utarbeide beredskapsplaner som tar høyde for dette, og sørge for at skolens ansatte er 


kjent med disse. 


 


Undersøkelsen viser at det er gjennomført ROS-analyser og utarbeidet beredskapsplaner ved 


samtlige grunnskoler i Nittedal kommune, som også omfatter risikoen for alvorlige tilsiktede 


hendelser. Planene inneholder også beskrivelser av kriseledelsen ansvar og oppgaver, samt rutiner 


for varsling. Skolene har etablert rutiner for å gjøre de ansatte kjent med planer og rutiner, men det 


er noe ulik praksis på skolene for dette.  


 


Samtidig viser revisjonens spørreundersøkelse at det er typer av alvorlige hendelser et flertall av 


lærerne opplever at skolen er dårlig forberedt på å håndtere. Undersøkelsen viser videre at det i 


liten grad gjennomføres beredskapsøvelser på skolene som omfatter alvorlige tilsiktede hendelser, 


og involverer lærerne. Svarene på revisjonens spørreundersøkelser viser at både rektorer og lærere 


ser behovet for at det i større grad gjennomføres øvelser. 


 


Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 


Beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal, både på sentralt nivå i 


kommunen og skolenivå, legger etter revisjonens vurdering på en god måte til rette for at de ansatte 


og elevenes sikkerhet ivaretas.  


 


Viktig i den sammenheng er at det er tatt høyde for alvorlige tilsiktede hendelser i ROS-analyser og 


beredskapsplaner, og at kommunen har rutiner for å følge opp at skolenes analyser og planer er 


oppdaterte.  
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Revisjonen er innforstått med at det bør være en klar ansvarsfordeling mellom kommunen og 


virksomhetsledere på beredskapsområdet, noe som innebærer en betydelig lokal handlefrihet når 


det gjelder hvordan beredskapsarbeidet innrettes på den enkelte skole. Det er etter revisjonens 


vurdering da viktig med en god lokal forankring av beredskapsarbeidet, som også involverer skolens 


ansatte, og på en hensiktsmessig måte også elevene. 


 


Rektorenes svar på spørreundersøkelsen kan etter revisjonens vurdering tyde på at det kan være et 


potensiale for å styrke kommunens oppfølging av beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser ved 


skolene når det gjelder informasjon og opplæring. Det er etter revisjonens vurdering også grunn til å 


merke seg at både rektorer og lærere ser behovet for at det i større grad gjennomføres øvelser som 


også omfatter alvorlige hendelser. 


 


Rådmannens uttalelse til rapporten 


Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 11.11.2016 og er 


vedlagt rapporten. Kommunen oppfatter rapporten som et svært nyttig redskap som 


administrasjonen vil benytte i det videre arbeidet med å styrke beredskapen i kommunen. 


Deltakelse i prosessen med forvaltningsrevisjonen har i følge svarbrevet økt kommunens 


kompetanse og bevissthet om alvorlige hendelser i skolen og dermed bidratt til styrket beredskap.  


 


Kommunen anser revisjonens anbefalinger som gode. Ifølge høringssvaret vil kommunen i tillegg 


vurdere nye og bedre måter å sikre at alle ansatte på skolene er delaktige i de årlige 


beredskapsvurderingene på egen skole. Kommunen påpeker samtidig at den vil fortsette å ha et 


bredt perspektiv i arbeidet med beredskap på skolene, og prøve å unngå å fokusere så mye på 


alvorlige hendelser at det går ut over like nødvendig beredskap i forbindelse med brann, flom eller 


andre alvorlige situasjoner. 


 


Revisjonen har også mottatt tilbakemelding fra kommunen på faktagrunnlaget i rapporten. Det er 


gjort endringer i faktagrunnlaget i samsvar med tilbakemeldingen.  
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Revisjonens anbefalinger 


1. Kommunen bør følge opp og sluttføre arbeidet med å få på plass nye telefonsystemer på 


skolene, herunder vurdere behovet for å gjennomføre øvelser i bruken av systemene. 


 


2. Kommunen bør vurdere om det i større grad også skal gjennomføres beredskapsøvelser på 


skolene når det gjelder alvorlige tilsiktede hendelser. 


 


 


 


Jessheim 24. november 2016  


 


 


 


 


 


Nina Neset  


revisjonssjef         Oddny Ruud Nordvik 


 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  


 og selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 


1.1 Bakgrunn  


Kontrollutvalget i Nittedal kommune ba i møte 21.1.2016 (sak 5/16) revisjonen utarbeide en 


prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå, 


med tema beredskap i skolen. Prosjektplanen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 1.3.2016 (sak 


13/16).  Undersøkelsen er gjennomført i perioden april til oktober 2016 av Ragnhild Grøndahl Faller 


og Øyvind Nordbrønd Grøndahl. 


1.2 Beredskap mot alvorlige hendelser 


På lederplass understreker Aftenposten (28. februar 2016) frem at det i 2016 har vært en sterk 


økning i alvorlige trusler mot norske skoler. Bare i januar 2016 ble det registrert åtte alvorlige trusler. 


Det er ifølge avisen nesten like mange alvorlige trusler som i hele 2015. Helse- og 


omsorgsdepartementet viser i et rundskriv fra 2015 til at det de siste tiårene har vært flere alvorlige 


skyteepisoder ved utdanningsinstitusjoner i land som Norge kan sammenligne seg med. 


 


Utdanningsdirektoratet (2015) forstår «alvorlig hendelse» som en tilsiktet hendelser der våpen eller 


en annen form for vold brukes eller trues med å tas i bruk. Det kan være vanskelig å avgrense en 


alvorlig hendelse der vold brukes eller det trues med bruk av vold, fra det man i dagligtalen oppfatter 


som alminnelig vold. I denne undersøkelsen anses all bruk av vold som alvorlige hendelser, men 


understreker at graden av alvorlighet varierer med voldens størrelsesorden og konsekvensene for 


liv og helse. I Kunnskapsdepartementets risiko- og sårbarhetsanalyse av kunnskapssektoren fra 


2015 pekes det på følgende scenarioer for tilsiktede alvorlige hendelser i barnehage- og 


opplæringssektoren: 


 Skoleskyting ved barne- og ungdomsskole 


 Gisseltaking i barnehage 


 Bombeangrep mot videregående skole. 


 


Det er grunn til å understreke at skolene i Norge i all hovedsak er trygge arenaer for læring. 


Samtidig kan det ikke utelukkes at alvorlige tilsiktede hendelser kan skje, også her. Det er derfor 


viktig at kommunen, skolene og nødetatene har tilstrekkelig beredskap også mot dette.  


 


Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og 


trygghet innenfor sitt geografiske område, og et overordnet ansvar for beredskap innenfor 


kommunens ulike tjenesteområder. Det innebærer et også et ansvar for å ta høyde for alvorlige 


hendelser ved skolene i sin egen beredskapsplanlegging, og et ansvar for å følge opp at skolene 


har en tilfredsstillende beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


Samtidig har virksomhetsledelsen ved den enkelte skole et selvstendig ansvar for at skolenes 


beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser er tilfredsstillende. Dette innebærer blant annet et ansvar 
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for å analysere risikosituasjoner der ansatte og elever kan utsettes for fare, utarbeide 


beredskapsplaner som tar høyde for dette, og sørge for at skolens ansatte er kjent med disse. 


1.3 Formål og problemstillinger 


Formålet med undersøkelsen er å vurdere kommunens og skolenes beredskapsarbeid for å ivareta 


ansatte og elevers sikkerhet. Følgende problemstillinger er lagt til grunn i prosjektplanen: 


1. På hvilken måte har kommunen integrert risikoen for alvorlige hendelser på 


grunnskolene i sine overordnede beredskapsplaner- og rutiner?  


2. Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap for håndtering av 


alvorlige hendelser?  


3. Hvordan er de enkelte skolenes overordnede planer og rutiner for å kunne håndtere 


alvorlige hendelser?  


4. Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid? 


 


Problemstilling 1 og 3 er rene beskrivende problemstillinger om henholdsvis kommunens og 


skolenes beredskapsplaner. Revisjonen har valgt å gjøre disse til et revisjonskriterium for 


problemstilling 2 og 4, som vurderer kommunens oppfølgingsansvar og skolenes beredskapsarbeid 


mer generelt. Disse blir da undersøkelsens hovedproblemstillinger. Justeringen innebærer ingen 


endring på innretningen av undersøkelsen. Samtlige av problemstillingene i vedtatt plan blir besvart.  


Undersøkelsen har således følgende to hovedproblemstillinger, med tilhørende revisjonskriterier: 


Problemstilling 1 Revisjonskriterier 


Følger kommunen opp og legger til rette for at 


skolene har beredskap mot alvorlige hendelser? 


 Risiko for alvorlige hendelser i skolene skal være 
integrert i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser 
og beredskapsplaner. 


 


 Kommunen skal følge opp at skolene etterlever 
nasjonale krav til beredskap mot alvorlige hendelser. 


Problemstilling 2  Revisjonskriterier 


Har de enkelte skolene et tilfredsstillende 


beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser? 


 Risiko for alvorlige hendelser skal inngå i skolenes 
risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. 


 


 Beredskapsplanen skal bl.a. inneholde beskrivelser 
av kriseledelsens ansvar og oppgaver og rutiner for 
varsling ved alvorlige hendelser. 


 


 Ansatte ved skolen skal være gjort kjent med planer 
og rutiner for beredskap mot alvorlige hendelser, 
herunder rutiner for varsling og evakuering. 


 


 Skolene bør samarbeide med lokalt politi om 
beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


 Det bør gjennomføres øvelser av beredskapsplanen, 
som også omfatter alvorlige hendelser. 
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Det som ofte trekkes fram som de viktigste forebyggende faktorene i sammenheng med 


beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser, er det langsiktige forbyggende arbeidet. Det rommer 


arbeidet for et inkluderende læringsmiljø, kamp mot mobbing og tidlig psykososial innsats overfor 


elever som sliter og faller utenfor. Selv om disse temaene er svært viktige, faller de utenfor temaet 


til denne undersøkelsen.  


1.4 Kilder til revisjonskriterier 


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


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


kommunens praksis holdes opp mot, og danner utgangspunktet for revisjonens vurderinger.  


 


Revisjonskriterier kan utledes fra lov og forskrift, rundskriv og veiledere fra nasjonale myndigheter, 


kommunens egne vedtak og rutiner, samt hva som anses som god forvaltningsskikk på området. 


 


I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene utledet fra blant annet følgende kilder: 


 Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 


Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)  


 Forskrift av 22. august 2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt  


 Forskrift av 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 


 Rundskriv og veiledere fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 


Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 


1.5 Rapportens oppbygning  


Kapittel 2 beskriver undersøkelsens datagrunnlag og metoder. Kapittel 3 gir en samlet fremstilling 


av revisjonskriteriene som er lagt til grunn for undersøkelsen. Revisjonskriteriene for hver av 


problemstillingene presenteres også kort innledningsvis i kapittel 5 og 6.  


 


I kapittel 4 beskrives revidert enhet overordnet, både på kommune- og skolenivå. I kapittel 5 og 6 


gjennomgås funnene til hver av hovedproblemstillingene. Revisjonens vurderinger følger til slutt i 


hvert av kapitlene. 
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2 GJENNOMFØRING OG METODE 


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


av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god revisjonsskikk 


innen kommunal forvaltningsrevisjon.  


2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 


Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse, spørreundersøkelser og intervjuer. I forbindelse med 


utarbeidelsen av revisjonskriteriene til undersøkelsen, har revisjonen hatt møter med 


Utdanningsdirektoratet og leder av beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 


 


Dokumentanalyse 


Revisjonen har innhentet og analysert kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og 


plan for kriseledelse. Dette omfatter også nye ROS-analyser og plan for kriseledelse, som ble 


utarbeidet i 2016. Revisjonen har også gjennomgått ROS-analyser og beredskapsplaner til samtlige 


10 barne- og ungdomsskoler i kommunen.  


 


Dokumentanalysen har bidratt til å gi svar på hvordan, og i hvilken grad, det er tatt høyde for 


alvorlige tilsiktede hendelser i skolene i beredskapsplanleggingen både på kommunenivå og 


skolenivå. 


 


Spørreundersøkelser 


Revisjonen har sendt ut spørreundersøkelse til alle rektorene og lærerne ved barne- og 


ungdomsskolene i kommunen. Spørreundersøkelsene hadde spørsmål blant annet om arbeidet 


med risikoanalyser og beredskapsplaner, om hvorvidt planer og rutiner er gjort kjent, erfaringer med 


alvorlige hendelser, øvelse av alvorlige hendelser og oppfølgingen fra kommunens side.  


 


Spørreundersøkelsene ble gjennomført med bruk av Questback og distribuert med epost via 


kommunen. Samtlige ti rektorer besvarte undersøkelsen. En av rektorene understreker å bare har 


jobbet på skolen i ett år, og at han eller hun derfor ikke med sikkerhet kan svare på forhold før sin 


tid. Av 260 fast tilsatte lærere som fikk tilsendt spørreundersøkelsen besvarte 196, noe som gir en 


svarprosent på nærmere 75. For slike nettbaserte undersøkelser regnes en svarprosent over 70 


som god, og en svarprosent mellom 50 og 60 som tilstrekkelig (Jacobsen 2005). Begge 


spørreundersøkelsene er vedlagt rapporten. 


 


Intervjuer  


For å supplere dataen innhentet gjennom dokumentanalyse og spørreundersøkelser, ble det 


gjennomført intervju med kommunalsjef/stabssjef, som har overordnet ansvar for beredskap i 


kommunen, samt intervju med kommunalsjef og assisterende kommunalsjef for oppvekst og 


utdanning. Hovedtemaer i intervjuene var beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser i skolene på 


kommunenivå, ansvarsfordelingen mellom kommunen og skolene, samt kommunens oppfølging av 
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skolenes beredskapsarbeid. Det er skrevet referater fra intervjuene, som igjen er verifisert av de 


som ble intervjuet. 


2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 


Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 


innebærer at dataene skal være relevante for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.  


 


Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor 


gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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3 REVISJONSKRITERIER 


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


er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 


kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.  


 


Revisjonskriterier utledes fra lover, forskrifter og andre retningslinjer fra nasjonale myndigheter, 


kommunens egne rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området. 


Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra blant annet følgende kilder: 


 


 Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 


Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)  


 Forskrift av 22. august 2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt  


 Forskrift av 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 


 Rundskriv og veiledere fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 


Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 


 


3.1 Den kommunale beredskapsplikten 


Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og 


trygghet innenfor sine geografiske områder (DSB 2015, forordet).  


 


Den kommunale beredskapsplikten fremgår av lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 


beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Plikten er nærmere definert i lovens 


kapittel V. Ifølge § 14 skal kommunen utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse som kartlegger hvilke   


uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse 


hendelsene inntreffer, og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Med utgangspunkt i risiko- og 


sårbarhetsanalysen skal kommunen ifølge lovens § 15 utarbeide en beredskapsplan. Planen skal 


inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser.  


 


Den kommunale beredskapsplikten er konkretisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt. For å 


ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet skal kommunen ifølge § 1 i forskriften jobbe systematisk 


og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen. Det slås fast i § 4 at 


kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i 


kommunen. Kommunen skal videre ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en 


rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner, jf § 7. Ifølge § 9 skal kommunen 


også kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt.  


 


Kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Den nasjonale 


beredskapen bygger på prinsippene om nærhet, likhet og ansvar (DSB 2015). Det innebærer: 


 


 En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


BEREDSKAP  Side 7 


 


 Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen 


 Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise.  


 


Prinsippene gjelder også innad i kommunene. Kommunens ulike ansvarsområder skal ivareta 


nødvendig samfunnssikkerhet og beredskap for å kunne opprettholde sin virksomhet, også når den 


utsettes for påkjenninger. Organiseringen av beredskapen skal være mest mulig lik ordinær 


organisering, og hendelser skal håndteres på lavest mulig nivå (DSB 2014, s. 14). 


 


3.2 Beredskap mot alvorlige hendelser i skolen 


I veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB 2015) pekes det på at kommunen er 


ansvarlig for en betydelig tjenesteproduksjon mot egen befolkning, blant annet gjennom drift av 


barnehager og skoler. Pliktene i forskriften gjelder ifølge veilederen også kommunen som ansvarlig 


for denne typen virksomhet.  


 


I tillegg til den generelle beredskapsplikten finnes også sektorspesifikke krav og forventninger til 


beredskap som kommunen har ansvaret for.  


 


Opplæringsloven kapittel 9a inneholder generelle bestemmelser om elevenes skolemiljø. Både det 


fysiske og psykososiale miljøet skal ifølge loven bidra til å sikre elevens trygghet (§§ 9a-2, 9a-3). 


Det er skoleledelsen som har ansvar for at det aktivt drives et kontinuerlig og systematisk arbeid for 


å oppfylle lovens bestemmelser om skolemiljøet, jf. § 9a-4. 


3.2.1 Forskrift om miljørettet helsevern 


Krav til sikkerhet og beredskap i skolene er konkretisert i forskrift om miljørettet helsevern i 


barnehager og skoler § 14:  


Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha 


rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal 


være kjent for alle, herunder barn og elever. 


I Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-6/2015 pekes det på at verken barnehageloven eller 


opplæringslova kapittel 9a regulerer sikkerhet og beredskap mot ulykker konkret. Departementet 


viser til at det de siste tiårene har vært flere alvorlige skyteepisoder ved utdanningsinstitusjoner i 


land som Norge kan sammenligne seg med. Skyteepisoder og gisselsituasjoner er ifølge 


departementet eksempler på faresituasjoner som virksomhetene må ta høyde for i sitt 


beredskapsarbeid. Departementet viser videre til at «ulykkes- og faresituasjoner» etter forskriften 


også kan omfatte alvorlig tilsiktet hendelse, der våpen eller annen form for vold brukes eller trues 


med å tas i bruk. 


 


Helse- og omsorgsdepartementet presiserer at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 


skoler § 14 skal omfatte en plikt for barnehage- og skoleeier ved leder av virksomheten til å vurdere 


risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og planlegge beredskap ved virksomheten i henhold til 


risikobildet. Departementet viser videre til at kommunen fører tilsyn med hvordan virksomhetene 
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etterlever forskriften med hjemmel i folkehelseloven § 9, og at dette også omfatter tilsyn med 


virksomhetenes risikovurdering og eventuelle beredskapsplaner. 


3.2.2 Krav fra utdanningsmyndighetene 


Kunnskapsdepartementets krav og forventninger til beredskapsarbeidet i skolene er formulert blant 


annet i Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 


(2011).  


 


Rundskrivet beskriver følgende generelle og grunnleggende beredskapstiltak på alle 


virksomhetsnivåer i kunnskapssektoren, herunder grunnskolene (s. 7): 


 utarbeidelse av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser, samt delanalyser knyttet til 


særskilte utfordringer i den enkelte virksomhet. 


 utarbeidelse av krise- og beredskapsplaner som sikrer en god krisehåndtering og som 


styrker organisasjonens krisehåndteringsevne. 


 gjennomføring av øvelser for å teste egen beredskap, og for å sette ansatte i stand til å takle 


utfordringer ved kriser. 


 


Planverket må være lett tilgjengelig for de ansatte og bør blant annet beskrive ansvarsforhold, 


organisering og rutiner for varsling, informasjon og håndtering av ulike hendelser. 


Kunnskapsdepartementet legger til grunn at kommunen og skoleledelsen regelmessig vurderer om 


egne beredskapsplaner både på kommunalt nivå og skolens nivå i tilstrekkelig grad dekker alvorlige 


hendelser. Det er ifølge departementet helt sentralt at skoleledelsen og de ansatte blir satt i stand til 


å drive et planmessig og gjennomtenkt arbeid med beredskap for slike hendelser (s. 12).  


 


I en veileder utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet (2015), beskrives nærmere 


ansvaret til virksomhetsledelsen, dvs. rektor ved skolene. Ledelsen skal blant annet:   


 


 sørge for at alle ansatte er sikkerhetsbevisste, har kunnskap om risikosituasjoner og har fått 


opplæring i interne sikkerhetsprosedyrer 


 kartlegge egne risikosituasjoner der ansatte og elever kan eksponeres for fare 


 utarbeide beredskapsplaner i samarbeid med kommunen og nødetatene 


 samarbeide med lokalt politi for å styre beredskapen og sikkerheten ved den enkelte skole 


 gjennomføre regelmessige øvelser av beredskapsplanen med ansatte i virksomheten 


 


Skolenes beredskapsplaner skal blant annet beskrive aktuelle scenarioer der planen kommer til 


anvendelse, gi en oversikt over kriseledelsens ansvar og oppgaver og inneholde liste over hvem 


som skal varsles. I et eksempel på beredskapsplan utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, legges det 


vekt på at skolene må ta hensyn til lokale forhold og egne forutsetninger ved utvikling av et godt 


planverk. Planene skal utarbeides i nært samarbeid med kommuneledelsen og lokalt politi, og være 


koordinert med beredskapsplanene og de helhetlige ROS-analysene som gjøres i kommunen. 


 


Utdanningsmyndighetene legger vekt på betydning av øvelser i beredskapsarbeidet. Ifølge 


Kunnskapsdepartementets styringsdokument skal øvelser bidra til at planverket og roller er kjent i 
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organisasjonen og være en test på om planverket fungerer. Som et minimum bør det ifølge 


departementet planlegges og gjennomføres minst én øvelse per år, men det er ikke nødvendig at 


hele organisasjonen øves hver gang. Det påpekes at øvelser er en helt sentral del også av 


beredskapsarbeidet i forhold til alvorlige hendelser. I denne sammenheng er det ifølge 


departementet særlig aktuelt å gjennomføre øvelser for evakuering av elevene. Det vises samtidig 


til at slike øvelser må gjennomføres skjønnsomt.  


 


Også i en veileder fra Utdanningsdirektoratet om skolens møter med trusler om vold (2011), pekes 


det på behovet for innøvde rutiner for evakuering av skolen. Det vises blant annet til at skolens 


personell må gjennomgå eventuelle rømningsveier som kan benyttes, og at alle skolens ansatte må 


vite hvordan de sikrer, blokkerer og låser av elevers og personells oppholdsrom for å holde ute eller 


redusere fremkommeligheten for eventuelle gjerningsmenn.  


 


3.3 Revisjonskriterier til hver av problemstillingene 


3.3.1 Sentraladministrasjonens ansvar 


Kommunen ved sentraladministrasjonen har et overordnet ansvar for at skolene drives i samsvar 


med gjeldende lover og regler, og andre nasjonale retningslinjer og føringer. Det legges i 


undersøkelsen til grunn at sentraladministrasjonen har ansvar for å ta høyde for alvorlige hendelser 


ved skolene i egen beredskapsplanlegging, og som skoleeier også har ansvar for å legge til rette for 


og føre tilsyn med at den enkelte skole har tilfredsstillende beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


Ut fra dette utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 1 i undersøkelsen: 


 


Problemstilling 1 Revisjonskriterier 


Følger kommunen opp og legger til rette for at 


skolene har beredskap mot alvorlige hendelser? 


 Risiko for alvorlige hendelser i skolene skal være 
integrert i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser 
og beredskapsplaner. 


 


 Kommunen skal følge opp at skolene etterlever 
nasjonale krav til beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


3.3.2 Skolenes ansvar 


Ansvaret for å forebygge mot alvorlige hendelser og sørge for god beredskap i barnehager og alle 


utdanningsinstitusjoner, er delt mellom kommunen, virksomhetsledelsen og nødetatene 


(Utdanningsdirektoratet 2015, s. 8). Det legges i undersøkelsen således også til grunn at ledelsen 


ved den enkelte skole, dvs. rektorene, har et selvstendig ansvar for at skolens beredskapsarbeid 


mot alvorlige hendelser er tilfredsstillende. 


 


Ut fra dette utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 2 i undersøkelsen: 
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Problemstilling 2  Revisjonskriterier 


Har de enkelte skolene et tilfredsstillende 


beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser? 


 Risiko for alvorlige hendelser skal inngå i skolenes 
risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. 


 
 Beredskapsplanen skal blant annet inneholde 


beskrivelser av kriseledelsens ansvar og oppgaver 
og rutiner for varsling ved alvorlige hendelser. 


 


 Ansatte ved skolen skal være gjort kjent med planer 
og rutiner for beredskap mot alvorlige hendelser, 
herunder rutiner for varsling og evakuering. 


 
 Skolene bør samarbeide med lokalt politi om 


beredskap mot alvorlige hendelser. 
 


 Det bør gjennomføres øvelser av beredskapsplanen, 
som også omfatter alvorlige hendelser. 
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4 BAKGRUNN 


Dette kapitlet er ment å gi en bakgrunn og et utgangspunkt for revisjonens undersøkelse av hvordan 


kommunen og skolene i Nittedal ivaretar sitt ansvar for beredskap mot alvorlige hendelser i skolene.  


 


Kapitlet gir først en kort beskrivelse av kommunens organisering på beredskapsområdet og 


ansvarsfordelingen mellom kommune og skoler. Deretter gir kapitlet en oversikt over skolene i 


Nittedal kommune, herunder elevtall, beliggenhet og resultater fra elevundersøkelsen med hensyn 


til psykososialt miljø.  


 


Til slutt i kapittelet gjengis svar på revisjonens spørreundersøkelse til rektorer og lærere når det 


gjelder vurderinger av hvilke typer «alvorlige hendelser» som kan være aktuelle, erfaringer med 


slike hendelser, samt synspunkter på hvordan disse ble håndtert.  


4.1 Nittedal kommune 


Figuren under viser organisasjonskartet for Nittedal kommune på overordnet nivå.  


 


Figur 1 Organisasjonskart  


 
 


Kilde: Nittedal kommunes hjemmeside, https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/organisasjonskart/ 
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Ansvaret for å forebygge mot alvorlige hendelser og sikre god beredskap i grunnskolen delt mellom 


kommunen på overordnet nivå - sentraladministrasjonen, virksomhetsledelsen ved den enkelte 


skole, og nødetatene.  


 


Den kommunale beredskapsplikten innebærer at kommunen skal arbeide helhetlig og systematisk 


med samfunnssikkerhet og beredskap. Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for 


beredskap i kommunen og er operativ leder av kommunens kriseledelse (Plan for kommunal 


kriseledelse i Nittedal 2016).  


 


Kommunalsjef for stab- og støtteseksjonen er beredskapskoordinator i kommunen, med ansvar 


blant annet for at beredskapsplaneverket er tidsmessig og oppdatert. Kommunalsjefer for de ulike 


tjenesteområdene har et sektoransvar for beredskap på sine områder. 


 


Rektorene har et ansvar for å ivareta sikkerhet og beredskap på sine skoler. Rektorene skal sørge 


for å kartlegge egne risikosituasjoner der ansatte, barn og elever kan utsettes for fare, analysere 


kartleggingene og å vurdere behov for å sette inn målretta beredskapstiltak ved sine skoler.  


4.2 Skolene i Nittedal 


I Nittedal er det 7 barneskoler, 3 ungdomsskoler og én videregående skole. I denne undersøkelsen 


fokuserer det på grunnskolene, da de er kommunens ansvar. 


 


Nittedal kommune hadde 3260 elever i grunnskolen i skoleåret 2015/2016. Skolen med høyest 


elevantall er Ulverud skole med 488 elever, mens Hagen barneskole er den minste skolen med 190 


elever.  


 


Figur 2 Ulverud skole 


 
Kilde: Nittedal kommune, flyfoto fra panorama Norge 
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Skolene i Nittedal har forskjellige elevantall, arkitektonisk utforming og avstand mellom seg og 


nødetatene.  De fleste skolene består av flere bygg. Noen av skolene har også møtt økende elevtall 


med å sette opp midlertidige løsninger som paviljonger. Tabellen under viser alle skolene i Nittedal 


og deres elevantall. Figuren viser også lokalisering målt opp mot avstand til de nærmeste 


nødetatene: Nittedal brannstasjon, Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Nittedal 


lensmannskontor.  


 


Tabell 1 Oversikt over skolene i Nittedal 


Skole Trinn Antall elever Kilometer til 


brannstasjon 


Kilometer til 


lensmann 


Kilometer til 


sykehus 


Holumskogen 1.-7. trinn 260 8,3 8,3 10  


Ulverud 1.-7. trinn 488 6,5 6,5 11,5  


Hagen 1.-7. trinn 190 12,4 12,5 29  


Sørli 1.-7. trinn 291 3,3 3 20  


Slattum 1.-7. trinn 440 5,5 5,5 12  


Rotnes 1.-7. trinn 379 2,3 2,3 18,5  


Kirkeby 1.-7. trinn 316 8 8,1 24,5  


Hakadal 8.-10. trinn 220 8,8 8,9 25,3  


Nittedal 8.-10. trinn 251 1,8 1,9 18,3  


Li 8.-10. trinn 490 6,5 6,4 11,6  


Kilde: Nittedal kommune.no, Gule sider.no 


 


Kort avstand til nødetatene kan bidra til å redusere konsekvensene av alvorlige hendelser. Den 


skolen som ligger lengst unna alle nødetatene er Hagen barneskole. De øvrige skolene i kommunen 


ligger innenfor en mils radius til brannvesen og lensmannskontor. I nasjonal sammenheng er det 


korte avstander fra skolene til nødetatene i Nittedal.  


 


Mange peker på den betydningen et godt psykososialt læringsmiljø har som forebyggende tiltak 


også mot alvorlige hendelser (f.eks. Utdanningsdirektoratet 2011). I 2015 har det vært arbeidet med 


en kvalitetsstrategi i Nittedalskolen. Strategien løfter frem noen områder som står sentralt i å sikre 


godt læringsutbytte, blant annet at alle elever skal oppleve et psykososialt miljø fritt fra mobbing og 


krenkelser (Nittedal kommune 2015).  


 


Elevundersøkelsen fra 2015 (figur 4) viser at elevene i Nittedal trives og opplever både mestring og 


faglige utfordringer. Andelen elever som opplever mobbing har mellom 2013 og 2015 holdt seg 


stabilt lav. Det er en liten gruppe elever som oppgir å ha opplevd mobbing den siste måneden.  
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Figur 3 Resultater fra elevundersøkelsen 


Indikator Trinn 2013 2014 2015 


Trivsel 7. trinn 4,5 4,4 4,4 


 10. trinn 4,3 4,1 4,2 


Mobbing 7.trinn 1,2 1,2 1,2 


 10. trinn 1,2 1,3 1,2 


Kilde: Årsmelding Nittedal kommune 2015. Resultatene måles på en skala fra1-5, hvor 5 er best bortsett fra på mobbing 


der lave tall betyr lav forekomst av mobbing. 


 


Kommunen understreker i årsmeldingen at arbeidet for å nå målet om at ingen elever skal oppleve 


mobbing eller krenkelser i Nittedalsskolen fortsetter. 


 


4.3 Skolenes erfaringer med alvorlige hendelser  


Revisjonen har spurt rektorene om hvilke alvorlige hendelser de anser utgjør størst risiko ved sine 


skoler.  


 


Flere av rektorene peker på risikoen for vold, enten fra elever som har opplevd traumatiske ting eller 


fremmede «ustabile mennesker som kan oppsøke skolen», i tillegg til vold fra utagerende elever. En 


av rektorene trekker spesielt fram trusler om vold på nett. To av rektorene identifiserer situasjoner 


der foreldre uten samværsrett kommer for å ta med seg barn som den største risikoen for alvorlige 


hendelser.  


 


Revisjonen har også spurt rektorer og lærere ved skolene om sine erfaringer med alvorlige 


hendelser på sin skole. I kommentarfelt til undersøkelsen kunne rektorene utdype og beskrive de 


alvorlige situasjonene, og hvordan disse ble håndtert. 


4.3.1 Rektorenes erfaringer 


Et flertall av rektorer og lærere oppgir å ha opplevd alvorlige hendelser. Seks av ti rektorer oppgir at 


trusler om bruk av vold har funnet sted ved skolen mens de har vært rektor.  


 


Rektorene oppgir at flere av de alvorlige hendelsene dreier seg om utagerende elever som har vært 


voldelige. Noen av rektorene forteller også om andre tilfeller av vold mellom elever med forskjellig 


alvorlighetsgrad. Dette inkluderer følgende eksempler:  


 Elever som truer, med og uten våpen 


 Elever som er voldelige – mot medelever og lærere 


 Elev har med våpen på skolen 


 Foresatt truer skolens personale. 
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Figur 4 Rektorenes erfaring med alvorlige hendelser 


Rektorenes erfaring med alvorlige hendelser på sine skoler 


 
Kilde: Questback Spørreundersøkelse til rektorer i Nittedal N=10. 


 


Rektorene har fulgt opp hendelsene med følgende tiltak, blant annet: 


 Å utarbeide rutiner for å håndtere utagerende elever 


 Samtaler med eleven(e ) 


 Bortvisning 


 Kontakt med foresatte 


 Kontakt med politiet, anmeldelser og bekymringssamtaler 


 Holdekurs 


 Involvering av andre faggrupper og relevante instanser i kommunen. 


 


4.3.2 Lærernes erfaringer 


Lærerne oppgir i en spørreundersøkelse å ha tilsvarende erfaringer med alvorlige hendelser (figur 


11).  


 


44 prosent av lærerne har opplevd trusler om bruk av vold, 26 prosent har opplevd at elever har tatt 


med våpen på skolen og 52 prosent har opplevd at elever, lærere eller foreldre har brukt våpen på 


skolen. 20 prosent av lærerne har opplevd andre alvorlige hendelser på sin skole.   


  


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Trusler om bruk av
vold


Situasjoner hvor
elever har tatt med


våpen


Elever, ansatte eller
foreldre har utøvd vold


Eventuelt andre
hendelser du anser


som alvorlige


Ja Nei







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


BEREDSKAP  Side 16 


 


Figur 11 Lærernes erfaring med alvorlige hendelser 


Lærernes erfaring med alvorlige hendelser på sine skoler 


 
Kilde: Questback Spørreundersøkelse til lærerne i Nittedalsskolen 27.9.2016. N= 196. Svar i prosent. 


 


I spørreundersøkelsen ble lærerne som oppgir å ha opplevd en alvorlig hendelse spurt om hvorvidt 


de synes hendelsen ble håndtert på en betryggende måte. Svarene er angitt i figur 5.  


 


Figur 5 Lærernes vurderinger av betryggende håndtering av alvorlig situasjon 


 I hvilken grad ble situasjonen håndtert på en betryggende måte? Lærernes vurdering. 


 


Kilde: Questback Spørreundersøkelse til lærerne i Nittedalsskolen 27.9.2016. N= 196. Svar i prosent. 


 


Nærmere 70 prosent av lærerne synes hendelsen i stor og svært stor grad ble håndtert på en 


betryggende måte. 25 prosent av lærerne synes hendelsen i noen grad ble håndtert på en 
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betryggende måte. I underkant av 5 prosent svarer at hendelsen i liten eller svært liten grad ble 


betryggende håndtert.  


 


 


 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


BEREDSKAP  Side 18 


 


5 SENTRALADMINISTRASJONENS ANSVAR FOR 


BEREDSKAP I KOMMUNEN 


5.1 Innledning 


Kapitlet beskriver hvordan Nittedal kommune på overordnet nivå ivaretar sitt ansvar for å sikre 


beredskap mot alvorlige hendelser i skolene. Det legges til grunn at sentraladministrasjonen har 


ansvar for å ta høyde for alvorlige hendelser ved skolene i egen beredskapsplanlegging, og som 


skoleeier også et ansvar for å følge opp at skolenes beredskapsarbeid er i samsvar med krav i lover 


og forskrifter. 


 


Fremstillingen er basert på en gjennomgang kommunens risikoanalyser og beredskapsplaner, svar 


på revisjonens spørreundersøkelse til rektorene ved samtlige barne- og ungdomsskoler i 


kommunen, samt intervjuer med ansatte med ansvar for beredskap i kommuneadministrasjonen. 


 


Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, er lagt til grunn i kapitlet: 


 


Problemstilling 1 Revisjonskriterier 


Følger kommunen opp og legger til rette for at 


skolene har beredskap mot alvorlige hendelser? 


 Risiko for alvorlige hendelser i skolene skal være 
integrert i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser 
og beredskapsplaner. 


 


 Kommunen skal følge opp at skolene etterlever 
nasjonale krav til beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


5.2 Kommunens risikoanalyser og beredskapsplaner 


Det er i undersøkelsen lagt til grunn at risikoen for alvorlige hendelser i skolene skal være integrert i 


kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) og beredskapsplaner. Revisjonen har fått 


oversendt kommunens overordnede beredskapsplan og ROS-analyse, i tillegg til beredskapsplan 


og ROS-analyser fra hver av de ti skolene i kommunen.  


 


I kommunens oversendelsesbrev til revisjonen av 22.4.2016 vises det til at det fra overordnet nivå i 


kommunen er rettet spesiell oppmerksomhet mot alvorlige hendelser i skolene, at temaet preger det 


nasjonale arbeidet innenfor beredskap, og at kommunene er forventet å gi prioritet til nettopp dette 


arbeidet. I intervjuer pekes det på at det også på skolenivå er større oppmerksomhet om alvorlige 


hendelser.  


 


ROS-analysen revisjonen har fått oversendt er fra 2011, og ble utarbeidet med bistand fra Det 


Norske Veritas (DNV). Kommunen opplyser i sitt brev at analysen før dette ble gjennomført i 2000. 
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Det vises til tre kartlegginger i ROS-analysen fra 2011 som er relevante for revisjonens 


undersøkelse: 


 


 Bussulykker med skoleelever eller barnehagebarn 


 Terror 


 Viljestyrte ulovlige handlinger (vold, skyting, drap) på skoler, barnehager 


 


Analysen fra DNV dokumenterer foreløpige resultater fra risiko- og sårbarhetsanalysen av 


kommunen. Det gjenstår i følge analysen å vurdere sannsynlighet og konsekvens for flere av de 


definerte farene, beskrive nærmere enkelte farer og identifisere tiltak for de kritiske risikoene.  


 


Viljestyrte ulovlige handlinger på skoler blir i analysen vurdert som «mindre sannsynlig», men 


samtidig «kritisk» med hensyn til konsekvenser for liv og helse. Ulovlige handlinger på skole blir 


plassert i «gult område». For risikoer i gult område kan det i følge analysen gjøres en kost/nytte 


vurdering av mulige tiltak. Risikoene i gult område bør ifølge analysen overvåkes med tanke på at 


forutsetningene vurderinger av konsekvens og sannsynlighet kan endre seg.  


 


Det vises i ROS-analysen til at skolene har beredskapsplaner for hendelser som vold og drap, og at 


disse også bør kunne brukes for andre enheter i kommunen. Det fremgår ikke av ROS-analysen 


eller dokumentasjonen revisjonen ellers har fått oversendt om det fra kommunens side er gjort 


nærmere analyser av risiko for alvorlige tilsiktede hendelser ved skolene, eller om det er vurdert 


særskilte tiltak for å håndtere denne risikoen. 


 


ROS-analysen fra 2011 ble utgangspunktet for utarbeidelse av Plan for kommunal kriseledelse. 


Versjonen revisjonen har fått oversendt ble oppdatert 21.12.15. Planen omhandler ikke risiko for 


alvorlige hendelser ved skolene særskilt, men beskriver på overordnet nivå hvordan kommunens 


ledelse skal organisere seg som kommunal kriseledelse og lede kommunens innsats i 


krisesituasjoner, dvs. ved enhver hendelse. Det vises til at planen er en overordnet plan, som 


sammen med fagplaner for beredskap utarbeidet av kommunens sektorer, utgjør «kommunens 


totale beredskapsverk» (s. 4).1 


 


5.2.1 Oppdatering av analyse og plan 2016 


Plan for kriseledelse skal gjennomgås i løpet av januar hvert år. Det skal foretas en hovedrevisjon 


av planen hvert 4. år, første gang i 2016. Revisjonen skal fortrinnsvis skje parallelt med revisjon av 


kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (Plan for kommunalkriseledelse 21.12.15).  


 


                                                


 


 
1 Blant «tiltakskortene» som skal følge Plan for kommunal kriseledelse, er tiltakskort for «ulovlige viljestyrte 


handlinger». Tiltakskortene er ikke vedlagt planen revisjonen har fått oversendt. 
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Arbeidet med å revidere kommunens ROS-analyse og plan for kriseledelse (oppdatert 17.6.16) er 


sluttført, og ble behandlet av kommunestyret 26.9.2016 (sak 107/16). Ifølge kommunens brev til 


revisjonen har sektor for oppvekst og utdanning vært godt involvert i dette arbeidet, med 


representanter både fra kommunenivå og enhetsnivå.  


 


Kommunalsjef/stabssjef opplyser i intervju at arbeidet med ny ROS-analyse ble basert på en 


analysemetodikk utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, noe som blant 


annet innebærer en mer «likeverdig balansering» av risikoområder, ikke rødt-grønt som tidligere.2 


Det blir også vist til at dette arbeidet i stor grad har involvert ekstern fagkompetanse. 


 


Som vi kan se i figuren under settes det opp et sløyfeskjema med den  uønskede hendelsen i 


midten, flankert av årsaker og sannsynlighetsreduserende barrierer på venstre side, og av 


konsekvenser og konsekvensreduserende barrierer på høyre side.  


 


Figur 6 Analyseskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse av uønskede hendelser 


 
Kilde: DSB 2014 


 


Kommunalsjefene for oppvekst og utdanning viser i intervju til at kommunens nye ROS-analyse 


omfatter risiko for «ekstremvold», også på skolene. Dette fordi det oppleves som en reell risiko. I 


motsetning til «alminnelig vold» kan dette dreie seg om bomber, skoleskyting eller lignende. 


 


                                                


 


 
2
 Metodikken baserer seg på direktoratets «Veileder i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» 


(DSB 2014). 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


BEREDSKAP  Side 21 


 


Risikoen for ekstremvold er én av i alt 15 risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet i 


forbindelse med revisjonen av plan for kriseledelse. Risikoen for alvorlige tilsiktede hendelser på 


skolene beskrives her nærmere og mer utfyllende enn i ROS-analysen fra 2011, og omfatter: 


 Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 


 Årsaker 


 Identifiserte eksisterende tiltak 


 Sannsynlighet 


 Sårbarhetsvurdering 


 Konsekvensvurdering 


 


Scenarioet som er grunnlaget for analysen er trussel med skytevåpen mot ansatte og elever.3 


Kommunen beskriver de lokale forholdene slik i analyseskjemaet:  


Skolene (og øvrige bygg) i Nittedal har forskjellig infrastruktur og ulik varslingsstruktur. Kriser 


håndteres i linjen, med støtte fra nødetater - og med kriseledelsesstøtte fra kommunen.  


Nittedal har lite ungdomskriminalitet og har de siste par årene ikke hatt nye førstegangskriminelle 


under 18. Nittedal kommune har imidlertid en del voldssaker. 


Av mulige årsaker til ekstremvold nevnes mobbing i skolen, ekstremisme og psykiske problemer. 


Tiltak som er etablert omfatter blant annet arbeid med skolefravær, gode rutiner for tidlig innsats, 


lavterskeltilbud, bistand fra utekontakt og ungdomskoordinator, samt et godt samarbeid med politiet.  


 


Kommunen vurderer videre sannsynligheten for at en alvorlig situasjon med bombe, kniv eller 


skytevåpen med fare for liv skal finne sted i Nittedal som lik eller lavere enn i resten av landet. Det 


begrunnes med at det «skjer svært få drap i Norge, og det skjer færre drap enn tidligere. Det har 


imidlertid samtidig vært en økning i anmeldelse av voldssaker». I tillegg trekkes det fram at Nittedal 


har svært lav kriminalitetsstatistikk, spesielt blant ungdom. 


 


I sårbarhets- og konsekvensvurderingen skriver kommunen at samfunnskritiske funksjoner i 


hovedsak vil bli berørt hvis hendelsen er en bombe og skaden også omfatter skader på bygninger 


og annen infrastruktur. Ved skyting vurderer kommunen at konsekvensene i hovedsak er for liv og 


helse, og at disse konsekvensene kan være mange og omfattende.  


 


I analysen understrekes at usikkerheten rundt slike alvorlige situasjoner er høy4, og at kommunen 


har liten mulighet for å styre for å redusere sannsynligheten for slike alvorlige hendelser. 


                                                


 


 
3
 Det vises i den sammenheng til DSBs «Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland. Delrapport til Nasjonalt 


risikobilde 2015» (DSB 2015). Her kommer en ung og ensom gutt på skolen med våpen med mål om å skyte 


så mange som mulig. 
44


 Kommunen trekker fram to usikkerhetsfaktorer: «Usikkerhet om risikoen øker med større ulikhet i 


samfunnet» og «usikkert hvor grensen går for hva som er "vanlig vold" og hva som er "ekstrem-situasjon"». 
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Kommunen trekker til slutt i ROS-analysen fram følgende forslag til tiltak om en slik hendelse skulle 


inntreffe:  


 Mens en alvorlig hendelse pågår skal beredskapsplan følges og politiet varsles 


 Kriseteam må iverksettes tidlig 


 Kommunen må sikre god oppfølging av alle berørte og pårørende, også over tid etter en slik 


episode for å redusere omfanget av senskader, spesielt med tanke på psykisk helse. 


 


5.3 Sentraladministrasjonens oppfølging av skolenes beredskapsarbeid 


Det er i undersøkelsen lagt til grunn at kommunen skal følge opp at nasjonale krav til beredskap 


mot alvorlige hendelser også etterleves på skolenivå.  


5.3.1 Ansvarsfordelingen 


Kommunalsjef/stabssjef ivaretar det overordnede ansvaret for beredskap i kommunen, på vegne av 


rådmannen. I intervju blir det vist til at kommunalsjefens oppgaver blant annet omfatter metodikk for 


ROS-analyser og sentral kriseledelse, koordinering av «dokumenthierarkiet» for beredskap i 


kommunen, samt koordinering av kontakt med aktuelle instanser utenfor kommunen, som 


fylkesmannen og DSB. 


 


Kommunalsjef/stabssjef viser i intervju til at rektorene har et selvstendig ansvar for 


beredskapsarbeidet på sine skoler. Kommunen gjennomfører ikke tilsyn med den enkelte skoles 


beredskapsarbeid. Det vises til at kommunen ikke ønsker å «overta» det lokale ansvaret for 


beredskap, men ivareta behovet for kompetanse på et mer generelt nivå. Kommunen har også 


ansvaret for å stille med «verktøy og strukturer» dersom noe skulle skje, som kriseledelse, 


samarbeid med andre kommuner og pårørendesenter. 


 


Kommunalsjef/stabssjef peker generelt på at kommunen er avhengig av at enhetslederne tar sitt 


ansvar for lokalt beredskapsarbeid på alvor, og at det kan svekke den lokale beredskapsevnen hvis 


kommunen i for stor grad kontrollerer og lager rigide systemer for beredskapsarbeidet på lokalt nivå. 


 


Kommunalsjefen for oppvekst og utdanning har et overordnet ansvar for beredskap i skolene. Det 


blir opplyst i intervju at mye at det løpende arbeidet med beredskap er delegert til assisterende 


kommunalsjef, som også fungerer som bindeleddet mellom skolene og kommuneledelsen.  


 


Også kommunalsjefene for oppvekst og utdanning understreker i intervju at de enkelte rektorene 


har hovedansvaret for beredskapsarbeidet på sine skoler, herunder et ansvar for å oppfylle krav til 


beredskap i lov og forskrifter.  


 


5.3.2 Oppfølging av skolenes risikoanalyser og beredskapsplaner 


Kommunalsjefene understreker at rektorene også har ansvaret for at skolene har risikoanalyser og 


beredskapsplaner, og ansvar for at planene blir oppdatert jevnlig og øvd.  
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Kommunalsjefer for oppvekst og utdanning viser til at det er et krav fra kommunens side at ROS-


analyser og beredskapsplaner skal være på plass ved samtlige skoler. Kommunens forsikrer seg 


om at skolene har dette, men analyser og planer blir ikke kvalitetssikret eller godkjent. Det legges 


vekt på at analysene og planene er skolenes egne produkter. Samtidig har rektorene et klart 


inntrykk av at sitt planverk er blitt godkjent. Ti av ti rektorer svarer ja på revisjonens spørsmål om 


planverket er godkjent av skoleeier, altså kommunen.   


 


Det vises videre til at kommunen har en klar forventning om at personalet på skolene involveres i 


arbeidet med risikoanalyser og beredskapsplaner, og at planer og rutiner for beredskap mot 


alvorlige hendelser i tilstrekkelig grad er gjort kjent for de ansatte. Det pekes i den sammenheng på 


at skolenes årshjul for HMS-arbeid bør omfatte rutiner for hvordan beredskaps-planer og rutiner skal 


gjøres kjent for nye ansatte. Det vil ifølge kommunalsjefene bli vurdert om det er behov for at 


kommunen i større grad følger opp at de ansatte ved skolene involveres i beredskapsarbeidet  


 


Kommunalsjefer for oppvekst og utdanning opplyser at det med utgangspunkt i ny ROS-analyse på 


kommunenivå, og nye maler, legges opp til at skolene etter hvert skal gjennomgå sine analyser. 


 


I brev til revisjonen fra kommunen av 22.4.16 opplyses det om at alle enheter, herunder skolene, får 


årlig påminnelse om å holde både ROS-analyse og beredskapsplan oppdatert og «friskt i minne» 


hos personalet. Seneste gjennomgang av beredskapsarbeidet med rektorene var ifølge 


kommunens brev 3. mars 2016. Fokus på møtet var metodikk for ROS-analysen, forholdet mellom 


analysen og beredskapsplanen, behovet for at beredskapsplanen er tilpasset de reelle forholdene 


lokalt, samt metoder for å sikre at personalet er sikkerhetsbevisste og kjent med beredskapsplanen. 


 


Kommunalsjef/stabssjef opplyser videre at én gang i året (januar/februar) får samtlige enheter i 


kommunen påminnelse om at beredskapsplanene skal revideres av enheten. Det foretas i tillegg 


stikkprøvekontroll av enkelte av planene i etterkant av dette arbeidet, noe som også omfatter 


enkelte av skolene. 


 


I kommunens brev av 22.4.16 understrekes det at beredskapsplanverket på skolene skal være 


basert på de ressurser og systemer som skolene til enhver tid disponerer, slik at det ikke legges 


begrensninger i skolenes planverk, basert på at skolens systemer ikke er ideelle. Kommunen har 


uttrykt at en lokal beredskapsplan skal være bygd opp rundt de hjelpemidler og det ressurspåslag 


som er sannsynlig i en gitt situasjon.  


 


5.3.3 Andre tiltak for oppfølging av skolenes beredskapsarbeid 


Det pekes i intervjuene på at kommunen ellers bidrar til skolenes beredskapsarbeid med blant annet 


metodikk for utarbeidelse av ROS-analyser og ulike kompetansehevende tiltak, som fagdager og 


samlinger, i regi både av kommunen på overordnet nivå og på kommunalsjefnivå.  


 


Kommunalsjefene for oppvekst og utdanning viser til at beredskap, også mot alvorlige hendelser, 


jevnlig er på dagsorden i dialogen mellom kommunens skoleadministrasjon og skolene. Det vises 
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også til at arbeidet med elevenes skolemiljø, etter opplæringslovens kapittel 9-a, generelt har stor 


betydning for forebygging mot alvorlig tilsiktede hendelser ved skolene. 


 


Av mer konkrete tiltak for å styrke skolenes beredskapsarbeid, vises det i kommunens brev av 


22.4.16 til nye telefonsystemer. Det har ifølge brevet vært fokus på varslingsanlegg på skolene, og 


det er i dag forskjellige telefonsystemer på skolene med varierende alder og funksjonalitet. I 


prioritert rekkefølge er kommunen i gang med å skifte ut telefonsystemene skole for skole. I dette 


arbeidet har mulighetene til å bruke telefonene i en beredskapssammenheng vært viktig. Det har 


vært avgjørende å få på plass telefoner i hvert klasserom, slik at alle rom kan nås i en 


krisesituasjon. Det har også vært fokusert på funksjonalitet som gjør det mulig å bruke systemet til 


varsling via høyttaler og varsling til bare deler av en skole av gangen, i tilfelle en gjerningsmann er 


på området. 


 


Nye telefonsystemer er ifølge kommunen (pr. 22.4.2016) på plass på Holumskogen skole, Sørli 


skole, Slattum skole og på vei på Rotnes skole og Nittedal ungdomsskole. Neste skole som er 


prioritert er Li ungdomsskole.  


5.3.4 Øvelser  


I kommunens brev av 22.4.2016 vises det til at det som ledd i oppfølgingen av kommunens 


systemer for håndtering av kriser, gjennomføres øvelser. Plan for kommunal kriseledelse fastslår at 


det skal avholdes beredskapsøvelse for kommunal kriseledelse hvert år, som bør alterneres mellom 


teoretisk papirøvelse og praktisk øvelse. Ifølge kommunens brev er planverket øvd 2-3 ganger per 


år. Kommunalsjef/stabssjef bekrefter i intervju at også det nye planverket skal øves to ganger i året. 


 


Det opplyses i brevet om at alle enhetslederne i kommunen ble øvd på informasjonskriser på et 


todagers seminar høsten 2014. I juni 2015 ble kommunens pårørendetelefon øvd. 


 


Det vises i brevet til beredskapsøvelser på kommunenivå som også har omfattet skolene. I 2014 


øvde kommunen alvorlige viljestyrt handling som involverte to av ungdomsskolene i Nittedal (Li 


skole og Nittedal ungdomsskole). Kommunen fikk øvd følgende: 


 kriseledelse (kommunenivå) 


 informasjonsstyring (inklusiv mediehåndtering) 


 psykososialt kriseteam 


 evakuerte- og pårørendesenter 


 


I juni 2015 ble kommunen øvd av fylkesmannen, sammen med Nannestad kommune, hvor 


bussulykke med skoleelever eller barnehagebarn var scenariet. Etter samtlige øvelser har det vært 


gjennomført evalueringer og gjort justeringer av kommunens planverk. 


 


Kommunalsjefene for oppvekt og utdanning viser i intervju til at det ikke er etablert noe fast system 


for gjennomføring av øvelser på skolenivå. Dette er ifølge kommunalsjefene opp til skolene selv, 


utfra det ansvaret skolene har for beredskap og lokale behov. Det vises videre til at hva det 


eventuelt øves på også må ses i lys av andre typer risiko, som kan variere fra skole til skole, som 
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f.eks. risiko for flom. Det vises til at kommunen vil vurdere behovet for å gjennomføre øvelser i 


bruken av de nye telefonsystemene. 


 


Kommunalsjefene legger ellers vekt på den «øving» og erfaring som skjer ved håndtering av 


faktiske hendelser. Kommunen opplever at skolene har reagert på en god måte når noe har skjedd. 


Det har også vært gode felles oppsummeringer i etterkant.  


5.3.5 Rektorenes vurderinger av sentraladministrasjonens oppfølging 


Rektorene ved samtlige barne- og ungdomsskoler i kommunen har svart på revisjonens 


spørreundersøkelse om beredskapsarbeidet ved skolene. Undersøkelsen omfattet spørsmål om 


hvordan rektorene opplever sentraladministrasjonens tilrettelegging og oppfølging av 


beredskapsarbeidet. Svarene på spørreundersøkelsen (figur 2) viser at et flertall av rektorene i stor 


grad er fornøyd med informasjonen om skolenes ansvar, og i middels grad er fornøyd med 


opplæringen i beredskapsarbeid og tilgang på nødvendige ressurser. 


 


Figur 7 Rektorenes vurdering av kommunens oppfølging 


Rektorenes vurdering av kommunens tilrettelegging og oppfølging av skolenes beredskapsarbeid 


 
Kilde: Questback spørreundersøkelse til rektorer i Nittedal, dato, N=10.  


 


Seks av ti rektorer opplever at kommunen i stor grad gir skolene nødvendig informasjon om skolens 


ansvar for beredskap. Fire av ti rektorer vurderer informasjonen som middels. Ingen av rektorene 


svarer at kommunen i liten, svært liten eller svært stor grad gir skolene nødvendig informasjon om 


skolens ansvar for beredskap. To av rektorene svarer at de i stor grad opplever at skolene gis 


nødvendig opplæring i beredskapsarbeidet. Seks av rektorene er middels fornøyd, mens to av 
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rektorene er i liten grad opplever at kommunen gir skolene nødvendig opplæring i 


beredskapsarbeidet. Sju av ti rektorer svarer at de i middels grad mener at skolene får tilgang på 


nødvendige ressurser for å ivareta sitt ansvar for beredskap. Tre rektorer mener at det i liten grad 


gis tilgang på nødvendige ressurser på dette området.  


 


Rektorene ble også spurt om i hvilken grad beredskap har vært et regelmessig tema på møter 


mellom skoleeier og skoleledelse. Sju av ti rektorer svarer at beredskap i middels grad har vært et 


regelmessig tema på slike møter. Tre av rektorene svarer at beredskap i liten grad har vært et 


regelmessig tema.  


 


5.4 Revisjonens vurdering 


Undersøkelsen viser at risikoen for alvorlige tilsiktede hendelser ved skolene er integrert i 


kommunens ROS-analyse. Oppmerksomheten om denne risikoen synes styrket etter revidering av 


kommunens ROS-analyse som ble gjennomført i 2016. Risikoområdet er ikke synliggjort særskilt i 


kommunens plan for kriseledelse, som etter det revisjonen forstår, i første rekke er ment å beskrive 


hvordan kommunens kriseledelse skal organiseres på overordnet nivå, for enhver hendelse. 


 


Undersøkelsen viser videre at det er etablert en klar ansvarsfordeling mellom kommunenivå og 


skolenivå, med et stor selvstendig ansvar for beredskapsarbeidet for rektorene. Den direkte 


oppfølgingen fra sentraladministrasjonens side skjer først og fremst ved å følge opp at skolene har 


utarbeidet ROS-analyser og beredskapsplaner, samt ved regelmessige kontroller av at analyser og 


planer er oppdaterte. Revisjonens merker seg at kommunen vil vurdere behovet for i større grad å 


følge opp at de ansatte ved skolene involveres i beredskapsarbeidet. 


 


Rektorenes svar på spørreundersøkelsen kan etter revisjonens vurdering tyde på at det kan være et 


potensiale for å styrke kommunens oppfølging av beredskapsarbeidet ved skolene, også når det 


gjelder informasjon og opplæring. 


 


Kommunen er i ferd med å få på plass nye telefonsystemer på skolene, noe som er viktig for å sikre 


tilstrekkelige systemer for varsling internt på skolene. Det er etter revisjonens vurdering viktig at 


dette arbeidet følges opp og sluttføres. Det vises til at det i intervju fremkommer at kommunen vil 


vurdere behovet for at skolene øver på bruken av de nye telefonsystemene. 
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6 SKOLENES BEREDSKAPSARBEID MOT ALVORLIGE 


HENDELSER 


6.1 Innledning 


Kapitlet beskriver hvordan skolene ivaretar sitt ansvar for beredskap mot alvorlige hendelser. Det er 


i undersøkelsen lagt til grunn at ledelsen ved den enkelte skole har et selvstendig ansvar for at 


skolens beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser er tilfredsstillende. 


 


Fremstillingen er basert på en gjennomgang av ROS-analysene og beredskapsplanene til samtlige 


barne- og ungdomsskoler i kommunen, svarene på revisjonens spørreundersøkelser til rektorene og 


fast ansatte lærere ved skolene, samt intervjuer med kommunalsjefer for beredskap og skole.  


6.2 Revisjonskriterier 


Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, er lagt til grunn i kapitlet: 


 


Problemstilling 2  Revisjonskriterier 


Har de enkelte skolene et tilfredsstillende 


beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser? 


 Risiko for alvorlige hendelser skal inngå i skolenes 
risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. 


 
 Beredskapsplanen skal inneholde beskrivelser av 


kriseledelsens ansvar og oppgaver og rutiner for 
varsling ved alvorlige hendelser. 


 


 Ansatte ved skolen skal være gjort kjent med planer 
og rutiner for beredskap mot alvorlige hendelser, 
herunder rutiner for varsling og evakuering. 


 


 Det bør gjennomføres øvelser av beredskapsplanen, 
som også omfatter alvorlige hendelser. 


 
 Skolene bør samarbeide med lokalt politi om 


beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


 


6.3 Skolenes risikoanalyser og beredskapsplaner 


Revisjonen legger til grunn at tilstrekkelig beredskap mot alvorlige hendelser i skolene fordrer at 


risikoen for alvorlige hendelser inngår i skolenes risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og 


beredskapsplaner, og at den enkelte skoles beredskapsplanen inneholder beskrivelser av 


kriseledelsens ansvar og oppgaver, samt rutiner for varsling ved alvorlige hendelser. Som vist i 


kapittel 5 følger kommunen opp at ROS-analyser og beredskapsplaner er på plass ved samtlige 


skoler. Skolenes analyser og planer blir ikke kvalitetssikret eller godkjent av kommunen. Kommunen 


legger vekt på at ROS-analysene og planene skal være skolenes egne produkter.  
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6.3.1 Skolenes ROS-analyser  


Samtlige grunnskoler i Nittedal har gjennomført en ROS-analyse. Revisjonen blir i intervju opplyst 


om at kommunen forventer at disse oppdateres årlig. De fleste ROS-analysene er datert i løpet av 


de tre første månedene i 2016. Tre av skolene har ikke datert sine ROS-analyser. Ved et fåtall av 


skolene har man valgt å legge ROS-analysen inn som del av beredskapsplanen. Analysene er utført 


etter samme fremgangsmåte, og tar utgangspunkt i kommunens overordnede analyse, men med 


fokus på den enkelte skole. Flertallet av rektorene oppgir at skoleledelsen har vært involvert i 


utarbeidelsen av ROS-analysene. Lærerne, skolens beredskapsgruppe, tillitsvalgt og verneombud 


er i forskjellig i involvert i utarbeidelsen ved noen skoler. Risikofaktorene i kommunens overordnede 


analyse utgjør grunnlaget for at hver enkelt enhet skal ta stilling til disse og spesifikt vurdere for hva 


som gjelder i sin enhet (Nittedal ungdomsskole 2016). Risikoer klassifiseres som enten kritisk (rødt), 


betydelig (gul), eller ubetydelig (grønn).  


 


For betydelige risikoområder skal risikoreduserende tiltak vurderes basert på kost/nytte-


betraktninger. For kritiske risikoområder skal risikoreduserende tiltak settes inn. Dette defineres som 


faktorer som normalt krever umiddelbar oppmerksomhet. Konsekvensene og vesentlighet av 


risikoområdene vurderes også – fra lav, middels til høy. Det høyre hjørnet i beredskapsmatrisen 


under blir referert til som beredskapshjørnet. Det er risikoforhold som plasseres her som må 


ivaretas ved utarbeidelse av beredskapsplaner, kort sagt er det disse forholdene 


beredskapsplanene kan bidra til å takle, om de skulle inntreffe.  For risikoforhold som havner i de 


gule feltene skal risikoreduserende tiltak vurderes. Typiske tiltak her er etablering av og øving på 


beredskapsplan.  


 


Figur 8 Beredskapsmatrise for vurdering av risikofaktorer og konsekvenser 


 
Kilde: Nittedalsskolenes ROS-analyser tar utgangspunkt i denne risikomatrisen. Dette eksemplet er hentet fra Nittedal 


ungdomsskoles ROS-analyse for 2016, side 2. 
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Samtlige ti skoler vurderer «ulovlige viljestyrte handlinger» som risikofaktor for sin skole. Hvordan 


skolene vurderer denne risikofaktoren og hvilke alvorlige hendelser de vurderer varierer mellom 


skolene. Kort oppsummert vurderer ungdomsskolene sannsynligheten for og konsekvensen for liv 


og helse ved ulovlige viljestyrte handlinger som større enn barneskolene.  


 


Ungdomsskolene i kommunen vurderer hendelser som defineres som ulovlige viljestyrte handlinger 


som kritiske (røde) og betydelige (gule) risikofaktorer med varierende sannsynlighet, som vi 


oppsummerer i tabellen under.  


 


Tabell 2 Ungdomsskolenes risikovurderinger av ulovlige viljestyrte handlinger 


Ungdomsskolenes risikovurderinger av ulovlige viljestyrte handlinger 


 Hvilke ulovlige 


viljestyrte handlinger 


vurderes? 


Hvordan vurderer  


skolen 


sannsynligheten for:  


Hvordan vurderer 


skolen 


konsekvensen av: 


Hakadal   


Alvorlige skolehendelser  


Mobbing 


Vold 


 


 


Høy 


Middels 


Middels 


 


Kritisk 


Betydelig 


Betydelig 


Nittedal   


Alvorlige skolehendelser  


Mobbing 


Vold 


 


 


Høy 


Middels 


Middels 


 


Kritisk 


Betydelig 


Betydelig 


Li   


Terror –  


sprengladninger  


og skyting  


 


Trusler 


 


 


 


Lav 


Lav 


 


Middels 


 


 


Kritisk 


Betydelig 


 


Betydelig 


 


Kilde: Hakadal, Nittedal og Li skoles ROS-analyser. 


 


I risiko- og sårbarhetsanalyse vurderer Hakadal og Nittedal det som nødvendig å sette inn 


umiddelbare tiltak mot alvorlige skolehendelser. Samtlige ungdomsskoler vurderer behovet for tiltak, 


som beredskapsplan, mot andre viljestyrte ulovlige handlinger.  


 


Barneskolene i kommunen vurderer sannsynligheten for og konsekvensene av ulovlige viljestyrte 


handlinger mer forskjellig. Vi oppsummerer vurderingene skolene har gjort i tabellen under.  
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Tabell 3 Barneskolenes risikovurderinger av ulovlige viljestyrte handlinger 


 Barneskolenes risikovurderinger av ulovlige viljestyrte handlinger 


 Hvilke ulovlige 


viljestyrte 


handlinger 


vurderes? 


Hvordan vurderer  


skolen 


sannsynligheten for:  


Hvordan vurderer 


skolen 


konsekvensen av: 


Slattum  
Alvorlige 
skolehendelser  
Mobbing 
Vold 


 
Høy 


 
Middels 
Middels 


 
Kritisk 


 
Betydelig 
Betydelig 


Ulverud  
Alvorlige 
skolehendelser  
Mobbing 
Vold 


 
Høy 


 
Middels 
Middels 


 
Kritisk 


 
Betydelig 
Betydelig 


Kirkeby  
Alvorlige 
skolehendelser  
Mobbing 
Vold 


 
Høy 


 
Middels 
Middels 


 
Kritisk 


 
Betydelig 
Betydelig 


Sørli  
Alvorlige 
skolehendelser  
Mobbing 
Vold 


 
Middels 


 
Middels 
Middels 


 
Betydelig 


 
Betydelig 
Betydelig 


Holumskogen  
Terror og trusler 
Kidnapping/bortføring 
Mobbing  
Vold 


 
Lav 
Lav 


Middels 
Middels 


 
Ubetydelig 
Ubetydelig 
Betydelig 
Betydelig 


Rotnes* 


 


 
Terror/trusler/desperado 
Barn blir kidnappet 
Barn blir bortført på 
skoleveien 
Trussel fra foreldre 


 
Lav 
Lav 
Lav 


Ikke vurdert 


 
Ubetydelig 
Ubetydelig 
Ubetydelig 
Ikke vurdert 


Hagen*  
Terror/trusler/desperado 
Barn blir kidnappet 
Barn blir bortført på 
skoleveien 


 


 
Lav 
Lav 
Lav 


 


 
Ubetydelig 
Ubetydelig 
Ubetydelig 


 


Kilde: barneskolenes ROS-analyser. *Rotnes og Hagen har vurdert ulovlige viljestyrte handlinger i den overordnede 


matrisen, ikke i matrisen for den enkelte enhet.  


 


Tre av barneskolene i kommunen vurderer den ulovlige viljestyrte handlingen alvorlige 


skolehendelser som en kritisk (rød) risikofaktor for liv og helse. I risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Kilde: skolenes beredskapsplaner. 


Eksempelet hentet fra Beredskapsplan  


for Li skole 2016, s.5. 


 


vurderer altså Slattum, Ulverud og Kirkeby skole det som nødvendig å sette inn umiddelbare tiltak 


mot alvorlige skolehendelser.  


 


Flere av barneskolene i Nittedal vurderer ulovlige viljestyrte handlinger, som alvorlige 


skolehendelser, mobbing og vold som en betydelig (gul) risikofaktor for liv og helse. Her skal 


skolene vurdere behovet for tiltak, som beredskapsplan, mot disse viljestyrte ulovlige handlinger.  


 


To av barneskolene i Nittedal vurderer ulovlige viljestyrte handlinger som en ubetydelig (grønn) 


risikofaktor for liv og helse. Det betyr at ROS-analysen ved disse barneskolene ikke finner det 


nødvendig med risikoreduserende tiltak mot ulovlige viljestyrte handlinger, og at slike tiltak, som 


egen beredskapsplan, kun skal iverksettes hvis det er kostnadseffektivt.  


6.4 Skolenes beredskapsplaner 


Samtlige skoler har en beredskapsplan. Revisjonen blir i intervju opplyst om at den oppdateres årlig. 


Ni av ti beredskapsplaner er datert med dato for siste revisjon, én av skolene mangler dato i sin 


beredskapsplan. Viktigheten av beredskapsplanen og gode rutiner dersom uønskede hendelser 


skulle inntreffe understrekes i alle forordene til planene: 


Dessverre kan vi likevel ikke forhindre at det av og til skjer uønskede hendelser. I slike situasjoner er 


det viktig å ha gode rutiner som er kjent for alle ved skolen. Enten man befinner seg på skolens 


område eller ute på tur, skal man vite hvem som skal kontaktes og hvordan man tilkaller hjelp. Den 


beredskapsplanen som nå er utarbeidet forteller tydelig hvordan man forholder seg hvis det oppstår 


krisesituasjoner (Hagen skole 2016).  


Figur 9 Aksjonskart ved alvorlige ulykker 


Forordene understreker  at 


«beredskapsplanen må 


leses og være kjent for alle 


tilsatte ved skolen» (Kirkeby 


skole 2015). Planene er 


bygget opp etter samme 


mal. Revisjonen får i intervju 


opplyst at en slik mal kan 


være hensiktsmessig og at 


skolene har samarbeidet seg 


imellom om utarbeidelse av 


beredskapsplanene.  


 


Planene inkluderer også et 


aksjonskart for alvorlige 


ulykker etter forordet, som 


vist i figur 3. Aksjonskartet 


tydeliggjør hovedoppgavene 


dersom en alvorlig ulykke 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


BEREDSKAP  Side 32 


 


skulle inntreffe. Kartet kan også leses som en grafisk framstilling av de viktigste oppgavene ved alle 


alvorlige ulykker og hendelser som kan inntreffe på skolen.  


6.4.1 Skolenes kriseledelse ved alvorlige hendelser 


Revisjonen legger til grunn at skolenes beredskapsplaner tydelig skal beskrive hvilke oppgaver 


skolens kriseleder, som oftest rektor, har ved en alvorlig hendelse. Dette gjøres i skolenes 


beredskapsplaner for alvorlige hendelser, som er mer inngående beskrevet under.  


 


Rektorene i Nittedalsskolene har kort oppsummert ansvaret for å varsle inne på skolen. På de fleste 


skolene er dette ansvaret delt med inspektører eller saksbehandlere på rektors kontor. Vi kommer 


tilbake til skolens varslingsrutiner. Rektor har også ansvaret for å kontakte politiet dersom en 


alvorlig trussel eller hendelse skulle inntreffe. Når situasjonen er under kontroll har rektor videre 


ansvaret for å samle skolens beredskapsgruppe, varsle elevers pårørende per telefon, be om hjelp 


fra rådmannen og øvrig støtteapparat. Rektor har også ansvaret for å samle elever, foresatte og 


ansatte til debrifing med hjelp fra krisepsykiatrigruppe og eventuelle andre, og for at skolenes 


beredskapsplaner for dødsfall følges, dersom det blir aktuelt.  


6.4.2 Beskrivelse av aktuelle hendelser 


Revisjonen legger til grunn at skolenes beredskapsplaner bør inneholde beskrivelser av aktuelle 


hendelser. Skolenes beredskapsplaner har jevnt over mer utfyllende beskrivelser for rutiner i 


forbindelse med brann og for dødsfall, sorgarbeid og minnestund enn ved andre aktuelle hendelser, 


hvor beredskapsrutinene er mer kortfattede og skjematiske.  


Skolene har beredskapsrutiner for følgende aktuelle hendelser i tillegg til brann: 


 Ulykker, skader, vold – elever 


 Dødsfall, elever i skoletiden 


 Dødsfall utenom skoletid 


 Alvorlige ulykker utenfor skolen 


 Fare for kidnapping og/eller alvorlige trusler 


 Alvorlige trusler eller hendelser (for eksempel skyteepisode) 


 Ulykker, skader, vold – ansatte 


 Dødsfall, ansatte i skoletiden 


 Dødsfall i elevers nære familie. 


6.4.3 Beredskapsrutiner for alvorlige hendelser 


Samtlige skolers beredskapsplaner inneholder med andre ord rutiner for alvorlige hendelser og 


rutiner for trusler om alvorlige hendelser.  


 


Under vises beredskapsplanene til Li og Slattum skole som eksempler. Som i alle øvrige skolers 


beredskapsplaner dekker planene både alvorlige hendelser og trusler om alvorlige hendelser. Ved 


alle skolene beskriver rutinene beskriver ulike handlinger og hvem som skal gjøre hva dersom en 
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trussel om eller en alvorlig hendelse skulle inntreffe.5 Kort oppsummert skal rektor/rektors kontor 


varsles med en gang en alvorlig hendelse inntreffer, dersom det er mulig. Ansvaret for å varsle 


rektor ligger på den som mottar informasjon om den alvorlige hendelsen.   


 


Planene er svært like de øvrige skolenes beredskapsplaner, med unntak av at rømningsstedene er 


forskjellige og at noen beredskapsplaner legger ansvaret for enkelte handlinger på ledelsen, andre 


på rektor. Li ungdomsskole og Slattum skole er naboskoler, og som i beredskapsplanene til andre 


naboskoler i kommunen er naboskolen oppgitt som stedet ansatte, lærere og elever skal evakuere 


til ved en alvorlig hendelse. 


 


Figur 10 Li skoles beredskapsplan mot alvorlige trusler eller hendelser (eks. skoleskyting) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kilde: Beredskapsplan for Li skole 2016, s 13. 


 


 


 


 


                                                


 


 
5
 Holumskogen skoles beredskapsplan inkluderer også handlingsplan mot vold og mobbing, håndtering av 


meldinger om krenkende ord eller handlinger, elever/foreldres rett til å be om tiltak etter § 9a-3 i 


Opplæringsloven, eksempel på tiltaksplan, kvalitetssikringsskjema for forvaltning av § 9a-3, mobbing – 


forebyggende tiltak, mobbefri skole: elever og foresattes roller og sosial kompetanse - elever. 
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Figur 11 Slattums beredskapsplan mot alvorlige trusler eller hendelser (eks. skoleskyting) 


 
Kilde: Slattum skoles beredskapsplan 2016, s. 13. 


 


Både Li og Slattum har i følge beredskapsplanen et varslingssystem som skal brukes for å varsle 


øvrige ansatte og elever om hendelsen. Dette har ifølge beredskapsplanene også de andre 


Nittedalsskolene. Revisjonen kan ut fra beredskapsplanene lese hvordan den enkelte skoles 


varslingssystem skal brukes ved en alvorlig trussel eller hendelse.  


 


Kommunen opplyser, som nevnt i forrige kapittel, at det har vært fokus på varslingsanlegg på 


skolene. Per i dag har skolene forskjellige telefonsystemer med varierende alder og funksjonalitet, 


og som kommunen og flere lærere bemerker, kan det gjøre bruk av telefonsystemet til varsling ved 


alvorlige hendelser vanskelig på noen skoler.6 I prioritert rekkefølge er kommunen i gang med å 


skifte ut telefonsystemene skole for skole. Nye telefonsystemer var per 22. april 2016 på plass på 


Holumskogen skole, Sørli skole, Slattum skole og på vei på Rotnes skole og Nittedal 


ungdomsskole. Neste skole som er prioritert er Li ungdomsskole.  


 


                                                


 


 
6
 Revisjonen går også ut fra at det er brannvarslingsanlegg på alle skolene. 
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Beredskapsplanene slår også fast at rektor har ansvaret for å varsle politiet. Det understrekes at de 


som er der når det kommer en trussel om eller en alvorlig hendelse finner sted skal opptre rolig og 


unngå å stresse situasjonen.   


6.4.4 Skolenes varslingsplaner 


Revisjonen legger videre til grunn at den enkelte skoles beredskapsplan skal inneholde beskrivelser 


av rutiner for varsling ved alvorlige hendelser. Det gjøres grovt i beredskapsplanen for alvorlige 


hendelser, som vist over. I tillegg inneholder ni av ti7 av Nittedalskolenes beredskapsplaner egne 


varslingsplaner for varsling av foresatte og personalet ved mindre hendelser og ved alvorlige og 


store hendelser. I samtlige beredskapsplaner vises det til at skolen har lister over foresatte 


elektronisk og i en perm, og liste over ansattes nærmeste pårørende. Saksbehandler har ansvaret 


for å oppdatere listene. Beredskapsplanen beskriver også hvor permene befinner seg.  


 


Varslingsrutinene klargjør hvem som har ansvaret ved forskjellige hendelser og hvem som skal 


varsle. Varslingsrutinene ved de forskjellige skolene er ellers like. Ved mindre hendelser har rektor 


ansvaret for at foresatte til de elevene ble påvirket av hendelsen varsles når situasjonen er under 


kontroll, og at andre foresatte varsles etter en vurdering. Det er kontaktlærer eller inspektør som 


skal varsle.  


 


Figur 12 Rutiner for varsling til foresatte 


 
Kilde: Eksempelet er hentet fra Beredskapsplan for Sørli skole, s. 17. Varslingsplanen til foresatte er lik ved de øvrige 


skolene som har varslingsplaner.  


 


Ved alvorlige og store hendelser har rektor ansvar for at det bes om bistand for varsling. Det skal 


utføres av «saksbehandler eller en annen rektor utpeker». Ved alvorlige og store hendelser har 


                                                


 


 
7
 Slattum skoles beredskapsplan inneholder ikke spesifikke varslingsplaner.  
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videre «den som har fått ansvaret» ansvar for at foresatte kontaktes primært via telefon, at det 


eventuelt legges ut informasjon på kommunens eller skolens hjemmeside og at det opprettes 


telefonnummer med innlagt informasjon til den som ringer.  


 


Figur 13 Rutine for varsling av ansattes pårørende 


 
Kilde: Eksempelet er hentet fra Beredskapsplan for Sørli skole, s. 17. Varslingsplanen til ansattes pårørende er lik ved de 


øvrige skolene som har varslingsplaner. 


 


Ved varsling til ansattes pårørende ved mindre hendelser har rektor ansvar for at skolens ledelse 


informerer de som har behov for informasjon så raskt som mulig. Andre ansatte skal informeres 


etter hvert. Inspektør står for utførelsen av denne varslingen. Ved store og alvorlige hendelser har 


rektor ansvar for at det bes om bistand for varsling. Det skal utføres av rektor eller en annen rektor 


utpeker. Pårørende skal primært kontaktes via telefon. Som vi ser i figuren over ligger ansvaret og 


utfører-oppgaven for dette på «den som har fått oppgaven». Med andre ord kan vi ut fra skolenes 


beredskapsplan ikke lese hvem som har ansvaret for en rekke varslingsoppgaver til foresatte og 


ansattes pårørende ved store og alvorlige hendelser.  


6.4.5 Rutiner for evakuering 


I kommens plan for kriseledelse står det at enhetslederne har ansvar for at det foreligger oppdaterte 


evakueringsplaner for eget ansvarsområde (s. 19). Skolenes beredskapsplaner inneholder en mer 


utfyllende rutine for evakuering ved brann enn evakuering ved alvorlige trusler eller hendelser. I 


skolenes beredskapsplaner, som i eksemplene fra Li og Slattum skole, har den som er tilstede 


ansvar for å låse klasserom.  


 


Der det er mulig skal «rommene rømmes ut og vekk fra skolens område» og til et spesifisert sted i 


nærheten. Ansvarspersoner som er tilstede når en alvorlig trussel eller hendelse skulle inntreffe må 


altså vurdere hvilket av disse valgene som er mest hensiktsmessig. Dersom det ikke er mulig å 


rømme ut av rommene, sier beredskapsplanene til alle Nittedalsskolene at elever og lærere skal 


legge seg ned på gulv og bli i rommet til annen beskjed blir gitt, eller de blir hentet ut av skolens 


ledelse eller politiet.  


6.4.6 Når situasjonen er under kontroll 


Beredskapsplanene for alvorlige trusler eller hendelser klargjør også oppgaver og ansvar for hvem 


som skal gjøre hva etter at situasjonen er under kontroll. Først skal skolens beredskapsgruppe 
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samles. Alle skolers beredskapsplaner klargjør hvem som utgjør skolens beredskapsgruppe og/eller 


kriseledelse.8 Ingen av skolens beredskapsplaner klargjør om noen har et selvstendig ansvar for at 


beredskapsgruppa eller kriseledelsen samles. Elevenes pårørende skal så bli varslet per telefon, 


enten av rektor/ledelsen eller elevens kontaktlærer. Rådmannen skal bes om hjelp, også av 


rektor/ledelsen eller kontaktlærer. Rektor har ansvaret for at eventuelt annet støtteapparat, som 


PPT, helsetjenesten, krisepsykiatri, kontaktes og at elever, foresatte og ansatte samles til debrifing 


med hjelp fra krisepsykiatrigruppe, PPT og andre. Dersom noen har blitt drept, har rektor ansvaret 


for at skolenes beredskapsplaner for dødsfall følges. Skolenes beredskapsplaner for alvorlige 


hendelser gjør det klart at det er ordføreren i Nittedal som har ansvaret for eventuell kontakt med 


presse som følge av den alvorlige hendelsen. 


 


Fire rektorer svarer i revisjonens spørreundersøkelse at de ved sin skole har utarbeidet ytterligere 


rutinebeskrivelser for håndtering av ulike typer alvorlige hendelser utover det som er beskrevet i 


beredskapsplanen. En av skolene har utarbeidet en mer utfyllende rutine for kidnapping av barn, en 


annen har utarbeidet en mer detaljert evakueringsplan for alvorlige hendelser som skoleskyting, en 


har en detaljert rutine for å håndtere utagerende elever, og en skole oppgir å ha laget en egen plan 


som heter HMS for elever.  


6.5 Skolenes beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser   


Revisjonen legger til grunn at et risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner alene ikke 


tilstrekkelig for å sikre tilfredsstillende beredskapsarbeid. Ansatte ved skolen må være gjort kjent 


med planer og rutiner for beredskap mot alvorlige hendelser, herunder rutiner for varsling og 


evakuering. Det bør i tillegg gjennomføres øvelser av beredskapsplanen, som også omfatter 


alvorlige hendelser. Det vil bidra til å gjøre beredskapsplanen kjent, og gjøre det mulig identifisere 


styrker og svakheter som gjør det mulig for den enkelte skole og tilpasse sin beredskapsplan til 


lokale forhold. Revisjonen legger også til grunn at skolene bør samarbeide med lokalt politi om 


beredskap mot alvorlige hendelser, slik nasjonale myndigheter anbefaler.  


6.5.1 Planene er kjent for skolens ansatte 


Revisjonen legger altså til grunn at den enkelte skoles rektor har ansvaret for å gjøre skolens 


beredskapsplan kjent for skolens ansatte. Revisjonen har spurt skolenes rektorer om hvordan de 


gjør planen kjent for alle skolens tilsatte. Svarene viser at rektorene har en klar forventning til at 


personalet skal lese planene. Flertallet av rektorene svarer at de går gjennom planene med de 


ansatte på skolens planleggingsdager på høsten, eller i forbindelse med skolestart. Tre rektorer 


svarer at de ansatte leser planen, og må kvittere for å ha lest planen. En rektor svarer at han eller 


hun informerer om planen årlig, og at skolen hvert år «arbeider med en case hvor det henvises til 


beredskapsplanen». To av rektorene oppgir at planen også drøftes, slik en rektor skriver:  


                                                


 


 
8
 Revisjonen går ut fra at beredskapsgruppe og kriseledelse er overlappende begreper i denne sammenheng. 


Noen av skolene bruker også begge begrepene.  
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Planer legges fram for hele personalet minst en gang pr. år. Da går vi gjennom planverket og 


diskuterer planen og forhold rundt planen. Diskusjonen fører til økt bevissthet hos ansatte og at de 


har et aktivt forhold til situasjoner som kan oppstå. 


Revisjonen har spurt de fast ansatte lærerne på skolene i Nittedal om de er kjent med 


beredskapsplanen for sin skole generelt, og for beredskapsplanen for alvorlige hendelser ved sin 


skole spesielt. 86 prosent svarer at de er kjent med beredskapsplanene ved sin skole, mens 14 


prosent svarer at de ikke er det. Noe færre, 78 prosent, svarer at de er kjent med skolens 


beredskapsrutiner for alvorlige hendelser ved sin skole. 22 prosent svarer at de ikke er kjent med 


beredskapsrutinene ved sin skole.  


 


Revisjonen har videre bedt lærerne vurdere i hvilken grad de opplever at skolens beredskapsplaner 


og rutiner er kjent for andre på skolen.9   


 


Figur 14 Lærernes opplevelse av hvorvidt skolens beredskapsrutiner er kjent   


Lærernes opplevelse av hvorvidt skolens beredskapsrutiner er kjent for andre på sin skole  


 
Kilde: Questback Spørreundersøkelse til lærerne i Nittedalsskolen 27.9.2016. N= 196. Svar i prosent. 


 


                                                


 


 
9
 Nærmere 90 prosent av lærerne ved skolene i Nittedal opplever at skolenes beredskapsplan er kjent for 


andre ansatte på skolen. Drøye 85 prosent opplever at rutinene ved alvorlige hendelser er kjent for lærerne 


ved skolen. 
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Svarene, som gjengis i figuren over, viser at de fleste lærerne opplever at skolens beredskapsplan 


generelt er kjent for andre ansatte på skolen, og at skolens rutiner ved alvorlige hendelser er kjent 


for lærerne ved skolen.  


 


Lærernes opplevelse av i hvilken grad elever er kjent med rutiner for evakuering og barrikadering 


ved alvorlige hendelser er mer jevnt fordelt mellom fra i svært liten grad til i svært stor grad. 42 


prosent svarer at disse rutinene i liten eller svært liten grad er kjent for elevene ved sin skole. 33 


prosent svarer at disse rutinene i noen grad er kjent for elevene ved sin skole. 25 prosent opplever 


at disse rutinene i stor eller svært stor grad er kjent for elevene ved sin skole. Det kan reflektere at 


lærerne har ansvaret for forskjellige alderstrinn.  


6.5.2 Rektorer og læreres vurdering av beredskapsplanene 


Revisjonen har også bedt lærerne vurdere noen påstander om beredskapsplanen på sine skoler 


bygger på det de oppfatter som god forståelse av hva de opplever som reelle risikoer mot skolen, 


om beredskapsplanen er tilpasset lokale og særegne forhold ved skolen og om beredskapsplanen 


bidrar til at skolen har betryggende rutiner dersom alvorlige hendelser skulle inntreffe.  


 


Figur 15 Lærenes vurdering av beredskapsplanen ved sin skole 


Lærenes vurdering av beredskapsplanen ved sin skole 


 
Kilde: Questback Spørreundersøkelse til lærerne i Nittedalsskolen 27.9.2016. N= 196. Svar i prosent. 


 


Lærernes svar viser at flertallet er enige i påstandene over, slik det framgår i figuren over. Samtidig 


mener et betydelig antall av lærerne at de verken er enige eller uenige i revisjonens påstander. 


Flertallet av lærerne er enige eller helt enige i at beredskapsplanen ved sin skole bygger på en god 


forståelse av hva de opplever som reelle risikoer mot skolen. Litt over en fjerdedel av lærerne er 
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verken enig eller uenig. Nærmere 20 prosent svarer vet ikke. Bare fire prosent er uenige i 


påstanden.  


 


Nærmere halvparten av lærerne er enige eller helt enige i at beredskapsplanen er tilpasset lokale 


og særegne forhold ved skolen. Svarene gjengis i figuren over. Nesten førti prosent av lærerne er 


verken enig eller uenig i påstanden, og seks prosent er uenig. 15 prosent av lærerne svarer vet 


ikke. Revisjonen har også spurt rektorene i hvilken grad beredskapsplanen er tilpasset lokale og 


særegne forhold ved sin skole. Seks svarer at beredskapsplanen i noen grad er tilpasset lokale og 


særegne forhold ved skolen, mens fire av rektorene svarer at beredskapsplanen i stor grad er 


tilpasset lokale og særegne forhold ved skolen.  


 


Revisjonen har også bedt lærerne vurdere om de synes beredskapsplanen bidrar til betryggende 


rutiner om en alvorlig hendelse skulle inntreffe ved sin skole og om beredskapsplanen gjør at de 


som enkeltlærere føler seg tryggere på hva de skal gjøre i en slik situasjon. Halvparten av lærerne 


er enige eller helt enige i at beredskapsplanen gjør at skolen har betryggende rutiner for å håndtere 


eventuelle alvorlige hendelser. Samtidig svarer en tredjedel av lærerne at de verken er enige eller 


uenige i denne påstanden, og ti prosent svarer vet ikke.  


6.5.3 Beredskapsplanen bidrar til trygghet 


Revisjonen legger som nevnt til grunn at beredskapsplanen skal inneholde rutinebeskrivelser som 


avklarer roller, ansvar og oppgaver ved en alvorlig hendelse og at disse rutinene skal bidra til 


trygghet. Revisjonen har derfor spurt lærerne om de opplever om beredskapsplanene bidrar til at de 


føler seg tryggere på hva de skal gjøre dersom en alvorlig hendelse skulle inntreffe. Halvparten av 


lærerne svarer beredskapsplanen gjør at de føler seg tryggere for hva de skal gjøre dersom en 


alvorlig hendelse skulle inntreffe. Ti prosent svarer vet ikke, og 30 prosent svarer at de verken er 


enige eller uenige i at beredskapsplanen gjør dem tryggere i møte med en eventuell alvorlig 


hendelse. Ti prosent er uenig i påstanden.  


 


En del av tryggheten, kan komme av at beredskapsrutinene også skal bidra til å gjøre det enklere å 


handle rett i en krisesituasjon. Revisjonen har derfor spurt lærerne om de vet hva de skal gjøre 


dersom en alvorlig hendelse er i ferd med å skje, gjennom å vurdere i hvilken grad de er enige i 


følgende påstander:  


 


1. Jeg vet hvem jeg skal varsle dersom jeg oppdager at en alvorlig hendelse er i ferd med å 


skje. 


2. Jeg vet hva jeg skal gjøre dersom elever forteller om trusler om bruk av vold mot skolen. 


3. Jeg kjenner rømningsveiene dersom noe alvorlig skulle skje.  


 


Det store flertallet av lærerne er i stor grad enige i påstandene over, slik som figuren under viser. En 


liten, men betydelig, andel av lærerne oppgir at de i noen grad er enige i påstandene. Et klart fåtall 


av lærerne er i liten grad enig i påstandene. Revisjonen går nærmere inn på lærernes svar under 


figuren. 
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Figur 16 Lærernes opplevelse av om beredskapsrutinene bidrar til trygghet  


Opplever lærerne at beredskapsrutinene bidrar til at de føler trygghet i møte med alvorlige hendelser? 


 
Kilde: Questback Spørreundersøkelse til lærerne i Nittedalsskolen 27.9.2016. N= 196. Svar oppgitt i prosent. Revisjonen 


har slått sammen kategoriene i svært liten grad og i liten grad og i svært stor grad og i stor grad.  


  


Det klare flertallet av lærerne, over 80 prosent, svarer at de i stor grad vet hvem de skal varsle 


dersom de oppdager at en alvorlig hendelse er i ferd med å skje. 2,5 prosent av lærerne er i liten 


grad enige i at de vet hvem de skal varsle. Revisjonen har også spurt lærerne om de vet når de skal 


varsle rektor, noe 95 prosent svarer at de i noen, stor eller svært stor grad vet. 92 prosent av 


lærerne svarer videre at de i noen, stor eller svært stor grad vet når de skal varsle politiet.  


 


I spørreundersøkelsens kommentarfelt understreker flere av lærerne at de ikke vet hvordan, eller at 


det er praktisk vanskelig, å varsle internt på skolen. En av lærerne skriver at skolen ikke har noen 


måter å varsle mellom byggene, slik at «foregår det noe i ett bygg, er det ingen måter å varsle de 


andre». En annen lærer skriver at det ikke er interntelefoner i klasserommene, bare en interntelefon 


i hver paviljong. En lærer på en annen skole skriver at det ikke er noe calling-anlegg eller telefoner 


på en skole med flere bygninger: «skal man melde noe til ledelsen i administrasjonsbygget, er det 


via egen mobiltelefon eller så må man låne av elevene». 


 


Videre svarer et klart flertall av lærere, 77 prosent, at de i stor grad vet hva de skal gjøre dersom 


elever forteller om trusler om bruk av vold mot skolen. 2 prosent vet i liten grad hva de skal gjøre i 


en slik situasjon. Et klart flertall av lærerne svarer videre at de, i varierende grad, synes 


beredskapsrutinene gjør det enklere å varsle om elever som fremmer trusler om voldsbruk på 


skolen. Nærmere 90 prosent av lærerne svarer at de i stor grad kjenner rømningsveiene om noe 
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alvorlig skulle skje. Samtidig svarer i underkant av ti prosent at de i noen grad kjenner 


rømningsveiene. I kommentarfeltet understreker samtidig flere av lærerne at de savner hjelp til å 


vurdere hvor man bør evakuere dersom det skulle oppstå truende situasjoner.  


6.6 Øver skolene? 


Revisjonen legger til grunn at rektor har ansvaret for at skolene gjennomfører beredskapsøvelser 


som omfatter alvorlige hendelser. Revisjonen har derfor spurt rektorene om skolen i løpet av de 


siste tre skoleårene har hatt beredskapsøvelser om omfatter alvorlige hendelser. Seks av ti rektorer 


svarer nei. Tre10 av ti rektorer har gjennomført beredskapsøvelser som omfatter alvorlige hendelser 


med ledelsen, og én rektor svarer at han eller hun har gjennomført beredskapsøvelser som omfatter 


alvorlige hendelser med ledelsen og lærerne. Ingen rektorer har gjennomført beredskapsøvelser 


med ledelsen, lærere og elever.  


 


En måte å gjennomføre beredskapsøvelser på er såkalte skrivebords-undersøkelser hvor en går 


gjennom og diskuterer hvordan ansatte skal opptre dersom en alvorlig situasjon oppstår. I 


dagligtalen kan det være vanskelig å tenke at en drøfting, gjennomgang eller diskusjon også kan 


regnes som en øvelse. Revisjonen spurte derfor rektorene om de har gjennomført slike 


skrivebordsøvelser de siste tre skoleår. Det svarer seks av ti rektorer svarer at de har gjort, fire av ti 


svarer nei. En av rektorene som per juni 2016 ikke hadde gjennomført øvelser svarte at de 


planlegger en slik øvelse i forbindelse med planleggingsdagene i august. En annen rektor beskriver 


hvorfor de ikke har gjennomført øvelser, samtidig som han eller hun forklarer at de på skolen har 


drøftet hva som må gjøres ved en alvorlig hendelse:   


Vi har snakket om hva vi skal gjøre ved alvorlige hendelser ut fra det som står i beredskapsplanen, 


men vi har ikke tenkt at vi skal konkret øve siden vi har en bygningsmasse som er lett å evakuere. 


Men vi er glade for at vi nå skal få et telefonsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle rom samlet.  


Oppsummert svarer under halvparten av rektorene å ha gjennomført beredskapsøvelser som 


omfatter alvorlige hendelser. Flertallet som har gjennomført slike øvelser, har gjort det med skolens 


ledelse. Samtidig opplyser over halvparten av rektorene å ha gjennomført skrivebordsøvelser.   


 


Revisjonen har også spurt de fast ansatte lærerne på skolene i Nittedal om deres skole 


gjennomfører regelmessige beredskapsøvelser på alvorlige hendelser som involverer lærere. 


Nesten 80 prosent av lærerne svarer nei. I underkant av ti prosent av lærerne svarer at det ved sin 


skole regelmessig gjennomføres beredskapsøvelser på alvorlige hendelser som involverer lærerne. 


Samtidig svarer over halvparten av lærerne at de har deltatt på beredskapsøvelser. 31 prosent 


svarer nei. I spørreundersøkelsens kommentarfelt understreker flere av lærerne at de ønsker 


beredskapsøvelser på alvorlige hendelser. En av lærerne skriver: 
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 To av disse tre er ungdomsskoler. 
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Det er ikke ofte at vi tenker på farer eller trusler som kan hende på en skole, men en praktisk øvelse 


og tanke rundt hva vi hadde gjort ved en alvorlig hendelse gjør oss mer forberedt om dette skulle 


skje.  


Flere av lærerne skriver at de ikke ønsker å skremme elevene unødig med å øve på situasjoner 


som omfatter alvorlige trusler mot skolen. Samtidig understreker lærerne at de synes det burde 


øves med skolens ansatte:  


(…) Imidlertid bør det avholdes simulerte øvelser med personalet, uten elever, for at de voksne skal 


bli skikket til å håndtere alvorlige hendelser.  


6.7 Skolene samarbeider med politiet 


Revisjonen legger som nevnt til grunn at skolene bør samarbeide med lokalt politi om beredskap 


mot alvorlige hendelser. I intervju får kommunen opplyst at samarbeidet mellom kommunen, 


skolene og politiet i Nittedal er godt.  


 


Åtte rektorer sier at de samarbeider med politiet når det gjelder beredskap. Seks av rektorene har 


opprettet kanaler for kommunikasjon mellom skole og politi og tre av rektorene har en fast 


kontaktperson i politiet. Ingen av rektorene gjennomfører felles øvelser med politiet, men én rektor 


svarer at de har felles møter med politiet hvor skolens beredskap har vært tema, én har hatt felles 


møter om forebygging av alvorlige hendelser og en rektor sier politiet har vært involvert i 


utarbeidelsen av skolens beredskapsplan.   


 


Rektorene ved ungdomsskolene oppgir å samarbeider mer med politiet enn barneskolene, og 


samarbeidet mellom ungdomsskolene og politiet dreier seg i større grad om beredskapsarbeid og 


beredskap mot alvorlige hendelser.  


6.8 Er skolene forberedt på å takle alvorlige hendelser?  


Det er i prinsippet vanskelig å vurdere beredskapen mot alvorlige hendelser før de inntreffer. 


Kapittel 4 viser at rektorer og lærere i stor grad har erfaringer med alvorlige hendelser av varierende 


alvorlighetsgrad på sine skoler, og da særlig enkeltepisoder med vold og trusler om bruk av vold.  


 


Revisjonen har i sine spørreundersøkelser også bedt rektorer og lærere i Nittedalsskolen om å 


vurdere hvor godt forberedt de synes sin skole er til å takle alvorlige hendelser, også hendelser som 


er mer alvorlig, men samtidig mindre sannsynlig og som de i liten grad har erfaring med. 


 


Rektorene og lærerne ble bedt om å svare med utgangspunkt i seks scenarioer; elever som tar med 


våpen på skolen, bombetrusler publisert på nett, skoleskyting, elever holdes som gissel, foreldre 


som truer med vold mot skolen og en ansatt som utfører vold mot elever. Svarene er fremstilt i 


figurene 7 og 8 under. 


 


Fire av ti rektorer vurderer at sin skole er dårlig forberedt om en elev tar med seg våpen på skolen. 


Seks av rektorene vurderer at sin skole er nokså godt og godt forberedt på en slik situasjon. To 
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rektorer vurderer at de er dårlig forberedt om en elev publiserer en bombetrussel mot skolen på 


sosiale medier. Seks av rektorene vurderer å være nokså godt forberedt, og to at skolen er godt 


forberedt dersom det kommer en bombetrussel.  


 


Dersom en skoleskyting skulle inntreffe, sier ni rektorer at skolen er dårlig eller svært dårlig 


forberedt. Én rektor vurderer sin skole som nokså godt forberedt på en slik situasjon. Åtte av 


rektorene vurderer sin skole som dårlig eller svært dårlig forberedt dersom elever blir holdt som 


gissel. To vurderer sin skole som nokså godt eller godt forberedt til å takle en slik situasjon.  


 


Figur 17 Rektorenes vurdering av hvor godt forberedt skolen er til å takle alvorlige hendelser 


I hvilken grad er skolen forberedt til å takle alvorlige hendelser? Rektorenes vurderinger. 


 
Kilde: Questback Spørreundersøkelse til rektorene i Nittedal. N=10. Svar i hele tall.  


 


Flertallet vurderer videre skolen som nokså godt og godt forberedt dersom foreldre truer med å 


utøve vold mot skolen. Ni av rektorene opplever at de er nokså godt, godt og svært godt forberedt til 


å takle at en ansatt uøver vold mot elever.  


 


Samlet viser rektorenes tilbakemeldinger at de opplever at skolene i større grad er godt forberedt på 


å takle alvorlige hendelser hvor en ansatt utfører vold mot en eller flere elever enn de andre 


scenarioene. 


 


Lærernes vurderinger av de samme scenarioene sammenfaller delvis med rektorenes vurderinger. 


71 prosent av lærerne vurderer at skolen er middels, godt og svært godt forberedt på å takle at en 


ansatt utfører vold mot en eller flere elever.  
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Lærerne vurderer at skolen er best forberedt på å håndtere en situasjon der en elev utøver vold mot 


andre elever eller ansatte. 91 prosent av lærerne vurderer at skolen er middels, godt og svært godt 


forberedt på dette.  


 


 


Figur 18 Lærernes vurdering av hvor godt forberedt skolen er til å takle alvorlige hendelser 


I hvilken grad er skolen forberedt til å takle alvorlige hendelser? Lærernes vurderinger. 


 
Kilde: Questback Spørreundersøkelse til lærerne i Nittedalsskolen 27.9.2016. N= 196. Svar i prosent. 


 


I motsetning til rektorene oppgir lærerne i større grad at det er situasjoner som skolen er dårlig eller 


svært dårlig forberedt på å håndtere. 58 prosent av lærerne oppgir at skolen er dårlig eller svært 


dårlig forberedt hvis en person begynner å skyte inne i skolebygningen mens undervisning pågår. 


Over halvparten av lærerne (55 %) vurderer også skolene som dårlig eller svært dårlig forberedt på 


en eventuell gisselsituasjon. 


 


6.9 Forbedringsområder 


Revisjonen har også bedt rektorene og lærerne vurdere hva de mener skal til for å forbedre skolens 


beredskapsarbeid, særlig beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser.  


 


Rektorene trekker fram behov for flere øvelser og å arbeide med caser og scenarioer, hjelp til å 


legge opp øvelser slik at de blir hensiktsmessige og å gjennomføre evaluering av eksisterende 
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rutiner i etterkant av øvelsene. En rektor trekker fram behov for å øve for å kunne øke personalets 


bevissthet rundt alvorlige hendelser.  Flere trekker også fram behov for bedre kommunikasjon 


mellom skolebyggene. Noen rektorer mener også at skolen har behov for å gjøre bedre risiko- og 


sårbarhetsanalyser, muligens med ekstern bistand. En rektor ser behovet for erfaringsdeling mellom 


skoler og kommuner hvor det jobbes godt med beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser.  


 


Lærerne etterspør tydeligere rutiner, at de på skolen regelmessig diskuterer risikoer, at elever får et 


fast sted å henvende seg om de hører om trusler eller planer om voldsbruk, at arbeid mot mobbing 


øker, mer øvelser på beredskapsplanen og mer forebyggende arbeid.  


 


6.10 Revisjonens vurderinger 


Rektor har ansvaret for at skolen har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser og for at skolen 


utarbeider beredskapsplaner. Det er foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeidet 


beredskapsplaner ved samtlige grunnskoler i Nittedal. Disse er utformet med utgangspunkt i like 


maler. Risikoen for alvorlige hendelser inngår i skolenes risiko- og sårbarhetsanalyser og i skolenes 


beredskapsplaner. Beredskapsplanene inneholder også beskrivelser av kriseledelsens ansvar og 


oppgaver og rutiner for varsling ved alvorlige hendelser. ROS-analysene og beredskapsplanene 


relativt kortfattede og skjematiske. Revisjonen vurderer dette som et godt utgangspunkt for 


beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser ved skolene.  


 


Det er skoleledelsen på den enkelte skole som skal sørge for at alle ansatte er sikkerhetsbevisste, 


har kunnskap om risikosituasjoner og at ansatte har fått opplæring i interne sikkerhetsrutiner. 


Undersøkelsen viser at de ansatte på skolene årlig skal bli gjort kjent med beredskapsplaner og 


skolens rutiner for alvorlige hendelser, herunder rutiner for varsling og evakuering. Undersøkelsen 


viser at skolene har varierende praksis for hvordan de ansatte gjøres kjent med planene, og i 


hvilken grad planer og rutiner for alvorlige hendelser blir gått gjennom og drøftet med skolens 


tilsatte.  


 


Planene og rutinene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å sikre tilstrekkelig beredskap mot alvorlige 


hendelser. De må også være gjort kjent på skolene. På noen av skolene blir planene årlig gått 


gjennom i plenum, og de forskjellige hendelsene planen omhandler blir diskutert med de ansatte. 


Andre skoler har en årlig, individuell gjennomlesning av planen. Revisjonen vurderer at det må være 


et minimum for å sikre at ansatte er kjent med skolens beredskapsplaner generelt og rutiner for 


beredskap mot alvorlige hendelser spesielt.  


 


Revisjonen vurderer øvelser som den mest betryggende måten å sikre at den enkelte skole har et 


tilfredsstillende beredskapsarbeid mot alvorlige hendelser. Målretta gjennomganger av 


beredskapsplanene kan også bidra til å fjerne ulogiske og dårlige løsninger ved at planene 


revideres. Skolene bør altså gjennomføre øvelser av beredskapsplanen, og øvelsene bør også 


omfatte alvorlige hendelser. Undersøkelsen viser at skolene i Nittedal i liten grad gjennomfører slike 


øvelser, og at de som gjennomføres i hovedsak involverer skolens ledelse. Som undersøkelsen 


viser etterspør lærerne i Nittedalsskolen mer øving på alvorlige hendelser.  
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Revisjonen legger til grunn at å øve på, og også det å drøfte og gå gjennom, alle elementene i en 


beredskap kan bidra til at lærere i større grad gjøres i stand til å takle uforutsette alvorlige 


hendelser. Øvelser kan bidra til å unngår panikk og misforståelser om en alvorlig hendelse skulle 


inntreffe. Det kan minimere negative konsekvenser og berge ansatte og elevers liv og helse 


(Utdanningsdirektoratet 2008).  


 


Det er opp til den enkelte skole å vurdere behovet for å gjennomføre slike øvelser med elever. 


Undersøkelsen viser at ingen av skolene til nå har gjennomført slike øvelser med skolens elever. 


Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre beredskapsøvelser på alvorlige hendelser dersom 


skolen vurderer sannsynligheten for dem som høy eller middels og konsekvensene for liv og helse 


som kritiske eller betydelige, slik som flere av skolene i Nittedal gjør. Revisjonen finner at slike 


øvelser må være alderstilpasset for å unngå unødvendig frykt blant elevene. 


 


Skolene bør også samarbeide med lokalt politi om beredskap mot alvorlige hendelser. 


Undersøkelsen viser et flertall, men ikke alle skolene i Nittedal samarbeider med politiet når det 


gjelder beredskap. Revisjonen ser positivt på at samarbeidet mellom skole og politi oppleves som 


godt.  
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VEDLEGG 1 SPØRREUNDERSØKELSE TIL REKTORENE 


I NITTEDAL 


 
 


Spørreundersøkelse til rektorer i 


Nittedal  


 
Romerike revisjon IKS har fått i oppdrag fra kontrollutvalget i Nittedal kommune å 


gjennomføre en forvaltningsrevisjon hvor temaet er beredskap i skolen. 


Med denne spørreundersøkelsen ønsker revisjonen å få svar på hvilke erfaringer du som 


rektor har med alvorlige hendelser og beredskapsarbeidet på din skole. 


Med alvorlige hendelser mener vi en tilsiktet hendelse der våpen eller en annen form for 


vold brukes eller trues med å tas i bruk (Utdanningsdirektoratet 2015). En alvorlig 


hendelse er med andre ord en viljestyrt ulovlig voldshandling, eller en trussel om det. 


Begrepet rommer hendelser som skoleskyting, gisselsituasjoner, trusler om vold og 


bombetrusler fremmet mot skolen, skolens elever og skolens ansatte. 


Undersøkelsen omfatter spørsmål om blant annet skolens risikoanalyser og 


beredskapsplaner, samt rutiner for alvorlige hendelser og samarbeid med politiet og 


skoleeier. 


 


 


1) * Ved hvilken skole er du rektor? 


Velg alternativ             


 


Alvorlige hendelser 
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Vi deg først om å svare på noen spørsmål om hvilke eventuelle erfaringer du som rektor har med 
alvorlige hendelser ved din skole. 


2) * Har følgende alvorlige hendelse funnet sted ved din skole mens du har vært rektor? 


 
Ja Nei 


Trusler om bruk av vold   


Situasjoner hvor elever har tatt med våpen   


Elever, ansatte eller foreldre har utøvd vold   


Eventuelt andre hendelser du anser som alvorlige   


 


 
3) * Kan du beskrive situasjonen(e) og hvordan de(n) ble håndtert? Vennligst gi en utfyllende 
beskrivelse. 


 


 


 


Risikovurderinger 


Revisjonen har mottatt skolenes risiko- og sårbarhetsvurderinger. Under ber vi deg svare på noen 
spørsmål om risikovurderingene som er gjort ved din skole. 


4) * Hvem, foruten rektor, har vært involvert i utarbeidelsen av den nåværende risiko- og 
sårbarhetsanalysen? 


 
 
 
5) * Hvilke alvorlige hendelser anser du i størst grad å utgjøre en risiko ved din skole? 
Vennligst begrunn svaret. 


 
 
 


Beredskapsplaner 


Revisjonen har mottatt beredskapsplanene til samtlige barne- og ungdomsskoler i Nittedal. Under 
følger noen spørsmål om beredskapsplanen ved din skole. 


6) * Har skolen hatt en beredskapsplan før utarbeidelsen av nåværende beredskapsplan? 


 Ja 
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 Nei 


 
7) * Hvem har vært involvert i utarbeidelsen av skolens gjeldende beredskapsplan, foruten 
rektor? 


 
8) * Er planverket godkjent av skoleeier, altså kommunen? 


 Ja 


 Nei 


 
I forordet til mange av skolenes beredskapsplaner understrekes viktigheten av at planen leses og er 
kjent for alle tilsatte ved skolen. 
 
9) * På hvilken måte er planen gjort kjent for de tilsatte ved skolen der du er rektor? Vennligst 
svar utfyllende. 


 
 
10) * Under ber vi deg svare på noen spørsmål om beredskapsplanene ved din skole. Vi ber 


deg svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. 


 


1. 


Svært 


liten 


grad 


2. Liten 


grad 


3. Noen 


grad 


4. Stor 


grad 


5. 


Svært 


stor 


grad 


I hvilken grad opplever du at Utdanningsdirektoratets veileder «Alvorlige 


hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner» er benyttet i 


utarbeidelse av beredskapsplanen ved din skole? 
     


I hvilken grad opplever du at beredskapsplanen er tilpasset lokale og 


særegne forhold ved skolen?      


 


Rutiner for alvorlige hendelser 


Revisjonen undersøker også hvilke rutiner skolen har for alvorlige hendelser, særlig de som er 


nedfelt i skolens beredskapsplan. Det kan også være at det på din skole finnes ytterligere rutiner 


for hva skoleledelse, lærere og elever skal gjøre om en alvorlig hendelse skulle inntreffe, utover det 


som er nedfelt i beredskapsplanen. 
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11) * Har skolen utarbeidet egne rutinebeskrivelser for håndtering av ulike typer alvorlige 


hendelser utover det som er beskrevet i beredskapsplanen? 


 Ja 


 Nei 


 Vet ikke 


 


12) * Dersom skolen har utarbeidet egne rutinebeskrivelser utover det som står i 


beredskapsplanen, beskriv dem utfyllende her. 


 


 


 


Øvelser 


Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet anbefaler i sin veileder om alvorlige hendelser fra 


2015 at skolene gjennomfører tilpassede beredskapsøvelser med ansatte i sin virksomhet.  


Vi ber deg derfor svare på noen spørsmål på om din skole gjennomfører beredskapsøvelser. 


13) * Har skolen hatt beredskapsøvelse i løpet av de siste tre skoleårene som omfatter 


alvorlige hendelser? 


 Ja, med ledelsen 


 Ja, med ledelsen og lærere 


 Ja, med ledelsen, lærere og elever 


 Nei 


 


En måte å gjennomføre beredskapsøvelser på er såkalte skrivebordsøvelser hvor en går gjennom 


og diskuterer hvordan ansatte skal opptre dersom en alvorlig situasjon oppstår. 


14) * Har din skole gjennomført slike skrivebordsundersøkelser de tre siste skoleårene? 


 Ja 


 Nei 
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15) * Dersom din skole ikke har gjennomført øvelser når det gjelder alvorlige hendelser de 


siste tre skoleårene, har skolen planer om å gjennomføre slike øvelser?  


 


 
 
 


Samarbeid med politiet 


Det blir anbefalt at skolen i sitt beredskapsarbeid samarbeider med politiet. 


16) * Hvordan samarbeider skolen med politiet når det gjelder beredskap? Her kan du velge 
flere alternativer. 


 Gjennomfører felles øvelser  Har felles møter hvor skolens beredskap er tema  Har 


felles møter hvor forebygging av alvorlige hendelser er tema  Har vært involvert i 


utarbeidelsen av skolens beredskapsplan  Vi har opprettet kanaler for kommunikasjon 


mellom skole og politi  Vi har en fast kontaktperson i politiet  Vi samarbeider ikke med 


politiet  Annet  


 
 
 


Skoleeiers oppfølging 


Skoleeier, altså kommunen, har et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap 
i kommunen, herunder et ansvar for å legge til rette for og følge opp beredskapsarbeidet 
ved skolene. 


Under følger noen spørsmål om skoleeiers oppfølging av skolens beredskapsarbeid, med 
fokus på beredskap mot alvorlige hendelser. 


 


 


 


17) * I hvilken grad opplever du at skoleeier legger til rette for at skolen skal kunne håndtere 
alvorlige hendelser gjennom: 


 
1. Svært 
liten grad 


2. Liten 
grad 


3. Middels 
grad 


4. Stor 
grad 


5. Svært 
stor grad 


Å gi skolene nødvendig informasjon om skolens ansvar for 
beredskap      


Å gi skolene nødvendig opplæring i beredskapsarbeid 
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Å gi skolene tilgang på nødvendige ressurser for å ivareta 
sitt ansvar for beredskap      


 
18) * I hvilken grad opplever du at skoleeier etterspør informasjon om skolens 
beredskapsarbeid for alvorlige hendelser? 


 1. I svært liten grad 


 2. I liten grad 


 3. I noen grad 


 4. I stor grad 


 5. I svært stor grad 


 
19) * I hvilken grad er beredskap mot alvorlige hendelser tema i regelmessige møter mellom 
skoleeier og skoleledelse? 


 1. I svært liten grad 


 2. I liten grad 


 3. I noen grad 


 4. I stor grad 


 5. I svært stor grad 


 Annet  


 


20) Dersom du har kommentarer til hvordan Nittedal kommune ellers legger til rette for at 
skolene skal kunne håndtere alvorlige hendelser, kan du skrive dem her. 


 
 
 
 
 


Under ber vi deg vurdere i hvilken grad du mener din skole er forberedt på å takle ulike 
alvorlige hendelser. 


21) * Hvor godt eller dårlig forberedt opplever du at din skole vil være til å håndtere 
følgende scenarier? Vi ber deg tallfeste svaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært dårlig 
og 5 er svært godt. 


 
1. Svært 


dårlig 2. Dårlig 
3. Nokså 


godt 4. Godt 
5. Svært 


godt 
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En elev tar med våpen på skolen 
     


En elev har publisert en bombetrussel mot skolen på 
sosiale medier      


En person begynner å skyte rundt seg inne i 
skolebygningen mens undervisning pågår      


Elever holdes som gissel 
     


Foreldre truer om å utøve vold mot skolen 
     


En ansatt utfører vold mot en eller flere elever 
     


 


22) Hva mener du eventuelt skal til for å forbedre beredskapsarbeidet mot alvorlige 
hendelser ved din skole? 


 
 


23) Dersom du har noen kommentarer til spørreundersøkelsen, eller om det er noe du 
ønsker å fortelle oss om beredskapsarbeidet ved din skole, kan du skrive det i 
kommentarfeltet under. 


 
 
  
  
   


Det var undersøkelsens siste spørsmål. Vi takker for at du har tatt deg tid til å svare. Dine svar er 


viktige for vår undersøkelse av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet ved grunnskolene i 


Nittedal, med særlig fokus på beredskap for alvorlige tilsiktede hendelser. 
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VEDLEGG 2 SPØRREUNDERSØKELSE TIL FAST 


ANSATTE  LÆRERE I GRUNNSKOLEN I NITTEDAL 


 


Spørreundersøkelse til lærerne i 


Nittedal 


Romerike revisjon IKS har fått i oppdrag fra kontrollutvalget i Nittedal kommune å 


gjennomføre en forvaltningsrevisjon hvor temaet er samfunnssikkerhet og beredskap i 


skolen. 


Med denne spørreundersøkelsen ønsker revisjonen å få svar på hvilke erfaringer du som 


lærer har med alvorlige hendelser og beredskapsarbeidet på din skole. 


Med alvorlige hendelser mener vi en tilsiktet hendelse der våpen eller en annen form for 


vold brukes eller trues med å tas i bruk (Utdanningsdirektoratet 2015). Det er med andre 


ord en viljestyrt ulovlig voldshandling, eller en trussel om det. Begrepet rommer hendelser 


som skoleskyting, gisselsituasjoner, trusler om vold og bombetrusler fremmet mot skolen, 


skolens elever og skolens ansatte. 


Vi vil derfor spørre om hvilke erfaringer du har med alvorlige hendelser på skolen hvor du er 


ansatt, om din kjennskap til skolens beredskapsplaner og rutiner for alvorlige hendelser, og 


om de gjør at du som lærer føler deg bedre beredt til å takle alvorlige hendelser dersom de 


skulle inntreffe.   


Dine svar vil være anonyme. Vi vil be deg svare på hvilken skole du er ansatt ved. Det er 


for å sammenligne eventuelle variasjoner i lærernes erfaringer og oppfatninger mellom 


skolene. 


Din identitet vil holdes skjult. 


Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 


 


 


1) Ved hvilken skole er jobber du som lærer? 


Holumskogen 


Ulverud 



http://www.questback.com/no/sikkerhetserklaering
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Hagen 


Sørli 


Slattum 


Rotnes 


Kirkeby 


Hakadal 


Nittedal 


Li 


 


2) * Hvor forberedt opplever du at din skole er til å takle følgende alvorlige hendelser? 


 
1. Svært 


dårlig 2. Dårlig 
3. 


Middels 4. Godt 
5. Svært 


godt 


En elev tar med våpen på skolen 
     


En elev utøver vold mot medelever eller ansatte 
     


En elev har publisert en bombetrussel mot skolen på 
sosiale medier      


En person begynner å skyte rundt seg inne i 
skolebygningen mens undervisning pågår      


En eller flere foreldre holder elver som gissel 
     


En ansatt utfører vold mot en eller flere elever 
     


 


 


Alvorlige hendelser 


Alvorlige hendelser er tilsiktede hendelser der våpen eller en annen form for vold brukes eller trues 


med å tas i bruk. 


Under ber vi deg svare på noen spørsmål om din erfaring med alvorlige hendelser som lærer. 


 
3) * Har du opplevd følgende scenarioer av alvorlige hendelser mens du har jobbet som lærer 
i Nittedal? 


 
Ja Nei 


Trusler om bruk av vold   


Elever har tatt med våpen på skolen   


Elever, lærere eller foreldre har brukt vold på skolen   
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Ja Nei 


Eventuelt andre alvorlige hendelser   
 


4) * I hvilken grad opplevde du at situasjonen ble håndtert på en betryggende måte? 


1. I svært liten grad 


2. I liten grad 


3. I noen grad 


4. I stor grad 


5. I svært stor grad 


Annet 


 


5) * Hvor stor opplever du at risikoen for følgende alvorlige hendelser er ved din skole? 


 
1. Svært 


liten 2. Liten 
3. 


Middels 4. Stor 
5. Svært 


stor Annet 


Trussel om bruk av vold mot 
navngitte personer ved skolen        


Elev tar med våpen på skolen        


Elev utøver vold        


Lærer utøver vold mot elever        


Skoleskyting        
 


 


Beredskapsplan 


Alle skoler skal gjøre risikovurderinger, herunder av risikoen for alvorlige hendelser. På bakgrunn 


av risikovurderingene skal skolene utforme beredskapsplaner for å klargjøre hvem som skal gjøre 


hva når uønskede hendelser, herunder alvorlige tilsiktede hendelser, inntreffer. 


  


6) * Under ber vi deg svare på tre spørsmål om risikovurderinger og beredskapsplanen ved 
din skole. 


 
Ja Nei 


Er du kjent med risikovurderingene som er gjort ved din skole?   


Er du kjent med beredskapsplanen for din skole?   


Er du kjent med beredskapsrutinene for alvorlige hendelser ved din skole?   
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7) * I hvilken grad opplever du at skolens beredskapsplan og rutiner er kjent for andre ved 
skolen. Svar på en skala fra 1 til fem hvor 1 er i svært liten grad og 5 er svært stor grad. 


 


1. Svært 
liten 
grad 


2. Liten 
grad 


3. Noen 
grad 


4. Stor 
grad 


5. Svært 
stor 
grad 


Skolens beredskapsplan er kjent for de ansatte på 
skolen?      


Rutinene ved alvorlige hendelser er kjent for lærerne 
ved skolen?      


Rutinene for evakuering/barrikadering ved alvorlige 
hendelser er kjent for elevene ved skolen?      


 


8) * Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om skolens beredskapsplan og rutiner 
for alvorlige hendelser. Vi ber deg svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er 
helt enig. 


 
1. Helt 
uenig 2. Uenig 


3. Verken 
enig eller 


uenig 4. Enig 
5. Helt 
enig Vet ikke 


Beredskapsplanen er bygger på en god 
forståelse av reelle risikoer mot skolen       


Beredskapsplanen er tilpasset lokale og 
særegne forhold ved vår skole       


Beredskapsplanen gjør at skolen har 
betryggende rutiner for å håndtere 
eventuelle alvorlige hendelser 


      


Beredskapsplanen gjør at jeg føler meg 
tryggere på hva jeg skal gjøre dersom en 
alvorlig hendelse skulle inntreffe 


      


 


 


Rutiner 


Skolens beredskapsplan skal inneholde rutinebeskrivelser som avklarer roller, ansvar og 


oppgaver ved en alvorlig hendelse.  


Slike rutiner skal bidra til trygghet og til å gjøre det enklere å handle rett i en krisesituasjon. 


  


9) * I hvilken grad du opplever at skolens beredskapsplan og beredskapsrutiner bidrar til at 
du som lærer føler deg trygg i møte med en eventuell alvorlig hendelse? Vi ber deg svare på 
en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. 


 
1. I svært 
liten grad 


2. I liten 
grad 


3. I noen 
grad 


4. I stor 
grad 


5. I svært 
stor grad 


Jeg vet hvem jeg skal varsle dersom jeg oppdager at 
en alvorlig hendelse er i ferd med å skje      


Jeg vet hva jeg skal gjøre dersom elever forteller om 
trusler om bruk av vold mot skolen      
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1. I svært 
liten grad 


2. I liten 
grad 


3. I noen 
grad 


4. I stor 
grad 


5. I svært 
stor grad 


Jeg kjenner rømningsveiene hvis noe alvorlig skulle 
skje      


Beredskapsrutinene gjør det enklere å varsle om 
elever fremmer trusler om voldsbruk på skolen      


Jeg vet når jeg skal varsle rektor      


Jeg vet når jeg skal varsle politiet      
 


Øvelser 


Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet anbefaler i sin veileder om alvorlige hendelser fra 2015 


at skolene gjennomfører tilpassede beredskapsøvelser med ansatte i sin virksomhet. 


Her spør vi om skolen har gjennomganger og øvelser på hvordan man skal opptrå i alvorlige 


hendelser, for eksempel om man oppdager eller mottar en trussel om vold eller om en reell 


voldssituasjon er i ferd med å utspille seg. Beredskapsøvelsene kan også gå spesifikt på varsling og 


evakuering ved alvorlige hendelser. Vi spør altså ikke om skolen gjennomfører brannøvelser. 


 


10) * Gjennomfører din skole regelmessige beredskapsøvelser på alvorlige hendelser som involverer 


lærerne? 


Ja 


Nei 


Annet 


 


11) * Har du deltatt på slike øvelser? 


Ja 


Nei 


Annet 


 


12) * Hva mener du skal til for å forbedre skolens beredskapsarbeid, særlig 


beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser? Her kan du krysse av på flere alternativer. 


Tydeligere rutiner 


At vi diskuterer risikoene regelmessig på skolen 


At elever får et fast sted å henvende seg om de hører om trusler eller planer om voldsbruk 


Økt arbeid mot mobbing 
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Øvelser på beredskapsplanen 


Mer forebyggende arbeid 


Annet 


 


13) Dersom du har noen kommentarer til spørreundersøkelsen, eller om det er noe du ønsker 


å fortelle oss om beredskapsarbeidet ved din skole, kan du skrive det i kommentarfeltet 


under. 


 
 


 


Det var undersøkelsens siste spørsmål. Vi takker for at du har tatt deg tid til å svare. Dine svar er 


viktige for revisjonens undersøkelse av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet ved barne- og 


ungdomsskolene i Nittedal, med fokus på alvorlige tilsiktede hendelser. 
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VEDLEGG 3 RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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Kontrollutvalget i  


Nittedal kommune 


 


 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til  


Nittedal Eiendom KF 


Innledning 


I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor 


for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger 


kontrollutvalget, jf. merknader til nevnte bestemmelse. 


  


I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 


avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet 


og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige 


revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 


 


Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 


Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 


Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 


kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes 


nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller 


tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes  


 


a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold 


b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller 


personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 


c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person son nevnt 


under bokstav a. 


 


Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 


revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som 


revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, 


medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 


 


Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i regnskapsforskriften § 13. 


 


 Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller 


fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar 


i ved siden av revisoroppdraget. 


 


 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 


fylkeskommunen deltar i. 
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 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 


vedkommende interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 


på annen måte er egnet til å svekker tilliten til den som foretar revisjon. 


 


I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 


§ 14:  


 


 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 


eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 


 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. 


kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 


 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 


skattesaker etter domstolloven. 


 


Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 


 


Pkt.1: 


Ansettelsesforhold 


Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 


Romerike Revisjon IKS. 


 


Pkt.2: Medlem i 


styrende organer 


Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet 


som Nittedal Eiendom KF deltar i. 


 


Pkt. 3: Delta eller 


inneha funksjoner i 


annen virksomhet, 


som kan føre til 


interessekonflikt eller 


svekket tillit 


 


Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet 


som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som 


revisor.  


 


Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Nittedal 


Eiendom KF som har betydning for uavhengighet og objektivitet. 


 


Pkt. 5: Rådgivnings- 


eller andre tjenester 


som er egnet til å 


påvirke revisors 


habilitet 


Før slike tjenester utføres, foretas en vurdering av rådgivningens eller 


tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. 


Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste 


kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor 


ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.  


 


Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 


veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike 


veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder 


opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.   


 


Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor 


Nittedal Eiendom KF som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 


 


Pkt. 6: Tjenester 


under foretakets egne 


ledelses- og 


Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Nittedal Eiendom KF som 


hører inn under foretakets egne ledelses- og kontrolloppgaver. 
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kontrolloppgaver 


 


 


Pkt. 7: Opptre som 


fullmektig for den 


revisjonspliktige 


Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Nittedal Eiendom KF. 


 


 


Pkt. 8: Andre 


særegne forhold 


 


Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å 


svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet. 


 


 


 


 


 


Jessheim, 14. november 2016 


Romerike Revisjon IKS 


 


 


 


Camilla Eide 


oppdragsansvarlig revisor  


Regnskapsrevisjon 


 


 


 








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


21. januar 
Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse Nittedal kommune – opplegg og fremdrift  


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 


 Diskusjonsnotat fra revisjonen om forvaltningsrevisjonsprosjektet – 


beredskap. 


 Eierskapskontroll - Miljøhuset Gnisten AS  


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


1. mars 
Kl. 18:00 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder og vesentlighet. 


 Endelig rapport - Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


 Prosjektplan - Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: 


skole 


7. april 
Kl. 18:00 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder 


 Habilitet i kontrollutvalget  


12. mai 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 + foretaket. 


 Utkast til overordnet analyse forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 – 2. 


gangs behandling 


16. juni 


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem 


 Referatsak: Sak om viltnemda – endelig vedtak 


 Orientering fra rådmannen – artikkel i Varingen om flyktninger 


 Referatsak: Kontrollutvalget fikk utdelt rapport fra Datatilsynets tilsyn 
i Nittedal kommune    


06. oktober  Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 - utkast 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 







 


Møte Saker 


Kl. 18:00  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017  


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 


 Rapportering fra RRI på ressurser 


24. november  


Avlyst 


  


8. desember 


Kl. 17:00 


 Virksomhetsbesøk Skytta bo- og servicesenter (kl. 17:00) 


 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt – samfunnssikkerhet og 


beredskap på virksomhetsnivå: skole 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017  


 Notat fra revisjon om rådmannens nyansettelser – ref. sak 37/16 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 – endelig 


 Eierskapskontroll – Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 


regnskapsrevisjon 


 Revisjonsnotat om utlysning av stillinger 


2017  Virksomhetsbesøk Døli pleie- og omsorgssenter 


 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt- selvkost 


 Orientering om innkjøpsordningen i Nittedal kommune 


(innkjøpskoordinator) - statistikk på kontrakter, omsetning mv. 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 


 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 


Annet  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – følges vedtak opp 


 








 


 


  
Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 


årsplan. Planen angir hovedmålene for 


kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 


strategi for hvordan utvalget ønsker å 


ivareta oppgavene sine. Planen 


inneholder også en oversikt over de 


områder som er prioritert og hvilke 


kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 


fokus. 


Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i Nittedal 


kommune 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 


på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen 


medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det 


lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å 


bidra til at kommunen når de mål som er satt. 


 


Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 


forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
I samspillet mellom kommunestyret og 


kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i 


stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, 


administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 


en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 


sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 


 


Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale 


forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. Dette innebærer å 


iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt 


påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. Kontrollutvalget har ikke myndighet 


til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske 


prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 


 


I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 


fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 


kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene 


er planlagt behandlet.  


 


Kontrollutvalget i Nittedal 
Kontrollutvalget i Nittedal består av 5 medlemmer.  


 
 


Leder: John-Ivar Rygge (H)           Varamedlem: Mette Tønder (H) 


Nestleder: Berit Hvidsten (Ap)      Varamedlem: Ranveig Klonteig (Ap) 


Medlem: Ole Erik Yrvin (Ap)        Varamedlem: Arvid Ruus (Ap) 


Medlem: Gunvor A. Olsen (Ap)    Varamedlem: Leif-Åge Sørlie (V) 


Medlem: Øistein Lid (Frp)             Varamedlem: Stein Tore Madsen (Frp) 


Møteplan 2017 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2017: 


Torsdag 26. januar  


Torsdag 2. mars  


Torsdag 18. mai  


Torsdag 15. juni  


Torsdag 28. september  


Torsdag 5. oktober 


Torsdag 23. november  


Kontrollutvalget starter sine møter kl. 18:00, og møtene holdes i Nittedal rådhus.   
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Kontrollutvalgets hovedfokus i 2017 
 


Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer 


fra administrasjonen – det tas fortløpende stilling til dette.   


 


Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 


kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  


 


Kontrollutvalget vil følge opp kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget. For å 


bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 


med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring viser at 


virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 


etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 


følgende virksomhetsbesøk i 2017: 


o x 


o x 
 


Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 


Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer.      


 


Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all hovedsak 


dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  


 


Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  


 


I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 


revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, 


med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  


 


Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er 


merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.    


 


 


Forvaltningsrevisjoner 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2017 - 


2020. Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er 


mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.   


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 


 Prosjektstyring/prosjektoppfølging/rapportering i forbindelse med 


investeringsprosjekter 
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 Integrering av flykninger 


 IKT 


 Spesialpedagogisk hjelp/tiltak i barnehage og skole 


 Barnevernet 


 Skoleeierrollen 


 Ivaretakelse av elever med atferdsvansker og/eller andre vansker 


 Tidlig innsats, forebygging og rehabilitering – helse og omsorgssektoren 


 Barn og unge - nedsatt funksjonsevne og psykisk helse 


 Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse  


 


Kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt – innenfor området 


byggesaksbehandling, gebyrfastsettelse (selvkost), fra Romerike Revisjon IKS. Dette 


prosjektet behandles i 2017.    


 


Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre 


områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon 


konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 


forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.   


 


Kontrollutvalget bestiller et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt høsten 2017.   


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  


 


Selskapskontroller 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 2017 - 2020. 


Planen er baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroller. Den 


overordnede analysen skal gi svar på hvilke selskaper det er mest vesentlig for 


kontrollutvalget å undersøke.  


 


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 


 Romerike Krisesenter IKS  


 Norasondegruppen AS 


 Strandveien 1 AS  


 Romerike Avfallsforedling IKS 


 


De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt 


et felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de 


største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 


eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles 


resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak Q1 2017 som oppsummerer alle 


utvalgenes prioriterte kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføring.  


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 







5 
 


 


Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 


kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at 


kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil behandle denne 


saken i sitt september møte 2017.  


 


I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 


sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 


kommunestyret.   


 


Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 


Kontrollutvalgsforskriften § 4. Kontrollutvalget vil få en sak i 2017 om hvordan påseansvaret 


best kan ivaretas. 


 


Følgende rapporter fra Romerike Revisjon IKS er et ledd i arbeidet med å påse at 


revisjonsordningen er forsvarlig: 


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet (sept.). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (jan/feb). 


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015/2016 (sept/nov.).  


 


Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 


kontrollutvalgsmøte. 


 


Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret når det er viktig at dette blir 


holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 


 


Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 behandles i det første møtet i 2017, og oversendes 


deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 


samlede aktiviteter. Årsplan for 2018 behandles i siste møte i 2017. Rapportene sendes 


kommunestyret til orientering.  


 


Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 


budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 


kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2017.  


 


Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 


holdes i regi av sekretariatet. Nittedal kontrollutvalg deltar på dette. 


 


Kontrollutvalgslederne på Romerike har også opprettet en egen møteplass. I siste møte ble 


blant annet plan for selskapskontroll diskutert, og dette vil bli fulgt opp gjennom dette 
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kollegiet i januar 2017.      


 


Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som 


berører kontrollutvalget blir behandlet.  


 


Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og 


tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  


 


 


 


 


Nittedal 08.12.2016  


 


 


 


John Ivar Rygge  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 



http://www.rokus.no/






Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 


Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


21.1.16 1/16 Referater  Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


21.1.16 2/16 Overordnet analyse Nittedal 
kommune - opplegg og 
fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og fremdriftsplanen for 
overordnet analyse.  


2. Kontrollutvalget tar informasjon fra 
rådmannen til orientering  


 


     


21.1.16 3/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan 
for Nittedal kommune til orientering. 


     


21.1.16 4/16 Eierskapskontroll - Miljøhuset 
Gnisten AS 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 


 Kommunestyret tar rapporten til 
orientering og ber om at rapportens 
anbefalinger blir fulgt opp. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
29.03.16, sak 
27/16. 


   


21.1.16 5/16 Diskusjonsnotat for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
- beredskap 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området Samfunnssikkerhet og 
beredskap på virksomhetsnivå: skole, fra 
Romerike Revisjon IKS. Basert på 
diskusjonen i møtet ber kontrollutvalget 
revisjonen om å legge frem en 


Romerike 
Revisjon 


 Prosjektplan 
behandles i 
møte 1.3 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


prosjektplan for prosjektet. 
Prosjektplanen behandles i møtet den 
1.3.2016. 


21.1.16  6/16  Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


21.1.16  7/16  Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) 


1. Kontrollutvalget bestiller en 
forundersøkelse fra revisjonen som 
tar sikte på å avklare de tre 
beskrevne problemstillingene.  


2. Eventuelle forhold som ikke lar seg 
avklare i forundersøkelsen skal 
kvitteres ut i en prosjektplan. 
Kontrollutvalget vil ta stilling til denne 
planen og vurdere om man ønsker å 
gå videre med en mer inngående 
undersøkelse.  


3. Forundersøkelsen og eventuell 
prosjektplan leveres innenfor 
rammen av 75 til 100 timer og leveres 
til behandling i april 2016.  


  


Romerike 
Revisjon 


 Behandles 
1. mars 


  


21.1.16  8/16  Årlig orientering om 
kommunens behandling av 
tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse om varslingssaker 2015 til 
orientering. 


     


21.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte 
årsplanen for 2016, med de endringer 
som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
29.2.16, sak 
11/16. 


   







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


årsplan for 2016 til orientering. 


21.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 
vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 til orientering. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
29.2.16, sak 
10/16. 


   


21.1.16 11/16 Eventuelt Kontrollutvalget tar revisjonens rapport 
til kontrollutvalget i Nittedal pr 
31.12.2015 til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge 
fram rapport fra Datatilsynets tilsyn når 
den er tilgjengelig. 


  Sekretær 
legger frem 
rapport fra 
Datatilsynet 
når den er 
tilgjengelig. 


 


        


1.3.16 12/16 Forundersøkelse for 
kontrollutvalgene - 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) - pengestøtte, 
prosjektmidler og habilitet 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
konklusjon etter gjennomføring av 
forundersøkelsen til orientering, og finner 
ikke grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. 


     


1.3.16 13/16 Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
- Samfunnssikkerhet og 
beredskap på 
virksomhetsnivå: skole 


1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Samfunnssikkerhet og beredskap på 
virksomhetsnivå - grunnskoler, med 
følgende problemstillinger: 
1) På hvilken måte har kommunen 


integrert risikoen for alvorlige 
hendelser på grunnskolene i sine 
overordnede beredskapsplaner- 
og rutiner? 


Romerike 
Revisjon 


 Behandles i 
november 
møtet 2016. 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


2) Følger kommunen opp og legger 
til rette for at skolene har 
beredskap for håndtering av 
alvorlige hendelser? 


3) Hvordan er de enkelte skolenes 
overordnede planer og rutiner for 
å kunne håndtere alvorlige 
hendelser? 


4) Har de enkelte skolene et 
tilfredsstillende 
beredskapsarbeid? 


2. Forvaltningsrevisjonsrapporten 
leveres til november møtet 2016, og 
gjennomføres innenfor en ramme på 
450 timer.  


1.3.16 14/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


1.3.16 15/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig presentasjon 


Saken tas til foreløpig orientering.      


1.3.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


1.3.16 17/16 Eventuelt       


        


7.4.16 18/16 Orientering fra Ordfører - 
innspill til overordnet analyse 
2017 - 2020 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


7.4.16 19/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


7.4.16 20/16 Overordnet analyse 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner opplegget og 
fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse for selskapskontroll. 


     


7.4.16 21/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


7.4.16 22/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


7.4.16 23/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


12.5.16 24/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Nittedal kommunes 
årsregnskap for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal 
kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx.16, sak 
xx/xx. 


   


12.5.16 25/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Nittedal-eiendom KF 
årsregnskap for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal-
Eiendom KF årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx.16, sak 
xx/xx. 


   


12.5.16 26/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


12.5.16 27/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og ber sekretær om å 
oppdatere overordnet analyse basert på 
innspill i møtet. 


     


12.5.16 28/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


12.5.16 29/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


16.6.16 30/16 Orientering ved rådmannen Saken tas til orientering.      


16.6.16 31/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


16.6.16 32/16 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 
kontrollutvalgets risiko- og 
vesentlighetsvurdering 


Overordnet analyse 2017-2020 for 
kontrollutvalget i Nittedal vedtas, med de 
endringer som fremkom i møtet. 


     


16.6.16 33/16 Referater På bakgrunn av referatsak nr. 3 så finner 
ikke kontrollutvalget grunn til å gå videre 
med saken angående Viltnemda. For 
øvrig tas referatene til orientering. 


     


16.6.16 34/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


6.10.16 35/16 Uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon 


Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurderinger tas til orientering. 


     


6.10.16 36/16 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 


Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-


2020 vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet 


til å foreta endringer i planen. 


Kommunestyret    


6.10.16 37/16 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området byggesaksbehandling, 
gebyrfastsettelse (selvkost) fra Romerike 
Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om 
å legge frem en prosjektplan, basert på 
diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i 
sitt neste møte den 8.12.2016. 


Romerike 
Revisjon 


   







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


6.10.16 38/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


1. Kontrollutvalget tar rapportering fra 
Romerike Revisjon til orientering. 


2. Kontrollutvalget tar rapport for 
revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 


     


6.10.16 39/16 Overordnet analyse og plan 
for selskapskontroll 2017- 
2020 - utkast 


Utvalgets innspill innarbeides i planen, 
som legges frem for vedtak i neste møte. 


  8. desember   


6.10.16 40/16 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 


1. Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for 
Nittedal kommune vedtas, og 
oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen 
for 2017. 


(tabell er ikke tatt inn her) 
2. Forslaget følger formannskapets 


innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for Nittedal 
kommune 2017. 


3. Særutskrift av kommunestyrets 
behandling, med spesifisering av 
bevilgede beløp for kontroll- og 
tilsynsarbeidet, sendes 
kontrollutvalget til orientering. 


4. Kontrollutvalget merker seg og ser 
med bekymring på at det er en 
nedgang i budsjettet for revisjonens 
ramme for 2017. Dette vil påvirke 
resurser for nødvendig kontroll og 
tilsyn. Kontrollutvalget forutsetter at 


Nittedal 
kommune 


    







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


budsjettet i planperioden økes fra 
dagens nivå. 


 


6.10.16 41/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


6.10.16 42/16 Eventuelt 1. Kontrollutvalget avlyser møtet den 
24. November, og flytter møtet den 
16 desember til 8. desember kl. 
17:00. 


2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å 
undersøke om rådmannens utlysning 
av 3 stillinger som planfaglige 
medarbeidere er i tråd med 
kommunestyrets budsjettvedtak (jfr. 
protokolltilførsel i formannskaps sak 
R-notater 3/16 – nye 
Nittedal). Det bes om at saken 
besvares i et notat til 
kontrollutvalgets møte den 8. 
desember 2016. 


Romerike 
Revisjon 


 8. desember   


        


8.12.16 43/16       


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        
 







