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Saker til behandling 

12/16 Orientering fra rådmannen i forbindelse med plan for 
forvaltningsrevisjon og overordnet analyse 2017 – 2020  

Arkivsak-dok. 16/00001-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 08.03.2016 12/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet

analyse.
2. Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til orientering

Vedlegg: 
1. Skriftlig innspill fra rådmannen om kommunens risikoområder
2. Strategidokument 2015
3. Utvalgte KOSTRA-tall (deles ut i møtet)

Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisor. 

Det er viktig at kontrollutvalg kommer tidlig i gang med arbeidet med overordnet 
risiko- og vesentlig- hetsanalyse. Dette gjør utvalget raskt kjent med den kommunale 
forvaltningen og hvilke utfordringer kommunen står overfor. Dessuten har utvalget en 
tidsfrist på dette arbeidet i og med at både plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av 2016. I denne 
saken konsentrerer vi oss om forvaltningsrevisjon. 

Det stilles få krav til hvordan overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse skal 
gjennomføres, og analysene utføres på ulike måter. Det er imidlertid vanlig å bygge 
på en analyse av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng er 
faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 
andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risikovurderingen er 
sammensatt av to elementer:  
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 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer  

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer  
 
Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.  
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere skjønnsmessig 
hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens målsettinger. Med 
vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det negative inntreffer. En 
trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen og som med 
liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. Vesentlighet kan vurderes ut 
fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, brukerperspektivet, 
medarbeiderperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet.  
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom områder i 
kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik. 
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 
  
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap.  
 
Vi legger opp til at analysen skal bygge på et bredt grunnlag av kilder slik som for 
eksempel:  

 KOSTRA-data (Statistikk kommunen rapporterer til SSB) og andre kilder.  

 Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).  

 Orientering og innspill fra rådmannen.  

 Innspill fra revisor.  

 Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen.  

 Kommunale plan- og strategidokumenter.  
 
Sekretariatet har mottatt innspill fra revisor. 
 
I hvilken grad politiske ledere skal involveres er et spørsmål kontrollutvalget må ta 
stilling til. Dette kan gjøres ved å invitere ordfører til å gi sine innspill på risikoområder 
i kontrollutvalgsmøte. Andre måter å få innspill på kan være at sekretariatet har møte 
med gruppelederne eller at utvalgsmedlemmene sørger for å innhente innspill fra 
sine respektive grupper. 
 
Den overordnede analysen må tydelig angi hva som er de mest vesentlige 
risikoområdene i kommunen, og skal presenteres i et dokument som kontrollutvalget 
vil benytte aktivt i kontrollarbeidet. 
 
En helthetlig plan for kontrollarbeidet 
Analysen vil munne ut i en helthetlig plan for kontrollutvalgets arbeid, hvor en plan for 
valg av bestilling av forvaltningsrevisjon inngår. I planen skal det fremgå hvilke 
prosjekter kontrollutvalget ønsker å bestille, gjerne med en beskrivelse av hva som vil 
være i fokus ved gjennomføring av det enkelte prosjekt. Det bør også fremgå enten av 
planen eller av vedtaket i kommunestyret om kontrollutvalget har mandat til å endre 
planen underveis i perioden. 
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Prosess og fremdrift 
 

Mars Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

April Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder? 

Mai Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet.  

Juni Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig utkast til 
overordnet analyse.  

September Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

November Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret.  
 
 
I dette møtet  
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en presentasjon av Sørum kommune. 
Kontrollutvalget er nyvalgt, og har behov for en generell presentasjon på et overordnet 
nivå av kommunen, sektorene, tjenesteproduksjon og – kvalitet.  
I tillegg har utvalget bedt om at det legges vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter.  
Rådmannens har lagt ved strategidokument 2015 som grunnlag for møtet (vedlegg 2). 
Dokumentet gir en god oversikt over kommunens utfordringsbilde, og det er forventet 
mindre justeringer i forbindelse med revidering av dokumentet våren 2016. I tillegg er det 
vedlagt en presentasjon fra rådmannen som blir presentert i møtet (vedlegg 1).  
 
I tillegg legger sekretariatet frem utvalgte KOSTRA-tall i møtet.   
 
Det legges opp til at kontrollutvalget bearbeider informasjonen fra dette møtet i 
april/mai/juni møtene (se kapittel om prosess og fremdrift). 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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13/16 Forundersøkelse for kontrollutvalgene - Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) - pengestøtte, prosjektmidler og habilitet 

Arkivsak-dok. 15/00169-4 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 08.03.2016 13/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og finner ikke grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. 

Vedlegg:  
Forundersøkelse for kontrollutvalgene – Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 
– pengestøtte, prosjektmidler og habilitet

Saksframstilling: 
I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) – organisering og virksomhetsstyring, ble det gjennomført et arbeidsmøte for 
lederne av kontrollutvalgene i SNR-kommunene den 25.8.15. Møtet var et initiativ fra 
kontrollutvalget i Sørum, og møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal 
legge frem en sak om mulig felles undersøkelse om forhold omtalt i pressen. De 
forhold som ønskes belyst er forhold som er fremkommet i pressen, herunder: 

 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia

 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke kjente
tilbruken av 2 mill. kroner

 Påstand om rolleblanding

Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum bestilte en felles 
forundersøkelse av de tre overnevnte forhold. Sørum kontrollutvalg behandlet denne 
saken i møte 01.12.15, sak 49/2015. 

Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 

 Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på
åavklare de tre beskrevne problemstillingene.

 Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres
uti en prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere
omman ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.

 Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til
100 timer og leveres til behandling senest 5. april 2016.

Revisjonen er nå ferdig med forundersøkelsen og legger frem deres rapport i denne 
saken.  
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Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler med 
enkelte personer.  
 
Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år tilbake i 
tid, noe som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens undersøkelse. En 
utfordring i denne forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for regnskapsinformasjon 
og banktransaksjoner er 10 år. Revisjonen har hentet informasjon fra 
granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig informasjon fra regnskapet for 
SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har de gjennomført samtaler med nøkkelpersoner 
som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 
 
Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som RRI 
leverte til styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned på det 
enkelte prosjekt som det ble bevilget penger til både før og etter 2011.  
 
Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming.  
 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til føringer 
som kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne saken.  
 
Revisjonens konklusjonen etter gjennomføring av forundersøkelsen  
 
Etter revisjonens oppfatning er de tre problemstillingene besvart på en tilfredsstillende 
måte og det synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med nærmere 
undersøkelser. Med bakgrunn i denne konklusjonen er det derfor ikke utarbeidet noe 
forslag til en prosjektplan for mer inngående undersøkelser av forholdene. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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14/16 Revisjonsundersøkelse - lovligheten vedrørende 
kommunestyrets vedtak i sak 150/15 - Sennerud barnehage 
 
Arkivsak-dok. 15/00169-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 08.03.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Vedlegg:  
Revisjonsnotat vedrørende kommunestyrets vedtak i sak 150/15 - Sennerud 
barnehage (ettersendes 02.03.2016). 
 
 

Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøte den 19.1.16, sak 11/16 ble det stilt spørsmål om lovligheten 
vedrørende kommunestyrets vedtak i sak 150/15 - Sennerud barnehage.  
 
Kommunestyrets vedtak i sak 150/15: 
Rådmannen bes snarest å sette i gang en prosess for privat utbygging på Sennerud 
barnehage. Barnehagen skal privatiseres. Rådmannen bes sikre de ansatte på en 
best mulig måte, så langt det er praktisk mulig. Barnehagen skal utvides til ca. 120 
plasser. 
 
Kontrollutvalget har bedt Romerike Revisjon IKS vurdere om kommunestyrets vedtak 
er fattet i henhold til gjeldende lover og regler.  
 
Notatet fra revisjonen ettersendes 02.03.2016.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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15/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00167-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 08.03.2016 15/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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16/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00005-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 08.03.2016 16/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016.
2. Oversikt over saker til behandling 2016.
3. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen – skolens arbeid med elevenes psykososiale 

miljø. Sørum kommune – Sørum skole

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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17/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00006-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 08.03.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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Sammendrag 


 


Tema og formål 


 


Tema for Fylkesmannens tilsyn med Sørum kommune er ”Skolens arbeid med elevenes 


psykososiale miljø”, jf. opplæringsloven kapittel 9a. Tilsynet følger hovedsakelig det samme 


oppsettet som tidligere felles nasjonale tilsyn i perioden 2010 – 2013.  


 


Det rettslige utgangspunktet for tilsynet er delt inn i tre hovedkategorier: 


 


 Forebyggende arbeid og internkontroll - § 9a-4 og § 9a-3 første ledd. 


 Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre og tredje ledd. 


 Brukermedvirkning (skolens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og 


utvalg) - § 9a-5 og § 9a-6, samt § 11-1 og § 11-1a. 


 


Det overordnede målet med tilsynet er å rette fokus mot og styrke arbeidet med det 


psykososiale miljøet ved skolen, og skolens evne til å forebygge og håndtere krenkende 


atferd. Gjennom kontroll med om skolen følger lovkravene på dette området, skal eventuell 


lovstridig praksis avdekkes. Gjennom pålegg om endring skal slike forhold rettes opp.  


 


 


 Gjennomføring 


 


Tilsynet ble åpnet gjennom brev 23.01.2015. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i 


denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering, som 


vi ba om i tilsynsvarselet, samt opplysninger fra intervju. 


 


Det ble gjennomført stedlig tilsyn 28.04.2015. Dagen ble innledet med et åpningsmøte før 


Fylkesmannen avholdt intervjuer med rektor, ansatte, foreldre og elever, se kapittel 2.3 i 


rapporten.  


 


Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Sørum kommune og Sørum skole 28.05.2015, 


og Fylkesmannen avholdt sluttmøte 04.06.2015. Sørum kommune/Sørum skole fikk frist 


11.06.2015 til å uttale seg om innholdet i den foreløpige rapporten.  


 


Fylkesmannen har innen fristen mottatt tilbakemelding fra Sørum kommune der de ikke 


hadde noen innspill eller kommentarer til den foreløpige rapporten.  


 


 


 Avdekkede lovbrudd 


 


Det fremgår av punkt 6 i rapporten hvilke pålegg som er aktuelle å vedta etter utløp av 


rettefristen. 


 


 


Status på rapporten og veien videre 


 


Sørum kommune har frist til 16.10.2015 for å gi tilbakemelding til Fylkesmannen om at de 


ulovlige forholdene som er konstatert i denne rapporten er rettet, jf. kapittel 6. Kommunen 


skal da erklære at lovbruddene er rettet og kort gjøre rede for hvordan dette er gjort. 
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1 Innledning  


Fylkesmannen har i perioden fra 23.01.2015 til dags dato gjennomført tilsyn med ”Skolens 


arbeid med elevenes psykososiale miljø” i Sørum kommune - Sørum skole.   


 


I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under 


tilsynet. Fristen er 16.10.2015. 


 


Dersom lovbruddene ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta 


pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. 


 


 


2 Om tilsynet med Sørum kommune – Sørum skole 


2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  


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


kommuneloven kap. 10 a. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn, 


jf. kommuneloven § 60 b. 


 


Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med 


forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, 


etterprøvbarhet og effektivitet. 


 


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


dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i 


medhold av denne, som er brutt. 


 


 


2.2 Tema for tilsynet  


Det har i perioden 2010 – 2013 blitt gjennomført felles nasjonalt tilsyn med temaet skolenes 


arbeid med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a. Tilsynet med Sørum 


kommune følger det samme oppsettet som tidligere felles nasjonale tilsyn.  


 


Det rettslige utgangspunktet for tilsynet er delt inn i tre hovedkategorier: 


 


 Forebyggende arbeid og internkontroll - § 9a-4 og § 9a-3 første ledd. 


 Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre og tredje ledd. 


 Brukermedvirkning (skolens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og 


utvalg) - § 9a-5 og § 9a-6, samt § 11-1 og § 11-1a. 


 
Opplæringsloven § 13-10 om forsvarlig system og § 9a-4 om internkontroll 


 


Det er ikke ført særskilt tilsyn med opplæringsloven § 13-10 andre ledd i dette tilsynet. 


Opplæringsloven § 13-10 andre ledd er en overordnet regel som pålegger skoleeier å ha et 


forsvarlig system for oppfølgning av alle lovkrav. I tidligere tilsyn har det vært stort fokus på 


internkontrollsystemet til kommunene. I dette tilsynet er det internkontrollen ved Sørum 


skole vedrørende elevenes psykososiale miljø, som er kontrollert. Kravet til internkontroll i 


forbindelse med dette er særskilt regulert i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd.  
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Kommunens ansvar 


 


Selv om opplæringsloven legger ansvaret på skoleledelsen for den daglige gjennomføringen 


og etterlevelsen av de kontrollerte reglene, er det kommunen som har det overordnede 


ansvaret. Det er kommunen som skoleeier som må sørge for at skoleledelsen ved hver 


enkelt skole oppfyller kravene og pliktene i loven, og at de tilbyr de tjenester og aktiviteter 


som loven omhandler. 


 


Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt psykososialt miljø skjer på skolen. Det er 


skoleledelsen og de ansatte som i det daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen 


som skoleeier er likevel øverste ansvarlige for at pliktene i kapittel 9a blir oppfylt. Dette 


innebærer at selv om det i tilsynet har vært undersøkt handlinger som skjer i skolen, så er 


det kommunen som er ansvarlig for oppfyllelse av elevenes rettigheter, og som derfor er 


adressat for eventuelle pålegg om retting i samsvar med kommuneloven § 60d. 


 
Formålet med tilsynet 


 


Det overordnede målet med tilsynet er å rette fokus mot og styrke arbeidet med det 


psykososiale miljøet ved skolen, og skolens evne til å forebygge og håndtere krenkende 


atferd. Gjennom kontroll med om skolen følger lovkravene på dette området, skal eventuell 


lovstridig praksis avdekkes. Gjennom pålegg om endring skal slike forhold rettes opp.  


 


Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av 


formålsparagrafen i opplæringsloven § 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til mistrivsel 


blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbytte.  


 


Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller 


negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. 


 


Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 


positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv. Skolen er 


stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og 


inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. 


 
De overordnede formål med tilsynet er å:  


 


 sikre at skoleeier og skoleleder driver et aktivt og forebyggende arbeid for å sikre 


elevene et godt psykososialt miljø 


 sikre at skoleeier og skoleleder sørger for at de tilsatte på en tilfredsstillende måte 


håndterer krenkende atferd som de får kunnskap eller mistanke om 


 sikre at skoleeier og skoleleder sørger for at elever, foreldre, råd og utvalg blir 


involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet 


 


2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  


Tilsyn med Sørum kommune ble åpnet gjennom brev 23.01.2015. Kommunen er blitt pålagt 


å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.  


 


Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder 


rektors egenvurdering, og opplysninger fra intervju. 


 


Dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Se vedlegg 1. 


 


Det ble gjennomført stedlig tilsyn 28.04.2015. 
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Det ble avholdt intervjuer med: 


 


Anne Marit Bråten Rektor, Sørum skole 


Anne Ingvild Korsvold 


Josephine Arvidsson Østli 


Linda Bjerke 


Kontaktlærere 


Brit Hertzenberg 


Liv Kristiansen 
Assistenter 


Turi Anett Hoel 


Kjersti Dølerud 


Anette Carnarius Elseth 


Foreldrerepresentanter fra FAU, 


SU og SMU 


 


I tillegg avholdt Fylkesmannen intervju med fire elever som representerte elevrådet, SU og 


SMU ved Sørum skole. 


 


2.4 Om tilsynsrapporten  


Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av ulovlig forhold avdekket under tilsyn, 


jf. kommuneloven § 60 d.  


 


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


etterleves, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne 


tilsynsrapporten.  


 


Frist for retting er 16.10.2015. 


 


Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 


om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne 


påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 


 


Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skoleeier og 


skolen. Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på det 


temaet som er valgt. 
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3. Forebyggende arbeid og internkontroll 


 


For å oppnå et godt psykososialt miljø er det en nødvendig forutsetning at det blir utført et 


forebyggende arbeid som skal forhindre uønsket/krenkende atferd. Dette innebærer at 


skoleledelsen må ha en ”føre – var” holdning til eventuelle situasjoner og utfordringer som 


kan oppstå i skolehverdagen, og som kan ha negativ innvirkning på elevenes skolemiljø. 


 


 


3.1 Rettslig krav  


Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med det forebyggende arbeidet ved skolen 


finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd. Skoleledelsen og skoleeier skal 


arbeide forebyggende for å forhindre at uønsket atferd oppstår. Det forebyggende arbeidet 


skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig.  


 


Reglene presiserer plikten skolen har til å sikre at elevenes rett etter § 9a-1 blir oppfylt. 


De rettslige kravene var vedlagt tilsynsvarselet, og på åpningsmøtet informerte 


Fylkesmannen nærmere om hva de innebærer.  


De rettslige kravene er også omtalt i vedlegg 2 til denne rapporten. Det vises også til 


rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om elevenes rett til et godt psykososialt miljø.1 


 


 


3.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger 


 


Har skolen definert hva de anser som krenkende atferd? 


 


Skolen må vise til en felles prosess som har ledet frem til og/eller bearbeidet en felles 


forståelse/definisjon av hva skolen anser som krenkende atferd. Prosessen må inkludere 


hele personalet, både lærere, assistenter og øvrige ansatte. Det er ikke tilstrekkelig med 


kun trinnvise/avdelingsvise prosesser; da kan skolen få flere og ulike definisjoner. Den 


enkelte skole må derfor ha nedfelt skriftlig hva de anser som krenkende atferd. Dette 


gjelder både elevenes atferd overfor hverandre og de voksnes atferd overfor elevene. 


 


Hva skolen anser som krenkende atferd, må ses i sammenheng med de ansattes plikt til å 


undersøke, varsle og eventuelt gripe inn (handlingsplikten), og at de ansatte må ha en felles 


forståelse av hva de skal varsle skoleledelsen om. 


 


Skolens ordensreglement er et viktig redskap for å oppfylle elevenes rett til et godt 


psykososialt miljø. Det følger av opplæringsloven § 2-9 at kommunen skal gi forskrifter om 


ordensreglement for den enkelte grunnskole. Reglementet skal blant annet inneholde regler om 


atferd. En felles forståelse av krenkende atferd vil ha betydning for forutsigbarhet og 


likebehandling for elevene ved eventuelle sanksjoner for brudd på ordensreglementet.  


 


Det fremgår av rektors egenvurdering at Sørum skole er PALS-skole. PALS er en 


skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og 


mestre atferdsproblemer i skolen. Det legges vekt på forebyggende tiltak der alle elever 


undervises i forventet atferd og sosiale ferdigheter for å utvikle mestringskompetanse og et 


trygt læringsmiljø for alle. PALS modellen er basert på pro-aktiv tenking, dvs. at elever, 


ansatte og foresatte vet om forventninger til hverandre og til skolen. PALS fokuserer på 


hvordan man skal oppføre seg, dvs. det som er positiv atferd. Skolen har i dokumentet 


”Definisjon på problematferd” definert hva som er mindre alvorlig og mer alvorlig 


problemadferd.  


 


                                                 
1
 Jf. http://www.utdanningsdirektoratet.no/Rundskriv/Rundskriv-201/Udir-2-2010---Retten -til-et-godt-


psykososialt-miljø-etter-opplæringsloven-kapittel9a/  



http://www.utdanningsdirektoratet.no/Rundskriv/Rundskriv-201/Udir-2-2010---Retten%20-til-et-godt-psykososialt-miljø-etter-opplæringsloven-kapittel9a/

http://www.utdanningsdirektoratet.no/Rundskriv/Rundskriv-201/Udir-2-2010---Retten%20-til-et-godt-psykososialt-miljø-etter-opplæringsloven-kapittel9a/





Side 8 av 33 


 


 


Fylkesmannen har mottatt følgende dokumenter: 


 ”Rutiner for hvordan de ansatte undersøker, varsler og griper inn i forhold til 


krenkende adferd” 


 ”Sørum skoles plan for Arbeid mot mobbing”  


 


Videre er dokumentet ”Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø” tilgjengelig på 


skolens nettsider.  


I intervju med rektor fremkom det imidlertid at dokumentene «Rutiner for hvordan de ansatte 


undersøker, varsler og griper inn i forhold til krenkende adferd» og «Sørum kommunes plan for 


elevenes psykososiale miljø, grunnskole» er kommunale dokumenter som ligger til grunn for 


utformingen av ”Sørum skoles plan for Arbeid mot mobbing”, heretter kalt skolens plan.  I denne 


rapporten er det derfor i det følgende kun vist til skolens plan og ikke til de kommunale 


dokumentene. 


 


I skolens egen plan finner vi kun definisjon av mobbing, ikke krenkende adferd. I planen 


brukes hovedsakelig begrepet mobbing, men også begreper som ”saker av krenkende 


karakter”, ”krenkende atferd”, og ”plaging”. Imidlertid ser Fylkesmannen i dokumentet 


”Definisjon på problematferd” eksempler på atferd som er krenkende.  


 


I skolens ordensreglement «Forskrift om ordensreglementet ved grunnskolene i Sørum 


kommune» er elevenes psykososiale læringsmiljø omtalt. Det nevnes blant annet at elevene og 


skolens ansatte skal ”opptre med høflighet og respekt overfor alle ved skolen - for eksempel 


når det gjelder språkbruk, og i måten du tiltaler eller omtale andre” og at ”hærverk, vold, 


mobbing, rasistiske utsagn eller handlinger og all form for krenkelse eller trakassering er 


forbudt”.    


 


På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen at ovennevnte tre dokumenter: skolens plan, 


”Definisjon på problematferd” og skolens ordensreglement samlet sett gir begrepet krenkende 


adferd et innhold og ivaretar kravet til skriftlighet. 


 


Rektor opplyste i intervju at når det gjelder begrepet krenkende adferd har skolen tatt 


utgangspunkt i den definisjonen som er felles for kommunens skoler, altså dokumentet som 


danner bakgrunn for skolens plan. Skolen har kommet frem til at det er den som blir krenket 


og foreldrene som eier begrepet. Skolens personale har drøftet krenkende adferd i Pedagogisk 


utviklingsarbeid (PU) og har hatt en planleggingsdag på kvelden (kurskveld). I tillegg opplyste 


hun at begrepet drøftes i planleggingstid og når det fattes vedtak.  


 


Lærerne bekreftet i intervju at krenkende atferd drøftes i fellestiden, men at assistentene ikke 


har deltatt. For elevene er det enklere å bruke begrepet mobbing og lærerne spør da om de 


føler seg mobbet eller krenket. I praksis snakker lærerne om skillet mellom disse begrepene. 


Lærerne opplyser også i intervju at de har forsøkt å definere krenkende adferd sammen 


innenfor PALS og nevner eksempler som banning, rasistiske uttrykk og utestenging.  


 


Assistene opplyste i intervju at de samarbeider tett med lærerne og er stort sett inkludert i 


disse drøftingene. De er ikke med på fellestid, men deltar på enkelte planleggingsdager og i 


noen møter med lærerne hvor dette er tema. Assistentene opplyste at de tar opp begrepet 


krenkende adferd i PALS-team. De har mottatt skolens plan og denne har vært tema på en 


planleggingsdag. De sa at de ikke var invitert til kurskvelden der krenkende adferd og 


psykososialt miljø var tema.  


 


Assistentene har en sentral rolle i skolemiljøet. Det er derfor viktig at denne gruppen har 


samme forståelse som ledelsen og lærerne av hva som er å anse som krenkende adferd.  


Assistentene deltar ikke jevnlig i alle fora hvor dette tema drøftes. På denne bakgrunn vurderer 


Fylkesmannen at assistentene ikke i tilstrekkelig grad har vært aktivt og systematisk involvert i 
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prosessen når det gjelder bearbeiding og drøfting av hva skolen anser som krenkende atferd, 


jf. kravet om at prosessen må inkludere hele personalet. 


 


Fylkesmannen mener at Sørum skole kan vise til at de har en prosess i lærerpersonalet med 


hensyn til å bearbeide hva skolen anser som krenkende atferd, men at assistentene ikke er 


godt nok involvert i denne prosessen.  


 


Når det gjelder det rettslige kravet om at voksnes adferd overfor elever også skal være en del 


av skolens prosess, kan Fylkesmannen se at dette i noen grad er omtalt i skolens 


ordensreglement. I tillegg står det på hjemmesiden til Sørum skole under fanen «Mål og 


fokusområder»: «De voksne skal ta elevene på alvor, stille krav, sette grenser og vise 


omsorg». Det fremkom imidlertid ikke gjennom intervjuene at voksnes adferd var et tema i 


den ovennevnte prosessen.  


 


Ved at ikke assistentene er involvert i prosessen med å bearbeide og drøfte hva skolen anser 


som krenkende atferd, vurderer Fylkesmannen at Sørum skole ikke har definert hva de anser 


som krenkende atferd.   


 


Har skolen satt seg skriftlige mål for skolemiljøet? 


 


I egenvurderingen viser rektor til at skolen har forventninger til god adferd på forskjellige 


arenaer og at når disse reglene følges, gir det et godt skolemiljø. 


 


De overordnede målene for det psykososiale miljøet og skolemiljøarbeidet i Sørum kommune 


står nedfelt i «Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole». Det 


fremgår i intervju med rektor at denne planen ikke brukes i praksis. Sørum skole bruker egen 


plan for arbeid mot mobbing. Fylkesmannen kan ikke finne noen skriftlige overordnede mål i 


skolens plan og heller ikke i øvrig dokumentasjon. 


 


I tillegg bruker skolen PALS-plakater om forventninger for god adferd som respekt, ansvar og 


omsorg. Etter Fylkesmannens oppfatning er ikke disse forventningene å anse som skriftlige 


mål for skolemiljøet.  


 


Imidlertid ser vi på skolens hjemmeside at fanen: «Mål og fokusområder» inneholder fire 


søyler i skolens pedagogiske plattform; trivsel, samarbeid, læringssyn og elevsyn. Her 


vektlegges følgende mål; trygg og inkluderende atmosfære, respekt og likeverd mellom alle i 


skolehverdagen, tydelig klasseledelse, alle elevene skal gis ansvar, vises tillit og ha 


medbestemmelse. Det presiseres at plattformen skal være i en levende dialog i 


skolehverdagen, og vil derfor være i kontinuerlig endring og utvikling.  


 


Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at Sørum skole har satt seg skriftlige mål for 


skolemiljøet. 


 


Har skolen planer og tiltak for å nå disse målene? 


I skolens plan fremkommer ulike aktiviteter og tiltak som understøtter det forebyggende arbeidet, 


og som kan være egnet for å nå skolens mål for det psykososiale miljøet: 


 
 Inspeksjonsplan og rutiner for tilsyn 


 Trivselsfremmende tiltak 


 Årlig trivselsundersøkelse 


 Klassemøter 


 Elevsamtaler 


 Utviklingssamtaler 


 Foreldremøter 


 Forebyggende rutiner og tiltak for å fremme et godt psykososialt miljø  


 Rutiner/plan når mobbing/plaging fortsetter 
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Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at Sørum skole har planer og tiltak for å nå skolens 


mål for det psykososiale skolemiljøet. 


 


 


Kan skolen dokumentere et internkontrollsystem? 


 


Kravet til internkontroll fremgår direkte av overskriften i opplæringsloven § 9a-4. 


Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-2-2010, pkt. 6.2 ”Krav til dokumentasjonen” fastslår 


i andre avsnitt hvilke dokumentasjonskrav som stilles til internkontrollen: 
 


”(…) Det viktigste er at den viser hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som 


skal gjøre det, når det skal gjøres, og hva som faktisk blir gjort. (…) 


 


Det rettslige kravet om å dokumentere et internkontrollsystem inneholder flere delkrav. For 


å få en oversikt over helheten, lister Fylkesmannen her opp alle kravene før vi tar 


vurderingen av hvert enkelt delkrav: 
 


1) Kan skolen dokumentere hvordan elever og foreldre gjøres kjent med 


ordensreglementet? 


2) Kan skolen dokumentere hvordan skolen skaffer seg kjennskap til og følger opp den 


enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet gjennom: 


a) Inspeksjon? 


b) Elev- og utviklingssamtaler? 


c) Elevundersøkelsen, ev. andre trivselsundersøkelser? 


3) Kan skolen dokumentere hvordan de evaluerer planer og rutiner? 


4) Kan skolen dokumentere at de etterlever planer og rutiner i praksis? 


 


 


1) Kan skolen dokumentere hvordan elever og foreldre gjøres kjent med 


ordensreglementet? 


 


Formidling av ordensreglementet overfor elever og foreldre følger direkte av lovteksten i 


opplæringsloven § 2-9 andre ledd. 


 


Det fremgår av informasjonsskriv som sendes til alle foresatte at ordensreglementet skal 


signeres av foresatte og leveres til kontaktlærer. I skolens plan er dette også skriftlig nedfelt. 


Ordensregler og PALS-regler skal sendes hjem for underskrift.  


 


Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune er tilgjengelig på skolens 


nettsider, og det står at den er vedtatt i oppvekstutvalget 04.06.2014 og at den gjøres 


gjeldende fra 01.08.2014.   


 


Rektor opplyste i egenvurderingen at ordensreglementet blir sendt til alle foresatte ved 


skolestart på høsten og at det også blir gitt til alle nye elevers foreldre.  


 


Ut i fra ovennevnte vurderer Fylkesmannen at skolen kan dokumentere hvordan elever og 


foreldre gjøres kjent med ordensreglementet.  


 


 


2) Kan skolen dokumentere hvordan skolen skaffer seg kjennskap til og følger opp 


den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet gjennom: 


 


a)  Inspeksjon? 


b)  Elev- og utviklingssamtaler? 


c)  Elevundersøkelsen, ev. andre trivselsundersøkelser? 
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Forskrift til opplæringsloven inneholder bestemmelser som pålegger skolen/skoleeier 


å gjennomføre ovennevnte oppgaver: 


 


• Inspeksjon  *):  § 12-1 


• Elevsamtaler  **):  § 3-11 tredje ledd 


• Foreldresamtaler  **): § 20-3 tredje ledd 


• Elevundersøkelsen:   § 2-3 


 
*) Begrepet ”inspeksjon” benyttes ikke i forskriften, men bestemmelsen heter 
 ”Tryggleik for elevane”. 
**) Forskriften benytter formuleringen ”(…) samtale med kontaktlærar”; skolene benytter ofte 
 læringssamtaler, foreldresamtaler, alternativt utviklingssamtaler. 


 


 


 


a) Inspeksjon 


 


Rektor opplyser i egenvurderingen at inspeksjonsplanen viser tiltak for enkeltelever som 


følges opp spesielt. Disse er angitt med grønt og rødt på planen. Inspeksjonsplanen 


inneholder også tidspunkt for hvem som har inspeksjon på skolens enkeltområder og hvilke 


enkeltelever de har særskilt ansvar for.  


 


I skolens plan fremgår det rutiner for tilsyn og inspeksjon. Det listes opp blant annet at 


lærerne skal bruke refleksvest. 


 


På denne bakgrunn anser Fylkesmannen at Sørum skole kan dokumentere hvordan de 


gjennomfører inspeksjon og ivaretar oppfølging av den enkelte elev.  


 


 


b) Elev- og utviklingssamtaler 


 


I skolens plan fremgår at elevsamtaler og utviklingssamtaler skal avholdes to ganger i året og at 


kontaktlærer har ansvaret for gjennomføringen.  


 


Rektor opplyste på intervju at malen for elevsamtalen er under revidering.  


 


Malen for utviklingssamtalen har punkter som omhandler spørsmål om trivsel og vennskap. I 


intervju bekrefter lærerne at de bruker malene. 


 


Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at Sørum skole kan dokumentere hvordan de 


skaffer seg kjennskap til og følger opp den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet gjennom 


elev- og utviklingssamtaler. 
 
 
 


c) Elevundersøkelsen 


I skolens plan fremgår det at elevundersøkelsen skal gjennomføres anonymt på alle trinn en 


gang i året, og at kontaktlærerne har ansvar for gjennomføringen. I planen opplyses det 


også om at resultatene registreres og rektor har samtale med alle kontaktlærerne og i 


klassen etter undersøkelsen. I tillegg tas resultatene opp i FAU og i SU.  


 


Rektor bekrefter i intervju at resultatene fra elev- og trivselsundersøkelser blir tatt opp i 


brukerorganene og i klassene av kontaktlærerne.  
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Rektor skriver følgende i egenvurderingen: ”Elevundersøkelsen tas på 5.-7. trinn. 


Kontaktlærere jobber sammen med ledelsen med resultatene, deretter med utvalgte svar 


med alle elever i klassen. FAU informeres parallelt med dette arbeidet. Ny trivsels-


undersøkelse for alle trinn ble laget høsten 2014. SMU skal behandle den i mars-møtet før 


den tas i bruk.”  


 


På grunnlag av ovennevnte vurderer Fylkesmannen at Sørum skole kan dokumentere når 


elevundersøkelsen skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjort. 


Skolen kan også dokumentere hvordan resultatene og oppfølgingen av undersøkelsen skal 


tas opp i personalet og i brukerorganene.  


 


 


3) Kan skolen dokumentere hvordan de evaluerer planer og rutiner? 


 


Krav til internkontroll innebærer at skolens planer og rutiner må evalueres og vedlikeholdes.  


Fylkesmannen viser til rundskriv Udir-2-2010 pkt. 6.2 ”Krav til dokumentasjonen”, andre 


avsnitt: 


 


”(…) Det viktigste er at den viser hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som 


skal gjøre det, når det skal gjøres, og hva som faktisk blir gjort.  Skolen må kunne legge 


frem skriftlig dokumentasjon for (…) 


- hvordan rutinene blir gjennomgått for å sikre at de fungerer og er tjenlige for å nå de 


målene som er satt (Evaluering av skolemiljøarbeidet) (siste kulepunkt)” 


 


I rektors egenvurdering sier hun at både personalet og SMU jobber med dette i sine faste 


møter, og henviser til møteplanen for våren 2015. Fylkesmannen kan ikke se at denne 


møteplanen inneholder noen rutinebeskrivelser for denne evalueringen.  


 


Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune er tilgjengelig på skolens 


nettsider, og det står at den er vedtatt i oppvekstutvalget 04.06.2014 og at den gjøres 


gjeldende fra 01.08.2014. Fylkesmannen legger til grunn at evaluering av forskrift om 


ordensreglement inngår i kommunens plan. 


 


I intervju med rektor opplyses det om at dokumentet ”Definisjon på problematferd” datert 


høsten 2012, har blitt drøftet, men ikke blitt endret. Det fremkommer heller ikke hvordan 


Sørum skole evaluerer skolens plan. 


 


På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen at Sørum skole ikke kan dokumentere hvordan 


de evaluerer planer og rutiner.    


 


 


4) Kan skolen dokumentere at planer og rutiner etterleves i praksis? 


 


En viktig del av et internkontrollsystem er at skolen skriftlig kan dokumentere at planer og 


rutiner etterleves i praksis.  Kravet omtales i Udirs rundskriv i pkt. 6.2 ”Krav til 


dokumentasjonen”, hvor tredje avsnitt innledes med følgende ordlyd: 
 


”I tillegg til det som dokumenteres skriftlig, må skolen kunne dokumentere at 


”- tiltakene blir satt i verk og planer og rutiner blir fulgt i praksis” (nest siste 


kulepunkt) 


 


Fylkesmannen ser at Sørum skoles dokumenter inneholder en rekke tiltak og aktiviteter som 


utgjør en vesentlig del av skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Fylkesmannen fikk 


gjennom intervjuene bekreftet at de ulike tiltakene utføres i praksis. 


  


Fylkesmannens inntrykk er at skolen ikke har skriftlige rutiner som dokumenterer at tiltak er 


iverksatt/utført.  
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Opplæringsloven § 9a-4 gir imidlertid skolen et direkte ansvar for å ha et internkontrollsystem 


som omfatter alle bestemmelsene i kapittel 9a.  


 


Ut fra ovennevnte kan Fylkesmannen ikke se skriftlige rutiner på at og hvordan planer og rutiner 


etterleves i praksis, altså at de ulike aktivitetene faktisk blir utført.  


 


På denne bakgrunn anser Fylkesmannen at Sørum skole ikke kan dokumentere at planer og 


rutiner etterleves i praksis. 


 


 


 


3.3 Fylkesmannens konklusjon – forebyggende arbeid og internkontroll  


 


Sørum kommune – Sørum skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav til systematisk arbeid 


når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll, jf. § 9a-4 og § 9a-3 første ledd.   


 


Sørum kommune må i denne forbindelse se til at Sørum skole: 


 


 definerer hva de anser som krenkende atferd, ved å involvere assistentene i prosessen 


med å bearbeide og drøfte hva skolen anser som krenkende atferd 


 


 dokumenterer hvordan de evaluerer planene og rutiner 


 


 dokumenterer at planer og rutiner etterleves i praksis 
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4. Individuelt rettet arbeid  


Det forebyggende arbeidet må sees i sammenheng med det individuelt rettede arbeidet ved 


skolen. Det er viktig for oppfyllelsen av kravet i opplæringsloven at de forebyggende 


tiltakene som blir planlagt, også etterleves i praksis.  


 


Skolens plikt til å gripe inn når det oppstår forhold som er krenkende for en eller flere elever 


følger hovedsakelig av § 9a-3 andre og tredje ledd. Opplæringsloven oppstiller særskilte 


plikter for skolen tilknyttet det psykososiale miljøet og gir eleven/foreldrene særskilte 


rettigheter i tilknytning til saksbehandlingen ved skolen. Ved å kontrollere hvordan skolene 


etterlever de konkrete pliktene i § 9a-3 andre og tredje ledd, vil tilsynet kunne bidra til å 


sikre at skolene i praksis arbeider for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. 


 


 


4.1 Rettslig krav  


Skoleeier, skolen, skoleledelsen og alle de ansatte plikter å sikre elevenes individuelle rett 


etter § 9a-1 gjennom individuelt rettet arbeid. Det individuelt rettede arbeidet ved skolen er 


regulert i § 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringsloven. Reglene presiserer at alle som er 


ansatt ved skolen, har en handlingsplikt som innebærer å gjøre undersøkelser, plikt til å 


varsle skoleledelsen og plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig. Videre er skolen 


pålagt å behandle anmodninger fra elever eller foreldre som omhandler det psykososiale 


miljøet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 


 


Se for øvrig vedlegg 2 til denne rapporten for mer om de rettslige kravene under dette 


temaet. 


 


 


4.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger  


 


Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre ledd 


 


Har skolen rutiner for hva de skal gjøre når de har mistanke eller kunnskap om at 


en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, herunder varsling til 


skoleledelsen? 


 


Skolen må ha skriftlige rutiner som sikrer at skolens ansatte vet hva de skal gjøre når de 


har mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. 


Dersom de ansatte har undersøkt saken og kommet til at det er forhold som bør følges opp, 


skal skolens ledelse varsles. Varslingen kan gjøres både skriftlig og muntlig, dette avgjøres 


av skolen. Rutinene for varsling må imidlertid være skriftlige.  


 


Kravet om at disse rutinene skal være skriftlige henger sammen med krav til skolens 


internkontrollsystem og skolens plikt til å arbeide systematisk med det psykososiale miljøet 


jf. opplæringsloven § 9a-4. 


 


Fylkesmannen har fått bekreftet at skolen benytter følgende to dokumenter 


 ”Sørum skoles plan for Arbeid mot mobbing”  


 ”Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune” 


Som navnet på skolens plan tilsier er det hovedsakelig begrepet mobbing som benyttes, og 


begrepet er definert i planen. Selv om det i tillegg benyttes begreper som saker av 


krenkende karakter og elever som blir plaget er det uklart for Fylkesmannen om 


rutinebeskrivelsene i planen også kan sies å omfatte krenkende atferd.  
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”Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune” er skolens 


ordensreglement. De ansattes handlingsplikt er nedfelt i reglementet ved at lovteksten, 


§ 9a-3 andre ledd, er sitert. Innholdet i lovteksten er imidlertid ikke kommentert. 


Fylkesmannen anser at sitatet ikke gir en eksplisitt beskrivelse av hva de ansatte skal gjøre 


ved mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende atferd, og dermed ikke 


kan sies å være en rutine.  


 


Det fremkommer i skolens plan under punkt 2.5 Rapportering internt om mulige saker av 


krenkende karakter at ledelsen skal ha rapport og at logg/rapport skal legges i elevens 


mappe. Alle har et ansvar for at dette gjøres og det skal gjøres kontinuerlig. Under punkt 


2.6 Oppfølging/observasjon fremkommer at kontaktlærer eller assistent observerer og at 


ledelsen informeres. Tiltakene skal utføres ved behov, og det er kontaktlærer og 


administrasjon som er ansvarlige. Kontaktlærere og assistenter opplyste i intervju at de 


varslet rektor, men de kjente ikke til at dette var skriftlig nedfelt i noen av skolens 


dokumenter. 


 


Under punkt 3.1 Samtale med den eleven som blir plaget/mobbet står det at kontaktlærer 


har ansvar for å gjennomføre samtale umiddelbart etter avdekking. Samtalen skal benyttes 


for å klargjøre situasjonen, støtte eleven og avtale oppfølging. Det er uklart for 


Fylkesmannen om samtalen skal gjennomføres før eller etter at rektor er varslet.  


 


Det er ingen henvisninger til opplæringsloven § 9a-3 i planen. Det er derfor uklart om 


tiltakene under punkt 3.1 i planen gjelder dersom skolen selv har mistanke eller kunnskap 


om at eleven blir plaget/mobbet (§ 9a-3 andre ledd), om det gjelder når elev eller forelder 


ber om tiltak (§ 9a-3 tredje ledd), eller om det gjelder i alle tilfeller.  


 


Det fremgår ikke tydelig i planen at de ansatte har en plikt til å undersøke saken ved 


mistanke eller kunnskap om krenkende adferd. Fylkesmannen kan heller ikke se at det 


fremgår tydelig av planen at de ansatte har plikt til å gripe inn i en situasjon dersom det er 


nødvendig og mulig.   


 


På grunnlag av ovennevnte anser Fylkesmannen at Sørum skoles rutinebeskrivelser er 


ufullstendige når det gjelder de ansattes plikt til å undersøke ved mistanke eller kunnskap om 


krenkende atferd. Fylkesmannen anser videre at rutinebeskrivelsen ikke beskriver de 


ansattes plikt til å gripe inn.  


 
 


Kan skolen dokumentere hvordan de ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt? 


 


Skolen må vise til en aktiv handling som sikrer at skolens ansatte kjenner til hva de skal 


gjøre når de har mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller 


handlinger dvs. handlingsplikten, og hva denne innebærer. Videre må skolen ha skriftlige 


rutiner som viser at de ansatte har blitt gjort kjent med handlingsplikten. Dette henger 


sammen med skolens plikt til å arbeide systematisk med det psykososiale miljøet jf. 


opplæringsloven § 9a-4. 


 


Rektor har i egenvurderingen vist til at skolen hadde en kurskveld den 15.10.2014 der 


kapittel 9a ble grundig gjennomgått. Det fremkom i intervjuer med rektor, kontaktlærere og 


assistenter at det var ulik oppfatning av hvem som var målgruppe for kurskvelden. Det ble 


imidlertid bekreftet at det kun var lærerne som deltok. Det er ikke dokumentert at denne 


type kurskveld arrangeres årlig. Fylkesmannen legger derfor til grunn at dette var en 


engangshendelse, og at det ikke er å anse som en rutine. 


 


Skolen kan vise til en aktiv handling høsten 2014, der lærerne ble gjort kjent med 


handlingsplikten sin. Assistentene deltok ikke på kurskvelden, og fikk dermed ikke denne 


informasjonen.  
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Det er imidlertid ikke dokumentert at Sørum skole har skriftlige rutiner, for eksempel i form 


av et årshjul, som viser at eller hvordan de ansatte blir gjort kjent med handlingsplikten.   


 


På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen at Sørum skole ikke har skriftlige rutiner som 


viser at alle ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt. 


 


 


Undersøker, varsler og griper de ansatte inn når de har mistanke eller kunnskap 


om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger? 


 


De ansattes handlingsplikt inntrer ved kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for 


krenkende ord eller handlinger, og innebærer en plikt for alle ansatte til å undersøke og 


varsle skoleledelsen, samt å gripe direkte inn hvis det er nødvendig og mulig. Om de 


ansatte skal gripe inn, må vurderes konkret i den enkelte situasjon. Etter at en ansatt har 


undersøkt saken og kommet frem til at det er forhold som bør følges opp, skal skoleledelsen 


varsles.  


 


Det fremkom i intervju med kontaktlærerne at de ansatte er forpliktet til å varsle rektor når 


de har mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det bra, og at de alltid gjør dette. 


Varslingen skjer hovedsakelig muntlig. Videre opplyste de at elevsaker drøftes med leder og 


er tema på alle lagmøter, men da hovedsakelig for å drøfte oppfølging. Assistentene 


opplyste at de noen ganger kun varslet kontaktlærer, og at de varslet både skriftlig og 


muntlig. 


 


Fylkesmannens inntrykk er at praksis ved skolen er at de først varsler rektor, og at de 


etterpå, gjerne i samarbeid med rektor, undersøker saken. Det fremkommer imidlertid ikke 


klart at skolens ansatte griper inn når de har mistanke eller kunnskap om at elever utsettes 


for krenkende atferd. Foresatte og elever opplyste i intervju at lærerne reagerer forskjellig 


på like hendelser, og at det er individuelt om de voksne griper inn eller ikke. 


 


Verken kontaktlærere eller assistenter viste til skolens plan som bakteppe for utøvelse av 


handlingsplikten. De opplyste at det ligger i kulturen at det er slik det skal gjøres – alle 


følger med og minner hverandre på at det skal meldes til rektor. Assistentene viste i tillegg 


til at de var blitt mer bevisstgjort gjennom PALS.     


 


Vårt inntrykk er at det er en tett oppfølging av elevene ved Sørum skole, og at det er en 


gjennomgående forståelse og praksis at rektor skal varsles dersom elever ikke har det bra.  


 


Fylkesmannen anser at de ansatte ved Sørum skole følger opp aktuelle hendelser når de har 


mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Det er 


imidlertid ikke klart bekreftet at de faktisk griper inn og på hvilket tidspunkt saken blir 


undersøkt.   


 
Har skolens ansatte en felles forståelse av hva det skal varsles om? 


 


For å sikre at alle hendelser som burde vært varslet, skal nå frem til skoleledelsen, må de 


ansatte på skolen ha en felles forståelse for hva det skal varsles om. Hvorvidt de 


ansatte har en felles forståelse, må ses i sammenheng med om skolen har definert hva de 


anser som krenkende atferd. Fylkesmannen viser i denne forbindelse til de rettslige 


kravene i vedlegg 3, som blant annet fastslår: 


 


”Skolen med alle sine ansatte må ha en felles forståelse av når det skal varsles, og 


hvordan varslingen skal skje. (…). Disse avklaringene og rutinene for dette må 


innarbeides i internkontrollen etter § 9a-4.” 
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Fylkesmannen har under del 1 kommet frem til at skolen ikke har hatt en felles prosess 


blant alle ansatte som har ledet frem til og/eller bearbeidet en felles forståelse/definisjon av 


hva skolen anser som krenkende atferd. 


 


Det ble opplyst i intervjuer med rektor, lærere og assistenter at drøfting av hva som er å 


anse som krenkende adferd ved Sørum skole er tema i ulike fora; PU, planleggingsdag på 


kvelden (kurskveld 15.10.14) og andre planleggingsdager, ukentlig fellestid, PALS-team. 


Assistentene deltok ikke på kurskvelden og er heller ikke med i den ukentlige fellestiden.  


 


Vi har ovenfor vist til skolens rutiner og praksis når det gjelder varsling til 


skoleledelsen/rektor. Det ble opplyst i intervjuer at rektor blir varslet om alle forhold. I 


skolens plan står følgende: ”Prinsippet er at problemer løses på lavest mulig nivå, men at 


lærere vet hvem de kan henvende seg til hvis problemene ikke kan løses på deres nivå.” 


Slik Fylkesmannen ser det, er det manglende samsvar mellom skolens praksis og skolens 


plan.  


 


Fylkesmannens inntrykk er at rektor i de fleste tilfeller blir varslet dersom ansatte har 


kunnskap eller mistanke om at en elev blir krenket. Det er imidlertid vanskelig å se at det er 


de ansattes felles forståelse av hva det skal varsles om som ligger til grunn for varslingen. 


Opplysninger fra foreldre og elever om at lærere reagerer forskjellig og at det er individuelt 


om de griper inn eller ikke støtter opp under dette.  


 


Fylkesmannen anser på denne bakgrunn at de ansatte ikke har en felles forståelse av hva 


det skal varsles om.  


 


 


Har skolens ledelse rutiner for hvordan varsling skal følges opp? 


 


Skolens ledelse må ha rutiner for hvordan varsling skal følges opp på en egnet måte slik at 


en elev som har vært utsatt for krenkende ord eller handlinger, får oppfylt retten til et godt 


psykososialt miljø. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om det er behov for å 


iverksette tiltak og hvilke tiltak som er egnede. Det er ikke formulert noe krav om at skolen 


må fatte et enkeltvedtak når skolen selv har mistanke eller kunnskap om krenkende atferd. 


 


I skolens plan punkt 3.0 Hva gjøres når mobbing/plaging avdekkes? er det listet opp fem 


tiltak som kontaktlærer har ansvar for. Alle tiltakene består av å gjennomføre samtaler med 


de som er berørt; elev som blir plaget/mobbet, foreldre til elev som blir plaget/mobbet, den 


som plager/mobber, den som plager og den som har blitt plaget, foreldre til den som har 


mobbet. 


 


Under de ulike tiltakene er det punkter som viser hva som skal iverksettes, f. eks. at det 


skal lages forpliktende handlingsplaner for oppfølging.      


 


Fylkesmannen ser at Sørum skole har en rutinebeskrivelse for hva som skal gjøres når 


mobbing/plaging er avdekket. Fylkesmannen anser imidlertid at denne rutinebeskrivelsen 


ikke spesifikt har henvisning til oppfølging av varsling. Videre skiller den heller ikke mellom 


de tilfellene der skolen selv har mistanke eller kunnskap om krenkende atferd, og de 


tilfellene der elever/foresatte ber om tiltak, jf. opplæringsloven § 9a-3 andre og tredje ledd. 


 


På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen at skolens ledelse ikke har tilfredsstillende 


skriftlige rutiner for hvordan varsling skal følges opp. 
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Har skolen rutiner for å vurdere om det skal fattes enkeltvedtak når de iverksetter 


tiltak som er av inngripende karakter og bestemmende for elevens rettigheter og 


plikter? 


 


I de situasjoner hvor skolen selv oppdager at en elev har vært utsatt for krenkende 


atferd og på bakgrunn av dette iverksetter tiltak, må skolen vurdere om disse tiltakene 


krever et enkeltvedtak. Dette vil være i de tilfeller der tiltakene som skolen beslutter 


å iverksette, er av en slik art at de må anses å være av inngripende karakter og 


bestemmende for elevens rettigheter og plikter. Tiltakene må være hjemlet i skolens 


ordensreglement og være i tråd med opplæringsloven. 


 


I skolens plan er det et avsnitt helt til slutt der det står følgende: ”Ved avdekking av saker 


som omhandler krenkende adferd skal rektor utforme enkeltvedtak jmf Opplæringsloven. 


Enkeltvedtaket skal beskrive tiltakene som settes inn.” Dette må forstås som at skolen skal 


fatte enkeltvedtak i alle saker der de selv avdekker at en elev har vært utsatt for krenkende 


adferd, og der tiltak iverksettes. Rektor bekreftet i intervju at de fatter vedtak der hvor de 


selv avdekker tilfeller.  


 


Ved at skolen fatter vedtak i alle saker, innebærer dette at de ikke skiller mellom om 


iverksatte tiltak er inngripende eller ikke, og om de er bestemmende for elevens rettigheter 


og plikter. Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd inneholder ikke krav om at det skal fattes 


enkeltvedtak når skolen selv oppdager krenkende adferd. Skolen må imidlertid vurdere om 


tiltakets art er så inngripende at det er nødvendig med et vedtak. Etter Fylkesmannens syn 


er det rutinene for en slik vurdering Sørum skole mangler. 


 


Etter Fylkesmannens vurdering inneholder ikke skolens plan tydelige rutiner for å vurdere 


om det skal fattes enkeltvedtak når skolen selv oppdager krenkende adferd.  


 


 


Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 tredje ledd 


 


Har skolen rutiner for hva de skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til 


skolemiljøet? 


 


Dersom foreldre/elever ber om tiltak som vedrører det psykososiale miljøet, har skolen plikt 


til å behandle en slik henstilling etter reglene i forvaltningsloven. Skolen må videre ha 


skriftlige rutiner for dette.  


 


Elevenes og foreldrenes rett til å be om tiltak er nedfelt i § 6 i ordensreglementet. 


Lovteksten er sitert og det er gitt en utdyping til lovteksten, bl.a. anbefales det at 


henstillinger bør være skriftlige. Dette for å sikre etterprøvbarheten. Ifølge opplysninger fra 


rektor, er det ikke praksis ved Sørum skole å be om at henstillinger skal være skriftlige, da 


hun tenker dette kan være til hinder for at foreldre tar kontakt.     


 


Som nevnt ovenfor kan ikke Fylkesmannen se at skolens plan skiller tydelig mellom § 9a-3 


andre og tredje ledd. Det er blant annet vanskelig å se hvordan planen ivaretar kravet til 


vedtaksplikt etter tredje ledd.  


 


Rektor opplyste imidlertid i intervju at skolen fatter vedtak i alle tilfeller når elev/foreldre 


ber om tiltak knyttet til skolemiljøet, og at dette også gjøres dersom skolen mener at 


elevens rett ikke er brutt.  


 


Etter Fylkesmannens vurdering er ikke skolens plikt til å fatte vedtak når elever/foresatte 


ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet uttrykkelig nevnt i skolens plan. 


 


Fylkesmannen anser på denne bakgrunn at skolen ikke har skriftlige rutiner for hva de skal 


gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet. 
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Informeres elever/foreldre om sin rett til å få enkeltvedtak: 


- Generelt, slik at alle får denne informasjonen? 


- Konkret, når den enkelte gjør en slik henstilling til skolen? 


 


Elever/foresatte må få generell informasjon på f.eks. foreldremøte for å være klar over sin 


rett til å be om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, og å få enkeltvedtak. Det må 


også gis konkret informasjon når elever/foresatte kommer med henvendelser om dette til 


skolen. 


 


I rektors egenvurdering står det at det blir gitt konkret informasjon når den enkelte 


henvender seg, og at det i tillegg tas generelt opp på foreldreskolen som alle nye foresatte 


deltar på før skolestart i 1. klasse.  


 


Det fremkom i intervju med rektor og kontaktlærere at generell informasjon om 


elevers/foreldres rett til å få enkeltvedtak kun blir gitt på foreldreskolen før skolestart i 1. 


klasse. Generell informasjon om rett til å få enkeltvedtak er ikke tema på noen av de øvrige 


foreldremøtene etter at elevene har begynt på skolen.   


 


På denne bakgrunn anser Fylkesmannen at elever/foreldre informeres om sin rett til å få 


enkeltvedtak ved en konkret henstilling til skolen, men de får ikke en generell informasjon 


om retten til enkeltvedtak.  


 


 


Fattes det enkeltvedtak i alle tilfeller når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til 


skolemiljøet? 


 


Dersom foreldre/elever ber om tiltak som vedrører det psykososiale miljøet, har skolen plikt 


til å behandle en slik henstilling etter reglene i forvaltningsloven. Skolen må fatte et 


enkeltvedtak uansett om de anser at elevens rett til et godt psykososialt miljø etter  


§ 9a-1 er oppfylt eller ikke. 


 


Av rektors redegjørelse fremgår følgende: ”Det fattes enkeltvedtak dersom det er en sak 


hvor foresatte mener at eleven opplever noe som omfattes av § 9a.” Videre bekreftet rektor 


i intervju at hun fatter vedtak i alle tilfeller når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til 


skolemiljøet, og at det fattes vedtak også når skolen mener elevens rett ikke er brutt.  


 


Fylkesmannen anser dermed at det fattes enkeltvedtak i alle tilfeller når elever/foresatte ber 


om tiltak knyttet til skolemiljøet. 


 


 


Tar skolen i vedtakene stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1, er det skissert 


tiltak, og blir det opplyst om forvaltningslovens klageregler? 


 


Skolen må i enkeltvedtaket gi en vurdering av og ta stilling til om elevens rett til et godt 


psykososialt miljø er oppfylt eller ikke. Dersom skolen konkluderer med at elevens rett til et 


godt psykososialt miljø ikke er oppfylt, må det skisseres egnede tiltak som skal medvirke til 


at retten blir oppfylt. Vedtaket skal også opplyse om forvaltningslovens klageregler. 


 


Fylkesmannen har mottatt seks vedtak fra Sørum skole. Vedtakene er ulike når det gjelder 


oppsett, innhold og form. Videre har vi etter åpningsmøtet mottatt en ny kommunal mal for 


vedtak.    


 


§ 9a-1 om elevens rett til et godt psykososialt miljø er sitert i alle vedtakene og i malen. 


Kun i ett av vedtakene er det uttrykkelig tatt stilling til om elevens rett etter § 9a-1 er 


oppfylt eller ikke. Det fremgår forøvrig av malen at dette er et punkt som skal vurderes.  
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Når det gjelder forvaltningens klageregler, er disse nevnt i to av vedtakene og i malen.  I 


alle vedtakene er det skissert tiltak. Oppfølging/evaluering av tiltakene er kun nevnt i to av 


vedtakene og inngår heller ikke i ny mal.  


 


Fylkesmannen legger til grunn at ny mal heretter vil bli brukt. Som nevnt ovenfor ivaretar 


ny mal kravet til vurdering av om elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt eller 


ikke. Malen inneholder opplysning om forvaltningslovens klageregler og setningen ”Skolen 


vil ta tak i dette, og vi gjør følgende:” viser at tiltak blir skissert. Fylkesmannen minner i 


tillegg om at oppfølging/evaluering av tiltakene også bør være et punkt i malen. 


 


Fylkesmannen anser på denne bakgrunn at ny vedtaksmal oppfyller kravene til enkeltvedtak 


etter opplæringsloven § 9a-3.  


 


 


4.3 Fylkesmannens konklusjon – individuelt rettet arbeid  


 


§ 9a-3 andre ledd 


 


Sørum kommune – Sørum skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder det 


individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 andre ledd, jf. § 9a-4.  


 


Sørum kommune må i denne forbindelse se til at Sørum skole: 


 


 etablerer skriftlige rutiner for de ansattes plikt til å undersøke og gripe inn når de har 


mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger 


 


 etablerer skriftlige rutiner for hvordan alle ansatte skal gjøres kjent med sin 


handlingsplikt 


 


 sikrer at de ansatte oppfyller handlingsplikten ved at de undersøker saken og griper 


inn hvis det er nødvendig og mulig 


 


 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av hva det skal varsles om 


 


 etablerer skriftlige rutiner for oppfølging av varsling 


 


 etablerer skriftlige rutiner for å vurdere om det skal fattes enkeltvedtak når de 


iverksetter tiltak som er av inngripende karakter og bestemmende for elevens 


rettigheter og plikter 


§ 9a-3 tredje ledd 


 


Sørum kommune – Sørum skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder det 


individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 tredje ledd.  


 


Sørum kommune må i denne forbindelse se til at Sørum skole: 


 


 etablerer skriftlige rutiner for hva skolen skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak 


knyttet til skolemiljøet 


 


 sikrer at elever/foreldre får generell informasjon om retten til enkeltvedtak  
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5. Brukermedvirkning 


Opplæringsloven inneholder krav om at elevene og foreldrene skal gis mulighet til å 


involvere og engasjere seg i arbeidet for et godt psykososialt miljø ved skolen. Et av 


virkemidlene fra lovgiver for å sikre brukermedvirkning har vært å stille krav til opprettelse 


av diverse råd og utvalg og å gi disse rådene og utvalgene muligheten til å uttale seg før 


endelig avgjørelse blir tatt.  


 


Brukermedvirkning er ikke en statisk tilstand som kan oppnås en gang for alle i skolen, det 


er tvert imot noe det må arbeides kontinuerlig med. Tilhørighet i et sosialt og faglig 


fellesskap gjennom verdier og virkemiddel som verdsettelse, aktiv deltaking og medvirkning 


er noe som må gjennomføres kontinuerlig i hverdagen.  


 


Det er ”skolen” som skal sørge for at elevene blir engasjert i skolemiljøarbeidet. Skolen i 


denne sammenheng vil si skoleledelsen, men det er skoleeier som blir ansvarliggjort dersom 


ikke det er tilrettelagt for at elevene eller deres foreldre blir involvert og engasjert i 


skolemiljøarbeidet. 


 


 


5.1 Rettslig krav  


§ 9a-5 fastslår at elevene skal engasjeres i det systematiske skolemiljøarbeidet, både i 


planleggingen og i gjennomføringen av det. Ellers er det gitt regler for ulike organ for 


brukermedvirkning både i § 9a-6 og i kapittel 11. Det fremgår blant annet at rådene og 


utvalgene skal gis relevant informasjon og gis en reell mulighet til å uttale seg. Rutiner for å 


sikre informasjon og varsling til de ulike rådene og utvalgene må innarbeides i 


internkontrollen ved skolen etter § 9a-4.  


 


Se for øvrig vedlegg 2 til denne rapporten for mer om de rettslige kravene under dette 


temaet. 


 


 


5.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger  


 


Har skolen rutiner for å involvere alle elevene i skolemiljøarbeidet? 


 


Det følger av § 9a-5 at alle elevene skal involveres i skolemiljøarbeidet, og det følger av     


§ 9a-4 at det skal utarbeides skriftlige rutiner for dette. 


 


Sørum skole er PALS-skole, og de bruker Plan for innlæring av regler og forventet atferd. Dette 


er en tidsplan for hvordan de jobber med PALS-arbeidet uke for uke. Lærerne fortalte i intervju 


at de har forventningsplakatene hengende i klasserommet, og de setter ulike PALS-mål på 


ukeplanene. Fylkesmannen har fått tilsendt forventningsplakatene for skolen, og finner 


forventninger som «Jeg snakker hyggelig til de andre» og «Jeg spør andre om de vil være med i 


leken og gjør mitt beste for at alle som vil får være med». Elevene bekrefter i intervju at de 


kjenner godt til PALS-arbeidet, og at det fokuseres på regler som fremmer ansvar, omsorg og 


respekt. Elevene nevnte eksempler som at hvis en elev står alene i friminuttet, så går de bort og 


spør om eleven vil være med dem og leke.   


 


I punkt 1.8 i skolens plan fremkommer det at det skal avholdes klassemøter minimum en gang 


pr. måned, og at kontaktlærer har ansvar for at dette gjennomføres.  


 


Rektor fortalte i intervju at kontaktlærerne tar opp resultatene av elevundersøkelsen i klassen. 


Dette står nedfelt i punkt 1.7 i skolens plan. Videre fremgår også av plan for Pedagogisk 


utviklingsarbeid våren 2015 at tema 27. januar var «Elevundersøkelsen – hvordan jobbe videre 


med den i klassene?». 
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I følge intervju med elevene får de si hva de mener om skolemiljøsaker. Det fremgår av 


referater fra elevrådsmøtene at skolen for øvrig jobber aktivt med trivselsfremmende tiltak som 


småskole- og storskolefester, skøytebane og kantine. 


 


Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at Sørum skole har rutiner for å involvere alle 


elevene i skolemiljøarbeidet. 


 


 


Har skolen rutiner for å opprette de råd og utvalg som opplæringsloven krever?  


 


Rektor har i sin egenvurdering kommentert at «dette gjøres alltid hver høst, men skolen har 


ingen skriftlige rutinebeskrivelser på det».  


 


På skolens hjemmeside har imidlertid skolen en egen fane for «Råd og utvalg». 


Der ligger vedtekter for Foreldrerådet ved Sørum skole, sist oppdatert 10. desember 2014. I § 


3 – Valg og konstituering i disse vedtektene fremkommer det at «alle klasser velger to 


klassekontakter, hvorav en møter i FAU, med personlig vara for begge. Valg av klassekontakter 


skal skje på foreldremøte i løpet av våren.» Videre står det at «På første FAU-møte skal det 


velges to representanter med personlige varamedlemmer til skolens samarbeidsutvalg (SU). 


FAU-leder skal være et av de to SU-medlemmene. FAU har også ansvaret for å velge/utpeke 


representanter til ulike utvalg ved skolen som krever foreldremedvirkning.» Fylkesmannen 


finner at valg av medlemmer til FAU står kommentert i referat fra FAU-møte 1. september 


2014 og 14. oktober 2014, samt i innkalling til årsmøte i foreldrerådet 18.september 2014, og 


ser derfor at dette området har blitt ivaretatt.  


 


I henhold til opplæringsloven § 11-2 skal representanter til elevrådet velges senest tre uker 


etter skolestart om høsten. På skolens hjemmeside har elevrådet et eget område under «Råd 


og utvalg». Der står det informasjon om hvor mange elever elevrådet består av, samt hva de 


jobber med. Men vi finner ingen rutiner for oppretting av elevrådet. 


 


Fylkesmannen vurderer at Sørum skole har rutiner for opprettelse av FAU, men ikke for 


skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg og elevråd.  


 


 


Er det opprettet samarbeidsutvalg med lovmessig sammensetning?  


 


Det følger av opplæringsloven § 11-1 at hver grunnskole skal ha samarbeidsutvalg (SU), med 


to representanter fra undervisningspersonalet, én for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for 


elevene og to fra kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor. 


 


Fylkesmannen har fått oversendt oversikt over Sørum skoles medlemmer i SU for skoleåret 


2014/2015. I følge oversikten består SU av to lærere, to representanter for foreldrerådet, to 


elever og en fra kommunen (rektor). Sørum skole mangler to representanter for å kunne ha en 


lovmessig sammensetning; det mangler en representant for andre ansatte ved skolen og en 


representant fra kommunen.  


 


Fylkesmannen vurderer at det er opprettet samarbeidsutvalg ved Sørum skole, men at 


samarbeidsutvalget ikke har lovmessig sammensetning. 


 


 


Er det opprettet skolemiljøutvalg med lovmessig sammensetning? 


 


Det følger av opplæringsloven § 11-1a at det ved hver grunnskole skal være et 


skolemiljøutvalg (SMU). Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd at SU selv kan være 


SMU dersom det oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldre slik at de får 


flertall.   
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I følge oversikten over skolens representanter i SU, så sitter disse medlemmene også i SMU. 


Dette er en mulighet skolen har, jf. opplæringsloven § 11-1a. Det forutsettes imidlertid at det 


oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldre slik at de får flertall.  


 


SU ved Sørum skole har ikke lovmessig sammensetning jf. kontrollspørsmålet ovenfor. Det er 


heller ikke oppnevnt tilleggsrepresentanter for elever og foreldre. Sammensetningen av SMU 


ved Sørum skole vil derfor ikke være i tråd med kravene i opplæringsloven. 


 


Fylkesmannen vurderer at det er opprettet skolemiljøutvalg ved Sørum skole, men anser at 


det ikke er opprettet skolemiljøutvalg med lovmessig sammensetning. 


 


 


Avholdes det jevnlige møter i de respektive brukerorganene?  


 


Fylkesmannen har i forkant og etterkant av intervjuene fått oversendt referater fra 


henholdsvis FAU, SU/SMU og elevråd.  


 


Fylkesmannen finner av tilsendt dokumentasjon at det ble avholdt tre FAU-møter høsten 


2014, og to møter, så langt, våren 2015. Det fremkommer også at det blir avholdt to 


SMU/SU-møter våren 2015, mens de to møtene som skulle avholdes høsten 2014 ble avlyst 


grunnet sykdom. Videre ser vi at elevrådet har hatt møte en gang høsten 2014 og en gang 


våren 2015.  


 


På bakgrunn av overnevnte vurderer Fylkesmannen at det avholdes jevnlige møter i 


elevrådet, FAU, SU og SMU ved Sørum skole. 


 


 


Blir skolemiljøsaker tatt opp i de respektive råd og utvalg?  


 


I møtereferatene fra FAU finner Fylkesmannen at skolemiljøet har blitt tatt opp ved flere 


anledninger. Temaer som har blitt tatt opp i FAU er blant annet Elevundersøkelsen, skolens 


trivselsundersøkelse, jobbing med trivsel og mobbing, planen «Arbeid mot mobbing», 


forebygging av mobbing og bruk av trivselsledere. I referatet fra SMU-møtet 02.03.2015 


finner Fylkesmannen at blant annet trivselslederprogrammet og trivselsundersøkelsen har 


vært tema.  


 


Det fremgår også av punkt 1.7 i Sørum skoles plan for Arbeid mot mobbing at resultatene 


fra elevundersøkelsen skal tas opp i FAU og SU, hvilket ble bekreftet i intervju med 


foreldrene. I følge intervju med kontaktlærerne tas resultatet av elevundersøkelsen i tillegg 


opp på foreldremøtet.  


 


Skolemiljøet står oppført som tema i et av referatene fra elevrådet, og det fremgår at det er 


trivselsfremmende tiltak som har blitt diskutert der, som småskolefest, ballbinger, kantine 


og liknende.  


 


Fylkesmannen ser også at klassemiljøet skal være tema på foreldremøtene, høst og vår, jf. 


punkt 1.11 i Sørum skoles plan for Arbeid mot mobbing. Foreldrene bekreftet i intervju at 


det har vært gjennomført egne foreldremøter i skolemiljøsaker. De er imidlertid usikre på 


om foreldrene blir involvert i prosessene dersom nye rutiner skal innføres og liknende. Det 


fremgår for øvrig av «Årshjul for foreldresamarbeid 2014-2015», vedtatt i SU 26.03.2014, 


at klassemiljø er et av temaene som det forventes samarbeid om.  


 


Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at skolemiljøsaker tas opp i de respektive råd 


og utvalg ved Sørum skole. 
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5.3 Fylkesmannens konklusjon - brukermedvirkning  


 


Sørum kommune – Sørum skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 


brukermedvirkning, jf. § 9a-5 og kap. 11.  


 


Sørum kommune må i denne forbindelse se til at Sørum skole: 


 


 etablerer skriftlige rutiner for opprettelse av elevråd, samarbeidsutvalg og 


skolemiljøutvalg.  


 


 sørger for at samarbeidsutvalget har lovmessig sammensetning 


 


 sørger for at skolemiljøutvalget har lovmessig sammensetning 
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6. Frist for retting av lovbrudd  
 


Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 5 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis 


Sørum kommune frist til å rette det ulovlige forholdet jf. kommuneloven § 60 d. 


 


Frist for retting er 16.10.2015. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en 


erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddet er 


rettet. 


 


Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 


om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne påklages i 


henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 


 


Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i endelig tilsynsrapport: 


 


Forebyggende arbeid og internkontroll 
Sørum kommune – Sørum skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav til systematisk arbeid 


når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll, jf. § 9a-4 og § 9a-3 første ledd.   


 


Sørum kommune må i denne forbindelse se til at Sørum skole: 


 


 definerer hva de anser som krenkende atferd, ved å involvere assistentene i prosessen 


med å bearbeide og drøfte hva skolen anser som krenkende atferd 


 dokumenterer hvordan de evaluerer planene og rutiner 


 dokumenterer at planer og rutiner etterleves i praksis 


 


 


 


Individuelt rettet arbeid 
§ 9a-3 andre ledd 


Sørum kommune – Sørum skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder det 


individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 andre ledd, jf. § 9a-4.  


 


Sørum kommune må i denne forbindelse se til at Sørum skole: 


 


 


 etablerer skriftlige rutiner for de ansattes plikt til å undersøke og gripe inn når de har 


mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger 


 etablerer skriftlige rutiner for hvordan alle ansatte skal gjøres kjent med sin 


handlingsplikt 


 sikrer at de ansatte oppfyller handlingsplikten ved at de undersøker saken og griper 


inn hvis det er nødvendig og mulig 


 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av hva det skal varsles om 


 etablerer skriftlige rutiner for oppfølging av varsling 


 etablerer skriftlige rutiner for å vurdere om det skal fattes enkeltvedtak når de 


iverksetter tiltak som er av inngripende karakter og bestemmende for elevens 


rettigheter og plikter 
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§ 9a-3 tredje ledd 


 


Sørum kommune – Sørum skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder det 


individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 tredje ledd.  


 


Sørum kommune må i denne forbindelse se til at Sørum skole: 


 


 etablerer skriftlige rutiner for hva skolen skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak 


knyttet til skolemiljøet 


 sikrer at elever/foreldre får generell informasjon om retten til enkeltvedtak  


 Etablerer rutiner som sikrer at det fattes enkeltvedtak i alle tilfeller når 


elever/foreldre ber om tiltak 


 tar stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1 i vedtakene 


 


 


Brukermedvirkning 
Sørum kommune må se til at Sørum skole: 
 


 etablerer skriftlige rutiner for opprettelse av elevråd, samarbeidsutvalg og 


skolemiljøutvalg.  


 sørger for at samarbeidsutvalget har lovmessig sammensetning 


 sørger for at skolemiljøutvalget har lovmessig sammensetning 
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7. Kommunens frist til å rette  
 


Som nevnt i kapittel 6 er kommunen gitt frist for å rette de ulovlige forholdene som er 


konstatert i denne rapporten.  


  


Frist for tilbakemelding er 16.10.2015. 


 


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


 


 


 


 


 
Oslo, 18.06.2015 


 


 


 


Inger Børte   Martine Wille-Sveum   Ingrid Haraldsen 
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Vedlegg 1   


 


Oversikt over innsendt dokumentasjon 


 


 


Dokumentasjon fra Sørum skole: 
 


1. Egenvurderingsskjema Sørum skole 


2. Rutiner for hvordan de ansatte undersøker, varsler og griper inn i forhold til krenkende 


adferd 


3. Definisjon på problematferd av høsten 2012 


4. Forventningsplakater 


5. Plan for innlæring av regler og forventet atferd på Sørum skole høsten 2014 


6. Sørum skoles plan for Arbeid mot mobbing 


7. Brev «Velkommen som foresatt på Sørum skole» 


8. Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune, gjeldende fra 


01.08.2014 


9. Inspeksjonsplan fra uke 7  


10. Minstestandard for konferansetime Sørum skole 


11. Elevundersøkelsen 5. trinn, høsten 2014 


12. Elevundersøkelsen 6. trinn, høsten 2014 


13. Elevundersøkelsen 7. trinn, høsten 2014 


14. Trivselsundersøkelse Sørum skole 


15. Møteplan for våren 2014, SU/SMU 


16. Pedagogisk utviklingsarbeid høsten 2014 


17. Pedagogisk utviklingsarbeid våren 2015 


18. Mål for skolevandring, datert 06.11.2014 


19. Medlemmer i SU/SMU 2014-2015 


 


 


Tilleggsdokumentasjon etterspurt av Fylkesmannen: 


 


20. Årshjul for foreldresamarbeid 2014-2015 


21. Seks vedtak etter opplæringsloven kap. 9a 


22. Samarbeid om barn og unges faglige og sosiale utvikling i Sørum kommune 


23. Referat fra elevrådsmøte datert 13.11.2014 og 22.01.2015 


24. Trivselsundersøkelse Sørum skole vår 2015  


 


 


Dokumenter mottatt etter intervjudagen: 


 


25. Saksliste til årsmøte i foreldrerådet ved Sørum skole 18.09.2014. 


26. Referat fra FAU-møter 01.09.2014, 14.10.2014, 24.11.2014, 26.01.2015 og 


23.03.2015. 


27. Innkalling til FAU-møte 27.04.2015 


28. Referat fra SU-møte 02.03.2015 


29. Vedtaksmal for enkeltvedtak etter opplæringsloven § 9a-3.  
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Vedlegg 2 


 


Rettslige krav 
 


 


1  Forebyggende arbeid og internkontroll 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


  
 
Det systematiske skolemiljøarbeidet skal sikre at elevenes rett blir oppfylt ved at skolen 


arbeider kontinuerlig og systematisk for et godt skolemiljø. Det avgjørende er at 


skolemiljøarbeidet er egnet til å sikre elevene et godt psykososialt miljø, og at brudd på 


retten til et godt miljø blir oppdaget og håndtert på en effektiv måte.  


 


Formålet med skolens plikter etter § 9a-4 er å sikre at uønsket/krenkende atferd blir 


oppdaget og håndtert tidlig. Dette betyr at skolen må ha rutiner for å kartlegge skolemiljøet 


og den enkelte elevens opplevelse av det psykososiale miljøet.  


 


En nødvendig forutsetning for det systemrettede arbeidet er at skolen overfører kravene i 


kapittel 9a til konkrete mål og handlinger. Skolen må ha planer og rutiner for hvordan 


elevenes rett skal oppfylles.  


 


Skolen blir i § 9a-4 pålagt å arbeide aktivt, systematisk og kontinuerlig slik at kravene i 


kapittel 9a blir oppfylt. Dette innebærer at skolen skal arbeide etter et ”føre var” – prinsipp, 


og forebygge brudd på eleven sin rett etter § 9a-1. Skolen kan ikke være passive og 


avvente at en situasjon oppstår, for eksempel at læreren ser mobbing, eller at noen klager 


på forholdene. Med kontinuerlig mener en at det systematiske arbeidet må være 


gjennomgående i skolens arbeid, og ikke bare noe som blir gjort når det oppstår 


ubehagelige situasjoner eller ved oppstart av hvert skoleår. Arbeidet skal drives hele tiden, 


gjennom hele skoleåret. Et anti–mobbeprogram eller en perm med internkontrollrutiner som 


står i en hylle, er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til systematisk arbeid.  


 


Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må 


være innarbeidet og må følges av personalet når det arbeides med saker som omhandler 


det psykososiale miljøet til elevene. 


 


Skoleledelsen har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og 


planmessig.  


  
 


 


§ 9a-4, Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 


elevane(internkontroll) 


 


Skolen skal drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 


tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. 


Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal 
gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 


§ 9a-3 første ledd, Det psykososiale miljøet 


 


Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 


den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  


Skolen må for å oppfylle kravet til internkontroll:  


 Sette seg konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet  


 Arbeide systematisk og planmessig for å nå målene og forebygge problem  


 Ha rutiner for å følge med på skolemiljøet og den enkelte elevs opplevelse av 


det, herunder rutiner for å avdekke og håndtere problemer når de dukker opp 


og kontrollere at rutinene etterleves.  
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Skolen må kunne dokumentere at de har et system for internkontroll. Internkontroll 


innebærer å overføre kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartlegge 


utfordringer, planlegge og iverksette tiltak for å nå målene. Skolen må dokumentere at 


dette er etablert, og at det faktisk blir fulgt opp.  


 


I tillegg til det som blir dokumentert skriftlig, må skolen kunne vise at:  


 


- internkontrollen dekker alle reglene i kapittel 9a 


- alle ansatte utfører pliktene de har etter loven og kjenner interne mål, rutiner/ planer  


- de ansatte har tilstrekkelig kompetanse om skolemiljøarbeidet og håndtering av 


utfordringer og hendelser som omhandler skolemiljøet 


- skolen har tiltak for å fremme skolemiljøet og forebygge, avdekke og håndtere 


krenkelser 


- tiltakene blir iverksatt og planer og rutiner etterleves i praksis  


- ledelsen er aktivt med i arbeidet med skolemiljøet/ internkontrollen 


I det systematiske arbeidet med det psykososiale miljøet må også andre regler i 


opplæringsloven tas med. For det første må skolen kartlegge kravene til brukerorgan i 


kapittel 11. Et sentralt organ i det systematiske arbeidet er skolemiljøutvalget.  


Ordensreglementet ved skolen er et sentralt virkemiddel i arbeidet med skolemiljøet, og 


skolen må sørge for at dette er integrert i skolemiljøarbeidet/ internkontrollen. Et system for 


skolemiljøet som ikke blir sett i sammenheng med ordensreglement er ikke helhetlig nok. I 


tillegg må skolen trekke inn vurderinger i orden og oppførsel etter forskrift til 


opplæringsloven § 3-5.  


 


2  Individuelt rettet arbeid 
 


Skoleeier, skolen, skoleledelsen og de ansatte har alle en plikt til å sikre elevenes 


individuelle rett etter § 9a-1 gjennom individuelt rettet arbeid. Det individuelt rettede 


arbeidet ved skolen er regulert i § 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringsloven. 


 


 Handlingsplikten etter § 9a-3 andre ledd  


 Plikten til å behandle anmodninger om tiltak fra elever/foreldre som enkeltvedtak 


etter § 9a-3 tredje ledd  


 


Handlingsplikten  


 


 


 
 


 


 


 


Regelen fastslår at alle som er ansatt ved skolen, har en handlingsplikt som innebærer  


 


- plikt til å foreta undersøkelser  


- plikt til å varsle skoleledelsen og  


- plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig  


 


Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd – plikten til å undersøke, varsle og gripe inn 


 


Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 


blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskiminering, vald eller 


rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og 


dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  
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Handlingsplikten gjelder for alle som er ansatt ved skolen ved at de har et 


ansettelsesforhold/ en arbeidsavtale med skoleeier. I forarbeidene til loven2 er det uttalt at 


”ansatte” i praksis ofte vil være lærere og miljøarbeidere, men at plikten også gjelder annet 


personale. I tillegg til undervisningspersonalet ved skolen kan dette for eksempel være 


vaktmester, assistenter, kontor- og renholdspersonalet.  


 


Den ansattes handlingsplikt gjelder fra når han / hun får kunnskap eller mistanke om at en 


elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. ”Kunnskap om” innebærer at den ansatte 


faktisk vet at en elev blir utsatt for uakseptabel atferd fra elever, lærer, eller andre ved 


skolen. En del av handlingsplikten er plikten til å undersøke om eleven faktisk har blitt 


utsatt for krenkende ord eller handlinger, og få klargjort hva som faktisk har skjedd. 


Handlingsplikten gjelder også dersom den ansatte får mistanke om at en elev er utsatt for 


ord eller handlinger. Det er altså ikke nødvendig med faktisk kunnskap for at 


handlingsplikten blir gjeldende.  


 


Den ansatte må når han/hun får kunnskap eller mistanke om krenkende atferd, vurdere hva 


som blir neste steg. Skoleledelsen skal varsles, og i noen tilfeller har den ansatte plikt til å 


gripe inn. Dette må vurderes konkret i den enkelte situasjonen. I akutte situasjoner, for 


eksempel når elever slåss eller en overhører krenkende ord til en elev, er det naturlig å 


gripe inn straks og undersøke nærmere i etterkant hva som faktisk skjedde.  


 


Det følger av § 9a-3 andre ledd at etter at den ansatte har undersøkt saken og kommet 


frem til at dette er forhold som bør følges opp, skal skoleledelsen informeres. Skoleledelsen 


plikter å sikre at alle saker de blir varslet om og blir fulgt opp. Ansatte som varsler etter § 


9a-3 andre ledd skal tas på alvor. Skolen, ved skoleledelsen, plikter å undersøke saken 


ytterligere dersom det er behov for dette og sette i verk egne tiltak.  


 


Skolen med alle sine ansatte må ha en felles forståelse av når det skal varsles, og hvordan 


varslingen skal skje. På samme måte må alle ved skolen ha et avklart forhold til terskelen 


for å gripe inn. Disse avklaringene og rutinene for dette må innarbeides i internkontrollen 


etter § 9a-4.  


 


Det er ikke noe krav i § 9a-3 andre ledd om at skolen skal fatte enkeltvedtak når det blir 


iverksatt tiltak etter egne initiativ. Dette skiller seg fra når en elev eller forelder ber om 


tiltak, jf § 9a-3 tredje ledd. At det ikke må fattes enkeltvedtak tar likevel ikke fra skolen 


ansvaret for å følge opp saken på en formålstjenelig måte.  


 


I noen tilfeller vil tiltakene skolen iverksetter, likevel kreve at det blir fattet enkeltvedtak. 


For enkelte tiltak er det fastsatt eksplisitt i opplæringsloven eller forskrift til denne at 


avgjørelsen er et enkeltvedtak. Eksempel på dett er bortvisning etter opplæringsloven § 2-


10 og skolebytte etter opplæringsloven § 8a-1 tredje ledd. Ellers er det definisjonen av 


enkeltvedtak i forvaltningslovens § 2 sett i sammenheng med karakteren av tiltaket som er 


avgjørende for om reglene om enkeltvedtak skal benyttes. Samtidig har skolen et visst 


handlingsrom knyttet til ordensreglement og opplæringsmessige tiltak. Dette er mindre 


inngripende tiltak som blir gjort for å gjennomføre opplæringa.  


 


Det skriftlige, som enkeltvedtaksformen gir, er viktig for skolens dokumentering av at de 


har grepet inn og forsøkt å sikre elevens rett etter § 9a-1.  


 


                                                 
2
 Jf. Ot.prp.nr 72(2001-2002) 
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Plikten til å behandle anmodninger om tiltak fra elever/foreldre 


 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


Skolen er pålagt gjennom § 9a-3 tredje ledd å behandle anmodninger fra elever eller 


foreldre som omhandler det psykososiale miljøet etter reglene om enkeltvedtak i 


forvaltningsloven. Dersom det foreligger en slik anmodning, må skolen snarest mulig ta 


stilling til om elevens rett er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Det blir 


understreket at skolen alltid skal fatte enkeltvedtak når elever/foreldre anmoder om tiltak 


som omhandler det psykososiale miljøet. Skolen har altså en vedtaksplikt. Dersom skolen 


ikke oppfyller plikten til å fatte enkeltvedtak i saken, kan foreldrene/eleven likevel klage 


som om det var fattet enkeltvedtak.  


 


Anmodninger fra elever og foreldre trenger ikke være skriftlige. Skolen må også ta stilling til 


muntlige henstillinger. Skolen kan ikke avvise en anmodning fordi den ikke er skriftlig eller 


unnlate å oppgi hvilke tiltak eleven eller foreldrene ønsker. Skolen kan heller ikke kreve at 


eleven/foreldrene må levere en skriftlig henvendelse. Dersom skolen er i tvil om en 


anmodning fra eleven/foreldre er en anmodning etter § 9a-3 tredje ledd, må skolen avklare 


dette. Skolen har en veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11. En del av dette vil være å 


informere eleven/foreldrene om rettighetene etter kapittel 9a og avklare om en anmodning 


fra en elev eller foreldre om det psykososiale miljøet er en anmodning om tiltak. Den som 


tar imot anmodningen, plikter også å informere om retten til å be om tiltak og klageretten 


etter § 9a-3 tredje ledd. alle anmodninger, også muntlige, skal tas på alvor og undersøkes. 


Dette er en del av skolens undersøkelsesplikt etter forvaltningsloven § 17.  


 


Anmodninger skal normalt rettes til skoleledelsen ved rektor, men anmodninger kan også 


rettes til lærere og andre ansatte. Dersom anmodningen blir rettet til en lærer, må han/hun 


vurdere hva anmodningen gjelder og om det er noe som kan og bør løses innenfor klassen. 


Lærerens vurdering vil være viktig når det skal avgjøres hvilke tiltak som eventuelt skal inn 


i enkeltvedtaket.  


 


Uavhengig av om anmodningen kan løses innefor klassen, skal den viderebringes til 


skoleledelsen. En anmodning fra elever/foreldre skal aldri stoppes på klassenivå. Dette har 


sammenheng med kravet i § 9a-3 tredje ledd første pkt.um om at alle tilfeller der det blir 


bedt om tiltak i forbindelse med det psykososiale miljøet, skal behandles som enkeltvedtak 


etter forvaltningsloven. Regelen fastslår også at saken skal behandles ”snarest mulig”, og 


dersom det ikke er fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven ”innen rimelig tid”, kan 


eleven/foreldrene klage som om skolen har fattet enkeltvedtak. En klage skal alltid sendes 


til det forvaltningsorgan som har eller skulle ha fattet enkeltvedtak i første instans. Det vil si 


at klagen skal sendes til skolen. Fylkesmannen er klageinstans, men før klageinstansen kan 


ta saken til behandling, må skolen eller skoleledelsen se på saken på nytt, og eventuelt 


forberede saken for fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 33.  


 


Ellers inneholder ikke opplæringsloven kapittel 9a krav til saksbehandling. 


Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder for saker etter § 9a-3. Dersom skolen 


ikke behandler noe som er ment som en anmodning, er dette alvorlig og kan få 


konsekvenser, bla etter straffebestemmelsen i § 9a-7. 


Opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd – Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og 


saksbehandlinga ved skulen  


 


Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 


deriblant tiltak mot kjenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller 


rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 


forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det 


likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 
enkeltvedtak.  
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3  Brukermedvirkning 


 
Elevene skal engasjeres i det systematiske skolemiljøarbeidet, både ved planleggingen og 


ved gjennomføringen av det, jf. § 9a-5. Her fremkommer det i første ledd:  


 


 


 
 


 


 
 


Dette innebærer at elevene skal tas med i skolens arbeid med å oppfylle kravene i kapittel 


9a. Dette kan for eksempel være deltaking når skolen lager ordensreglement, deltaking i 


gjennomføring av enkel målinger osv. Det er skoleeiers ansvar at elevene blir involvert i 


skolemiljøarbeidet.  


 


I forarbeidene er det vist til at det er viktig i seg selv at elevene kan få oppleve å bli hørt, og 


for skolen vil det være lettere å planlegge og å gjennomføre tiltak i samarbeid med elevene 


og de foresatt.  


 


Elevenes deltaking i skolemiljøarbeidet skal være sikret i internkontrollsystemet ved skolen 


etter § 9a-4.  


 


I lovens § 9a-6 og kapittel 11 er ulike organ for brukermedvirkning regulert. De rådene og 


utvalgene opplæringsloven stiller krav til at skolen skal opprette er:  


 


 Elevråd – jf. § 11-2/11-6 


 Foreldreråd og FAU – jf. § 11-4  


 Samarbeidsutvalg/skoleutvalg – jf. § 11-1  


 Skolemiljøutvalg – jf. § 11-1a  


 


Rådene og utvalgene skal gis relevant informasjon og en reell mulighet til å kunne uttale 


seg, jf. § 9a-6.  


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


Rutiner for å sikre at informasjon og varsling til de ulike rådene og utvalgene må 


innarbeides i internkontrollsystemet ved skolen etter § 9a-4.  


 


 


§ 9a-5 første ledd – Elevdeltaking i skulemiljøarbeidet 


 


Elevene skal engasjeres i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske 


arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette 
for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna.  


§ 9a-6 – informasjonsplikt og uttalerett  


Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet og dessutan elevrådet og 


foreldrerådet skal haldast løpande underretta om alle tilhøve – deriblant hendingar, 


planar og vedtak – som har vesentleg betydning for skolemiljøet. Råda og utvala har 


på førespurnad rett til å få fremlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, 


miljø- og tryggleiksarbeidet ved skolen.  


 


Råda og utvala som er nemnde i første ledd, skal så tidleg som mogleg takast med i 


planlegginga og gjennomføringa av miljøtiltak ved den enkelte skolen, og har rett til 


å uttale seg og komme med fremlegg i alle sakar som har betydning for skolemiljøet.  


 


Dersom skolen blir klar over tilhøve ved skolemiljøet som kan ha negativ verknad for 
helsa til elevane, skal elevane og dei føresette snarast mogleg varslast om det.  








Kontrollutvalget  
8.mars 2016 







Overordnede mål og strategier 


• Rådmannen har tatt utgangspunkt i de overordnede dokumentene for Sørum 


kommune 


• Kommuneplanen 2015-2027 


• Strategidokument 2015 


• Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan  2016-2019 


 og årsbudsjett 2016. 


• Rapportering  


 


• Strategiseminar med formannskap/budsjettnemnd og rådmannen  


i løpet av 1.kvartal 


• Om status og utfordringer 


• For å få innspill på føringer og politiske prioriteringer i arbeidet med  


strategidokumentet som igjen er retningsgivende  for økonomiplan.  


 


• Oppfølging i form av jevnlig informasjon om arbeidet i formannskapsmøter 
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Utfordringsbilde - økonomi 


• Kommunen har en svært anstrengt økonomi  


• Denne kommunestyreperioden vil være preget av et snevert økonomisk 


handlingsrom  


• Politisk og administrativ ledelse må samarbeide om å få orden på økonomien 


 


• For hele kommunen er driftsbudsjettet sårbart for endringer:    


• På inntektssiden er det usikkerhet ifht kommunens frie inntekter (skatt på formue og 


inntekt og rammetilskudd )  


• På utgiftssiden er rentekostnader og  kostnader til tjenesteproduksjonen en 


usikkerhet/risiko ,konf tilleggsbevilgning i 2015 til  NAV ,hjemmebaserte tjenester og 


avlastningstjenesten 


 


• Kommunens driftslikviditet er vesentlig forbedret i 2015 og er på et 


akseptabelt minimumsnivå 
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Utfordringsbilde - økonomi 


• Strategisk mål 2016-2019 


• Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 skal ha positivt netto 


driftsresultat for alle år. I 2019 skal netto driftsresultat som minimum utgjøre 1,75 % 


av kommunens driftsinntekter. 


• Årlig netto driftsresultat i hht rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019: 
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Utfordringsbildet  - økonomi 


• Regnskapet for 2015 viser et årsoverskudd på 0,4 %, et resultat som er 


betydelig under ønsket resultat på 1,75 %  samtidig som det er bedre enn 


budsjettert 


 


• Brutto lånegjeld  kr 1750 000 000 


• Lånegjelden økte fra kr 47 800 pr innbygger  i 2014 til kr 78 500 i 2015 


 


• Økningen i gjeldsgraden viser at kommunens viktigste utfordringer er knyttet 


til bygningsmessige investeringer, som sammen med bemanningsøkninger, er 


nødvendige for at tjenesteproduksjonen skal kunne holde tritt med 


befolkningsveksten og utviklingen i alderssammensetningen 
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Utfordringsbildet  - økonomi 


Kommunens økonomiske disponeringer er sterkt knyttet opp mot drift av skoler, 


barnehager og omsorgssektoren. 
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Utfordringsbilde - befolkningsvekst  


• Innbyggertallet forventes fortsatt å vokse vesentlig. 


• Sørum er heldig som er en attraktiv kommune som stadig tiltrekker seg nye 


innbyggere.  


• Men veksten gir samtidig store utfordringer:  


Hvordan skal kommunen stå rustet til å levere gode tjenester til innbyggerne også i 


fremtiden samtidig som kommunen har en svært stram økonomisk situasjon 
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Utfordringsbilde - befolkningsvekst  


• Utviklingen i veksten for årsgruppene i Sørum basert befolkningsprognose    


med en gjennomsnittlig vekst på 2 %. 
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Organisasjonen - tjenesteproduksjon 


• Kvalitet sikres gjennom å etterleve lover, forskrifter og interne regler og 


standarder for tjenesteproduksjonen sammen med høy kompetanse hos 


medarbeiderne.  


• Kompetanseutvikling og oppfølging 


• Fokus på forebygging  


• Kvalitetssystemet inneholder prosessbeskrivelser som skal sikre kvaliteten i 


styringen av kommunen og tjenesteproduksjonen ut mot innbyggere.  


• Avvik/Internkontroll/tilsyn 


 


• Omstilling og endring for å opprettholde kvalitet og kapasitet i 


tjenestetilbudene er nødvending for å få en bærekraftig økonomi 


10.12.2014 9 Bunntekst 







Organisasjonen  


• Omorganisert til 2-nivåmodell i 2012 


• Evaluering av organisasjonsendringen i 2015 


• Flyttet kulturfeltet fra Plan, kultur og næring til Familie og nærmiljø pr 01.09.2015. 


Nye navn: Plan, næring og byggesak, Kultur, familie og nærmiljø 


• Styrket økonomisk oppfølging/bistand fra Økonomiavdelingen til tjenesteområdene og 


de administrative avdelingene 


 


• Tilpasningen i organisasjonen etter hvert – blant annet tydeliggjøring av 


kommunalsjefens ansvar og rolle i fht strategisk ledelse og ledelse av 


virksomhetene 


10 Bunntekst 







Organisasjonen 


• Pr 01.01.2016 : Avvikling av de kommunale foretakene og innlemming i 


rådmannens kommunen. 


• Utgangspunktet for denne beslutningen var utredning av forholdet mellom foretakene 


og rådmannen som konkluderte med behov for forbedret eierstyring. 


• Nytt tjenesteområde miljø og samfunnsutvikling.  


• Plan , næring og byggesak 


• Eiendom  


• Kommunalteknikk  


• Pr 01.03.2016 gjennomføres større organisasjonsendring ved at 


tjenesteområdene Kultur, familie og nærmiljø slås sammen med Omsorg og 


velferd. 


• Nytt navn: Kultur, helse og omsorg 


• I tillegg omorganiseres tjenestene til barn og unge og deres familier til en virksomhet Barn, 


unge og familie.  


• Opprettes rådmannsstab ved å flytte 3 stillinger fra administrative avdelinger 


til controller 


11 Bunntekst 







12 


Organisasjonskart pr 01.03.2016 







Organisasjonen  


Nærværsarbeidet pågår kontinuerlig. Følges opp hver måned av rådmannen / 


kommunalsjefer 


 


Oversikt over sykefraværet i Sørum kommune 2008-2015 


 


 


10.12.2014 13 Bunntekst 


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
SNITT
Sørum


2015 9,6 9,0 7,8 7,0 7,1 6,7 4,2 5,1 6,5 7,6 9,3 8,6 7,4


2014 9,1 9,7 9,7 8,8 8,8 7,9 5,7 6,4 7,5 8,0 7,9 7,8 8,1


2013 9,6 9,7 9,6 9,5 8,8 7,5 5,0 6,3 6,9 7,9 8,5 8,3 8,4


2012 8,3 9,0 7,9 7,2 7,1 7,2 5,4 5,8 7,3 7,6 9,1 10,4 7,8


2011 8,8 10,0 10,0 8,5 8,4 7,7 6,0 6,1 7,9 7,5 6,8 9,0 8,1


2010 8,6 8,5 7,7 7,2 7,6 7,5 5,1 5,3 6,9 7,5 8,3 8,4 7,4


2009 9,8 9,6 10,1 9,0 9,5 8,3 6,4 7,2 8,5 9,3 9,2 8,1 8,8


2008 10,4 9,6 8,6 8,4 7,1 7,3 4,7 5,1 6,4 7,6 9,7 9,7 7,9
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Organisasjonen - medarbeider 


• Årlig medarbeiderundersøkelsen. 


• Ny undersøkelse i år : 10-faktor 


• HMS-plan i alle virksomheter pr 01.05 


• Flere prosesser i kvalitetssystemet til Sørum kommune inneholder 


prosessbeskrivelser omhandler helse, miljø og sikkerhet, personalforvaltning 


og arbeidsgiverpolitikk, og benyttes av ledere og medarbeidere i det daglige 


arbeidet med å utvikle trygge og helsefremmende arbeidsplasser 


 


• 3-partverkstedet har jevnlige møter 


• SAM- møter : rådmannens møter med alle arbeidstakerorgansinene  


• Jevnlige informasjonsbrev fra rådmann 


14 Bunntekst 
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1 INNLEDNING 


1.1 Kontrollutvalgenes bestilling 


Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum har bestilt en felles 
forundersøkelse av enkelte avgrensede forhold/problemstillinger som har fremkommet i pressen i 
forbindelse med en revisjonsrapport som tok for seg internkontroll og virksomhetsstyring i SNR1. 
 
Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 


1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å avklare de tre 
beskrevne problemstillingene. 


2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut i en 
prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om man ønsker å gå 
videre med en mer inngående undersøkelse. 


3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til 100 timer og 
leveres til behandling senest 5. april 2016. 


1.2 Konklusjon etter gjennomføring av forundersøkelsen 


Etter revisjonens oppfatning er de tre problemstillingene besvart på en tilfredsstillende måte og det 
synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med nærmere undersøkelser. Med bakgrunn i 
denne konklusjonen er det derfor ikke utarbeidet noe forslag til en prosjektplan for mer inngående 
undersøkelser av forholdene.  


1.3 Problemstillingene 


Problemstillingene som ønskes undersøkt, er sitert nedenfor. De er hentet fra saksframstillingen lå 
til grunn for vedtakene i kontrollutvalgene.  
 


Problemstilling 1 – se kapittel 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 


Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


                                                
 
 
1
 Rapport levert av Romerike revisjon på bestilling fra styret i SNR 
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Problemstilling 2 – se kapittel 3 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 


Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 


 
 


Problemstilling 3 – se kapittel 4 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  


Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 


 


1.4 Metode og avgrensinger 


Metoder for forvaltningsrevisjon (RSK001) er lagt til grunn så langt den passer.  
 
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier. 
 
Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler med enkelte 
personer.  
 
Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år tilbake i tid, noe 
som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens undersøkelse. En utfordring i denne 
forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for regnskapsinformasjon og banktransaksjoner er 10 
år. Revisjonen har hentet informasjon fra granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig 
informasjon fra regnskapet for SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har vi gjennomført samtaler med 
nøkkelpersoner som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 
 
Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som RRI leverte til 
styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned på det enkelte prosjekt som 
det ble bevilget penger til både før og etter 2011.  
 
Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming.  
 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til føringer som 
kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne saken. 
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2 STØTTE TIL BENE KOMMUNE I LATVIA I 2001/2002 


Problemstilling 1 


Kontrollutvalget formulerte problemstillingen slik: 


Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 


Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


2.1 Innledning 


I dette kapitlet redegjøres for studieturen som Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) har til 
Latvia i 2001, og særlig om besøket i Bene. Bakgrunnen for at kontrollutvalget tar opp denne saken 
er blant annet et oppslag i Romerikes Blad den 5. juni 2015. I artikkelen omtales en gave til 
reparasjon av rådhustaket i byen Bene, og det reises spørsmål ved om rådhustaket overhodet 
eksisterer. Det etterlatte inntrykket av artikkelen er om pengene ble brukt til dette formålet. Det heter 
følgende i artikkelen:  


Bybesøk: Her i den lille byen Bene i Latvia, fikk byens rådhus nytt tak, takket være Samarbeidsrådet 
for Nedre Romerike. Det har ikke lykkes Romerikes Blad å finne det aktuelle rådhuset. 


Deretter redegjøres for regnskapsførte opplysninger om studieturen i 2001, takkegaven i 2002 og til 
slutt redegjøres for kommunenes tilbakebetaling til SNR for takkegaven i 2003. Til slutt redegjøres 
for sakens behandling i SNR. 


2.2 Latvia 


Studietur 
Den 10.-14. oktober 2001 arrangerte SNR studietur til Latvia (granskningsrapport i 
vannverkssaken). Det står i rapporten at turen gikk til Riga og regionen Dobele. Programmet for 
turen er datert 26.7.2001 og viser dagsbesøk i blant annet Bene, med overnatting i området (ibid). 
Temaene for turen var demokratibygging2 og offentlige tjenester, undervisning og næringslivet i 
regionen (ibid). 
 
Gjennom granskingsarbeidet i vannverkssaken avdekkes at NRV deltok i et hjelpeprosjekt i 
kommunen Bene i Latvia (granskingsrapporten punkt 28.1). Rapporten forklarer bakgrunnen for 
NRVs engasjement på denne måten: 


                                                
 
 
2
 Hans-Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR, erindrer at SNR hadde en gjenvisitt 


fra Latvia, via Kommunesektorens Organisasjon (KS). KS ønsket at kommunene skulle skaffe 
vennskapskommuner i Latvia, og gikk i bresjen for dette i forbindelse med demokratibygging i landet. 
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En artikkel i den latviske avisen Zemgale datert 09.09.2003 forklarer at bakgrunnen for 
hjelpeprosjektet var et møte i en lokal Rotary klubb (i Norge [granskingsgruppens kommentar]) hvor 
Tamara Egelund ble bedt om å holde et lite innlegg om Latvia. På slutten av møtet ble hun spurt om 
det kunne være et praktisk prosjekt som klubben kunne ta seg. Hun la frem fem prosjekter og det 
ene var «rent drikkevann». Kilden til opplysningene er ifølge avisen Tamara Egelund. Tamara 
Egelund har lativsk bakgrunn, tilhørighet til Bene og bor i Norge pr. i dag. Hun har vært pådriver i 
flere hjelpeprosjekter til Latvia, herunder juleflyene til SAS. 


SNR har arrangert flere studieturer i årenes løp. Foranledningen til at studiereisen til Latvia i 2001 
omfattet Bene, skal være NRVs engasjement i denne kommunen (granskingsrapporten punkt 
28.1.1). 
 
Romerikes Blad intervjuet Hans Marius Johnsen3 fra avgangshallen på Gardermoen, før avreise til 
Riga i Latvia, og avisen skriver blant annet: 


Målet for turen til Latvia er å besøke en region 10 mil sør for Latvias hovedstad. Her skal Nedre 
Romerikes utsendte besøke bedrifter, skoler, renovasjonsselskap og vannverk, og de skal møte 
representanter for den kommunale forvaltningen. 


Nittedal kommune deltar ikke på studieturen i følge oppslaget i RB4. Andreas Hamnes fra Skedsmo, 
Mette Korsrud og Arne Heilemann fra Lørenskog, Hans Marius Johnsen og Ranveig E. Eide fra 
Sørum, Margarita Rambøl og Per Kongsnes fra Rælingen, Karin Gulbrandsen og Maar Stangeland 
fra Aurskog-Høland samt Hallstein Flesland og Kjell E. Værnor fra Fet er med på turen. Dessuten er 
Ivar T. Henriksen, NRV/RA2, og Erik Steensrud fra ROAF med på turen. Det er også med en 
lokalkjent tolk på turen (Flesland/fotos). I følge opplysninger i granskingsrapporten deltar også 
styreleder i AEV5. Tolken heter Tamara Z. Egelund (granskingsrapporten6). 


Takkegave etter besøk i Bene 
I Romerikes Blad7 siteres Johnsen slik før avreise til Riga: 


- Vi vil se hvilket behov de har, og om vi kan bistå regionen med enkle midler. I tillegg lærer vi alltid 
noe når vi er ute og reiser – om ikke annet at vi skal være glade for det vi har, sier Johnsen, og 
legger til at det også blir tid til møte med den norske ambassadøren til Latvia og borgermesteren i 
Riga, i tillegg til både formelle og uformelle samtaler mellom turdeltakerne. 


Revisjonen har snakket med to daværende ordførere, Hans Marius Johnsen og Hallstein Flesland8, 
som begge forteller at de husker både turen og besøket hos administrasjonen i Bene godt. Johnsen 
forteller om dårlig vær og at det regnet inn i kommunehuset, som etter hans erindring opprinnelig 
hadde vært et slott. Han forteller videre at de ikke hadde penger til oppussing. Fylkeskommunen og 
kommunene i SNR kom til enighet om å spleise på oppussing. Forutsetningen var en bindende pris 


                                                
 
 
3
 Hans Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR. 


4
 «Bare kriserammede Nittedal valgte å stå over hyggeturen» skriver RB.  


5
 AEV: Akershus Energi Vannkraft AS, Rånåsfoss  


6
 Johnsen husker at de fikk hjelp av Egelund før turen da hun deltok som tolk i noen møter, men husker ikke 


at hun var med på selve turen. 
7
 I RB 4.6.2015 siteres dette utdraget fra intervjuet med Johnsen: «- Vi er i en prosess der vi diskuterer 


strukturen til SNR, hvordan vi skal få noe mer matnyttig ut av samarbeidsrådet. Derfor er det også nyttig at 
lederne for de største interkommunale selskapene er med.» 
8
 Hallstein Flesland, daværende ordfører i Fet 
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og sikkerhet for at arbeidet ble utført av et seriøst firma, etter norske regler. Dessuten mener han at 
kommunene delte kostnaden til taket på rådhuset i Bene etter kommunestørrelse og etter 
demokratiske vedtak i egne kommuner.  
 
Hallstein Flesland forteller at de ble bevertet og vist rundt, og fikk se fortvilelsen til de ansatte som 
blant annet fortalte om vannlekkasje fra taket i det lokale rådhuset og generelt dårlige forhold, både 
for kommuneadministrasjonen og innbyggere på den tiden. SNR vurderte derfor – 
levestandsmessig, i forhold til de ansatte – at de ville hjelpe dette samfunnet med en takk for 
bevertning og omvisning. 
 
Flesland husker det ikke eksakt, men antar at SNR sa de ville betale for reparasjon innenfor en 
avtalt ramme som «jeg mener å huske var på max NOK 150 000». Avtalen var at de skulle sende 
over «Prosjektregnskapet» når taket var lagt, slik at vi skulle være sikker på at pengene gikk til det 
avtalte formålet».  
 
Tamara Z. Egelund forteller at hun var med på turen som guide/tolk. Hun forteller at hun husker 
turen veldig godt, spesielt fordi de som deltok var fornøyd med turen og lurte på om det var noe som 
kunne gjøres for å hjelpe. Det kom da fram et behov for å tette rådhustaket i Bene.  


Rådhuset i Bene 
På tidspunktet for studieturen hadde kommuneadministrasjonen i Bene overtatt et gammelt slott 
som de brukte som rådhus. Slottet var opprinnelig et gammelt jaktslott. I sovjetperioden ble deler av 
slottet brukt som kontor for kollektivet, og deretter forfalt det forteller Egelund i samtale med 
revisjonen.  
 
Hun og ektemannen har vært i Bene i ettertid og sett at taket er i orden med nye renner og nedløp. 
Hun forteller at det «lille, gamle slottet» er dagens rådhus etter at administrasjonen ble fratatt 
rådhuset sitt, etter sovjetperioden, fordi de opprinnelige eierne ville ha det tilbake9. Slottet er i dag 
både rådhus, legesenter og samfunnshus i Bene. De tidligere kommunene Bene og Auce er 
sammenslått i dag. Bene består som en kommunedel i kommunen etter sammenslåingen forteller 
hun til slutt. 
 
I en artikkel i avisen Zemgale den 16. november 2004 med bilder av slottet står det at «vi må takke 
norske velgjørere som hjalp oss»10. Sammen med artikkelen vises bilder av slottet slik det var 
opprinnelig og etter restaurering. 
 
På spørsmål fra revisjonen om hjelp til å finne fram til bilder av rådhuset, har Egelund bistått 
revisjonen med bildet av det restaurerte slottet (rådhuset) nedenfor.  
 
Det restaurerte slottet eller rådhuset i Bene så slik ut i 2010: 


                                                
 
 
9
 I Dagbladet 28.12.2000 berømmes Egelund for sin innsats for å hjelpe Latvia. I artikkelen framkommer at 


«[n]i norske sparebanker har gått sammen for å kjøpe kommunehuset i Bene, etter at administrasjonen var 
kastet på gata da de opprinnelige eierne av huset kom og krevde det tilbake.» Revisjonen har oversendt 
bildene av slottet til Flesland som forteller at tiden har gått, og at han verken kan bekrefte eller avkrefte at 
bildene viser rådhuset som SNR besøkte i Bene.  
10


 Oversatt av Tamara Z. Egelund. 
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Kilde: https://en.wikipedia.org/ Bene manor 2010. 


 
Revisjonen har deretter funnet fram til et bilde av slottet slik det så ut i år 2000 (ut fra dato på bildet): 


  
Kilde: wikimedia.org/wiki/ Benes muizas pils 2000-06.23 
 


Revisjonen har i tillegg forespurt den norske Ambassaden11  i Latvia, per e-post, om rådhuset i 
Bene. Revisjonen får opplyst at Bene var en egen kommune (Bene parish) innen Dobele distrikt 
(Dobele rajons) med rådhuset i Bene slott. Her viser ambassaden til en lenke som viser bilde av 
rådhuset/det lille gamle slottet som vist på det øverste av de to bildene ovenfor. Ambassaden 
opplyser videre at Bene har vært en administrativ del av Auce kommune siden 2009 som følge av 
en administrativ reform i Latvia. Som en administrativ del av Auce har Bene sin egen administrasjon 
som befinner seg i Bene slottsbygningen (med lenke til kommunens hjemmeside).  
 


                                                
 
 
11


 E-post til ambassaden 6.1.2016 besvart 7.1.2016. 



https://en.wikipedia.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/File:B%C4%93ne_manor_2010.jpg
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2.3 Regnskapsførte opplysninger 


I 2001-2004 førte Nittedal kommune12 regnskapet for SNR. En gjennomgang av regnskapet viser at 
SNR  


 gjennomførte en studietur til Latvia i 2001  


 overfører penger som støtte til Latvia i 2002 med 139 000 kroner  


 betaler 125 kroner for transaksjonen 


 fakturerer kommunene (11 125 kroner per kommune), NRV/RA2 og AEV (25 000 kroner 
hver). 
  


Regnskapet viser at transaksjonene tekstes «rehab.rådhuset i Latvia», «bidrag rådhus Latvia og 
«bidrag latvia». I og med at oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet, er bilagene ikke lenger 
tilgjengelig i Nittedal kommune. 
 
Banken er kontaktet13 og har gitt tilbakemelding om at transaksjoner fra den tiden ikke lenger kan 
spores. Oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet. Banken kan heller ikke bekrefte hva en 
transaksjon til utlandet koster i 2002. Revisjonen antar at en overføring til Latvia kan ha kostet 125 
kroner i 2002. 


2.4 Styrebehandling 


Det framkommer ovenfor at det var enighet blant deltakerne fra kommunene og fylkeskommunen 
om å spleise på en takkegave som skulle gå til tetting av rådhustaket. Johnsen forteller også at 
rådmannen i Nittedal, Kjell Pettersen, ordnet med det praktiske i forbindelse med gaven i og med at 
han ledet rådmannslauget på den tiden. 
 
Flesland forteller at bidraget fra SNR, fordelt på hele nedre Romerikes befolkning, er et lite bidrag 
som han kan stå med rak rygg og forsvare at ble gitt til et lokalsamfunn i nød. 
 


                                                
 
 
12


 Fullmakt til å gjøre undersøkelser gitt av rådmannen i Nittedal. 
13


 Fullmakt innhentet fra nåværende styreleder i SNR. 
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Granskingsrapporten (punkt 28.1.1) i vannverkssaken gir følgende opplysninger om at SNR fatter 
vedtak om takkegaven: 


I møte i SNR den 03.09.2002 ble det fattet vedtak om å dekke kostnadene til renovering av rådhuset 
i Bene. Kostnadene til dette beløp seg til kr 139 000, basert på opplysninger fra ordføreren i Bene. 
SNRs arbeidsutvalg anmodet i brev av 04.11.2002 til NRV/RA-2 og Akershus Energi om å hver bidra 
med kr 25 000. Kostnaden for NRV/RA-2 ble bokført i regnskapet med kr 12 500 på hver av 
selskapene. 


SNR var organisert med et arbeidsutvalg i 2002. I rapporten «Evaluering av samarbeidsrådet for 
nedre Romerike» er organiseringen av SNR framstilt (Telemarksforskning, 2008). Om 
organiseringen av SNR heter det i kapittel 7.1 om utvikling over tid blant annet: 


SNR har nå eksistert i 10 år. Etter splittelsen av Romerike regionråd, blir det hevdet at ØRU ble 
etablert som et mer profesjonalisert  organ  med  egne  ansatte,  mens SNR  i de første årene  blir 
karakterisert som en dugnadsorganisasjon. I SNR hadde man på den tiden et arbeidsutvalg som 
besto    av   to   politikere  og   to   rådmenn.   Oppgaver knyttet til utarbeidelse av  saksframlegg  ble 
fordelt  på  rådmennene i samarbeidskommunene.  Man hadde kun en  halv stilling  til  sekretær,   og  
regnskapet   ble  ført  av  Nittedal   kommune. Organisasjonen har etter hvert  utviklet seg  til å bli 
mer profesjonell,  bl.a. ved at man har fått ansatt en fast daglig leder i tillegg  til at man har sekretær i  
halv stilling. Man har også hatt en egen prosjektstilling knyttet til arbeidet med strategisk 
næringsplan, men for tiden er denne stillingen ubesatt. 


I rapportens kapittel 2.2 er organiseringen vist slik den var i 2008 (ibid): 
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2.5 Revisjonens vurdering 


Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare om gaven ble gitt og brukt til rett formål, om den er 
budsjettert og godkjent av styret, og om den er bokført i selskapets regnskap. Det ligger ikke til 
revisjonen å ta stilling til hensiktsmessigheten av en slik støtte.  
 
Revisjonen vurderer det slik at det er overveiende sannsynlig at pengene går til formålet som var 
reparasjon av rådhustaket i Bene. Studieturen, utbetalingen av støtte og tilbakebetalingen fra 
kommunene m.fl. er bokført i SNRs regnskap i 2001, 2002 og 2003. SNR sendte regning til 
kommunene og fylkeskommunen på til sammen 89 000 kroner mens NRV/RA-2 og AEV fikk hver 
sin regning på 25 000 kroner – til sammen 139 000 kroner.  
 
I granskingsrapporten er det dokumentert at SNR i møte den 3. september 2002 vedtar å dekke 
kostnadene til renovering av rådhuset i Bene.  
 
Denne forundersøkelsen dokumenterer ikke om beløpet er budsjettert med en egen budsjettpost i 
SNRs budsjett. Forundersøkelsen dokumenterer heller ikke om vedtaket som ble fattet, er gjort av 
styret i SNR. Det er en viss sannsynlighet for at granskingsrapporten, slik revisjonen ser det, 
henviser til vedtak i arbeidsutvalget og ikke et styrevedtak. 
 
Revisjonen vurderer det imidlertid slik at det er sannsynliggjort at det var enighet om å dekke 
kostnadene blant deltakerne fra SNR. De som deltok på studieturen var styret i SNR med et unntak, 
ordføreren i Nittedal. Styret i SNR består som kjent av ordførerne i deltakerkommunene (Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Sørum, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal) og fylkesordføreren. I tillegg var 
rådmennene i kommunene, med unntak for Nittedal, med på studieturen. Fylkeskommunens 
deltakelse på turen er ikke dokumentert, men regnskapet viser at de ble fakturert på lik linje med 
medlemskommunene i SNR. 
 
Revisjonen har dessuten påvist, ved hjelp av to helt uavhengige kilder, at det er et rådhus i Bene.  
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
undersøkelsene som revisjonen har gjennomført, og det er dermed ikke grunnlag for å foreta 
nærmere undersøkelser i saken. Konklusjonen baserer seg på at 


 det har nå gått mer enn 14 år fra støtten ble gitt  


 støtten ble gitt som en håndsrekning til, og en takk, til et samfunn som på det tidspunktet 
«var i nød», sammenlignet med levevilkårene i Norge på samme tid  


 det er hevet over tvil at støtten faktisk ble brukt til formålet - å tette rådhustaket. 
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3 BEVILGEDE PROSJEKTMIDLER 


Problemstilling 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 


Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 


3.1 Innledning 


Problemstillingen som kontrollutvalgene viser til i sitt vedtak skriver seg fra et styremøte i SNR der 
prosjektporteføljen sto på dagsorden. I dette kapitlet kommer revisjonen nærmere inn på 
bakgrunnen for bevilgningene, nærmere om bevilgningene og regnskapsføringen av 
prosjektmidlene. 


3.2 Bakgrunn – SNRs prosjektportefølje i 2011 


I revisjonsrapporten til styret for SNR skriver revisjonen at  


SNR deltok i en rekke prosjekter fra 2008. I årene fram til 2011 beskrives Strategisk næringsplan 
(SNP) som et eget prosjekt som inneholder en rekke enkeltprosjekter med spesifiserte mål og 
separat rapportering. Det var opprinnelig et eget programstyre for SNP, ledet av ordfører i Aurskog-
Høland kommune fram til høsten 2007.  


Videre skriver revisjonen i nevnte rapport 


Omfanget av SNRs prosjektportefølje avtok i antall etter 2008. Generelt viser vår gjennomgang at 
prosjektene budsjetteres og minimum rapporteres i årsberetningene. 


Styret i SNR har ved flere anledninger etterlyst rapportering om de prosjektene som SNR har deltatt 
i. Styret har for eksempel generelt bedt om bedre oversikt over økonomi, prosjekter og fond 
(styremøte 15.4.2010) og etterlyst konkret handlingsplan for hvert prosjekt og bedre 
prosjektrapportering (styremøte 19.8.2010). Tidligere daglig leder varsler på sin side om dårlig 
oversikt over budsjettene


14
 som SNR støtter (saksframlegg til møte 27.9.2011). 


Strategisk Næringsplan (SNP) ble etter hvert avviklet, og prosjektene beskrives i handlingsplanene 
til SNR, blant annet for 2010 (revisjonsrapporten til styret i SNR, 57). 


                                                
 
 
14


 Daglig leder skriver at «det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter,..» 
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3.3 Nærmere om daglig leders bekymring for prosjektoppfølging 


Tidligere daglig leder i SNR tiltrådte stillingen i august 2011 og var til stede på sitt første styremøte i 
samarbeidsrådet den 30. august 2011. Neste styremøte var den 27. september 2011. 
 
Høsten 2011 er det kommunevalg og nyvalgte ordførerne utgjør styret i SNR etter konstituering i 
oktober. Omtrent samtidig ansettes nye rådmenn i noen av kommunene. Det var derfor stor 
utskifting både i politisk ledelse og administrativ ledelse i flere av kommunene denne høsten, og 
dermed også i SNRs styre etter møtet i september. 
 
På styremøtet den 30.8.2011 legger daglig leder fram sak 45/2011 om videreføring av prosjekter i 
2012 – finansiering og styring. I saken vises til at det særlig er prosjekter tilknyttet Strategisk 
næringsplan (SNP) som er av et visst omfang. 
  
Videre vises det til at «[p]rosjektporteføljen knyttet til SNP er omfattende, og regionen har derfor hatt 
egen prosjektansvarlig fram til 1.7.2011». Videre står det: 


De enkelte prosjektene er/har igjen vært ledet av eksterne prosjektledere. Rapportering, forankring 
og tilbakemeldinger er således et kritisk punkt i en slik organisering der SNR er en tung finansiell 
aktør. 


Daglig leder vurderer modellen som ikke tilfredsstillende mht den styring SNR bør ha i denne type 
prosjekter med en så vidt omfattende finansiering. 


På styremøtet den 27.9.2011 legger daglig leder fram sak 54/2011 om finansiering og 
budsjettopplegg 2012. I saken skriver daglig leder «[m]ed hensyn til ledelse av virksomheten, 
oversikt, styring og effektivisering nevnes noen utfordringer». Her står blant annet: 


- Det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter, dvs. at vi ikke kjenner bruken av ca. to 
millioner bevilgede kroner (2011), og vet derfor lite eller ingenting om kost/nytte faktoren


15
. At vi 


mottar standardiserte prosjektlederrapporter i ettertid er ikke tilfredsstillende. 


 - Prosjektene drives av eksterne prosjektledere som - ref. over - rapporterer svært lite på 
prosjektene. 


- Stor prosjektportefølje i samarbeid med eksterne/private gir klare utfordringer i forhold til det 
regnskapssystem / den rapportering som benyttes internt i Skedsmo kommune (som p.t. er 
regnskapsfører). 


Revisjonen har satt opp oversikten under som viser de prosjektene som omtales konkret i 
saksframlegget til møtene 30.8. og 27.9.2011. I tillegg har vi tatt med påfølgende bevilgning i 2013 
for FEM-prosjektet. Oppsummert dreier dette seg om i overkant av 2 millioner kroner i 2011. 
 


 InterReg FEM (1 og 2) 
o bevilget 150 000 kroner i 2011 
o vedtatt16 videreført i 2012 (150 000 kroner) og 2013 (70 000 kroner) 
o terminert fra SNRs side i 2013 


                                                
 
 
15


 Dette ble også sitert i RB den 7. mai 2015.  
16


 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
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 INNY (Industriell Nyskaping) 
o Prosjekt INNY initieres av SNR i samarbeid med Kjeller Innovasjon i 2010 
o bevilget 650 000 kroner i 2011 
o bevilget17 750 000 kroner i 2012 
o terminert og ingen bevilgning i 2013 


 Etablerertjenesten 
o daglig leder skriver om budsjett på 980 000 kroner som finansieres av andre  
o budsjett i null i 2011, 2012 og 2013, forutsetter finansiering fra Innovasjon 


Norge/Akershus fylkeskommune 


 Bedriftsetablering/akkvisisjon mfl. 
o Bevilget 200 000 kroner i 2009 og 300 000 kroner i 2010  
o bevilget 300 000 kroner i 2011  
o videre bevilgning avhengig av resultatene i 2011 (vedtak i sak 22/2011) - terminert 


 Samferdselsutredning 
o Prosjekt utenfor SNP 
o Bevilget 300 000 i 2011 


3.4 Bruken av midlene, bevilgninger og regnskap 


3.4.1 Bruken av midlene 


For å svare på hva pengene er brukt til har revisjonen tatt utgangspunkt i SNRs årsberetninger for 
2010 og 2011 i tillegg til revisjonsrapporten til styret i SNR fra januar 2015.  
 
Både FEM-prosjektene og prosjektet Bedriftsetableringer og akkvisisjon var prosjekter i regi av 
Kunnskapsbyen Lillestrøm, mens INNY var et prosjekt i regi av Campus Kjeller/Kjeller Innovasjon 
AS18. Utbetaling til stønadsmottaker ble foretatt etter mottak av faktura og er, etter det revisjonen 
kan se, i samsvar med budsjettvedtak i SNR og avtaler med stønadsmottaker.  
 
Interreg FEM-prosjektet omhandlet fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Det totale 
budsjettet var på 28,7 millioner norske kroner der Kunnskapsbyen Lillestrøm var prosjekteier på 
norsk side og hovedprosjektleder. Blant finansiørene på norsk side finnes, i tillegg til SNR, Akershus 
fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune19, Innovasjon Norge, Kunnskapsbyen Lillestrøm, 
kunnskapsparker og næringshager i Hedmark, Energiråd Innlandet og Sør-Østerdal regionråd 
(prosjektrapportering til SNR 2.10.2012, Kunnskapsbyen Lillestrøm). 
 
I revisjonsrapporten til styret i SNR er det tatt med en oversikt som viser de forskjellige prosjektene 
for perioden 2008 – 2013 samt en oversikt over prosjektrapportering til styret. Videre omtales FEM-
prosjektene, INNY samt Etablerertjenesten nærmere i rapporten til styret i SNR, ser rapportens 
kapittel 7. 


                                                
 
 
17


 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
18


 Campus Kjeller endret navn til Kjeller Innovasjon AS.  
19


 Hedmark Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2015 av Interreg Sverige-Norge 
programmet 2007-13 i Hedmark. 
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3.4.2 Budsjett 


I revisjonsrapporten vises en oversikt20 over budsjetterte prosjektmidler for perioden 2008 – 2013. 
Oversikten inkluderer prosjektene under Strategisk Næringsplan (SNP) i tillegg til andre prosjekter, 
med unntak for Etablerertjenesten. 
 


BUDSJETT PROSJEKTMIDLER 


Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUM 


Sum prosjekter 2 482 2 130 2 900 2 500 1 296 470 11 778 
 


Kilde: Revisjonsrapport januar 2015. Alle tall i hele tusen. 


 
En gjennomgang av budsjett og regnskap for årene 2008 til 2013 viser at det i det store og hele er 
samsvar mellom budsjetterte og regnskapsførte midler. I revisjonsrapporten til SNR peker 
revisjonen på enkelte utfordringer i budsjett/regnskap: 
 


 Årsbudsjettet er ikke fullstendig – etablerertjenesten budsjetteres ikke med realistiske 
inntekter og utgifter. 


 Anordningsprinsippet følges ikke – enkelte tilskudd, for eksempel fylkeskommunens tilskudd 
til etablerertjenesten, bokføres etter kontantprinsippet. 


 Måten regnskapet avlegges på gjør det utfordrende å følge tråden fra år til år fordi 
prinsippene endres og anordningsprinsippet ikke alltid følges. 


3.4.3 SNRs regnskap når det gjelder prosjektene 


Revisjonens gjennomgang av SNRs regnskaper viser at utgifter (herunder utbetalinger) og inntekter 
(herunder prosjektmidler fra andre) er bokført. Fra og med 2011 opplyses i note til regnskapet om 
det enkelte prosjekts utgifter. Dette er nærmere omtalt i revisjonsrapporten til styret i SNR under 
kapittel 8. 


3.5 Revisjonens vurdering  


Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare spørsmål om de bevilgede midlene til prosjektene og 
bruken av disse. 
 
Revisjonen vurderer det slik at daværende daglig leders uttalelse ut fra sin sammenheng må tolkes 
slik at han var bekymret for dårlig rapportering og hva SNR fikk igjen for de pengene de støttet de 
ulike prosjektene med. Revisjonen tolker det dermed ikke slik at bekymringen knyttet seg til at 
pengene har blitt borte eller at pengene ikke ble brukt til formålet. Dette understøttes også av 
revisjonens undersøkelser.  
 
Styret hadde ved flere anledninger også etterlyst nærmere rapportering om prosjektene som SNR 
støttet. SNRs prosjektleder sluttet omtrent samtidig med at daværende daglig leder ble ansatt i 
2011, noe som trolig også bidro til at det ble vanskelig å få oversikt over prosjektene. Revisjonen 
vurderer det slik at det er denne bekymringen som kommer til uttrykk i saksframlegget til styret den 
27.9.2011. Bekymringen er nok mer uttrykk for at han mangler rapportering og oversikt, enn at 
pengene ikke er brukt til formålet. 


                                                
 
 
20


 Oversikten er satt opp etter en gjennomgang av budsjetter og regnskaper. 
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Det er på det rene at midlene ble bevilget etter konkrete søknader. Det foreligger budsjettvedtak i 
forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Det foreligger avtaler på det enkelte prosjekt og 
transaksjonene er så langt revisjonen kan se regnskapsført etter faktura. For å kunne undersøke 
nærmere hva pengene konkret er brukt til i prosjektene, må man eventuelt henvende seg til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon AS (tidligere Campus Kjeller) for å få tilgang til 
prosjektdokumentasjonen. Revisjonen antar imidlertid at prosjektmidlene som ble utbetalt til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm (FEM) og Kjeller Innovasjon AS (INNY) først og fremst ble brukt til 
finansiering av deres prosjektledelse i prosjektene.    
 
I hvilken grad det var hensiktsmessig eller fornuftig å støtte prosjekter i regi av Kunnskapsbyen 
Lillestrøm eller Kjeller Innovasjon AS ligger utenfor revisjonens og kontrollutvalgenes mandat. 
Revisjonen bemerker at prosjektene bærer preg av innovasjon. Innovasjon er en kilde til 
verdiskaping og for utvikling av samfunnet. Generelt er det ofte slik at det kan ta lang tid før man ser 
konkrete resultater av innovasjon. 
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
fremkomne opplysninger.  
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4 HABILITETSREGLENE 


Problemstilling 3 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  


Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 


 


4.1 Innledning 


Kontrollutvalgene har bedt revisjonen om en nærmere undersøkelse av ovennevnte. 
Problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming. Denne avgrensningen 
betyr at det ikke gjennomføres en detaljert undersøkelse av habilitetsspørsmålet for de enkelte 
styremøter i SNR. 
 
I revisjonsrapporten om SNR ble det avdekket konkrete habilitetsspørsmål relatert til 
samarbeidsavtalen mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm fra 2009. En nærmere vurdering av 
problemstillingen vil, foruten en vurdering av habiliteten etter gjeldende regler, derfor også måtte 
foretas etter habilitetsreglene før endringer i loven i november 2011.  
 
Vi vil i det følgende belyse de problemstillinger som reises innledningsvis. En nærmere omtale av 
SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm vil ikke bli gitt her, og vi viser til den behandling som er gitt dette 
i revisjonsrapporten om SNR, kapittel 6. 


4.2 Kort om habilitetsreglene 


Regelendringen om habilitet i forvaltningsloven (fvl) i november 2011 innebar blant annet at man er 
inhabil dersom man er styremedlem, medlem i bedriftsforsamling, eller har ledende stilling i et 
selskap som er part i en sak. Tidligere var det unntak for virksomheter som var fullt ut offentlig eid 
(fvl § 6 e). Endringen fikk først og fremst betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og 
andre ansatte i kommunen som sitter i styret i et offentlig eid selskap.  
 
Rent konkret innebærer dette at i de tilfeller selskapet er part i en sak hvor kommunen er involvert 
som part i form av en avtale, det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse overfor selskapet, eller 
det snakk om bevilgninger til selskapet, vil det nødvendiggjøre en avklaring av de involverte 
personers habilitet.  


4.3 Problemstillinger 


I dette tilfellet vil habilitet på kommunens hånd hvor selskaper er part kun være relevant etter 
ovennevnte lovendring i 2011. 
 
Underproblemstilling A blir i denne sammenheng om involverte fra kommunens side som også 
hadde en rolle i SNR, var inhabile i situasjoner hvor SNR var til behandling i kommunale organer. 
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Som nevnt ble det i revisjonsrapporten om SNR avdekket konkrete problemstillinger rundt habilitet 
relatert til mellomværender mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Underproblemstilling B blir dermed om de involverte personer i selskapene har vært inhabile i de 
tilfeller selskapene har vært parter med hverandre. 
 
Underproblemstilling C er om det har vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og 
Kunnskapsbyen Lillestrøm. 


4.3.1 Underproblemstilling A – situasjoner mot kommunene 


Har involverte fra kommunen vært inhabile i situasjoner hvor SNR har vært til behandling i 
kommunale organer? 
 
Etter lovendringen i november 2011 engasjerte daglig leder i SNR advokatfirmaet Arntzen de 
Besche for å avgi en juridisk betenkning rundt denne problemstillingen. Betenkningen er datert 7. 
august 2012, se vedlegg 1, og konkluderer med at SNR utfra sin virksomhet og drift sjelden vil være 
anse som part i saken og dermed vil heller ikke en vurdering av habilitet være særlig relevant. 
 
RRi har ikke gjennomgått behandlingen av enkeltsaker i de respektive kommunestyrer og har derfor 
ikke forutsetninger for å vurdere den løpende saksbehandlingen. 
 
Vi anser det imidlertid betryggende at habilitet har blitt satt på dagsorden og man i denne 
sammenheng har villet avklare problemstillinger rundt dette gjennom en juridisk betenkning. En 
nærmere belysning av situasjonen har under enhver omstendighet styrket de involverte personers 
forutsetninger for å gjøre riktige vurderinger av egen habilitet når saker om SNR har vært til 
behandling i kommunale organer.  


4.3.2 Problemstilling B – situasjoner mellom selskapene 


Har de involverte personer i selskapene vært inhabile i de tilfeller SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm har vært parter med hverandre? 
 
Som det fremkommer i revisjonsrapporten fra SNR var ordfører Anita Orlund styreleder i både 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR da avtalen om husleie ble signert. Orlund signerte avtalen på 
vegne av SNR. 
 
Problemstillingen blir om Orlund kan ha brutt habilitetsreglene ved signering av avtalen.  
 
Sentralt for en slik vurdering er hvorvidt forvaltningslovens regler om habilitet kommer til 
anvendelse. Følgelig må det først avklares om dette tilfelles er omfattet av forvaltningsloven. 
 
Fra forvaltningslovens § 1 fremgår det at ethvert organ som drives av stat eller kommune omfattes 
av loven. I dette tilfellet opptrådte Orlund på vegne av SNR som om det var et eget rettssubjekt eiet 
av flere kommuner. Realiteten var imidlertid at SNR på dette tidspunktet var en interkommunal 
samarbeidsarena organisert under Skedsmo kommune. Følgelig vil dette omfattes av 
forvaltningslovens habilitetsregler. Det neste vurderingstemaet blir om Orlund var habil da hun 
signerte avtalen på vegne av SNR med Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
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Fra forvaltningslovens § 6 (1) a) fremgår det at en offentlig tjenestemann er inhabil dersom en fatter 
en avgjørelse når en selv er part i saken. I dette tilfellet vil avgjørelsen være å skrive under for SNR.  
 
Orlund har ikke signert leieavtalen på vegne av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Vi har allikevel ikke 
holdepunkter for å legge til grunn at Orlund har foretatt seg noe for å erklære seg inhabil i 
Kunnskapsbyens Lillestrøms behandling av saken. 
 
Avgjørende for vurderingen vil derfor være om Orlund i kraft av styreformannsrollen i 
Kunnskapsbyen Lillestrøm er å anse som part i saken da den ble behandlet i SNR. Kunnskapsbyen 
Lillestrøm er et selvstendig rettssubjekt med et eget styre. Rollen som styrets formann vil således 
innebære å være øverste ansvarlige for selskapet og dermed også partsrepresentant for selskapet. 
 
På denne bakgrunn anses Orlund inhabil etter forvaltninglovens § 6 (1) a) da hun signerte avtalen 
på vegne av SNR mens hun også var styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Med utgangspunkt i dette anser RRi på generelt grunnlag det som uheldig at personer som innehar 
sentrale verv i SNR også representerer en kontraktsmotpart som Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
 
Det ble i tillegg vedtatt en samarbeidsavtale mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR. Avtalen ble 
imidlertid verken effektuert eller undertegnet, og revisjonen har ikke gått nærmere inn på denne 
avtalen. 


4.3.3 Problemstilling C – sammenblanding av interesser  


Har det vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm? 
 
Fra revisjonsrapporten om SNR fremgår det at SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde et nært 
samarbeid. De var samlokalisert, de samarbeidet om prosjekter og delte kontorutstyr etc. Dette, 
sammenholdt med problemstillinger rundt habilitet hos sentrale politikere i eierkommunene med 
verv i begge virksomheter, kan aktualisere spørsmålet om mulig sammenblanding av interesser.   


Revisjonsrapporten viser videre at samarbeidet mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm var preget av 
bevissthet rundt kostnadsfordelingen, eksempelvis ved fordeling av 


 husleie 


 reiseutgifter 


 kontormateriell  


 frukt og kaffe til kontoret. 
 
I tillegg ble det nettopp av hensyn til å tydeliggjøre skillet mellom de to virksomhetene 
fremforhandlet og vedtatt en samarbeidsavtale mellom dem i 2012. Styreleder på den tiden mente 
det var viktig å tydeliggjøre skillet mellom SNR og Kunnskapsbyen og at det var nødvendig å 
avklare rollene. Avtalen ble imidlertid ikke iverksatt. 
 
Ovenstående kan indikere at det har vært bevissthet rundt faren for sammenblanding av de to 
virksomhetenes interesser og at det gjort noe for å forhindre dette. Hvorvidt de materielle vilkårene i 
avtalene mellom virksomhetene er til gunst eller ugunst for de respektive parter har vi ikke grunnlag 
for å vurdere.  
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4.4 Revisjonens vurdering 


Revisjonen søker i dette kapitlet å svare på tre underproblemstillinger knyttet til habilitet og 
sammenblanding av interesser. Undersøkelsen besvarer problemstillingen ut fra en prinsipiell og 
overordnet tilnærming.  
 
Revisjonen vurderer det slik at ytterligere undersøkelser mest sannsynlig ikke vil avdekke andre 
forhold enn det som allerede er kjent.   
 
 
 
 
 
Jessheim, 9. februar 2016  
 
 
 
Nina Neset  
revisjonssjef         Oddny Ruud Nordvik 
 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
 og selskapskontroll 
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Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Sørum 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 


19. januar 
Kl. 18:00 


 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Gavekort/billetter til folkevalgte og administrasjonen i Sørum 


kommune 


 Behandle selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 1) 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Kommunestyret har bedtkontrollutvalget vurdere kommunens etiske 


retningslinjer, særlig med hensyn til habilitetsspørsmål 


8. mars 
Kl. 18:00 


 


 Orientering fra rådmannen i forbindelse med plan for 


forvaltningsrevisjon og overordnet analyse 2017 – 2020  


 Behandle revisjonsrapport om SNR-saken 


 Revisjonsundersøkelse - lovligheten vedrørende kommunestyrets 


vedtak i sak 150/15 - Sennerud barnehage. 


5. april 
Kl. 18:00 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder i forbindelse med 


overordnet analyse. 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – Introduksjonsordning 


for flyktninger 


 Kommunestyre har bedt kontrollutvalget vurdere kommunens etiske 


retningslinjer, særlig med hensyn til habilitetsspørsmål 


10. mai 
Kl. 18:00 


 Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 


tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter risikoområder og 


vesentlighet. 


 Overordnet analyse selskapskontroll. 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


14. juni 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 


vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 







 


Møte Saker 


jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig utkast til 


overordnet analyse. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast   


6. september 


Kl. 18:00 


 


 Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


1. november 


Kl. 18:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret. 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016. 


6. desember  


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017  


2017   


Annet  Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
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Kommunestyrets vedtak 
Sak 67/15 i møte 17.6.2015 


Vedtak 


Strategidokument 2015 vedtas som retningsgivende for kommuneplanens 


handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016, med de endringer 


og tillegg som er angitt nedenfor. 


Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 skal ha positivt netto 


driftsresultat for alle år. I 2019 skal netto driftsresultat som minimum utgjøre 1,75 % 


av kommunens driftsinntekter. 


Vedtatte endringer i strategidokumentet: 


Utvikling av Sørumsand som kommunesenter 


Kapitlet deles i to. Ett om tettstedene i kommunen, og ett om kommunesenteret. Det 


bør også komme på plass mål for de andre tettstedene i kommunen. 


Før man starter opp utredningsarbeidet med nye investeringsprosjekter, skal 


alternative løsninger vurderes. Økte og endrede behov skal forsøkes løst blant 


annet gjennom 


 endring av etablerte strukturer som for eksempel kretsgrenser og 


klasse/trinndeling 


 midlertidige løsninger 


 leie av lokaler av lag/foreninger og næringsliv 


 gjennomgang og nytenkning av eksisterende kommunal bygningsmasse for å 


benytte ledig kapasitet og optimalisert bruk 


Sørums frivillighetspolitikk må bygges på respekt og forståelse for organisasjonenes 


autonomi. Samarbeidet med lokale lag og foreninger må forankres fra topp til bunn, 


politisk og administrativt. For å stimulere de positive effektene av frivillig arbeid for 


alle parter ønsker Sørum de neste årene 


 Sikre frivilligheten forutsigbare rammevilkår 


 Tenke og planlegge sammen med frivilligheten 


 Fokusere på vinn-vinn-situasjoner 


 Å avklare forventinger og ansvarsfordeling 


 Bygge oppunder det som allerede fungerer godt 


For at barnehagene i Sørum skal bygge oppunder lokal identitet og bidra til 


nettverksbygging må barnehagene bygges i tilknytning til eksisterende eller 


fremtidige boligområder. Dvs. at kommunens barnehagestrategi fremdeles skal ha 


som mål at barn skal få gå i barnehage der de bor, og ikke på veg til og fra 


foresattes arbeid.  
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Skolene i Sørum skal fremme helhetlig læringsløp, godt læringsmiljø og gode 


resultater ved å bidra til god faglig og sosial læring hos elevene uavhengig av 


elevenes bakgrunn og uansett skolestørrelse (nytt punkt 4 side 24).  


I forbindelse med vurderingen av fremtidig skolestruktur og skoleutbygging på 


Sørumsand startes en politisk prosess med gjennomgang av skolestruktur og 


kretsgrenser for hele kommunen (nytt punkt 5 side 25).  


Utviklings- og læringsmuligheter på det enkelte barns forutsetninger: 


Selv om barnas hjemmebakgrunn har en effekt på læringsresultater viser forskning 


at skolene, uansett skolestørrelse, kan gjøre mye for å bidra til god faglig og sosial 


læring uavhengig av barnas bakgrunn.  


Deltagelse i lag og foreninger bidrar til blant annet inkludering, tilhørighet og 


folkehelse, uten at det er foreningens målsetning. Det er viktig at organisasjonenes 


særegenhet ivaretas, for det er gjennom foreningens egne mål at de gode 


tilleggseffektene oppstår.  


For å sikre bedre eierstyring gjennomføres 2 eiermøter per år. Møtene skal være 


preget av både informasjon om selskapene, men også dialog om selskapenes 


muligheter og utfordringer. (Tillegg forslaget s 14).  


Utvikle og forsterke trepartssamarbeid (Tillegg punkt s 15).  


Side 22 Barnehagekapasitet, Fjuk og Haugtun 


Strategisk tilnærming, kulepunkt 2 strykes.  


«Blaker barnehage: ikke behov for utvidelse ut fra behovet. Barnehagen bør 


avvikles når Fjuk oppvekstsenter står klar i august 2016. Til tross for avvikling vil 


kretsen være om lag selvforsynt med plasser.» 


Side 32 Kultur, tillegg: 


Sørum kommune har en rekke attraksjoner som det er politisk vilje til å fokusere og 


satse på, bl.a. Tertitten, Bingen lenser, Eight Amcars Club, Kunstskansen og 


Guttorm Guttormsgaards arkiver. Disse er ikke bare kulturelle institusjoner som bør 


vekke lokal interesse, men også regional. Disse er det vilje til å ha fokus på også i 


fremtiden.  


 


Dokumentet er oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak.  
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Innledning 
Strategidokumentet er første trinn i den politiske behandlingen av kommuneplanens 


handlingsdel med økonomiplan 2016-2019, samt budsjett for 2016. Dokumentet 


inneholder en overordnet redegjørelse over kommunens økonomiske stilling, og 


skal anskueliggjøre langsiktige mål og prioriteringer, både for den enkelte 


virksomhet og for kommunen som et hele.  


Det vises også til ulike Kostra-tall som sammenligner Sørum kommune med andre 


kommuner. 


Dokumentet er derfor være med å gi grunnlag for og underbygge beslutningene 


som skal tas når kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 skal 


vedtas. 


Strategier 
Strategi handler om framgangsmåter for og nå et mål, løse et problem, og om 


hvordan visjoner kan gjøres til virkelighet. En strategi må følges opp av konkrete 


målsettinger og handlingsplaner. Hvordan valgte strategier skal iverksettes handler 


mer om tiltak, og det vil naturlig komme i neste fase; planfasen 


(økonomiplanbehandlingen).  


Strategidokumentet vil blant annet fokusere på å gi et overblikk over kommunens 


økonomi og belyse forhold knyttet til økonomisk styring. Videre vil det være fokus 


på hvordan investeringer kan gjennomføres i lys av kommunes økonomiske 


situasjon, samtidig som fremtidig vekst i kommunen blir hensyntatt og ivaretatt. En 


tydeliggjøring av disse forhold vil underbygge kommunens satsninger, prioriteringer 


og utfordringer. 
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Kostraanalyse 
Rapporten «KOSTRA nøkkeltall 2014», basert på foreløpige tall pr 15.3.2015, følger 


Strategidokumentet som eget vedlegg. 


Rapporten gir en foreløpig oversikt over Sørum kommunes kostnader og nøkkeltall 


innenfor ulike kommunale oppgaver og områder. Tallene for Sørum kommune er 


sett opp mot fjoråret (i noen tilfeller flere år) og sammenlignings-kommunene, især 


mot kommunegruppe 07 og Akershus kommunene for øvrig.  


På enkelte av områdene hvor Sørum kommune skiller seg vesentlig ut fra 


sammenligningskommunene, er det aktuelt å se nærmere på årsakene til dette. Det 


er imidlertid ønskelig å avvente dette inntil de endelige Kostratallene foreligger i 


juni, da det antas endringer i de foreløpige tallene som nå er tilgjengelige.  


De områdene det er aktuelt å arbeide videre med er: 


 Omsorg og velferd. Det er igangsatt et eget prosjekt på dette området, hvor 


Agenda Kaupang har en gjennomgang av flere av virksomhetene som ligger 


under dette tjenesteområdet. Agenda Kaupang utarbeider en rapport som tar 


for seg deres analyse av disse virksomhetene. Det vil bli utarbeidet en egen 


sak om dette prosjektet som skal fremmes for politisk behandling. 


 Barnehage. Sørum kommune har høye kostnader knyttet til barnehagene. 


Tiltak for å bøte på dette vil bli nærmere omtalt i avsnittet om 


barnehagestruktur. 


 Samferdsel. Også på dette området har Sørum høye kostnader. Dette blir 


også videre belyst i omtalen av kommunalteknikk. 


Kommunebarometeret 2014, utarbeidet av Kommunal Rapport er også vedlagt. 
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Kommunens økonomiske situasjon / 


konsekvensjustert budsjett 


Konsekvensjustert budsjett for økonomiplanperioden 
Nedenstående viser hvordan kommunens inntekter og utgifter kan forventes å 


utvikle seg, basert på vedtatt årsbudsjett 2015 og vedtatt handlingsprogram med 


økonomiplan 2015-2018. 


Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har 


vurdert at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % av brutto inntekter for 


å kunne ha en bærekraftig økonomi og mulighet for å bygge opp tilstrekkelige 


reserver. For Sørum kommune vil dette innebære at netto driftsresultat bør være ca 


17 mill i 2016 og øke til ca 22 mill i 2020. 


Det konsekvensjusterte budsjettet for økonomiplanperioden viser derimot et 


negativt netto driftsresultat på ca 12 mill i 2016, 7 mill i 2017 og 17 mill i 2018. At 


det konsekvensjusterte budsjettet for økonomiplanperioden viser et positivt og sterkt 


stigende netto driftsresultat fra 2019, skyldes i hovedsak at noen av de planlagte 


byggeprosjektene foreløpig ikke er kostnadsberegnet og at driftskonsekvensene 


følgelig ikke synliggjøres i driftsbudsjettet. 


Fram mot vedtak av Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 


(2022) og årsbudsjett 2016, blir følgelig utfordringen å forbedre kommunens netto 


driftsresultat i størrelsesorden 15-30 mill. 


Bortsett fra det ordinære effektiviseringsarbeidet, som er en kontinuerlig prosess, er 


det bare langs to linjer det kan arbeides med forbedring av kommunens netto 


driftsresultat:  


Den ene linja går på bevisst styring av byggeprosjekter med hensyn på tilpasning til 


behov. Det da snakk om både dimensjonering og geografisk plassering, men også 


tidspunktet for gjennomføring og krav til teknisk standard. Gode og pålitelige 


befolkningsprognoser er grunnleggende for dette arbeidet. I rådmannens arbeid 


med utarbeiding av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 


(2023), vil mulighetene for nedskalering og utsettelse av byggeprosjekter ha en 


framtredende plass. Det forutsettes at den gode samhandlingen med politisk nivå i 


planarbeidet videreføres. 


Dersom den reduksjonen i driftsutgifter som kan oppnås gjennom styring av 


byggeprosjektene, ikke gir tilstrekkelig forbedring av kommunens netto driftsresultat, 


må den andre linja følges, med reduksjon i tjenestetilbudet til befolkning og 


reduksjon i antall ansatte. Også her forutsettes selvfølgelig samhandling med 


politisk nivå i arbeidet.  
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2013 B 2014 B 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023


TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG


Fellesinntekter:


Skatt på formue og inntekt 405 341 803 418 109 000 441 733 000 472 654 000 505 740 000 541 142 000 579 022 000 619 554 000 662 923 000 709 328 000 758 981 000


Skatt på eiendom 18 968 016 19 500 000 20 000 000 23 000 000 30 000 000 30 500 000 31 000 000 31 500 000 32 000 000 32 500 000 33 000 000


Rammetilskudd 344 528 635 381 683 000 394 108 000 421 696 000 451 215 000 482 800 000 516 596 000 552 758 000 591 451 000 632 853 000 677 153 000


Andre statlige tilskudd 3 767 176 6 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000


Konsesjonskraftinntekter 1 145 885 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000


Renteinntekter 3 079 243 5 000 000 28 450 000 40 600 000 50 500 000 51 250 000 51 250 000 51 250 000 51 250 000 51 250 000 51 250 000


Sum fellesinntekter 776 830 758 833 092 000 890 091 000 963 750 000 1 043 255 000 1 111 492 000 1 183 668 000 1 260 862 000 1 343 424 000 1 431 731 000 1 526 184 000


Fellesutgifter:


Tilleggsbevilgninger 0 600 000 621 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000


BUKS' bevilgningskonto 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000


Sum fellesutgifter 0 700 000 721 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000


Disponibelt til tjenesteproduksjon 776 830 758 832 392 000 889 370 000 963 050 000 1 042 555 000 1 110 792 000 1 182 968 000 1 260 162 000 1 342 724 000 1 431 031 000 1 525 484 000


Folkevalgte organer og partistøtte 5 014 591 4 764 100 4 584 800 4 829 800 4 829 800 4 829 800 4 829 800 4 829 800 4 829 800 4 829 800 4 829 800


Kontrollutvalget 1 695 588 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700


Sørum kommunale eiendomsselskap KF -3 000 000


Sørum kommunalteknikk KF 17 000 000 16 000 000 16 495 000 18 490 000 19 045 000 19 616 000 20 204 000 20 810 000 21 434 000 22 077 000 22 739 000


Nedre Romerike br. og redn. IKS 8 637 000 8 896 000 10 552 400 11 000 000 11 330 000 11 670 000 12 020 000 12 381 000 12 752 000 13 135 000 13 529 000


Fellesrådet mv 7 852 842 7 972 400 8 712 000 9 129 400 9 403 000 9 685 000 9 976 000 10 275 000 10 583 000 10 900 000 11 227 000


Private barnehager 95 524 245 97 344 500 98 707 300 103 000 000 106 090 000 109 273 000 112 551 000 115 928 000 119 406 000 122 988 000 126 678 000


Rådmannsfunksjonen 6 731 285 7 216 100 7 188 400 7 582 400 7 582 400 7 582 400 7 582 400 7 582 400 7 582 400 7 582 400 7 582 400


Beredskapsarbeid 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000


Tjenesteområde Utdanning 257 165 948 271 248 700 289 703 200 314 372 300 314 372 300 314 372 300 314 372 300 314 372 300 314 372 300 314 372 300 314 372 300


Tjenesteområde Familie og nærmiljø 107 681 267 120 808 300 125 615 600 133 615 500 133 615 500 133 615 500 133 615 500 133 615 500 133 615 500 133 615 500 133 615 500


Tjenesteområde Omsorg og velferd 249 067 063 263 483 100 258 500 600 271 172 600 271 172 600 271 172 600 271 172 600 271 172 600 271 172 600 271 172 600 271 172 600


Plan, næring og kultur 20 606 089 22 424 200 22 428 500 23 760 800 23 760 800 23 760 800 23 760 800 23 760 800 23 760 800 23 760 800 23 760 800


Organisasjons- og tjenesteutvikling 17 706 814 28 037 900 27 056 600 25 209 500 25 209 500 25 209 500 25 209 500 25 209 500 25 209 500 25 209 500 25 209 500


Kommunikasjon og IKT 2 741 806 3 032 900 3 036 800 3 411 100 3 411 100 3 411 100 3 411 100 3 411 100 3 411 100 3 411 100 3 411 100


Økonomi 6 740 373 9 323 000 9 270 200 9 833 500 9 833 500 9 833 500 9 833 500 9 833 500 9 833 500 9 833 500 9 833 500


Renteutgifter 597 067


Premieavvik pensjon 8 916 472


Effektivisering -1 400 000
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2013 B 2014 B 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023


TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG


Lønnsjustering 3 % 21 349 000 43 979 000 67 288 000 91 296 000 116 024 000 141 494 000 167 728 000


Kostnadsøkning befolkningsvekst 2 % 4 000 000 8 128 000 12 339 000 16 634 000 21 015 000 25 484 000 30 042 000 34 691 000


Nye/økte tiltak/oppgaver 1 450 000 5 300 000 4 545 000 9 997 000 20 055 000 29 304 000 34 577 000 38 994 000 41 560 000


Bygningsmessig drift 17 950 100 49 127 600 83 043 600 84 243 600 85 443 600 92 892 600 92 892 600 92 892 600


Nye stillinger 1 500 000 11 050 000 25 722 000 33 562 000 40 088 000 45 601 000 63 151 000 68 740 000 74 370 000


Redusert på nye tiltak 25 % fra 2016


Innsparing ved naturlig avgang -1 326 100


Tjenesteproduksjonens utgifter 813 678 450 863 892 900 879 370 000 975 551 700 1 050 371 800 1 128 796 800 1 178 691 800 1 227 685 800 1 291 935 800 1 336 894 800 1 381 046 800


Rentemargin finansforvaltning -23 239 593 -17 500 000


Økt foreldrebetaling SFO -350 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000


Tjenesteproduksjonens nettoutgifter 790 438 857 846 392 900 879 370 000 975 201 700 1 049 671 800 1 128 096 800 1 177 991 800 1 226 985 800 1 291 235 800 1 336 194 800 1 380 346 800


Årsresultat -13 608 099 -14 000 900 10 000 000 -12 151 700 -7 116 800 -17 304 800 4 976 200 33 176 200 51 488 200 94 836 200 145 137 200


Tilbakeførte avskrivninger 2 348 600 3 100 000 3 100 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000


Avdragsutgifter -2 348 600 -3 100 000 -3 100 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000


Netto driftsresultat -13 608 099 -14 000 900 10 000 000 -12 151 700 -7 116 800 -17 304 800 4 976 200 33 176 200 51 488 200 94 836 200 145 137 200


Inntektsført fra disposisjonsfond 13 608 099 18 300 900


Avsatt til disposisjonsfond


Regnskapsmessig mindreforbruk 0 4 300 000 10 000 000 -12 151 700 -7 116 800 -17 304 800 4 976 200 33 176 200 51 488 200 94 836 200 145 137 200
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Vurdering av inntekter 
I det konsekvensjusterte budsjettet for økonomiplanperioden er det lagt til grunn en 


årlig økning i frie inntekter (skatt på formue og inntekt og rammetilskudd) på 7 %. 


Dette forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst (deflator) på 3 %, realvekst/ 


vekst grunnet demografiske endringer på 1,0-1,5 % og en årlig befolkningsvekst på 


2,5-3,0 %. 


For tiden er det på landsbasis en svikt i skatteinntektene som kan indikere at 


veksten i frie inntekter kan bli lavere enn forutsatt. At befolkningsveksten bare ble 


på 1,0 % i 2014 kan indikere at det også kan ligge for høy befolkningsvekst inne i 


det konsekvensjusterte budsjettet for økonomiplanperioden. Det er nødvendig å ha 


dette i mente når tiltak for å forbedre kommunens økonomi vurderes. 


Eiendomsskatt 


Full taksering av eiendommene i kommunen ble foretatt i 2006. Retaksering skal i 


utgangspunktet foretas hvert 10. år. For 2016 vil det imidlertid bli foretatt en 


«kontorjustering» av skattetakstene med 10 %. Effekten av denne kontorjusteringen 


er vist i konsekvensjustert budsjett for 2016. 


I det konsekvensjusterte budsjettet er det lagt inn midler i 2016 til å kunne foreta en 


full retaksering av alle eiendommer, unntatt boligeiendommer. For boligeiendommer 


er det forutsatt at ligningstakstene tas i bruk som grunnlag for utskriving av 


eiendomsskatt.  


Inntektsanslaget for 2017 og utover er basert på forutsetningene i den vedtatte 


Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 (2022). Det hefter 


følgelig usikkerhet ved disse inntektsanslagene. 


 


Status for kommunens økonomi 


Netto driftsresultat 


Netto driftsresultat er det viktigste kriteriet som kommunenes driftsøkonomi 


vurderes etter. Netto driftsresultat bør utgjøre minst 1,75 % av brutto inntekter. 


En av svakhetene ved netto driftsresultat som vurderingskriterium, er at resultatet 


påvirkes av overskudd på selvkostområdene. Særlig gjelder dette for Sørums 


vedkommende netto driftsresultat for 2014, hvor resultatet ville blitt om lag 0 uten 


overskudd på selvkostområder.  


Sørum kommune, inklusive foretakene, har de siste årene hatt følgende resultater: 
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Netto driftsresultat viser en svak utvikling og ligger vesentlig under normkravet på 


1,75 %. 


Netto lånegjeld pr innbygger 


Nedenstående diagram viser utviklingen i netto lånegjeld pr innbygger, slik netto 


lånegjeld er definert i KOSTRA-rapporteringen. Utviklingen viser at netto 


lånefinansierte investeringer har vært lave de siste årene. Planlagte investeringer 


framgår selvfølgelig ikke og igangsatte investeringer vil først komme til syne i 


rapporteringen for 2015. 


Vedtatt låneopptak i 2015, kr 300 mill, vil innebære en økning i netto lånegjeld på 


om lag kr 17.000 pr innbygger. 
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Driftslikviditet 


Driftslikviditeten er definert som samlede likvide midler, fratrukket fondsavsetninger, 


ubrukte lånemidler og skattetrekksmidler. Driftslikviditeten er m.a.o. den likviditeten 


som reelt sett er tilgjengelig uten forbehold. 


Driftslikviditeten er sterkt svekket siste år og i ferd med å bli kritisk lav. I deler av 


2015 må kommunens likviditet forventes å være avhengig av ubrukte lånemidler. 


 


Disposisjonsfond fratrukket premieavvik 


Nedenstående tabell og diagram viser innestående på kommunens 


disposisjonsfond og fordringen på premieavvik. Disposisjonsfond korrigert for 


premieavvik gir uttrykk for kommunens faktiske, økonomiske reserver.  


Som det framgår, er kommunen nå reelt sett uten reserver. 


 
Disp.fond Premieavvik Netto 


2014 22 893 700 38 336 000 -15 442 300 


2013 28 110 800 24 544 000 3 566 800 


2012 41 611 800 33 460 000 8 151 800 


2011 19 488 100 27 073 000 -7 584 900 


2010 21 814 700 38 558 000 -16 743 300 
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Evaluering av omorganiseringen  
Rapportene fra Agenda Kaupang med evaluering av eierstyringen av de 


kommunale foretakene og evaluering av kommunens organisering ble framlagt i 


kommunestyret 29. april. 


Kommunestyrets vedtak i disse sakene vil nødvendigvis få konsekvenser som må 


gjenspeiles både i strategiarbeidet og i arbeidet med utarbeiding av 


kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 (2023) og 


årsbudsjettet for 2016. 


Rådmannens forslag til Strategidokument 2015 må imidlertid ferdigstilles før 


kommunestyret har trukket sine konklusjoner rundt disse to rapportene. 


Sørum kommunalteknikk KF 
Foretakets styre har i møte 7.4.2015 vedtatt en strategiplan for Sørum 


kommualteknikk KF. Strategiplanen er vedlagt. 


Dokumentet poengterer et behov for ekspansjon gjennom interkommunalt 


samarbeid eller opprettelse av IKS, fokus på egen omdømmebygging og 


videreføring av disposisjonsfond. Dette er forhold som krever spesifikk politisk 


behandling og tas ikke stilling til i kommunens samlede strategidokument 


Sørum kommune har høye VAR-avgifter. Som en del av arbeidet med 


økonomiplanen vil rådmannen gå grundig inn i grunnlaget for fastsettelsen av 


kommunens VAR-avgifter, også dersom kommunestyret måtte beslutte at foretaket 


skal videreføres. Størrelsen på vegbevilgningen vil også måtte vurderes, med 


bakgrunn i at KOSTRA-tallene viser at kommunen ligger høyt når det gjelder 


kostnader til samferdsel. 
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Sørum kommunale eiendomsselskap KF 
Foretakets innspill til strategidokumentet er vedlagt. 


Foretakets overordnede kvalitetsmål for sin tjenesteproduksjon er å opprettholde 


dagens nivå og bedre planleggingen og bruken av teknologi for å kunne 


effektivisere tjenestene. 


Plan, næring og kultur – gebyrfinansierte selvkosttjenester 
I tillegg til kommunalteknikk er det denne avdelingen som håndterer kommunens 


gebyrfinansierte selvkosttjenester. Selvkostområdene er: 


 Plan- og reguleringssaker 


 Byggesak 


 Kart og oppmåling 
 


Beregningsgrunnlaget for disse selvkosttjenestene ble sist justert i 2009 (sak 95/09 i 


økonomi- og administrasjonsutvalget). Dette innebærer at selvkostgrunnlaget ikke 


er oppdatert med utgangspunkt i endret organisering i 2012. Avdelingen vil 


prioritere å få lagt fram sak om revidert beregningsgrunnlag for selvkosttjenestene 


til politisk behandling i september. 


I forbindelse med årsbudsjett 2015 må det imidlertid også gjøres en ny 


gjennomgang av gebyrene innenfor disse selvkosttjenestene. Hverken for plan- og 


reguleringssaker, byggesaker eller kart- og oppmåling er gebyrene tilstrekkelige til å 


dekke kostnadene. 


Innkjøpsarbeidet i kommunen 
Sørum er vertskommune for Nedre Romerike innkjøpssamarbeid (NRI). Deltagerne 


i samarbeidet er Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. NRI 


har fire ansatte som organisatorisk er tilknyttet økonomiavdelingen. 


NRI’s oppgave er å inngå felles rammeavtaler på vegne av de samarbeidende 


kommunene. I tillegg har kommunen en kommunalt innkjøpsansvarlig som bistår 


kommuneorganisasjonen og foretakene med inngåelse av rammeavtaler som er 


spesifikke for Sørum kommune, og som kommer i tillegg til de rammeavtalene NRI 


inngår. Forøvrig inngås enkeltstående kontrakter (bygge- og anleggsarbeider) stort 


sett av de kommunale foretakene.  


Det pågår et arbeid med effektivisering av arbeidsprosessene i NRI. 


Effektiviseringen har som mål at NRI i 2016 skal ha kapasitet til å håndtere alle 


rammeavtaler kommunene i felleskap har bruk for.  


Imidlertid er det også behov for et tettere samarbeid internt i kommunen (mellom 


kommunalt innkjøpsansvarlig og de som håndterer kontrakter i foretakene, samt 


andre ansatte som er involvert i anskaffelser) for å effektivisere og øke kvaliteten på 


kommunens innkjøpsarbeid.  
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Slik samarbeid er også nødvendig for å kunne legge ytterligere trykk på bruken av 


elektronisk handel. 


Eierstyring av interkommunale selskaper og AS 
Rådmennene i SNR-kommunene har opprettet et interkommunalt 


eierstyringssekretariat som har som oppgave å samordne rådmennenes syn på 


styringen av interkommunale selskaper forut for behandling i kommunenes 


formannskaper. 


Det interkommunale eierstyringssekretariatet følger opp følgende selskaper Sørum 


kommune har eierandeler i: 


 Romerike Avfallsforedling IKS   


 Nedre Romerike Vannverk IKS  


 Nedre Romerike Vannverk AS (under avvikling)  


 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS  


 Midtre Romerike avløpsselskap IKS  
 


Kommunen har et eget eiersekretariat i økonomiavdelingen som har som oppgave 


å legge fram saker til ØA som gjelder ovenstående og øvrige selskaper kommunen 


harr eierandeler i. 


For kommunens eiersekretariat er det imidlertid et problem at et ikke er etablert noe 


organisert samarbeid når det gjelder disse selskapene, som har inntil 14 eiere: 


 Romerike Krisesenter IKS  


 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 


 Romerike revisjon IKS 


 Norasonde AS 
  


I tillegg håndterer kommunens eiersekretariat disse selskapene: 


 Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS (under avvikling)  


 Krogstad Miljøpark AS (heleid selskap)  
 


For å sikre bedre eierstyring gjennomføres 2 eiermøter per år. Møtene skal være 


preget av både informasjon om selskapene, men også dialog om selskapenes 


muligheter og utfordringer.   
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Arbeidsgiverpolitiske strategier og prioriteringer 


Videreutvikle lederkompetansen i kommunen 
Kommunesektoren står overfor store utfordringer og omfattende endringsprosesser. 
Kommunenes kompleksitet og det økende behovet for samhandling på tvers både 
internt og eksternt, forutsetter ledere som evner å løfte blikket utover den daglige 
driften og arbeide utfra de nåværende og kommende utfordringene for kommunen 
som helhet. Strategien innebærer: 


 Systematisk og helhetlig opplæringstilbud for ledere 


 Kompetansetiltak med fokus på endrings- og relasjonsledelse 


 Kompetansetiltak med fokus på tverrfaglig samhandling og ledelse av 
prosjekter og arbeidslag 


  


Synliggjøre kommunen som en attraktiv og moderne 


arbeidsgiver  
Sørum kommune må rekruttere motiverte medarbeidere med riktig kompetanse. 
Konkurransen om arbeidskraften er økende innenfor flere yrkesområder, og 
befolkningsveksten medfører økt press på det kommunale tjenestetilbudet. 
Strategien innebærer bør innebære: 


 Systematisk omdømmebygging på alle nivåer i tråd med kommunens 
Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 


 Produksjon av målrettet innhold i kommunens digitale kanaler i forbindelse 
med rekrutteringsprosesser 


 Skape stolthet internt i organisasjonen og synliggjøre medarbeidere som er 
gode ambassadører for kommunen 


 Utvikle og forsterke trepartssamarbeidet 
 


Systematisk arbeid for å øke nærværet i kommunen 
Sørum kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass, med arbeidsmiljø 
som fremmer motivasjon, trivsel og nærvær. Strategien bør innebære: 


 Oppfølging og implementering av tiltak fra Nærværsprosjektet (2012-2014) 


 Legge til rette for læring og erfaringsutveksling på tvers av virksomhetene 


 Utvikling av verktøy og rutiner som sikrer effektivitet og kvalitet i 
arbeidsprosesser innenfor HR og personalforvaltning 


  


Målrettet kompetanseutvikling for medarbeidere 
Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft er i følge KS en av de største 
arbeidsgiverutfordringene for kommunene i tiden fremover. Utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av medarbeidernes kompetanse er en nøkkel for å lykkes på dette 
området. Strategien bør innebære: 


 Gjennomføring av systematiske kompetansekartlegginger som legges til 
grunn for kompetansetiltak og rekrutteringsprosesser 


 Utarbeidelse av overordnede kompetanseplaner innenfor tjenesteområdene 
som synliggjør kompetansebehov og planlagte tiltak 
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Ivareta spisskompetansen i organisasjonen 
Kommunen er en kompleks og sammensatt organisasjon, og stadig flere 
fagområder forutsetter særskilt spisskompetanse som kan være vanskelig å få tak i. 
Arbeidsgiverpolitikken bør forebygge at nøkkelpersonell med slik spisskompetanse 
forsvinner ut av organisasjonen. Strategien bør innebære: 


 Praktisere lønnspolitikken på en slik måte at kommunen beholder nødvendig 
og tilstrekkelig spisskompetanse 
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Omsorgstjenester 
Hovedstrategiene innenfor omsorgstjenesten skal bygge oppunder èn ting: 


Alle som kan og ønsker det skal bo lengst mulig hjemme! 


Med bakgrunn i en økende andel eldre, særlig de eldste eldre, kortere liggetid på 


sykehus som medfører at mer behandling skjer ute i kommunen, samt fremtidige 


utfordringer med å rekruttere nok kompetent arbeidskraft, er det nødvendig å 


benytte nye og andre metoder for å møte morgendagens utfordringer. 


Parallelt med utarbeidelsen av strategidokumentet utføres det en ressursanalyse 


innenfor Hjemmebaserte tjenester, Bo og avlastningstjenesten og 


Tildelingsenheten.  Anbefalingene i denne rapporten vil vurderes og ligge til grunn 


for høstens økonomiplanarbeid. 


En godt utbygd omsorgstrapp med spesielt fokus på lavere 


nivåer 
Kommunens omsorgstjenester bør bygge på BEON-prinsippet (Best Effektive 


OmsorgsNivå). Tildeling av tjenester skal skje i tilstrekkelig omfang og kvalitet, der 


gjeldende lovverk legges til grunn. Samtidig må omsorgstjenester til den enkelte 


skje i tråd med tilgjengelige ressursrammer. En satsning mot de lavere trinnene i 


omsorgstrappa, som f.eks hverdagsrehabilitering, ulike støttetiltak for pårørende, 


dagaktivitetstilbud, velferdsteknologi etc bidrar til at flere kan bo lenger hjemme. 


Slike tiltak er i tillegg kostnadseffektive i forhold til institusjonsomsorg. Det vil videre 


være behov for fortsatt å styrke hjemmetjenesten. 


Sørum kommune har i dag ingen døgnbemannede omsorgsboliger. Et slikt tilbud vil 


bidra til at dekningsgrad for institusjonsplasser kan reduseres. 


Utvikling og bruk av velferdsteknologi vil være et viktig virkemiddel i omsorgstrappa. 


Den medisinsktekniske utviklingen vil gi større muligheter til at avansert behandling 


kan utføres i brukerens hjem. Ved riktig bruk vil velferdsteknologi være et viktig 


bidrag med tanke på å løse fremtidens utfordringer innen omsorgstjenesten.  


Anvendelse av teknologien er ikke et mål i seg selv, men et middel for å sikre 


brukernes behov for trygghet, omsorg, selvstendighet etc. Velferdsteknologi handler 


først og fremst om de mulighetene som oppstår, både bruker- og medarbeiderrettet, 


når teknologien utvikles og tas riktig i bruk. 


Et boligtilbud som legger til rette for at alle med 


omsorgsbehov, og som ønsker det og har evne til det, kan bo 


utenfor institusjon 
Det er fortsatt en viktig strategi at kommunen gjennom kommuneplanleggingen 


legger til rette for at det bygges leiligheter med lett tilgjengelighet til ulike 


servicetilbud (butikk, lege, kollektiv-transport etc). Dette øker muligheten for at flere 


kan bo lenger i sitt eget hjem. En sentralisering av slike leiligheter gjør det også 


mindre ressurskrevende for hjemmetjenesten å yte sin bistand. 
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I dag finnes det relativt mange omsorgsboliger i kommunen. De fleste av dem er 


organisert i borettslag, der Sørum kommune har kjøpt noen leilighetsandeler. Ingen 


av omsorgsboligene er døgnbemannet. I tilknytning til Sørum sykehjem er det 16 


omsorgsboliger som eies av Sørum kommune. Disse boligene bør vurderes 


oppgraderet til døgnbemannede omsorgsboliger 


For brukergruppen funksjonshemmede er det viktig å foreta gode vurderinger med 


tanke på dimensjonering, lokalisering og innhold når det gjelder bygging av nye 


botilbud. Det er også nødvendig å vurdere om noen av våre eksisterende botilbud 


bør erstattes med tanke på å få boenheter som er mer kostnadseffektive når det 


gjelder drift. 


Et institusjonstilbud som ivaretar brukere med omfattende og 


sammensatte omsorgsbehov 
Sørum kommune har en høy dekningsgrad når det gjelder institusjonsplasser. For å 


kunne satse mer mot hjemmebaserte tjenester, må dekningsgraden reduseres. 


Videre må institusjonsplassene tilrettelegges mot ulike brukergrupper: 


 Personer som har behov for korttidsopphold (utskrivningsklare pasienter fra 
sykehus, rehabilitering, utreding, avlastning) 


 Øremerkede plasser til lindrende behandling 


 Alderspsykiatri 
 


Sørum kommune må fortsatt ha langtidsplasser for personer som har omfattende 


og sammensatte omsorgsbehov. 


Når Blaker bo og omsorgssenter tas i bruk, vil det ikke være behov for nye 


institusjonsplasser de nærmeste årene. 


En satsning på forebyggende tjenester for personer som har 


eller står i fare for å utvikle omsorgsbehov 
Tiltak rundt forebyggende helsearbeid vil på sikt redusere behovet for 


omsorgstjenester. Det må fokuseres på enkeltmennesket ansvar for egen helse og 


kommunale tiltak som bygger oppunder slik tankegang. 


For personer som allerede har utviklet sykdom som videre har medført et 


omsorgsbehov, må tiltak settes inn på en slik måte at de igjen kan mestre 


utfordringer som sykdommen bringer med seg. Tidlig innsats og 


hjemmerehabilitering er 2 viktige satsingsområder med tanke på dette. 


Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner for å 


forebygge utrygghet og ensomhet 
Ofte er utrygghet, ensomhet og isolasjon faktorer som utløser behov for 


institusjonsplass. Våre hjemmebaserte tjenester er innrettet slik at man kommer til 


bruker og gjør oppdrag som beskrevet i vedtak, og deretter reise til neste bruker. 


Dette medfører at hjemmeboende brukere kan tilbringe mye tid alene. Et godt 
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organisert frivillighetsarbeid på dette området, i tett samspill med det offentlige 


tjenestetilbudet, kan bidra til å motvirke ensomhet/utrygghet. Bedre utviklede 


matombringingsordninger, besøkstjenester og aktivitetstilbud på eldresentre er 


gode forebyggende tiltak. 


Frivillighetspolitikk  
Sørums frivillighetspolitikk må bygges på respekt og forståelse for organisasjonenes 


autonomi. Samarbeidet med lokale lag og foreninger må forankres fra topp til bunn, 


politisk og administrativt. For å stimulere de positive effektene av frivillig arbeid for 


alle parter ønsker Sørum de neste årene 


 Sikre frivilligheten forutsigbare rammevilkår 


 Tenke og planlegge sammen med frivilligheten 


 Fokusere på vinn-vinn-situasjoner 


 Å avklare forventinger og ansvarsfordeling 


 Bygge oppunder det som allerede fungerer godt 
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Befolkningsutvikling og prognoser 
Befolkningsprognoser Sørum 2015-2040 følger som vedlegg. 


Ny befolkningsprognose er utarbeidet i to alternativ: 


Alternativ 1 er basert på forslag til kommuneplanen slik den ble lagt på høring, med 


alle foreslåtte nye boligfelt.  


Alternativ 2 omfatter kun de boligfeltene som det med stor sikkerhet ikke vil bli fremmet 


innsigelse til under høringen. 


 


Når kommuneplanen er vedtatt må det tas stilling til om det er behov for å kjøre ny 


prognose. 


Antall nye boliger, realiseringstidspunkt og type boliger er en viktig faktor for 


befolkningsendringer. Det vil være usikkerhet knyttet til tidspunkt for realisering av 


boligprosjektene og til utbyggingstakten. Det er stor usikkerhet knyttet til framdriften 


i en del av de sentrumsnære boligprosjektene, særlig på Sørumsand og Frogner. 


Endringer her i forhold til det som er forutsatt i prognosen vil påvirke innbyggertallet. 


Særlig barnehage og elevtallet i barneskolene påvirkes av slike endringer.  


Grunnlag for prognosen: 
o Faktiske innbyggertall pr.1.1.2015 brutt ned på kretsnivå og aktuelle 


aldersinndelinger. 


o Normale parametere for forventet levealder, fødselsfrekvens, inn- og utflytting.  


o Det kan skje endringer i parameterne fra år til år: Fruktbarheten har sunket over 


tid. I årets prognose brukes fruktbarhetsnivået fra 2013 mens prognosen i 2014 


bruker fruktbarhetstall fra 2011.  


o Boligmassen: Antall boliger i Sørum, alder på boligene og type boliger, samt 


erfaringsdata for antall bosatte i de ulike boligtypene. 


o Oppdatert boligbyggeprogram 


o Frem til 2029 er det tatt høyde for at forventet levealder i befolkningen øker. Fra 


og med 2030 er det brukt uendret levealder. 


Endringer i forhold til prognose for 2014 
Boligprosjektene/feltene er vurdert på nytt og lagt inn med tidligste sannsynlige 


ferdigstillelse. Enkelte felt er skjøvet noe mer ut i tid i f.h.t. prognosen fra 2014 


(P14), basert på oppdaterte opplysninger og/eller antagelser om når prosjektene blir 


utbygd.  Dette gjelder spesielt enkelte fortettingsprosjekt på Sørumsand og Frogner. 


Det visest til selve befolkningsprognosen der temaet er ytterligere utdypet.   


Generelt har fruktbarheten sunket over tid. P15 bruker det siste fruktbarhetsnivået 


(2013) mens P14 bruker 2011. Dette er hovedforklaringen på at antall fødsler er 


noe lavere i P15.  


Håndterbar og styrt vekst 
Sørums sentrale plassering i hovedstadsregionen gir utfordringer og muligheter: 


Både sterk vekst og redusert vekst kan få konsekvenser for kommuneøkonomien. 


Utredninger fra plansamarbeidet tyder på at befolkningsvekst mellom 0,5 og 2 % er 







 23 


gunstig for kommunene i Akershus. Langvarig vekst mellom 2 % og 3 % gir 


utfordringer, men kan håndteres. Vekst over 3 % medfører svært store utfordringer i 


kommuneøkonomien. Vekst under 0,5 % oppfattes som uheldig, men vil kun gi 


kommunaløkonomiske konsekvenser av moderat omfang. Prognosene for Sørum 


viser en gjennomsnittlig årsvekst på 2,4 %, beregnet ut fra kommuneplanens 


høringsforslag. 


For å regulere utbyggingstakten er det foreslått et nytt boligbyggeprogram. 


Boligbyggeprogram er kommunens styringsverktøy for å nå målsetninger om en gitt 


utbyggingstakt. Hensikten er å styre boligutbyggingen i større grad og dermed 


befolkningsveksten. Det vil medføre større forutsigbarhet for kommunen ved sikring 


av tilstrekkelige kommunale tjenester, investeringsbehov i teknisk, sosial og grønn 


infrastruktur, og således for kommuneøkonomien.  


Boligbyggeprogrammet fastsetter når boligprosjektene tidligst kan bygges ut. Det vil 


gi eiere og utbyggere av uregulerte områder forutsigbarhet om tidspunkt for når de 


kan få gå i gang med regulering og utbygging. For regulerte områder er det 


påregnelig at utbygger kan starte så snart han finner det gunstig. Programmet 


pålegger ikke en eier eller utbygger å igangsette utbygging av et område. Det er 


sannsynlig at ikke alle utbyggere starter prosjektet det året som er anført, men at 


det skyves ut i tid. Det er derfor hensiktsmessig å ha overkapasitet i programmet de 


første årene. 


For å regulere utbyggingstakten er det foreslått et nytt boligbyggeprogram, som 


fastsetter når prosjektene tidligst kan gjennomføres. Boligbyggeprogram er 


kommunens styringsverktøy for å nå målsetninger om en gitt utbyggingstakt. 


Hensikten er å styre boligutbyggingen i større grad og dermed befolkningsveksten. 


Det vil medføre større forutsigbarhet for kommunen ved sikring av tilstrekkelige 


kommunale tjenester, investeringsbehov i teknisk, sosial og grønn infrastruktur, og 


således for kommuneøkonomien.  


Strategier:  


o Veksten bør styres ned mot gjennomsnittlig 2 %. 


o Forpliktende boligbyggeprogram 


o Følge opp vedtatte arealstrategier om å bygge tett rundt/i eksisterende 


tettsteder, først og fremst på Sørumsand og Frogner  


o Spre veksten jevnere over tid 


 


Befolkningsvekstens konsekvenser for kommunal 


tjenesteproduksjon   
I alternativ 1 vil kommunen få en netto gjennomsnittlig tilvekst hvert år fram til 2040 


på 2,4 % alle år, enkelte år opp mot 4 % vekst. I alternativ 2 er gjennomsnittet 2 %. 


Det vises til prognosevedlegget. 
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Så langt er den nye prognosen vurdert opp tre områder: Barnehage, skole og 


eldreomsorg. Dette er områder med store driftsrelaterte kostnader, og med særlig 


tunge investeringer for kommuneøkonomien. Befolkningsvekst har konsekvenser 


også for øvrige tjenesteområder. Prognosen vil bli brukt til ytterliggere analyser som 


grunnlag for økonomiplanen. 


Aldersgruppene fra 0-15 år vokser som følge av en ung befolkning og høy tilflytting. 


Aldersgruppene over 67 år har en stor vekst i perioden. Det er tatt høyde for økt 


levealder, som igjen påvirker antallet i gruppen 90+. 


Barnehagekapasitet 


Barn i aldergruppen 1-5 år er vurdert mot behovet for barnehageplasser 


(dekningsgrad) og eksisterende og vedtatte barnehager. Dekningsgraden er 


beregnet til 92 %. 0-åringene er ikke lagt inn i beregningsunderlaget, men flere av 


disse vil søke plass. Det er påregnelig at noe av overkapasiteten vil bli dekt opp av 


barn uten rett på barnehageplass. Prognosene viser følgende: 


Fjuk og Haugtun 


I alternativ 1 overkapasitet fra 2017. I alternativ 2 overkapasitet helt fram til 2040. 


Strategisk tilnærming: 


 Avstander og folketall tilsier at kretsene vurderes samlet. 


 Arbeidspendlere retting Oslo og Gardermoen fra Blaker kan også benytte 
kapasitet på Fossumjordet. 
 


Sørumsand 


Sørumsand har overkapasitet de aller første årene, men disse plassene kan 


benyttes av bosatte i Fjuk og Haugtun i påvente av oppvekstsentret på Fjuk. Fra 


2018 behov for flere barnehageplasser – totalt 100 i 2023 til 350 flere plasser i 


2040. 


Strategisk tilnærming: 
Sørumsand vil mangle plasser: Det vil være utfordrende å henvise foresatte til Fjuk 
og Blaker, det er motsatt veg av der de aller fleste jobbpendler (Oslo og 
Gardermoen).  


 Sennerud barnehage bør utvides med 50 nye plasser fra august 2017/januar 
2018. Dersom det ikke er mulig å ha Sennerud barnehage i drift i 
byggeperioden, kan lokalene til Blaker barnehage benyttes som midlertidige 
plasser i byggeperioden (fra H2016). 


 Fossumjordet barnehage: Læringsverkstedet gis kommunal garanti for 
driftstilskudd f.o.m. august 2019. Fossumjordet vil ligge på veg til/fra jobb for 
svært mange - vil kunne ta et større omland og slik sett ha en robust 
lokalisering for en barnehage også for bosatte i Blaker. Sørum krets og 
spesielt Valsfeltet vil også bo relativt nært Fossumjordet. Alternativt må det 
bygges en kommunal barnehage til på Sørumsand. 
 


Sørum 
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Sørum krets viser underdekning av barnehageplasser i hele perioden. Misjonshuset 


barnehage er nedlagt.  


Strategisk tilnærming: 


 Bosatte i denne kretsen bor relativt nært barnehager på Sørumsand, samt på 


Lunderåsen og Frogner sentrum og kan også benytte disse som er lokalisert 


på veg fra-til arbeid. 


 
Frogner og Vesterskaun 
Begge alternativene viser overkapasitet fram til 2020, alternativ 2 i hele perioden 
fram til 2040. 
 
Strategisk tilnærming: 


 Særlig barnehagene i Frogner sentrum og Lindeberg vil kunne benyttes av 


foresatte på veg fra-til jobb i retning Oslo og Gardermoen fra hele 


kommunen. Underdekning i Sørum krets løses på denne måten.  


 
Strategisk tilnærming barnehager – hele kommunen: 


 Vurdere behov og kapasitet i et daglig jobbreiseperspektiv:  


Barnehagene lokaliseres/utvides enten der tyngdepunktet av befolkningen 


bor eller på strekninger der det store flertallet passerer fra/til arbeid. Vil øke 


fleksibiliteten i fht opptaksområdene. 


 For at barnehagene i Sørum skal bygge oppunder lokal identitet og bidra til 


nettverksbygging må barnehagene bygges i tilknytning til eksisterende eller 


fremtidige boligområder. Dvs. at kommunens barnehagestrategi fremdeles 


skal ha som mål at barn skal få gå i barnehage der de bor, og ikke på veg til 


og fra foresattes arbeid.  


 


 


Skolekapasitet 


Vurderingene er gjort ut fra 28 - 30 elever/klasse.  
 
Skolekrets Alternativ 1 Alternativ 2 Kommentarer- 


investeringsbehov 


Fjuk  Elevtallet er ca. 130 elever i 
hele perioden. 
1-parallell skole med under 
20 elever/klasse. 


Likt 1 En liten 1- parallell 
skole med ledig 
kapasitet på alle 
klassetrinn. 


Haugtun Elevtallet dobles i perioden 
fra ca. 150 – 300. 
 
1-parallell skole med 
økende elevtall opp til 30 
elever/klasse i 2024. 
 
2-parallell på alle trinn fra 
2030. 


Øker fra 150 til 250 
elever i perioden. 
 
Alle klasser +/- 30 
elever i perioden 
2030 - 40. 
Dersom 2-paralllell 
svært små klasser 
med god kapasitet 


 
 
Vil kreve utbygging av 
skolen/endring i 
skolestruktur dersom 
alt. 1 blir vedtatt i 
kommuneplanen. 
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fra 2030.  
(som Sørum skole) 
 
 


Sørumsand Elevtallet øker fra 475 i dag 
til 1100 i 2040. 
 
4-parallell på alle trinn fra 
2020. 
5-parallell fra 2035. 
6-parallell fra 2040. 


Likt Alt. 1.  Skolestruktur og 
utbygging på 
Sørumsand vurderes i 
eget prosjekt i 
2015/16. 


Sørum Elevtallet øker fra 170 i dag 
til 250 i 2040. 
 
1-parallell skole med 
elevtall rundt 30 
elever/klasse i 2020,  
Over 30 på alle trinn fra 
2030. Dersom 2-parallell 
svært små klasser med god 
kapasitet fra 2030.  


Likt Alt. 1.  
Små klasser med god 
kapasitet dersom 
trinnene går fra 1 til 2 
parallell i 2030. 
(som Haugtun) 
 


Vesterskaun 
1- 10 skole 


Fra ca. 330 elever i 2018 til 
ca. 550 i 2040. 
2 parallell på 7 av 10 trinn 
fra 2018, og på alle trinn fra 
2023. 
 


Ca. 315 elever jevnt 
hele perioden. 
 
Alle trinn har +/- 30 
elever.  
Ikke 2-parallell på 
alle trinn noe år. 


En skole med enten 1 
stort klass/trinn, eller 
med svært god 
kapasitet om de deles.  
 
 


Frogner-
Melvold 1-
10 skole 


Skolens kapasitet holder til 
ca. 2037.  


Skolens kapasitet 
holder til 2040.  


P14 viste at skolens 
totale kapasitet holdt til 
2025,  
mens flere klassetrinn 
vil ha over 120 elever 
allerede i 2021/22.   
Ny prognose viser at 
kapasiteten bør holde i 
perioden. 


Bingsfoss,  
dagens 
opptaks 
område 


Dobler elevgrunnlaget- fra 
380 til 750 elever i 
perioden. 
Har plass til 6-paralleller i 
dag; blir 7-parallell på 1 
trinn fra 2016, og på 
ytterligere et trinn fra 2021.   


Omtrent som alt. 1. Når 
Voksenopplæringen 
flytter ut H2016 blir 
kapasiteten på kort sikt 
bedret. Følges opp i 
skolestrukturprosjektet. 


 


Strategisk tilnærming: 


 Klassedelingstall og trinnorganisering må drøftes nærmere. Dette påvirker 
behovet for investeringer generelt, men også tidspunktet for når utvidelser 
bør iverksettes. 


 Alternativer til klassedeling vurderes. Svært mange trinn på enkelte skoler 
(særlig Haugtun og Sørum) har elevtall rundt 30: Gir store klasser, men også 
kostbare løsninger dersom klassedeling, både investerings- og driftsmessig. 
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 Fjuk vil ha ledig kapasitet på mange trinn. 


 Skolene i Sørum skal fremme helhetlig læringsløp, godt læringsmiljø og gode 


resultater ved å bidra til god faglig og sosial læring hos elevene uavhengig av 


elevenes bakgrunn og uansett skolestørrelse.  


 Vurdere utbyggingstakt og tilpasse investeringene til behovene. 


 I forbindelse med vurderingen av fremtidig skolestruktur og skoleutbygging 


på Sørumsand startes en politisk prosess med gjennomgang av skolestruktur 


og kretsgrenser for hele kommunen.  


 


Aldersgruppen 80 + 
Disse aldersgruppene øker mye, særlig fra 2025 - 2040. Økt levealder kombinert 


med store fødselskull i årene etter 1945 er noe av årsaken. Det er flere i disse 


aldersgruppene sammenlignet med prognosen fra 2014.  


Strategisk tilnærming 


 Legge til rette for sentralt plasserte leiligheter: 


 Øke muligheten for å kunne bo i eget hjem lengst mulig 


 Økt livskvalitet; ved å legge til rette for i størst mulig grad være 


selvhjulpen og i nærhet til daglige gjøremål. 


 Legge til rette for sosial kontakt 


 Døgnbemannede omsorgsboliger 


 Dagtilbud 


 


Før man starter opp utredningsarbeidet med nye investeringsprosjekter, skal 


alternative løsninger vurderes. Økte og endrede behov skal forsøkes løst blant 


annet gjennom 


 endring av etablerte strukturer som for eksempel kretsgrenser og 


klasse/trinndeling 


 midlertidige løsninger 


 leie av lokaler av lag/foreninger og næringsliv 


 gjennomgang og nytenkning av eksisterende kommunal bygningsmasse for å 


benytte ledig kapasitet og optimalisert bruk 
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Bærekraft 


Miljø 
Sørum kommune har langsiktige, overordnede mål for miljø både i betydningen 


natur og friluftsområder, oppvekst- og bomiljø, klimahensyn m.m. For å nå målene 


skal miljø- og klimahensyn stå sentralt i all kommunal planlegging.  


Fokus på grønt miljø 
Kommunen har som mål å gi barn og unge i Sørum en trygg og god oppvekst og at 


innbyggerne opplever tilhørighet til kommunen. Sørums særpreg og identitet er 


knyttet opp mot kommunen som grønn og landlig. Dette er sentralt for å nå de 


langsiktige målene. Natur og friluftsliv er virkemidler for å nå målene. Det skal 


legges til rette for bo- og nærmiljøer som gir blant annet gode fritids- og 


friluftsmuligheter og ved fortetting skal jordbruks- og friluftsområder bevares som 


grønne miljøer.   


Fornybar energi 
Sørum kommune skal bidra til å nå de overordnede målene for Norges klimapolitikk. 


Dette skal blant annet nås ved å øke produksjonen av fornybar energi med 170 % 


fra 2011-nivå. Sørum har allerede en stor produksjon av fornybar energi ved de to 


vannkraftanleggene i kommunen, men har også et potensiale for blant annet 


solenergi og bioenergi fra skog og åker. Dette kan nyttiggjøres gjennom små og 


større energianlegg til oppvarming av industri og kommunale bygg og ved lokalt 


produsert elkraft. 


Redusere forurensning 
Sørum kommune har som mål å redusere utslippene av klimagasser med 20 % fra 


2011-nivå innen 2020. Reduksjonen skal komme gjennom blant annet flere boliger i 


og nær sentrum, tilrettelegging for mindre avhengighet av bil og økt bruk av 


kollektivtransport, gange og sykkel, tilrettelegging for elbil og omlegging fra fossile til 


fornybare energikilder.  
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Barn og unge/Oppvekstmiljø  


Målsetting 
Kommunens mål er at alle barn og unge i Sørum har en trygg og god oppvekst. For 
å få til dette må det legges til rette for at barna gis gode utviklings- og 
læringsmuligheter, gode oppvekst- og lokalmiljøer, en helhetlig samordning mellom 
tjenester og støttespillere, og at barn og unge gis en reell medvirkning.  


Utfordring  
Sørum kommune er en vekstkommune, og dette stiller krav til kapasitet til å ta i mot 


og følge opp barn og unge på en god måte. Kommunen må ha tilstrekkelig 


barnehage – og skoleplasser, og ledere og ansatte må ha kompetanse til å møte 


utviklingen på en god måte. Mer komplekse behov for tilpasninger hos det enkelte 


barn, frafall i videregående opplæring, økende tendens av psykiske problemer er 


utfordringer det må finnes løsninger på.  


For å nå målsettingen og å imøtekomme utfordringene, fokuserer kommuneplanen 


på utvalgte strategier som utdypes nærmere under: 


Utviklings- og læringsmuligheter på det enkelte barns 


forutsetninger 
For å få til dette må det vi ha god kunnskap om hva som fremmer utvikling og 


læring. Ansatte i barnehager og skoler må ha kompetanse og yrkeskreativitet og 


evne til innovasjon, samt ha en læringskultur som fremmer dette. Barn og unge må 


gis tro på egen mestring gjennom veiledning og tilbakemeldinger, og det må gis rom 


for lek og kreativitet. God tilpasset opplæring kan redusere behovet for 


spesialpedagogiske tiltak.  


Selv om barnas hjemmebakgrunn har en effekt på læringsresultater viser forskning 


at skolene, uansett skolestørrelse, kan gjøre mye for å bidra til god faglig og sosial 


læring uavhengig av barnas bakgrunn.  


Skoler og barnehager må ha tilstrekkelig kapasitet på barnehage- og skoleplasser 


for å ivareta veksten.  


Det må fokuseres spesielt på å etablere et godt samarbeid mellom foresatte og 


kommunens tjenesteområder, samt internt i og mellom tjenesteområdene. Politiråd, 


SLT-modell og arbeid med barnekonvensjonen videreutvikles.  


Deltagelse i lag og foreninger bidrar til blant annet inkludering, tilhørighet og 


folkehelse, uten at det er foreningens målsetning. Det er viktig at organisasjonenes 


særegenhet ivaretas, for det er gjennom foreningens egne mål at de gode 


tilleggseffektene oppstår.  
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Oppvekstmiljøer som er frie for mobbing, utestenging og 


andre former for krenkelser 
Et godt oppvekstmiljø er avhengig av et godt samspill mellom foreldre, familie, 


venner, støtteapparat, velferdstjenester, barnehager, skoler og fritidsmiljøene.  


Barn og unge som opplever mobbing, utestenging og krenkelser må oppdages 


tidlig. Det betyr at den som varsler må tas på alvor, og ansatte må ha tilstrekkelig 


kompetanse til å fange opp tegn på dette. Barn og foresatte må gis reell 


medvirkning når det utarbeides tiltak.  


Tilrettelegge slik at barnehage, skole, familie og fritid danner 


helhet i barnets liv 
 


 


 


Det tverrfaglige og forebyggende arbeidet vil være utgangspunkt for et helhetlig syn 


på barnet i sine omgivelser. Opplevelse av å være inkludert og viktig styrker 


selvfølelse og psykisk helse. 


Foresattes omsorgsevne og sosiale engasjement er sammen med frivillighetens 


innsats også grunnleggende viktig for barns forutsetninger i livet. 


Samhandling med frivillige lag og organisasjoner bør utvikles og styrkes ved 


forpliktende avtaler slik at tilbud innen i idrett og kultur blir tilgjengelige i barnehager, 


skoler/SFO og fritiden. 


 


Trygge lokalmiljø som fremmer mangfold og allsidige 


fritidsinteresser 
Trygge lokalmiljø preges av at voksne og barn opplever sikkerhet i sine nærmeste 


omgivelser. Resultater fra siste UNGDATA-undersøkelse (ungdomsskolene) viser 


at ungdom hovedsakelig synes det er trygt å bo i Sørum. Men i denne 


undersøkelsen kommer det også fram at ungdom har få plasser å møtes. Lokaler til 


ungdom i Frogner ivaretas i del 2 av Frogner/Melvoldprosjektet. Det bør legges til 


rette for gode lokaler / møteplasser der ungdom trygt kan treffes for samvær og 


ulike aktiviteter. 


Trafikksikkerhet må prioriteres både i tettsteder og i utbyggingsområder. Gang- og 


sykkelveier, fartsgrenser og god oversikt på veistrekninger og i fotgjengerfelt styrker 


sikkerheten. Samarbeid med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet utvikles 


videre. 


Det krever en hel landsby å oppdra et barn 


Kinesisk ordtak 
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Foresatte som kjenner hverandre danner trygge rammer for barns samvær og 


aktiviteter. Tiltak som «Foreldre i skolen» og ØPP (rusforebyggende program basert 


på foresattes oppfølging) videreutvikles. 


Allsidige aktivitetsmuligheter i lokalmiljøene bør styrkes når det gjelder idrett, natur 


og friluftsinteresser og møteplasser (grønne lommer) tilrettelagt for alle 


aldersgrupper. Samvær på tvers av generasjoner og etnisitet gir god mulighet for 


inkludering og vennskap. 


Legge til rette for barn og unges medvirkning i 


samfunnsutviklingen og god folkehelse 
Barn og unges medvirkning er en styrke i samfunnsutviklingen, og bør synliggjøres i 


kommunens sentrale plandokumenter. Barn og unges kommunestyre (BUKS) har 


nå en god arbeidsform som videreføres. Kommunen mangler et Ungdomsråd og 


dette bør etableres.  


Vedtatt plan for forebygging og folkehelse har mange tiltak som gjelder barn og 


unge. Folkehelsetiltak skal synliggjøres i overordna plandokumenter og i 


virksomhetenes årlig planer.  


God helse, fysisk og psykisk, er av stor betydning for barns utvikling og 


læringsmuligheter. Det er særlig viktig at tiltak knyttet inkludering av minoriteter og 


utjevning av sosiale forskjeller i helse følges opp. 
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Bolig og arbeid 
Sørum er i de senere år preget av høy befolkningsvekst. Mange innflytterfamilier 


mangler nettverk hvilket ofte skaper utfordringer for småbarnsfamilier. Informasjon, 


skriftlig og ved å invitere til møter, gir nye innbyggere mulighet til å gjøre seg kjent 


og til å bli kjent med andre. 


Høy befolkningsvekst fører også til flere enn tidligere vil streve på boligmarkedet og 


at arbeidsledigheten er i fare for å øke. Arbeidsledigheten var ved utgangen av 


2014 2,5 %, litt høyere enn året før.  


De viktigste grunnpilarene i voksenlivet er å ha arbeid og en trygg boligsituasjon.  


Dette skaper en verdig livssituasjon for voksne og barn, gir sosial status og godt 


grunnlag for samfunnsengasjement og deltagelse i lokalmiljøene. 


Kommunen må være aktiv i boligmarkedet, både som myndighetsutøver ved å stille 


krav til utbyggere og som aktør ved kjøp av ledige boenheter. Dette for å sikre at 


vanskeligstilte gis mulighet til en trygg bosituasjon enten ved leie eller ved kjøp av 


bolig. Dette betyr at det må finnes boenheter i ulik størrelse til overkommelige pris. 


Sørum kommune er ikke selvforsynt med arbeidsplasser, tiltaksarbeidet i NAV med 


å få arbeidsledige over i ny jobb må rettes mot et større nedslagsfelt en Sørum. Det 


er også bosatte flyktninger som etter endt introduksjonsprogram strever med å 


komme inn på arbeidsmarkedet. Dette er uheldig for den arbeidssøkende og 


familien som på den måten får en lavere sosial status enn familier med fast arbeid. 


Fattigdomsproblematikk finnes hyppigst hos personer og i familier som mangler fast 


inntekt og har en usikker bosituasjon. Slike forhold fører ofte til helseproblemer, 


fysisk og psykisk. Tiltak for å motvirke fattigdom er flere, men de viktigste er arbeid 


og bolig.  


Kommunen bør som et av flere tiltak etablere arbeidspraksisplasser i egen 


organisasjon og anmode andre bedrifter om det samme. Dette gir en mulighet for 


råd og veiledning inn i arbeidslivet, for bedring av språkkunnskap og for å kunne 


vise til en praksis og ha referanser i en jobbsøknad. 
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Kultur og identitet 


Målsetting 
Innbyggerne i Sørum opplever tilhørighet og er aktive bidragsytere i lokalmiljøene. 
Lokalmiljø, organisasjonsliv, natur og friluftsliv, møteplasser og kulturminner er 
elementer for å få til dette. 


Utfordring 
Kultur og identitet er bærebjelker i et trygt samfunn. Sørum er i dag en tilflyttings- og 
pendlerkommune i et regionalt bo- og arbeidsmarked, med økt mangfold og mange 
nye innbyggere. Det må være en prioritert oppgave å arbeide for å styrke lokal 
identitet, kulturell tilhørighet og samhørighet.  
 
Frivillighetsarbeid kan sies så være limet i samfunnet, både når det gjelder aktivitet 
og medvirkning innenfor lag og organisasjoner knyttet til fysisk aktivitet og de som 
har fokus på musikk, teater, kulturminner og tradisjoner innen håndverk og 
matlaging. 
 
Utfordring er å ha et rikt kulturliv, innen ulike kunstformer, innen historie og 
kulturminner og sist men ikke minst innen alle fritidsaktiviteter som skaper 
engasjement og samhold. Videre er det en utfordring å skape og akseptere 
mangfold, der alle bidrag er viktige og der alle bidragsytere verdsettes. Historie og 
tradisjoner må gå hånd i hånd med nyere former for kulturutøvelse, deltagelse og 
foreningsdrift. Dette for å sikre en framtidig rekruttering til foreningslivet og for å 
inkludere en økende andel av ikke etnisk norske innbyggere. 
 
Satsingsområder: 


 Robuste lokalmiljø som skaper tilhørighet 


 Et mangfoldig rikt organisasjonsliv som skaper deltakelse og inkludering 


 Natur og friluftsliv som et virkemiddel for god helse 


 Møteplasser tilrettelagt for alle aldersgrupper 


 Lokale kulturminner som ivaretas, synliggjøres og benyttes 
 


Lokalmiljø med mulighet for deltagelse i aktivitet for alle aldersgrupper gir 


tilhørighet. Idrettslag, korps, historielag og sanitetsforeninger er eksempler på 


aktiviteter som er viktige i lokalmiljøene.  


Organisasjonslivet i lokalmiljøene må være åpne for inkludering av innflyttere fra 


inn- og utland, slik at nye innbyggere møtes med respekt og åpenhet samtidig som 


de stilles krav til som øvrige deltagere. For alle barn er det viktig at foresatte er 


inkludert og akseptert i nærmiljøene. 


Arbeidet med merking av turstier bør videreutvikles. For å oppleve natur og ha et 


godt forhold til friluftsliv er det viktig at turstier er lett å finne, at de er godt merket og 


at de finnes i ulike lengder. En viss andel må være tilrettelagt for bruk av rullestol og 


framkommelig med barnevogn i sommerhalvåret.  
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Avtaler om samarbeid med lag og foreninger om merking og vedlikehold av stier bør 


videreutvikles. Drift av skiløyper og skøytebaner gjøres i samråd Sørum Idrettsråd 


(SIR). 


Friluftsbadene på Sørumsand og Rånåsfoss er fine samlingssteder i 


sommermånedene og gir også en del ungdom mulighet for god læring gjennom det 


å ha en sommerjobb. Kommunens åpningstider på øvrige basseng skal fortsatt 


bidra til satsing på svømmeopplæring og trygghet i vann. 


I et helseperspektiv er fysisk aktivitet og bruk av naturen elementer av stor 


betydning for menneskets fysiske og psykiske helsetilstand, dette betyr at 


muligheter for bruk av naturområder for enkeltpersoner og grupper må 


tilrettelegges. 


I alle tettsteder bør det finnes møteplasser tilrettelagt for alle aldersgrupper, 


(flergenerasjonsparker) der det er mulighet for ulike aktiviteter og samvær.  


På Sørumsand og Frogner er folkebibliotekene arenaer som skal utvikles for 


offentlig samtale og debatt (jfr biblioteklovens formålsparagraf). Biblioteket skal 


være et sted der lag, organisasjoner, politisk parti, offentlige etater og ulike aktører 


kan møte til debatt. Samtidig skal biblioteket videreutvikles som arena for litterære 


opplevelser, formidle litteratur og stimulere til lesning. 


Kulturskolen skal i samspill med det lokale kulturlivet være selve grunnmuren i 


opplæringen innenfor ulike kunstfag i Sørum kommune ved å gi alle barn som 


ønsker det et opplæringstilbud innen kunst- og kulturfag utover det 


grunnopplæringen i skolen tilbyr.  


Kulturminner og kulturlandskap gir opplevelser og skaper identitet. Sørum er en av 


kommunene på Nedre Romerike som har flest kulturminner. Det er registrert 234 


fredede kulturminner i kommunen. Disse består av blant annet økser fra 


steinalderen, et helleristningsfelt, gravhauger, bosetningsområder fra jernalder med 


stolpehull og kokegroper, middelalderkirker og fredede bygg. Fire bygg er fredet: 


Vilberg Øvre gårdstun, Urskog-Hølandsbanen, Sørum kirke og Frogner kirke.  


Kommunedelplan for kulturminner 2016 – 2020 og Kulturstrategi er under 


utarbeidelse. 


Kommunen støtter årlig lag og foreninger med driftsmidler, vedlikeholdsmidler samt 


midler til ulike andre formål. Det bør foretas en gjennomgang av tildelingskriterier for 


å se om en mindre del av midlene kan rettes direkte mot tiltak i det forebyggende 


arbeidet som foregår i lag/organisasjoner. 


Sørum kommune har en rekke attraksjoner som det er politisk vilje til å fokusere og 


satse på, bl.a. Tertitten, Bingen lenser, Eight Amcars Club, Kunstskansen og 


Guttorm Guttormsgaards arkiver. Disse er ikke bare kulturelle institusjoner som bør 


vekke lokal interesse, men også regional. Disse er det vilje til å ha fokus på også i 


fremtiden.   
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Kommunens tettsteder 
Sørum kommune er i stor grad en landbrukskommune med flere gode og varierte 


tettsteder. Kommunen er en attraktiv kommune å bosette seg i og det er 


etterspørsel etter boliger i kommunens tettsteder.  


Sørumsand er kommunesenteret med handelstilbud og god kollektivdekning. Flere 


boliger i sentrum og i gangavstand vil gi mulighet for mindre bruk av bil og gi 


grunnlag for økt handels- og næringsliv. Det er behov for å forbedre tettstedets 


funksjon som markedsplass og møtested.  


Frogner er et av kommunens knutepunkt og omkranset av boligfeltene Vardefjellet, 


Lindeberg og Lunderåsen. Frogner med blant annet togstasjon, skole og 


idrettsanlegg er det naturlige knutepunktet. Forslag til kommuneplan legger opp til 


en videreutvikling av tettstedet i form av å peke på mulig utbygging mot tettstedet 


Lindeberg. Omdisponering her forutsetter at det er vedtatt hvor hovedbanen legges. 


Hval Nordre og Mojordet foreslås båndlagt, for sikre muligheten for senere 


planlegging. 


Lørenfallet er et tettsted med gode boområder og idrettsanlegg, men er omgitt av 


areal med ustabile masser, som reduserer stedets utvidelsesmuligheter. Lørenfallet 


kan i hovedsak utvikles gjennom fortetting, i tillegg til utbygging av deler av 


Husebyjordet som er avsatt til bolig. Fylkesveg 171 går gjennom Lørenfallet. Det 


kom innspill om å legge denne utenom tettstedet ifm kommuneplanen. Dette er ikke 


vurdert i forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn da det er et svært omfattende 


arbeid. Det kan være aktuelt å lage en egen kommunedelplan for Lørenfallet.  


Blaker og Rånåsfoss er to mindre tettsteder langs Kongsvingerbanen. Tettstedene 


har dermed god kollektivdekning, men mangler sentrumsfunksjoner. I Blaker legger 


forslag til kommuneplan til rette for noe fortetting med sentrumsformål nær 


stasjonen. I tillegg er det lagt inn et felt langs Toreidvegen (Mærli). Rånåsfoss må 


sees i sammenheng med Auli i Nes kommune. For Rånåsfoss er det foreslått to ny 


boligområder i forslag til kommuneplan. Dette vil gi boligreserver i mange år 


fremover. 


Hellne/Hogset ligger i gangavstand til planlagt Fjuk oppvekstsenter og Bruvollen 


idrettsanlegg. På Hellne er siste del av boligfeltet i ferd med å bygges ut. Forslag til 


kommuneplan legger til rette for en utvidelse av Hellnefeltet.  


Utvikling av Sørumsand som kommunesenter 
Forslag til arealstrategi sier at vekst og utbygging skal styres til eksisterende 


tettsteder og kollektivknutepunkt med 80 % av utbyggingen lagt til Sørumsand og 


Frogner. Dette er i samsvar med nasjonal politikk for bærekraftig utvikling og 


regionale føringer for samordning av arealbruk og transportbehov. Forslag til 


kommuneplan setter derfor utvikling av Sørumsand som et av satsningsområdene 


for planperioden.  
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Målsetting 
Målsetting i kommuneplan 2015-2027 (høringsutkast) er videreutvikling av 


Sørumsand som et attraktivt og levende kommunesenter med mennesket i sentrum. 


Med dette menes:  


 Et kommunesenter som verdsettes og benyttes av alle aldersgrupper  


 Et variert næringsliv som tilfredsstiller innbyggernes behov  


 Kollektivtilbud som gjør Sørumsand lett tilgjengelig  


 Tilgjengelige, aktive og inkluderende møte- og oppholdsplasser  


 Rekreasjonsmuligheter  


 Befolkningsvekst som bygger opp under et bærekraftig næringsliv og kulturliv  
 


Utfordring  
Kommunene på Romerike opplever sterk befolkningsvekst. Sørum kommune er en 


av de raskets voksende kommunene i Norge, med en befolkningsøkning på nær 40 


% siden begynnelsen av 2000-tallet. Både kommuneplanen og overordnede krav og 


føringer styrer en større andel av befolkningsveksten til Sørumsand, hvor 


befolkningen etter prognosene kan dobles frem mot 2040. 


Det er en utfordring for kommunen å møte forventet vekst på en bærekraftig 


måte og hvor både hensynet til nåværende og nye innbyggere ivaretas. Dette 


gjelder både bokvalitet, arealbruk, trafikk/transport - og dimensjonering av det 


offentlige tjeneste- og servicetilbudet (skole, barnehage, helse, mv). 


Tjenestetilbudet må utvikles og dimensjoneres i samsvar med 


befolkningsvekst og befolkningens sammensetning. Dette må gjøres på 


grunnlag av en bærekraftig kommuneøkonomi.  


Arealressursene må forvaltes ut fra hensynet til klima- og miljøgevinster, og 


samtidig tilrettelegge for å skape gode bomiljø og bevare verdifull matjord og 


naturmangfold. 


Områdereguleringsplan for Sørumsand er under utarbeiding.  Områdeplanen gir 


rammer og føringer for planlegging og utvikling fram mot 2040. Planforslaget 


tilrettelegger for ca 1 100 nye boliger, økt handelsareal, utvidelsesmulighet for 


skolene i sentrum, bedre tilgjengelighet til Glomma, og vektlegger gode 


møteplasser og trivsel i sentrum.  


For å møte den forventede befolkningsveksten, ivareta jordvernressurser og 


samtidig utnytte eksisterende infrastruktur/transportnett, er det nødvendig å bygge 


høyere og tettere på Sørumsand. Planforslaget åpner for konsentrert 


sentrumskjerne med økte byggehøyder, og transformasjon av utvalgte eksisterende 


eneboligområder til leilighetsbygg og rekkehus.  
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Det er utfordring for kommunen å tilrettelegge juridisk og arealmessig  for 


vekst og fortetting innenfor dagens byggesone. Innbyggere og boligeiere 


protesterer på planer og initiativ som åpner for store endringer og vekst som 


går på bekostning av dagens småhusbebyggelse.  Det er krevende å utforme 


og å vedta omforente planer og styringsdokumenter som følge av de 


konsekvenser forventet vekst gir for etablerte områder. 


Tiltak og gjennomføring – kommunale investeringer i 


Sørumsand 
Utvikling og utbygging av kommunesenteret Sørumsand bør skje i henhold til en 


helhetlig plan for å sikre nødvendig sammenheng og rekkefølge. Det er i 


områdeplan Sørumsand hjemlet rekkefølgekrav for gjennomføring av 


infrastrukturtiltak før utbygging. Dvs. at alle nye utbyggingsprosjekt må bidra med 


sin andel for finansiering av fellestiltak som for eksempel turveg til og langs 


Glomma, torg, parker og lekeområde/møteplass i sentrum. Også kommunen må 


bidra til utviklingen av tettstedet. 


En plan/modell for gjennomføring av tiltak og utbygging i Sørumsand er under 


utarbeidelse.  Områdemodellen skal fastsette fordeling av kostnader ved utvikling 


av Sørumsand mellom private utbyggere og kommunen. Tomteverdi av 


kommunens eiendom Sletta 12 er aktuell som kommunens bidrag til gjennomføring 


av fellestiltak i sentrum.  


Kommunens egne utbyggingsplaner og offentlige tiltak i sentrum er ikke fastsatt, og 


finansiering av kommunens forholdsmessige bidrag til fellestiltak i framtidige 


utbyggingsavtaler er ikke avklart. Kommunen må gjennom arbeidet med tiltaksplan 


og områdemodell forplikte eget ansvar (økonomisk og forvaltningsmessig) og rolle i 


det videre arbeidet med utvikling av Sørumsand. Det er også viktig at kommunale 


fremtidige utbyggingsplaner drøftes og avklares m.h.t. investeringsmuligheter og 


tidspunkt for gjennomføring. Kommunens tjenestetilbud (skole, barnehage, helse, 


VAR, mv) må utøkes i samsvar med befolkningstilveksten.  


Tettstedsvekst og befolkningsvekst 
Sørumsand med sine kvaliteter og lokalisering på Romerike, gjør tettstedet attraktivt 


for eiendomsutvikling og utbygging. Utbyggingsinteresse og investeringsvilje er 


økende. Estimert tålegrense for kommuneøkonomien er en årlig befolkningsvekst 


på ca 2 %. For å regulere utbyggingstakten i samsvar med kommuneøkonomien, er 


det i kommuneplanen 2015-2027 (høringsutkast) innarbeidet et boligbyggeprogram 


som styrer utbyggingstakten på Sørumsand. Boligbyggeprogrammet bidrar til 


forutsigbarhet for kommunens dimensjonering av tjenestetilbudet, investerings-


behov for teknisk-/ sosial- og grønn infrastruktur, og derved for kommune-


økonomien. 
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Næringsvirksomhet 


Næringsutvikling  
Sørum er en stadig tettere del av det regionale arbeidsmarkedet. Både inn- og 


utpendlingen har økt. I 2013 var utpendlingen på 73 % (mot 69 % i 2000); 


innpendlingen var 51 % (mot 43 % i 2000). Omfang og trend mht. inn- og utpendling 


er ikke svært forskjellig mellom kommunene på Nedre Romerike (med unntak av 


Aurskog-Høland): Utpendlingen varierer mellom 65 og 84 prosent og er økende; 


innpendlingen varierer mellom 47 og 71 prosent og er økende. 


Veksten i arbeidsplasser i Sørum har holdt følge med den kraftige 


befolkningsveksten det siste tiåret. Største næringsgrupper er innen helse- og 


sosialtjenester (23 %), varehandel (15 %), bygg og anlegg (11 %) og undervisning 


(10 %). Det er 54 arbeidsplasser per 100 sysselsatte i kommunen, noe som er 


vesentlig færre enn i Aurskog-Høland (63 per 100), men høyere enn i Fet (45 per 


100). Én av tre arbeidsplasser i Sørum er i offentlig sektor. Sørum har et høyt antall 


nyetableringer og mange enkeltmannsforetak, men sliter med lav lønnsomhet i 


virksomhetene og et relativt lite antall arbeidsplasser i privat sektor i forhold til 


befolkningen.  


Næringsutvikling har fått økt tverrpolitisk fokus de siste årene. Bærekraftig 


næringsutvikling er en del av visjonen «Sørum – den gode kommune». Det må 


legges til rette for at flere som bor her, også kan jobbe her. Både som 


myndighetsutøver, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler spiller kommunen en 


viktig rolle overfor næringslivet og for utvikling av flere arbeidsplasser i kommunen. 


Gode offentlige tjenester, infrastruktur, arealdisponering, planverk og 


saksbehandling er elementer i dette.  


Samarbeid med næringslivet 
Dialog, forståelse og samspill mellom næringsdrivende, politikere og administrasjon 


er avgjørende for å få til vellykket næringsutvikling. I perioden 2011-2015 har 


dialogen vært ført gjennom prosjektet Sørum Næringsutvikling (SNU) og dets 


fokusgrupper. Prosjektet er tidsbegrenset ut 2015 og skal evalueres i sluttfasen av 


prosjektperioden.  


Det er verdifullt å ha et fast forum der næringsliv, politikere og administrasjon åpent 


kan drøfte næringsspørsmål og søke gjensidig forståelse for utfordringer, behov og 


muligheter. Samtidig må aktørenes ulike roller og myndighet ivaretas på en god og 


hensiktsmessig måte. 


Kommunens arbeid for næringsutvikling og samarbeidet med næringslivet vil 


styrkes av at det opprettes en 100 % fast stilling som næringsrådgiver. Blant 


arbeidsoppgavene vil være utvikling av nettverk og aktiv deltakelse i det kommunale 


og regionale næringsmiljøet, samt å tilrettelegge og utvikle for kommunens etablerte 


næringsliv og etablerere. Stillingen hører inn under Plan, næring, kultur og 


rapporterer direkte til plan- og utviklingssjef.  
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Planstrategien 2012-2016 
Vedtatt planstrategi gir en vurdering av og oversikt over både kommuneplanens 


revideringsbehov samt en vurdering av og oversikt over de planer som skal 


revideres/utarbeides i planperioden, se vedlegg. 


«Endringer i planstrukturen 


1. I perioden skal det systematisk arbeides for at alle handlingsdeler i de ulike 


kommunedelplanene og øvrige planer på samme nivå revideres samtidig, og 


innarbeides i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Dette vil være 


handlingsdelene av boligsosial handlingsplan, forebyggende plan for barn og 


unge, samferdselsplanen, energi- og klimaplanen osv. 


2. Nylig gjennomførte og pågående utredninger som skolestrukturprosjektet, 


langsiktig vurdering av behovet innen eldreomsorg, barnehager, ungdom, skal 


håndteres som grunnlagsdokument for kommuneplanen. Beslutninger om 


endringer og utvidelser skal vurderes i et helhetlig perspektiv, i 


kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 


3. Planer slås sammen: Innenfor områdene folkehelse, rus, barn og unge, 


forebygging er det flere overlappende planer. Det skal utarbeides en 


forebyggende folkehelseplan, der tema fra dagens planer inngår. De 


underliggende handlingsdelene kan i neste omgang inngå i kommuneplanens 


handlingsdel. Flere andre planer kan utgå som egne planer, og temaene 


håndteres på strategisk nivå i kommuneplanen samt i den årlige 


handlingsplanen. 


4. Skille mellom planer og strategier: På enkelte skal det utarbeides strategier, 


heller enn planer: Dette vil være på områder der det er behov for å tydeliggjøre 


retning. Strategidokumentene bør inneholde egne tiltaksdeler som knyttes 


direkte mot økonomiplanarbeidet. Strategidokumentene er politiske og bør 


vedtas av kommunestyret.» 


Under selve behandlingen ble også vedtatt at det skulle utarbeides « plan for tiltak 


for å gjøre Sørumskolen til landets beste» 


Rådmannen har med utgangspunkt i planstrategien startet opp planarbeidet, 


fremmet forslag til planprogramplan for kommunedelplaner og lagt til rette for dialog 


med politikerne og med innbyggere i dialogmøter, workshops og grendemøter mm. 


Samlet rapportering på framdrift/status har blitt gitt i tertialrapporter og 


årsberetninger, se vedlegg. 


I kommunestyresak 20/14 ble det foretatt en prioritering av planoppgaver for å sikre 


framdrift på kommuneplanrulleringen samtidig som prioriteringene også kan få store 


konsekvenser for andre viktige prosjekter, se vedlegg.  


Rådmannen har tatt vedtatt planstrategi som bestilling for igangsetting av plan- og 


strategiarbeidet og ikke etterspurt konkrete bestillinger/forankring av arbeidet før det 
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har startet. Det har heller ikke blitt foretatt drøftinger av hvordan en strategi skal 


utarbeides, hva den skal inneholde. 


Strategi handler om framgangsmåter for å nå et mål, løse et problem, og om 


hvordan visjoner kan gjøres til virkelighet. En strategi må følges opp av konkrete 


målsettinger og handlingsplaner. 


Kort sagt: Strategi sier hva som skal gjøres, tiltaksplanene sier hvordan det skal 


gjøres. 


Rådmannen foreslår at det i hvert budsjettvedtak gis en bestilling til rådmannen på 


strategidokumenter som skal leveres til politisk behandling påfølgende år i prioritert 


rekkefølge. 


Det skal deretter fremmes sak for kommunestyret om oppstart av strategiarbeidet 


hvor hovedmål og arbeidsmetodikk vedtas. Arbeidsmetodikken fastlegger politisk 


involvering av innstillingsutvalgene enten gjennom styringsgruppe, arbeidsgruppe 


eller referansegruppe. 


Strategidokumentene skal være korte, ha tilhørende tiltaksplan og vedtas av 


kommunestyret. 


 








Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 


Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


19.1.16 1/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


19.1.16 2/16 Selskapskontroll NRV AS og RA-2 
(Strandveien 1) 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten til 
orientering. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


19.1.16 3/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen 
om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Sørum kommune 
til orientering. 


     


19.1.16 4/16 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget utsetter bestilling 
av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt inntil 
videre. 


  Settes opp 
på et senere 
møte. 


  


19.1.16 5/16 Engasjement brev fra Romerike 
Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


19.1.16 6/16 Årlig orientering om kommunens 
behandling av tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse om varslingssaker 
2015 til orientering. 


     


19.1.16 7/16 Gavekort/billetter til folkevalgte 
og administrasjonen i Sørum 
kommune 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


19.1.16 8/16 Kommunestyre har bedt 
kontrollutvalget vurdere 
kommunens etiske retningslinjer, 
særlig med hensyn til 
habilitetsspørsmål 


Kontrollutvalget ber sekretær om å 
sende en henvendelse til ordfører 
hvor det bes om en presisering av 
hva som ønskes undersøkt. 


Ordfører  Settes opp 
til 
behandling 
8. mars 


  


19.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2016, med 
de endringer som fremkom i møtet.  
Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 2016 
til orientering.  
 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


19.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 


Kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 vedtas.  
Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 til orientering.  
 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


19.1.16 11/16 Eventuelt Kontrollutvalget tar revisjonens 
rapport til kontrollutvalget i Sørum 
pr 31.12.2015 til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen 
undersøke om kommunestyrets 
vedtak er fattet i henhold til 
gjeldende lover og regler. 


Romerike 
Revisjon 


 Settes opp 
til 
behandling 
8. mars. 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
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