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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en orientering av rådmannen i sitt møte den 17.3.14 om status i tidligere 

kontrollutvalgssak 2/2013 – korrupsjon i offentlig sektor. Her ble det blant annet orientert om at 

saken er henlagt av politiet, og kontrollutvalget fikk en kopi av henleggelsen. Kontrollutvalget 

henstilte så til rådmannen om å følge opp andre forhold som har blitt avdekt i saken.  

 

På bakgrunn av rådmannens orientering fattet kontrollutvalget følgende vedtak den 17.3.14 i sak 

14/2014: 

 

Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen om å følge opp andre forhold som har blitt avdekt i 

kontrollutvalgssak 2/2013 - korrupsjon i offentlig sektor. Kontrollutvalget ber rådmannen om å 

komme tilbake til kontrollutvalget i mai møtet med en vurdering på videre oppfølging i denne saken. 

 

 

Rådmannen orienterer kontrollutvalget om kommunens eventuelle videre oppfølging i denne saken. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling.            
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 Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene. 

 

 

Saksopplysninger 
Prosjektet er gjennomført med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt av 

kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Kompetanse i tjenestene 

er av kontrollutvalgene sett på som et prioritert område for felles forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Prosjektet er derfor gjennomført i alle fem kommunene.  

 

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har en strategisk kompetansestyring som 

sikrer kommunen og den enkelte ansatte nødvendig kompetanse for å utføre kommunens oppgaver.  

 

Problemstillingene for undersøkelsen er: 

 

1. Hva slags planlegging, gjennomføring og evaluering har kommunen for å sikre virksomheten 

og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse? 

2. Er kommunens tiltak knyttet til kompetanseutviklingen, innenfor virksomheter rettet mot 

barn og unge, i samsvar med lovkrav og avtaleverk? 

 

Revisjonen har utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 

Kommunen skal foreta en strategisk kompetansestyring i samsvar med lovkrav og avtaleverk. Det vil 

si at: 

 

 Kommunen skal kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens 

kompetansebehov, og utarbeide planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, i 

samsvar med lovkrav og avtaleverk. 

 

 Kompetanseplaner bør: 

- være forankret i overordnet planverk i kommunen 

- omhandle alle elementer i kompetansestyring som planlegging, gjennomføring og 

evaluering. 

 

Revisjonens konklusjoner i rapporten vedrørende Eidsvoll kommune er følgende: 

 

Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke enda har fått implementert en overordnet strategisk 

kompetanseplanlegging. Kommunen har fulgt anbefalinger fra KS om å utarbeide en strategisk 
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kompetanseplan for kommunen.  Denne inneholder kompetansemål og kompetansetiltak. Samtidig 

viser det seg at lederne i mindre grad kjenner til om man i kommunen har foretatt en overordnet 

kompetanseanalyse. Årshjulet som er utarbeidet i forbindelse med den strategiske kompetanseplanen 

er ikke fulgt. Den strategiske kompetanseplanen er ikke gjennomgått og oppdatert i 2013 og 

tiltaksplanen på overordnet nivå er ikke rullert årlig.  

 

I virksomhetene rettet mot barn og unge er det utarbeidet kompetanseplaner på virksomhetsnivå. For 

de enkelte skolene er det riktignok noen rektorer som svarer at det ikke er utarbeidet 

kompetanseplaner for sine virksomheter. Revisjonens konklusjon er derfor at planleggingen varierer 

mellom skolene. 

 

Revisjonens konklusjon er at man i virksomhetene kan dokumentere å ha gjennomført 

kompetansekartlegging. Samtidig tyder spørreundersøkelsen på at man særlig i barnehagene ikke har 

gjennomført en behovsanalyse av hva virksomheten trenger av kompetanse. Revisjonens konklusjon 

er at kommunen med fordel kan intensivere arbeidet med kartlegging av kommunens 

kompetansebehov. 

 

Revisjonen kan ikke se at man har et verktøy for overordnet kompetanseoversikt i kommunen. 

Samtidig er det vår konklusjon at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling og at det 

er etablert en rekke læringsarenaer. Når det gjelder kompetanseplaner innenfor skolene er det vår 

konklusjon at man i større grad kan koble plan for kompetanseutvikling ved den enkelte skole opp 

mot tilstandsrapporten for grunnskolen. 

 

Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av 

kompetanseplanene og kompetansetiltak. Det synes å være rutiner for å evaluere kompetanseplanene 

og tiltakene innenfor skolene og andre tjenester rettet mot barn og ungdom, men at dette i mindre 

grad dokumenteres. I barnehagene tyder undersøkelsen på at man i mindre grad evaluerer tiltakene 

og kompetanseplanen. 

 

Revisjonens anbefalinger til Eidsvoll kommune er følgende: 

 

o Kommunen bør implementere en overordnet strategisk kompetanseplanlegging, gjennom å 

følge opp vedtatt strategisk kompetanseplan.  Gjennom dette arbeidet bør kommunen 

systematisk dokumentere evaluering av kompetanseplaner og tiltak for kompetanseutvikling. 

 

O Kommunen kan med fordel intensivere arbeidet med kartlegging av de ansattes kompetanse 

og arbeidet med å analysere kommunens kompetansebehov. 

 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 
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Forord 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 3

Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Kompetanse i tjenestene” 
som er gjennomført i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. 

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 4 og er definert som systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. Revisjonen har utarbeidet rapporten etter bestilling fra 
kontrollutvalget. 

Det ble gjennomført oppstartsmøter i de enkelte kommunene før prosjektet ble igangsatt. 
Rapportutkast inkludert fakta, vurderinger, konklusjoner og anbefalinger for den enkelte 
kommune er sendt på høring til rådmannen. Høringsuttalelsene fremkommer av rapporten i 
sin helhet som vedlegg.  

Revisjonen ønsker å takke administrasjonen i kommunene for god bistand og tilrettelegging i 
prosjektforløpet. Vi vil spesielt rette en takk til administrasjonen og ledere innenfor 
virksomheter i kommunen rettet mot barn og unge som har stilt opp til intervju og svar på 
spørreundersøkelse. Til tross for deres nokså travle hverdag har alle med velvillighet stilt 
opp.  

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS ønsker å takke kontrollutvalgene for oppdraget. 
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Sammendrag 
 
Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har en strategisk kompetansestyring 
som sikrer kommunen og den enkelte ansatte nødvendig kompetanse for å utføre 
kommunens oppgaver.  
 
Problemstillingene for undersøkelsen er: 
 

1. Hva slags planlegging, gjennomføring og evaluering har kommunen for å sikre 
virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse? 

2. Er kommunens tiltak knyttet til kompetanseutviklingen, innenfor virksomheter rettet 
mot barn og unge, i samsvar med lovkrav og avtaleverk? 

 
For Eidsvoll kommune er revisjonens konklusjon at kommunen ikke enda har fått 
implementert en overordnet strategisk kompetanseplanlegging. Vår konklusjon er også at 
planleggingen varierer mellom skolene, men at det i virksomhetene rettet mot barn og unge 
er utarbeidet kompetanseplaner på virksomhetsnivå. Revisjonens konklusjon er at man i 
virksomhetene kan dokumentere å ha gjennomført kompetansekartlegging i form av GAP-
analyse. Videre er det vår konklusjon at kommunen med fordel kan intensivere arbeidet med 
kartlegging av kommunens kompetansebehov. 
 
Revisjonen kan ikke se at man har et verktøy for overordnet kompetanseoversikt i 
kommunen. Samtidig er det vår konklusjon at kommunen gjennomfører tiltak for 
kompetanseutvikling og at det er etablert en rekke læringsarenaer. Når det gjelder 
kompetanseplaner innenfor skolene er det vår konklusjon at man i større grad kan koble 
plan for kompetanseutvikling ved den enkelte skole opp mot tilstandsrapporten for 
grunnskolen. Revisjonen konkluderer med at kommunen ikke systematisk dokumenterer 
evaluering av kompetanseplanene og kompetansetiltak. 
 
For Gjerdrum kommune er revisjonens konklusjon at kommunen ikke har en eksplisitt 
overordnet strategisk kompetanseplanlegging, men at kommunen har et overordnet 
styringsverktøy, hvor også kompetanseutvikling er en del. Videre er vår konklusjon at 
kommunen i varierende grad har utarbeidet helhetlige kompetanseplaner ute ved 
virksomhetene og at kommunen ikke gjennomfører en tilstrekkelig kompetansekartlegging. 
Revisjonen vurderer det slik at man med fordel kan utvikle et felles system for 
kompetansekartlegging i kommunen og arbeide med å sikre en overordnet oversikt over 
kompetansen i kommunen. 
 
Samtidig er det revisjonens konklusjon at kommunen gjennomfører tiltak for 
kompetanseutvikling og at det er etablert en rekke læringsarenaer. Kommunen har 
utarbeidet en tilstandsrapport for grunnskolen som er vært til behandling i kommunestyret. 
Vi mener at kommunen kan se tilstandsrapporten i sammenheng med kompetanseplanen for 
ansatte i skolene. Revisjonens konklusjon er at det synes for skolene og andre tjenester rettet 
mot barn og ungdom å være rutiner for å evaluere kompetanseplanene og tiltakene, men at 
dette ikke dokumenteres og ikke er systematisk. 
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For Hurdal kommune vurderer revisjonen det slik at kommunen ikke dokumenterer en 
systematisk overordnet planlegging rundt kompetanseutviklingen. Revisjonen kan heller 
ikke se at det utarbeides kompetanseplaner ved alle virksomhetene eller at de 
kompetanseplanene som er utarbeidet er helhetlige. Vår konklusjon er således at 
kommunens arbeid med å utarbeide kompetanseplaner i virksomhetene rettet mot barn og 
unge er mangelfull.  
 
Videre konkluderer revisjonen med at kommunen gjennomfører tiltak for 
kompetanseutvikling, men at dette ikke er systematisk i den forstand at opplæring følger av 
overordnet planlegging. Samtidig er det etablert læringsarenaer i kommunen.  Revisjonen 
konkluderer med at kommunen ikke har et verktøy for å skaffe seg overordnet 
kompetanseoversikt i kommunen. Kommunen kan med fordel arbeide med å sikre en 
overordnet oversikt over kompetanse i kommunen. Kommunen har i mindre grad utarbeidet 
kompetanseplaner og således har man heller ikke hatt et system å evaluere. 
 
For Nannestad kommune konkluderer revisjonen med at kommunen, ved tidspunkt for 
revisjonens undersøkelse, ikke har utarbeidet en overordnet strategi i kommunen for 
kompetanseutvikling. Revisjonen mener likevel at kommunen har et overordnet 
styringsverktøy, hvor også kompetanseutvikling er en del. Revisjonen konkluderer med at 
man i varierende grad har utarbeidet helhetlige kompetanseplaner ute i virksomhetene. 
Kommunen mangler en overordnet oversikt over kompetansen i kommunen, da denne 
oversikten først og fremst ivaretas på virksomhetsnivå.  
 
Revisjonens konklusjon er at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, men 
hvordan kompetansetiltak gjennomføres er i varierende grad dokumentert i de ulike 
virksomhetene. Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke systematisk dokumenterer 
evaluering av planer for kompetanseutvikling og tiltak. 
 
For Ullensaker kommune er revisjonens konklusjon at kommunen har et overordnet system 
for planlegging av kompetanseutviklingen i kommunen. Dette skjer gjennom årlig 
utarbeidelse av opplærings- og kompetanseplan og årlig rapportering til 
hovedarbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg. Likevel er det slik at kommunen ikke 
har utarbeidet en overordnet strategisk kompetanseanalyse, noe som understrekes av svar i 
spørreundersøkelse hvor de aller fleste lederne i spørreundersøkelsen svarer at de ikke 
kjenner til om man i kommunen har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. 
 
Revisjonen konkluderer med at svar i undersøkelsen tyder på at man i kommunen jevnlig 
kartlegger kompetansen, men at man har et forbedringspotensial når det gjelder overordnet 
kartlegging av kompetanse og behovsanalyse av hva man trenger av kompetanse i alle 
virksomhetene. En del av tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen gikk ut på manglende 
evalueringer. Revisjonens konklusjon er at man i mindre grad dokumenterer evaluering av 
planer. 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

 
Kompetanse i tjenestene er et prioritert område i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 
vedtatt av kommunestyret, hvor det er beskrevet følgende: 
 

Kommunen får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av kompetanse 
hos de ansatte. Det vil være viktig for kommunen å kunne løse oppgavene i egenregi, 
og ha god kompetanse for å utføre oppgavene tilfredsstillende. Det kan være en 
risiko hvordan kommunen kan knytte til seg kompetanse, som blir værende 
fremover. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på kommunens arbeid med 
kompetanse i tjenestene. 

 
Utviklingen i befolkningssammensetningen og økte forventinger til kommunale tjenester fra 
innbyggere og statlige myndigheter betyr økte krav til de ansatte i kommunene. 
Kommunene er både samfunnsutviklere og velferdsprodusenter. Det er store forventninger 
til at kommunene stadig skal yte mer kvalitativt gode tjenester og drive mer effektivt. KS 
fremhever at dette skal kommunene gjøre i sterk konkurranse med andre arbeidsgivere om 
den kompetente arbeidskraften. For å lykkes må kommunene satse systematisk og strategisk 
på kompetanse og kompetanseutvikling i egen organisasjon.  
 
KS trekker i sin arbeidsgiverstrategi mot 2020 Stolt og unik fram to store utfordringer for 
arbeidsgiverrollen, nemlig evnen til utvikling og nyskaping av kommunale tjenester samt 
god rekruttering og ivaretakelse av egne ansatte. Riktig og god kompetanse er 
grunnleggende for å lykkes med begge utfordringene.  
 

1.2 Formål 

 
Formålet er å undersøke om kommunen har en strategisk kompetansestyring som sikrer 
kommunen og den enkelte ansatte nødvendig kompetanse for å utføre kommunens 
oppgaver. 
 

1.3 Problemstillinger 

 
1. Hva slags planlegging, gjennomføring og evaluering har kommunen for å sikre 

virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse? 
2. Er kommunens tiltak knyttet til kompetanseutviklingen, innenfor virksomheter rettet 

mot barn og unge, i samsvar med lovkrav og avtaleverk? 
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1.4 Avgrensninger 

 
Prosjektet avgrenser seg til å undersøke kommunens overordnede strategier vedrørende 
kompetanse og særskilte kompetansetiltak innenfor virksomheter rettet mot barn og unge, 
da dette er virksomheter hvor kommunene ofte har rapportert om behov for kompetanse 
som kan være vanskelig å rekruttere. Revisjonen har undersøkt planer og gjennomføring for 
2013. 
 

1.5 Rapportens innhold 

 
I kapittel 2 utledes revisjonskriteriene, som uttrykker kravene kommunens praksis vurderes 
opp mot. Kapittel 3 beskriver de metoder revisjonen har benyttet i undersøkelsen. Fakta 
vedrørende kommunenes tilnærming til kompetanse i tjenestene presenteres i kapittel 4. 
Vurderinger av den enkelte kommunes tilnærming til kompetanse i tjenestene beskrives i 
kapittel 5. Kapittel 6 redegjør for revisjonens konklusjoner, mens revisjonens anbefalinger 
blir beskrevet i kapittel 7. 
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2 Revisjonskriterier 

 

2.1 Kilder 

 
• Lov om barnehager av 17.06.2005 nr. 64 (barnehageloven). 
• Lov om barnevernstjenester av 17.07.1992 nr. 100 (barnevernloven) 
• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.07.1998 nr. 61 

(opplæringslova). 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011, nr. 30 (helse- og 

omsorgstjenesteloven). 
• Hovedtariffavtalen (HTA) KS-området. Utløp 30.04.2014. 
• Rundskriv Q-16/2013. Forebyggende innsats for barn og unge.  
• NOU 2010: 7. Mangfold og mestring. 
• Kommunenes Sentralforbund (KS) (2010): Strategisk kompetanseutvikling i 

kommunene. FOU-rapport utarbeidet av asplan viak og Fafo for KS. 
• Linda Lai (2004): Strategisk kompetansestyring. EU: Fagbokforlaget Vigmostad og  

Bjørke AS. 
• Tone H. Sollien (2010): Verktøy for strategisk kompetansestyring, utviklet for KS. 

 
 

2.2 Strategisk kompetansestyring 

 
I henhold til KS-rapport om strategisk kompetansestyring er det et uutnyttet potensial i 
kommunene for strategisk kompetansestyring. De kommunene som driver med strategisk 
kompetansestyring arbeider også mer systematisk med kompetanse og scorer høyere på 
innovasjon.  
 
Rundt 30 prosent av kommunene i undersøkelsen har en overordnet kompetanseplan. Men 
også disse kommunene har et uutnyttet potensial i forhold til å evaluere 
kompetansetiltakene på en måte som sikrer kommuneorganisasjonen god ressursutnyttelse 
og effekt av tiltakene. 
 
Strategisk kompetansestyring vil si «planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å 
sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte 
mål» (Linda Lai 2004). 
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Kilde: Verktøy for strategisk kompetansestyring Utviklet av Tone H. Sollien på oppdrag av 
KS  - Juni 2010. 
 
I henhold til verktøy for kompetansestyring utarbeidet for KS bør kommunens 
kompetanseplaner være: 
 

• forankret i overordnet planverk i kommunen  
• omhandle alle elementene i strategisk kompetansestyring: planlegging, 

gjennomføring og evaluering 
 
 

2.2.1 Tiltak i samsvar med lovkrav og avtaleverk 

I henhold til hovedtariffavtalen punkt 3.3 så har arbeidsgiver, kommunen i dette tilfelle, 
ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens kompetansebehov. 
På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for 
gjennomføring av kompetansehevende tiltak. 
 
Nedenfor følger en utledning av mer spesifikke krav til kompetanse og kompetansearbeid i 
de tjenester som er med i vår undersøkelse.  
 
Kompetansekrav for barnehager er hjemlet i barnehageloven § 17 og 18. Her kreves det at 
«[b]arnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse» og at 
«[b]emanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet».  
 

Overordnet kompetansekrav for skoler følger av opplæringslova § 10-8 der det heter at 
skoleeieren, i vårt tilfelle kommunene, har ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse 
i virksomhetene. Det er videre kommunenes ansvar å ha et system som gir 
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undervisningspersonale, skoleledere, og personale med særoppgaver i skoleverket mulighet 
til nødvendig kompetanseutvikling, slik at man kan fornye og utvide både den faglige og 
pedagogiske kunnskapen i tillegg til å holde seg orienterte om og være på høyde med 
utviklingen i skolen og samfunnet. 
 
Lov om barneverntjenester § 2-1 slår fast at «[k]ommunen har ansvaret for nødvendig 
opplæring av barneverntjenestens personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring 
som blir bestemt, og som anses nødvendig for å hole deres kvalifikasjoner ved like».  
 
I henhold til NOU 2010: 7 om mangfold og mestring foreligger det ikke særskilte 
kompetansekrav til pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPT) i Norge. Ifølge Rundskriv Q-
16/2013 om forebyggende innsats for barn og unge skal PPT hjelpe skolen med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringen kan legges bedre til rette 
for elever med særskilte behov. Det står også i dette rundskrivet at «[g]odt forebyggende 
arbeid krever også systemkompetanse og kunnskap om ressurser i lokalsamfunnet. Slik 
kunnskap gjør at man vet hvor man kan henvende seg for å få tilgang på nødvendige 
virkemidler og bistand.» 
 
Helsestasjonen må følge kompetansekravene som følger av Helse- og omsorgstjenesteloven. I 
henhold til denne loven må kommunene tilrettelegge tjenestene på en måte som ivaretar at 
«helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenesten blir i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter og [at] tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene» (§ 4-1, c. og d.). 
 

2.3 Oppsummering av revisjonskriterier 

 
Kommunen skal foreta en strategisk kompetansestyring i samsvar med lovkrav og 
avtaleverk. Det vil si at: 
 

• Kommunen skal kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens 
kompetansebehov, og utarbeide planer for gjennomføring av kompetansehevende 
tiltak, i samsvar med lovkrav og avtaleverk. 
 

• Kompetanseplaner bør: 
- være forankret i overordnet planverk i kommunen 
- omhandle alle elementer i kompetansestyring som planlegging, 

gjennomføring og evaluering. 
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3 Metode 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i tråd med RSK 001 - Standard for 
forvaltningsrevisjon, som er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden 
bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors 
(IIA). 
 

3.1 Valg av fremgangsmåte 

 
I arbeidet med dette prosjektet har vi benyttet oss av tre forskjellige metoder; 
dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse. Under følger en gjennomgang og 
spesifisering av de ulike metodene vi har brukt. 
 

3.1.1 Dokumentanalyse 

Revisjonen har foretatt en dokumentanalyse av sentrale dokumenter og styringsdokumenter 
for kommunen. Aktuelle dokumenter vil være årsplaner, årsmeldinger, interne rutiner og 
reglementer og andre dokumenter relatert til kompetansestyringen. Vi har benyttet oss av 
kvalitativ innholdsanalyse, som er en av flere tilnærminger man kan bruke når man skal 
utføre en dokumentanalyse. Denne metoden bygger på systematisk gjennomgang av 
dokumenter med sikte på kategorisering av innhold og registrering av data som er relevante 
for problemstillingen. Det dreier seg hovedsakelig om å hente ut fakta. 
 

3.1.2 Intervju 

Det er gjennomført intervjuer med administrativ ledelse i kommunene i forbindelse med 
oppstartsmøte. Dette ble gjennomført som delvis strukturerte gruppeintervjuer. Etter våre 
vurderinger passer en delvis strukturert intervjuform best for våre undersøkelser, ettersom 
vi da har mulighet til å stille mer eller mindre improviserte oppfølgingsspørsmål underveis. 
Vi kunne valgt kun å ha en temaliste, men dette ville blitt for ustrukturert, ettersom vi hadde 
en del konkrete spørsmål vi ville stille flere personer med samme eller lignende stilling 
innenfor virksomheten. En viss struktur var derfor nødvendig.  
 
Siden vi benyttet oss av den delvis strukturerte intervjuformen utarbeidet vi i forkant av 
intervjuene tilpassede intervjuguider med forhåndsdefinerte spørsmål. Resultatene av 
intervjuene har vært et avgjørende bidrag til det datagrunnlaget vi trengte for å besvare våre 
to problemstillinger. 
 

3.1.3 Spørreundersøkelse 

For å få kartlagt kompetansebehov, nåværende kompetanse, kartlegging og 
kompetansetiltak har vi også distribuert en spørreundersøkelse til ledere med ansvar for 
kompetanseutviklingen innenfor virksomhetene i undersøkelsen. Totalt 76 personer i de fem 
kommunene fikk spørreundersøkelsen tilsendt per e-post. Spørreundersøkelsen har ikke 
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vært anonym da vi av effektivitetshensyn har benyttet oss av spørreundersøkelse istedenfor 
intervju. Respondentene ble derfor oppfordret til å gi utfyllende svar og kommentarer. Vi 
har fått inn svar fra totalt 75 av 76 personer. Det gir en svarprosent på 98,7 %. 
 
Tabell 1: Antall besvarende respondenter i spørreundersøkelsen 

Kommune Skole Barnehage Andre tjenester1 Totalt 

Eidsvoll 11 6 4 21 
Gjerdrum 4 2 5 11 
Hurdal 1 2 3 6 
Nannestad 4 3 4 11 
Ullensaker 14 7 5 26 

 

3.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

 
I enhver undersøkelse er det utfordringer med tanke på pålitelighet og gyldighet. Pålitelige 
data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet 
betegner dataenes relevans for problemstillingene som er valgt.  
 

3.2.1 Dokumentanalyse 

Kvalitativ innholdsanalyse innebærer en objektiv tilnærming til materialet, som først og 
fremst har handlet om å trekke ut fakta. Vi vurderer derfor påliteligheten i forbindelse med 
dokumentanalysen som god. 
  
Revisjonen har selv plukket ut de viktigste faktaene fra dokumentene for å belyse våre 
problemstillinger. Gyldigheten i denne utvelgingen vurderer vi derfor som god.  Et problem 
kan likevel være at vi ikke finner tilstrekkelig informasjon gjennom de dokumentene vi 
velger å studere, dette problemet er redusert ved hjelp av metodetriangulering, det vil si å 
bruke flere ulike metoder for å besvare de samme spørsmålene. Dette er utført gjennom 
intervjuer og spørreundersøkelse. Ved å kombinere ulike metoder for å belyse samme 
fenomen kan forholdene beskrives fra flere vinkler. Dersom inntrykket vi får er lignende ut 
fra bruk av flere metoder styrkes kvaliteten og gyldigheten til undersøkelsen. 
 

3.2.2 Intervju 

Gjennom å følge en delvis strukturert intervjuform har vi sikret oss en viss struktur i 
intervjuene og at informantene er blitt stilt de samme spørsmålene, samtidig som det er 
muligheter for åpne spørsmål og å gjøre vurderinger underveis. Årsaken til at vi valgte å 
benytte oss av delvis strukturerte intervjuer i vår undersøkelse var for oppnå best mulig 
pålitelighet og gyldighet. 
 
Det ble gjennomført ett gruppeintervju i hver av de fem kommunene. I gruppeintervjuer 
kommer det gjerne frem informasjon man ikke ville fått dersom intervjuobjektene hadde blitt 
intervjuet hver for seg. To utfordringer kan være både at noen kan vegre seg mot å komme 

                                                      
1 Består av PPT, barnevern og forebyggende tjenester og helsestasjon 
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med avvikende synspunkter, mens det også kan være en utfordring å forholde seg til at 
personer i det samme intervjuet har ulike synspunkter når det gjelder fakta om kommunen. 
Begge deler kan være problematisk med tanke på dataenes pålitelighet. Igjen vil vi trekke 
frem metodetriangulering som en måte å motvirke dette på. Det ble skrevet referat fra alle 
intervjuene som ble sendt til samtlige intervjuobjekter for verifisering. 
 

3.2.3 Spørreundersøkelse 

Påliteligheten er som regel ganske høy når man benytter seg av spørreundersøkelser fordi 
man lett kan gå tilbake å etterprøve undersøkelsen da hver respondent får akkurat det 
samme spørsmålssettet, og man kan skaffe seg god oversikt over hvem man har sendt ut 
spørreundersøkelsen til. Spørreundersøkelsen er sendt ut til respondentene per e-post noe 
som gir god oversikt over hvem som får spørreundersøkelsen. 
 
Utfordringen med tanke på gyldighet, har vært å utforme spørsmålene på best mulig måte 
for å kunne få så relevant informasjon for våre problemstillinger som mulig. Vi har, i tillegg 
til å arbeide grundig med spørsmålsformuleringer, tatt med noen åpne spørsmål der 
respondentene kan legge til utfyllende informasjon, noe som også kan ha vært med på å øke 
mulighetene for høy gyldighet i undersøkelsen. 
 
Spørreundersøkelser kan gjøres på flere måter, og er universet (alle de personer man ønsker 
å få informasjon om) stort er det vanlig å lage ulike typer utvalg for at svarene skal være så 
representative som mulig. Vår undersøkelse er avgrenset til å undersøke 
kompetansestyringen i de ulike kommunene overordnet, samt på virksomhetsnivå innenfor 
tjenester for barn og unge. Dermed har vi kun valgt å distribuere spørreundersøkelsen til de 
lederne som jobber med kompetanseutviklingen innenfor disse virksomhetene i de ulike 
kommunene. Data for det overordnede nivået har blitt samlet inn ved hjelp av 
gruppeintervjuene som ble gjennomført ved oppstartsmøtene. Vi har altså ikke gjort noe 
utvalg da alle personer som det er relevant at svarer på undersøkelsen har fått tilsendt 
denne. Da vi har fått svar fra 75 av 76 respondenter anser vi at reliabiliteten i undersøkelsen 
er god. 
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4 Faktabeskrivelse 

 
 
I kapittelet som følger vil vi beskrive fakta om kommunenes arbeid med kompetanse i 
tjenestene. Fakta knyttet til den enkelte kommune blir redegjort hver for seg. 
 

4.1 Eidsvoll kommune 

 
Skolene og barnehagene er organisert i to virksomheter2. En for skolene og en for 
barnehagene. 
 
Skolene er: 

o Finstad barneskole 
o Ås barneskole 
o Vilberg barneskole 
o Langset barneskole 
o Vilberg ungdomsskole 
o Feiring barne- og ungdomsskole 
o Dal barneskole 
o Råholt barneskole 
o Eidsvoll Verk barneskole 
o Bønsmoen skole 
o Råholt ungdomsskole 
 

Barnehagene er:  
o Brensmork barnehage 
o Vilberg barnehage 
o Stenshol barnehage 
o Stensby barnehage 
o Råholt barnehage 
o Råholtbråtan barnehage 
o Bønsmoen barnehage 

 
Kommunen har etablert et tverrfaglig tjenestetilbud til barn og deres familier innenfor 
virksomheten Familiens hus.  
 
Virksomheten omfatter:  

o Forebyggende avdeling 
o Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
o Barnevern 
o Helsestasjon/skolehelsetjenesten 

                                                      
2 I 2013 var skolene og barnehagene organisert i en virksomhet Oppvekst, derfor omtaler vi det som én 
virksomhet i undersøkelsen da vi undersøker kompetanseutviklingen særskilt for 2013. 
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Forebyggende avdeling skal samarbeide med andre faginstanser  og arbeide rettet mot barn 
og familier. Hovedvekten av arbeidet skal rette seg mot dem som er i en risikosituasjon. 
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten skal være lavterskeltilbud som skal bidra til å skape gode 
levekår til barn og unge i samarbeid med andre tjenester rettet mot barn og unge. PPT skal 
utrede, gi råd, veiledning og være kompetansegiver i forhold til barnehager og skoler. 
Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  
 

4.1.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Strategisk kompetansestyring er definert som planlegging, gjennomføring og evaluering av 
tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå 
definerte mål. Vi har derfor valgt å dele faktabeskrivelsen etter disse tre fasene. 
 

4.1.1.1 Planlegging 

Eidsvoll kommune har deltatt i KS-nettverket strategisk kompetansestyring for 
oppvekstsektoren i 2010-2011 og i et tilsvarende nettverk innen helse, sosial og omsorg i 
2011. I arbeidet med ny organisering i Eidsvoll kommune lå det til grunn at «Ledere i ny 
organisasjon skal ha resultatfokus, utøve enhetlig ledelse, ha fokus på samordning, utvikling 
og bruke hovedtyngden av sin tid til ledelse. Det skal utformes et felles verdigrunnlag og 
felles prinsipper for ledelse i Eidsvoll. Alle ledere skal ha lederavtale og evalueres i forhold 
til oppnådde resultater.» 
 
Kommunen har utarbeidet en strategisk kompetanseplan for Eidsvoll kommune. Denne er 
godkjent av administrasjonsutvalget den 20.11.2012. Kompetanseplanen er ikke behandlet i 
andre politiske utvalg. 
 
Utgangspunkt og sammenheng mellom kompetanseplaner i kommunen er at man for 
Eidsvoll kommune har en overordnet strategisk kompetanseplan, mens man for 
virksomhetene skal ha en delkompetanseplan og at det skal være en tiltaksplan ved 
arbeidsstedet. 
 
Kompetanseplanen definerer kompetansebegrepet på følgende måte: 
 

o Faglig kompetanse (real og formell) 
o Lederkompetanse (veilede, motivere og utvikle, planlegge og organisere) 
o Handlingskompetanse (evne til å omsette, vurderingsevne, resultatorientert) 
o Personlig kompetanse (relevant personlig kompetanse for den enkelte stilling) 
o Sosial kompetanse (samarbeidsevne, formidlingsevne) 

 
Eidsvoll kommune har definert kompetansebeholdningen som den totale kompetansen 
Eidsvoll kommune innehar. I kommunens strategiske kompetanseplan er det beskrevet at 
«på individnivå kommer kompetanse til uttrykk i den enkelte stillingsbeskrivelse.» 
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Den strategiske kompetanseplanen skisserer læringsarenaer i kommunen både eksterne og 
interne tiltak og formelle og uformelle tiltak.  
 
Videre skisseres mål knyttet til kommunens visjon, kommuneplan og handlingsplan i den 
strategiske kompetanseplanen. Den viser også til kommunens verdiplattform og etiske 
retningslinjer. Kompetanseplanen skisserer også kommunens rekrutteringsstrategi, det står 
blant annet følgende om rekrutteringsprosessen: 
 

Når en ansatt slutter bør det gjennomføres en refleksjon rundt stillingen, plassering og 
organisering før stillingen lyses ut. Dette er en viktig anledning til å ta en gjennomgang 
av kompetansebeholdningen sette i forhold til kompetansekravet, og styre 
kompetanseutviklingen: 

- hvilken kompetanse har arbeidsgiver reelt behov for (jf. 
kompetansekravet)? 

- kan kompetansebehovet løses internt (intern mobilitet) 
- kan det tenkes nytt og alternativt ved disponering av menneskelige 

ressurser eller organisering? 
 
De overordnede mål for kompetanse i Eidsvoll kommune er følgende: 
 

o Eidsvoll kommune må til enhver tid inneha den kompetanse som er nødvendig for å 
kunne oppfylle visjonen og hovedmålsettingen i kommuneplanen. 
 

o Ledere med personalansvar i Eidsvoll kommune skal gjennomføre kommunens 
lederutviklingsprogram. Gjennom ledelse, styring og oppfølging skal Eidsvoll 
kommunes ledere legge best mulig til rette for at kommunens målsetninger nås. 

 
o Eidsvoll kommune skal gjennom en god arbeidsgiverpolitikk sikre faglig og 

personlig utvikling for den enkelte gjennom hele yrkeskarrieren. 
 

o De som allerede er ansatt i Eidsvoll kommune er vår viktigste kompetanseressurs og 
Eidsvoll kommune skal på en best mulig måte nytte den enkeltes kompetanse, 
videreutvikle denne og gjennom dette sikre den ansattes indre motivasjon. 
 

o Ledere må sikre et kontinuerlig fokus på lærings- og kunnskapsutvikling, organisere 
arbeidet på en måte som fordrer læring, herunder setter av tid til læring og refleksjon 
i det daglige arbeidet. 
 

o Arbeidskraftspotensialet skal utnyttes på en best mulig måte ved: 
 

o Aktivt jobbe for å styrke arbeidsnærværet 
o Redusere uønsket deltid 
o Tilrettelegge slik at seniorer ønsker å stå lenger i jobb 

 
o Eidsvoll kommune skal arbeide bevisst med å utvikle høy etisk standard i ledelse og 

forvaltning i hele organisasjonen. 
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o For å framstå som en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekke oss kompetanse bør 
gjennomsnittlig stillingsprosent økes og det bør søkes å tilby størst mulig stilling ved 
rekruttering. Det vil i denne sammenhengen være viktig å samarbeide og tilby 
stillinger på tvers av avdelinger innad i virksomhetene der dette er mulig. 
 

o Alle skal gjennomføre medarbeidersamtale årlig med sin leder. Malen og individuell 
utviklingsplan skal benyttes. 
 

o Verdiplattformen implementeres i alle virksomheter i 2013 som et viktig tiltak i 
kultur- og omdømmebygging i og av kommunen. 

 
I den strategiske kompetanseplanen for Eidsvoll kommunen har man også skissert et årshjul 
som skal vise sammenhengen mellom virksomhetsplanlegging og kompetanseplanlegging. 
Det er også skissert kompetansebehov på overordnet nivå, disse er knyttet til: 
 

o Lederutvikling 
o Medarbeiderutvikling 
o Etikk og verdier 
o Faglig utvikling 
o Teknologi og informasjonssikkerhet 

 
Det følger også av den strategiske kompetanseplanen en tiltaksplan for 2012-2014.  Den 
strategiske kompetanseplanen skal gjennomgås og oppdateres årlig og tiltaksplanen på 
overordnet nivå skal rulleres årlig.  
 
Revisjonen er blitt opplyst gjennom intervju at årshjulet ikke er fulgt i 2013. Strategisk 
kompetanseplan er ikke oppdatert i 2013 og tiltaksplanen er heller ikke oppdatert. Dette 
skyldes at alle ressurser i personalavdelingen er satt på lønnsområdet.  
 
Gjennom spørreundersøkelsen vi har gjennomført i Eidsvoll har vi fått innblikk i hva slags 
kunnskap lederne for tjenestene for barn og unge har om den overordnede 
kompetanseplanleggingen, samt hva de mener om denne. 
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Figur 1: Kjenner du til om man i kommunen har foretatt en overordnet 

kompetanseanalyse? 

 
 
Vi ser av figuren at ingen av de spurte lederne for barnehagene i Eidsvoll kommune kjenner 
til at kommunen har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. Ellers kjenner omtrent 
halvparten av lederne innenfor skole, og en fjerdedel av lederne innenfor de andre tjenestene 
for barn og unge til at kommunen har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. 
Respondentene i Eidsvoll ligger dermed samlet sett omtrent på snittet for resultatet for alle 
kommunene.  
 
De av respondentene som kjente til den overordnede kompetanseanalysen fikk videre 
besvare spørsmål presentert i figur 2-4. 
 
Figur 2. Blir kompetanseanalysen etter din mening fulgt opp fra rådmannsnivået? 

 
 
Vi ser av figuren at halvparten har svart at de ikke vet om kompetanseanalyse er fulgt opp. 
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Figur 3. Oppleves kompetanseanalysen som et nyttig verktøy i kommunens arbeid med å 

møte kompetanseutfordringer? 

 
 
Her ser vi at ingen i Eidsvoll, av de som kjente til kompetanseanalysen, har svart ja på 
spørsmålet om analysen oppleves som et nyttig verktøy i kommunens arbeid med å møte 
kompetanseutfordringer. De fleste har svart at de ikke vet, mens en rektor har svart delvis og 
en annen nei.  
 
Figur 4. Blir kompetanseanalysen brukt aktivt i virksomheten? 

 
 
På spørsmålet om kompetanseanalysen blir brukt aktivt i virksomheten er det ingen som har 
svart ja i Eidsvoll. Halvparten har svart delvis.  
 
 
  

11%

39%

11%

39%

0%

17% 17%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Delvis Nei Vet ikke

Alle kommuner

Eidsvoll

22%

39%

28%

11%

0%

50%

33%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Delvis Nei Vet ikke

Alle kommuner

Eidsvoll



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

23

Figur 5.  Arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig organisert i kommunen. 

 
 
Ingen av respondentene i Eidsvoll sier seg helt uenig i denne påstanden, det er riktignok en 
del som er delvis uenige, en større andel enn for kommunene samlet, og en del som er delvis 
enige. Blant de som er helt enige er andelen i Eidsvoll mindre enn for kommunene samlet.  
 
Figur 6. Ledelsen i kommunen jobber aktivt med kompetanseheving i kommunen. 

 
 
Her ser vi at flertallet er enig i at ledelsen i kommunen arbeider aktivt med 
kompetanseheving. 
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Figur 7. Kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig. 

 
 
Det er flere som er uenig i at arbeidet med kompetanseutvikling er tilstrekkelig, enne de som 
er enig. 
 

4.1.1.1.1 Delkompetanseplaner 

I henhold til kommunens strategiske kompetanseplan skal virksomhetene ha en 
delkompetanseplan og det skal være en tiltaksplan ved arbeidsstedet. 
 
Det er utarbeidet en egen delkompetanseplan for virksomheten oppvekst og det er 
utarbeidet en egen delkompetanseplan for virksomheten familiens hus. 
 
Delkompetanseplanen innenfor oppvekst inneholder kompetansemål knyttet til 
spesialundervisning, lesing, regning og mestring i skolen. Det er også utarbeidet 
kompetansemål knyttet til IKT, språklige ferdigheter og matematiske ferdigheter i 
barnehagen.  
 
Videre inneholder delkompetanseplanen kompetanseutviklingstiltak, kartlegging og 
vurdering av kompetanse, strategier og egen detaljert tiltaksplan for virksomheten knyttet 
opp mot hvert enkelt kompetansemål. Delkompetanseplanen inneholder også et årshjul. 
 
Delkompetanseplanen for Familiens hus inneholder ikke en egen oversikt over 
kompetansemål slik som for virksomheten oppvekst, men har definert hvilke mål man 
ønsker å oppnå gjennom styrket kompetanse. Videre inneholder delkompetanseplanen 
kompetanseutviklingstiltak, kartlegging og vurdering av kompetanse, behov for kompetanse 
i 2013 og framover. Delkompetanseplanen inneholder også tiltaksplan for avdelingene PPT, 
helsestasjonen, barnevernet og Forebyggende tjeneste. Delkompetanseplanen inneholder 
også et årshjul. 
 
Det er meningen at delkompetanseplanene skal ligge vedlagt den strategiske 
kompetanseplanen ved politisk behandling av plan. Dette er ikke implementert for 2013, da 
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den strategiske kompetanseplanen ikke er oppdatert etter planen og er heller ikke behandlet 
politisk i 2013.  
 
Figur 8. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til å møte dagens krav? 

 
 
Vi ser av figuren at de fleste svarer at virksomheten i stor grad har kompetanse til å møte 
dagens krav. 
 
Figur 9. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til møte fremtidens krav? 

 
 
Når deg gjelder spørsmålet om man har kompetanse til å møte fremtidens krav ser vi at 
svarene er mer delt mellom i noen grad og i stor grad.  
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Figur 10. Er det utarbeidet kompetansemål for din virksomhet? 

 
 
Samtlige respondenter i Eidsvoll svarer at det er utarbeidet kompetansemål for sin 
virksomhet. 
 
Figur 11. Er det for din virksomhet utarbeidet egne kompetanseplaner? 

 
 
De fleste svarer at det er utarbeidet egne kompetanseplaner ved sin virksomhet. Ledere ved 
to av skolene har svart at de ikke har utarbeidet egne kompetanseplaner.  
 
 

 

 

 

 

 

 

83%

11%
7%

100%

0% 0%

100%

0% 0%

100%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester

73%

21%

5%

83%

17%

0%

91%

9%

0%

100%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

27

Figur 12. Mener du kompetanseplanene omhandler alle elementer i kompetansestyring 

som planlegging, gjennomføring og evaluering? 

 
 
På dette spørsmålet er det flere som svarer delvis. En respondent svarer at en mangel ved 
kompetanseplanen er at den er for generell. En annen svarer at kompetanseplanen er for et 
år om gangen og ser lite framover. Det påpekes også at det mangler finansiering i forhold til 
mål. En barnehagestyrer svarer at det ikke er grundig nok arbeid med fokus på hva som 
trengs av kompetanse i barnehagene. Styreren besvarer at «vi må ha tydeligere mål på hvor 
vi skal og vil for å vite eksakt hvilken kompetanse vi mangler for å nå målene våre.» 
 

Figur 13. Oppleves kompetanseplanene som nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å 

møte kompetanseutfordringer? 

 
 
Vi ser av svarene at over halvparten av ledere i skolene har svart delvis eller nei på om 
kompetanseplanene oppleves som nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å møte 
kompetanseutfordringer. I barnehagene har 40 % svart nei og 20 % delvis. 
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Figur 14. Blir kompetanseplanene brukt aktivt i virksomheten? 

 
 
Vi kan se av figuren at et flertall har svart delvis eller nei på spørsmålet om 
kompetanseplanene blir brukt aktivt i virksomheten. Særlig gjør dette seg gjeldene i 
barnehagene. 
 

4.1.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

For å kartlegge kompetansebehov har kommunen en medarbeiderundersøkelse annet hvert 
år. Ved virksomhetene kartlegges de ansattes kompetanse årlig, blant annet gjennom 
medarbeidersamtalene. Dokumentasjon av kommunens kartlegging finnes i 
delkompetanseplanene innenfor hver virksomhet.  
 
Virksomhetene utfører en GAP3-analyse i forbindelse med delkompetanseplanene og 
behovet for kompetanse fremkommer i disse. Kompetanseanalysen inneholder både en 
analyse av hvilken kompetanse man har i dag og hvilken kompetanse man har behov for i 
fremtiden. Revisjonen er fortalt at kommunen ser viktigheten av at man på virksomhetsnivå 
har oversikt over fagkompetanse og annen kompetanse de ansatte besitter. GAP-analysen er 
dokumentert i delkompetanseplanen i virksomheten Familiens Hus og virksomheten 
oppvekst. Det har ikke blitt gjort GAP-analyse i 2013 for Familiens hus. 
 
På overordnet nivå i kommunen har man ikke en felles oversikt over all kompetanse i 
kommunen. Kommunen har ikke et kompetanseverktøy eller lignende. Virksomhetene 
rapporterer om kompetansebehov som kommer frem gjennom regelmessige avdelingsmøter 
der virksomhetsleder blir oppdatert på hvilke behov de ansatte mener finnes. På skolene gis 
det for eksempel tilbakemeldinger fra lærerne når man har spesifikke prosjekter som lesing 
eller andre temaer på gang. 
 
Kommunens system i dag er at behov for kompetanse skal kartlegges i forkant av den årlige 
handlingsplanen. Revisjonen er blitt opplyst at kommunen har arbeidet mye med å få en 
sammenheng mellom kommuneplan, Handlingsplan og mer spesifikke planer som 

                                                      
3 GAP-analyse ser man avviket mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. 
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kompetanseplanen. Videre rapporteres det om kompetanse i årsmeldingen, i forbindelse 
med organisasjon og medarbeidere. 
 
Figur 15. Har man i din virksomhet kartlagt de ansattes kompetanse? 

 
 
Vi ser av figuren at lederne oppgir noe ulike svar på dette spørsmålet. Flertallet har kartlagt 
de ansattes kompetanse. 
 
Figur 16. Er det i kompetanseplanene gjennomført behovsanalyse av hva din virksomhet 

trenger av kompetanse? 

 
 
Vi ser av figuren at de fleste lederne innenfor barnehagene svarer at det ikke er gjennomført 
behovsanalyse av hva virksomheten trenger av kompetanse, mens de fleste lederne i skolene 
har svart at det er gjennomført behovsanalyse i kompetanseplanene. 
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Figur 17. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Det foretas tilfredsstillende 

kartlegging av kommunens kompetansebehov. 

 
 
Her ser vi at omtrent halvparten av lederne i Eidsvoll er delvis uenig i at det foretas 
tilfredsstillende kartlegging av kommunens kompetansebehov. 
 
Figur 18. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Kompetansekartlegging i kommunen 

foretas jevnlig. 

 
 
Det er flere som sier seg uenig i at kompetansekartlegging i kommunen foretas jevnlig, enn 
de som er enig. Det er også nesten en tredjedel som har ingen formening om dette 
spørsmålet. 
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Figur 19. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Arbeidet med å utvikle og kartlegge 

kompetansen i kommunen er systematisk. 

 
 
Her ser vi at flere er uenig enn enig i påstanden om at arbeidet med å utvikle og kartlegge 
kompetansen i kommunen er systematisk. Videre er det flere i Eidsvoll som er uenig enn 
snittet i undersøkelsen. 
 

4.1.1.2 Gjennomføring 

Kommunen har i forbindelse med omorganiseringen satt fokus på overordnet lederutvikling 
i kommunen. Dette kom man frem til som nødvendig tiltak etter samtaler i lederforum. Alle 
ledere og mellomledere deltar i lederutviklingsprogrammet. I tillegg er det ledere som tar 
lederutviklingskurs på siden. De ansatte får også teknisk opplæring innenfor IKT og e-
opplæring ved innføring av nye systemer.  
 
Videre er planen å gjennomføre introduksjonskurs for nytilsatte hvor man går igjennom 
kommunens felles rutiner, for eksempel med tanke på etiske retningslinjer og 
verdiplattformen. Dette har ikke vært gjennomført i 2013. I 2011 og 2012 har man hatt slike 
samlinger opp til to ganger per år. Virksomhetene har også hatt en virksomhetsspesifikk 
opplæring av nye ansatte. Det ble gjennomført kurs om rekruttering for alle lederne i 2011. 
 

Dersom man taper kritisk kompetanse og personell i kommunen vurderer man å 
omdisponere ansatte for en periode til man eventuelt får tilsatt andre. For å sikre riktig og 
nødvendig kompetanse i virksomhetene peker de intervjuede på at det viktigste virkemidlet 
er rekruttering. Ansettelsesprosessene blir dermed viktige. Det er for eksempel viktig å være 
presis i utlysningstekstene, noe man i Eidsvoll kommune opplever at man er gode til.   
 
3. mars 2014 ble delegering av tilsettingsmyndighet inndratt, i forbindelse med kommunens 
økonomiske situasjon og behovet for innsparinger. Alle overtallige og alle ledige stillinger 
føres i en samlet oversikt i en «ressurs- og omstillingsbank». Virksomhetsledere skal melde 
alle ledige stillinger til ressurs- og omstillingsbanken. 
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Delkompetanseplanene på virksomhetene skisserer tiltakene for 2013 og gjennomføringen av 
disse detaljert både i virksomheten Oppvekst og Familiens hus. Læring i virksomhetene skjer 
blant annet i personalmøter. I tillegg har man ledermøter, teammøter og lignende. Det er 
interne kursdager internt i virksomhetene og sammen med andre virksomheter. Felles for 
virksomheten oppvekst er at man har ledermøter og fagmøter sammen for virksomhetene.  
 
I Familiens hus har hele personalgruppa møter annenhver måned. På avdelingsnivå har 
personallederne møter med sine ansatte hver uke. Her har man også muligheter til læring på 
tvers av kommunegrensene, blant annet gjennom samarbeid på virksomhetsledernivå på 
Øvre Romerike og for Akershus. Innenfor barnevernet samarbeider man på Øvre Romerike 
om å implementere Kvello-metoden. Man samarbeider for øvrig også med politiet i 
kommunen på de områdene som er relevante. 
 
På politisk nivå har man utvalgsmøtene som også er viktige møter for styrere, rektorer og de 
andre virksomhetslederne. I Eidsvoll har man i to år hatt en egen oppvekstkonferanse som er 
viktig for skoleeierrollen. Tilstandsrapporten for skolen drøftes i oppvekstkonferansen og ses 
i sammenheng med nye tiltak i budsjettet.  I tilstandsrapporten for grunnskolen, datert 17. 
juni 2013, er ikke kompetanseutvikling for lærerne i skolen nevnt spesifikt. 
 
I tillegg til kurs i kommunen arrangeres det en del kurs i ØRU-regi. 
 
Figur 20. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre nødvendig kompetanse? 

 
 
De fleste svarer ja på spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre 
nødvendig kompetanse. Det er likevel noen som svarer delvis på spørsmålet. 
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Figur 21. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre fremtidig kompetanse i 

virksomheten? 

 
 
Vi ser at cirka halvparten svarer delvis på dette spørsmålet. Ingen i kommunen har svart nei. 
 
Respondentene ble så spurt om hva slags tiltak det er mulig å iverksette i virksomheten 
dersom denne taper viktig kompetanse og personell. Blant svarene fremkommer blant annet 
følgende: 
 

• Rekruttering av nye ansatte. 
• Opplæring av ansatte som man allere har gjennom kompetanseheving. 
• Etterutdanning. 
• Erfaringsdeling. 

 
Figur 22. Er kompetansebehov klart definert når det lyses ut en stilling i din virksomhet? 

 
 
Vi ser av svarene at innenfor barnehagene er det enkelte som svarer nei på spørsmålet pm 
kompetansebehovet er klart definsert og halvparten svarer delvis. 
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Figur 23. Er det stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i din virksomhet? 

 
 
De fleste svarer at det er stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i virksomheten. 
 
Figur 24. Mener du det finnes tid og ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende 

tiltak i din virksomhet? 

 
 
Som vi ser svarer nesten alle enten delvis eller nei på spørsmålet om det finnes tid og 
ressurser nok til å arbiede med kometansehevende tiltak i din virksomhet..  
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Figur 25. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Ledelsen i kommunen legger tilrette 

for bruk av kompetansehevende tiltak. 

 
 
Et flertall er delvis enige i påstanden om at ledelsen i kommunen legger tilrett for bruk av 
kompetansehevende tiltak, både i de ulike tjenestene i Eidsvoll og i kommunene samlet sett. 
 
Respondentene har svart på spørsmål om hvordan man fra rådmannsnivå kan sikre 
kompetanse ute i virksomhetene i tråd med lovkrav og avtaleverk. Blant svarene 
fremkommer blant annet følgende: 
 

• Kvalifisert fagpersonell må komme foran fokus på budsjetter og pengebruk. 
 
• Midlerne bør fordeles etter det behov virksomheten har.  

 
• Viktigheten av virksomhetsledere ,blant annet at det er viktig med ledere som har 

kunnskap og kjennskap til den type virksomhet de skal lede. 
 

• Forsvarlig grunnbemanning og tilstrekkelig med ressurser i stab og støtte som 
personal og økonomi for å frigjøre ledernes sin tid. 

 
• Legge til rette for kompetanseutviklingstiltak og etterutdanning. 

 
• Oppfølging av styringsdokumenter. 
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Figur 26. Har kommunen et lederutviklingsprogram? 

 
 
Alle de spurte lederne i Eidsvoll kjenner til at kommunen har et lederutvilingsprogram, 
mens tallet er noe lavere for kommunene samlet. 
 

Figur 27. Har du som leder deltatt i dette programmet? 

 
 
Videre ser vi også at samtlige ledere i Eidsvoll har deltatt i dette lederutviklingsprogrammet.  
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Figur 28. Har du som leder deltatt i kurs om rekruttering? 

 
 
Når det gjelder kurs om rekruttering oppgir majoriteten av lederne både i Eidsvoll og for 
kommunene samlet at de ikke har deltatt i et slikt kurs.  
 

4.1.1.3 Evaluering 

Evaluering er en del av årshjulet for kommunens overordnede strategiske kompetanseplan 
og virksomheten Oppvekst. I tiltaksplanen i delkompetanseplanen i virksomheten Oppvekst 
er det utarbeidet egen mal for evaluering. Det er lagt opp til evaluering gjennom hele året. 
Innenfor virksomheten Familiens Hus er det ikke på samme måte skissert evaluering i 
tiltaksplanen og årshjulet. 
 
Revisjonen er blitt opplyst gjennom intervju at planene blir fulgt opp fra rådmannsnivået 
ettersom virksomhetslederne rapporterer til rådmann i tråd med kommunens 
handlingsplan. Rådmannen eller kommunalsjefen har regelmessige samtaler med 
virksomhetslederne. Kompetanseplanene i virksomhetene skal evalueres i forbindelse med 
årlig rapportering av måloppnåelse. Det skal rapporters om i hvilken grad målene i 
kommunens handlingsplanen er oppnådd, der i blant kompetansemål. 
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Figur 29. Er det rutine for jevnlig å evaluere kompetanseplanene i din virksomhet? 

 
 
Blant skolene og de andre tjenestene for barn og unge i Eidsvoll svarer de fleste at det er 
rutine å evaluere kompetanseplanene jevnlig. For barnehagene derimot svarer under 
halvparten av respondentene at man har rutine for dette.  
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4.2 Gjerdrum kommune 

 
Hver skole og barnehage er egen virksomhet. Kommunen har følgende skoler: 
 

o Gjerdrum barneskole 
o Veståsen skole 
o Gjerdrum ungdomsskole 

 
Kommunen har følgende barnehager: 
 

o Gjerdrum barnehage 
o Grønlund barnehage 

 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon og barnevernstjenesten er underlagt 
virksomheten Helse og forebyggende virksomhet. Virksomhetens primæroppgave er å drive 
forebyggende og helsefremmende arbeide. 
 

4.2.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Strategisk kompetansestyring er definert som planlegging, gjennomføring og evaluering av 
tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå 
definerte mål. Vi har derfor valgt å dele faktabeskrivelsen etter disse tre fasene. 
 

4.2.1.1 Planlegging 

Gjerdrum kommune har utarbeidet kompetansemål i sitt overordnede målkart. Kommunens 
virksomheter er rettet i mot og koblet opp til kommunens overordnede mål og strategier. 
Kommuneplanen danner grunnlaget for målekartet som skisseres i økonomiplanen. Et 
fokusområde i målekartet er medarbeidere. Innenfor dette fokusområdet er det utarbeidet 
indikatorer knyttet til suksessfaktor om å beholde, utvikle og rekruttere nødvendig 
kompetanse. Dette er kommunens overordnede styringsverktøy. 
 
Revisjonen er blitt opplyst gjennom intervju at kommunens kompetanseplaner er forankret i 
kommunens overordnede styringsverktøy.  Kommunen har ikke utarbeidet en overordnet 
kompetanseanalyse. Det utarbeides ikke planer for kommunen som helhet. 
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Figur 30. Kjenner du til om man i kommunen har foretatt en overordnet 

kompetanseanalyse? 

 
 
De fleste svarer nei på spørsmålet om man kjenner til om man i kommunen har foretatt en 
overordnet kompetanseanalyse.  
 
Figur 31. Arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig organisert i kommunen. 

 
 
Svarene fordeler seg over hele skalaen med 46 % som er delvis enig, 36 % svarer helt eller 
delvis uenig i at arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig organisert i 
kommunen. 
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Figur 32. Ledelsen i kommunen jobber aktivt med kompetanseheving i kommunen. 

 
 
Flertallet av respondentene er delvis enig i at ledelsen i kommunen arbeider aktivt med 
kompetanseheving. Ingen er helt enig i dette spørsmålet. Videre er det nesten en tredjedel 
som ikke har en formening om spørsmålet. 
 
Figur 33. Kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig. 

 
 
Svarene er klare på dette spørsmålet da 82 % er helt eller delvis uenig i at kommunens arbeid 
med kompetanseutvikling er tilstrekkelig. 
 

4.2.1.1.1 Delkompetanseplaner 

For skolene er det utarbeidet en kompetanseplan for 2013. Denne ble tatt opp som referatsak 
i kommunestyret 30.10.13. Det er den kommunale kompetansegruppen for skolene som har 
hatt ansvar for å utarbeide planen. Kompetanseplanen inneholder ikke målsetninger og 
omhandler ikke evaluering. Kompetanseplanen viser de tiltak og det arbeidet som gjøres i 
skolene med tanke på kompetanseutvikling. 
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Innenfor barnehager er det utarbeidet en felles kompetanseplan for kommunale- og ikke 
kommunale barnehager for 2013. Denne er behandlet i kommunestyret 15.05.13.  
Kompetanseplanen inneholder ikke målsetninger og omhandler ikke evaluering. 
Kompetanseplanen gir en oversikt over hvilke områder som prioriteres i arbeidet med felles 
kompetanseutvikling i barnehagene i Gjerdrum i 2013. Noen av tiltakene er igangsatt, noen 
er planlagt i detalj, men andre er på planleggingsstadiet.  
 
Revisjonen har fått oversendt en kompetanseplan for barnevernet i dag. Det er vært 
gjennomført en ekstern gjennomgang av barnevernstjenesten i 2013, i følge denne 
gjennomgangen er det ikke utarbeidet en egen plan for kompetanseutvikling i 
barneverntjenesten. Kommunalsjef oppgir i intervju med revisjonen at man har hatt planer, 
men at man på tidspunktet for undersøkelsen ikke fant fram til disse planene, fordi man 
manglet en god nok oversikt over dette på det tidspunktet.  
 
Ved behandlingen av gjennomgangen av barnevernet i kommunestyret den 25.09.13 ble det 
blant annet vedtatt at man skal lage kompetanseplan for medarbeidere i barnevernstjenesten 
og ha fokus på kompetanseutvikling internt i kommunen rettet mot skole, barnehage, 
helsestasjon og PPT. 
 
I henhold til dokumentet Kompetanseplan – Barnevern 2013/2014 er det utarbeidet mål om 
at Gjerdrum barneverntjeneste kjennetegnes av høy kvalitet på sitt faglige arbeid. Videre er 
det delmål om at Gjerdrum barneverntjenestes ansatte utvikler sin faglige kompetanse 
gjennom kunnskap og praksis og at alle ansatte deltar i tjenestens kompetanseutvikling. 
Videre inneholder kompetanseplanen kompetansetemaer, omfang/tid, deltakere og 
finansiering.  
 
For Gjerdrum helsestasjon har revisjonen mottatt to dokumenter som begge har tittelen 
kompetanseplan Gjerdrum Helsestasjon 2013/2014. Det ene dokumentet er datert 31.10.13, og 
inneholder ingen mål. Den inneholder kompetanseområde, omfang/tid, deltakere og 
evaluering/begrunnelse.  
 
Det andre dokumentet inneholder tidligere utarbeidede målsetninger i handlingsplan for 
helsestasjon 2012-2015, men disse er ikke direkte kompetansemål. Dokumentet skisserer 
blant annet eksisterende kompetanse ved helsestasjonen, hva virksomheten vil utvikle av 
kompetanse som å få kompetanse i Normen for informasjonssikkerhet og forbedre digital 
kompetanse.  
 
Det fremkommer av svar i spørreundersøkelsen at kompetanseplanen er helt ny og 
medarbeiderne må gjøres kjent med denne. 
 
Revisjonen har ikke fått tilsendt kompetanseplan for PP-tjenesten. Svar fra 
spørreundersøkelsen viser at det ved PP-tjenesten ikke er utarbeidet en kompetanseplan eller 
kompetansemål.  
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Figur 34. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til å møte dagens krav? 

 
 
De fleste svarer at de i stor grad har kompetanse til å møte dagens krav. 
 

Figur 35. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til å møte fremtidens krav? 

 
 
Med tanke på fremtidens krav er det flere som svarer i noen grad, enn i forrige spørsmål som 
omhandlet dagens krav. 
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Figur 36. Er det utarbeidet kompetansemål for din virksomhet? 

 
 
Respondentene svarer at det er utarbeidet kompetansemål for de fleste virksomhetene, men 
det er noen virksomheter innenfor andre tjenester hvor man svarer at man ikke har 
utarbeidet kompetansemål. Noen ledere innenfor barnehager og skoler vet ikke om det er 
utarbeidet kompetansemål. 
 
Figur 37. Er det for din virksomhet utarbeidet egne kompetanseplaner? 

 
 
De fleste respondentene svarer ja på dette spørsmålet. Innenfor PPT er svaret nei. Det er også 
noen ledere i barnehagene som svarer at man ikke har utarbeidet egne kompetanseplaner. To 
ledere ved skolene har svart vet ikke på spørsmålet. 
 
På spørsmålet om lederne av tjenester for barn og unge i Gjerdrum mener 
kompetanseplanene for deres respektive virksomheter omhandler alle elementer i 
kompetansestyring som planlegging, gjennomføring og evaluering, har alle svart delvis.  
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En leder svarer at kompetanseplanen er helt ny og at medarbeiderne må gjøres kjent med 
den. En annen leder innenfor barnehage skriver at kompetanseplanen setter mål og 
evaluerer til en viss grad måloppnåelse, men ikke er et arbeidsverktøy som brukes aktivt 
nok. Videre påpekes det at planene kunne vært mer langsiktig og at planene ikke bygger på 
en grundig behovsanalyse. 

Figur 38. Oppleves kompetanseplanene som nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å 

møte kompetanseutfordringer? 

Omtrent halvparten har svart delvis på spørsmålet om kompetanseplanene oppleves som 
nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å møte kompetanseutfordringer. 

Figur 39. Blir kompetanseplanene brukt aktivt i virksomheten? 

For skolene svarer alle lederne at kompetanseplanene blir brukt aktivt i virksomheten. For 
barnehagene svarer halvparten det samme.  

47%
42%

7%
4%

50% 50%

0% 0%

50% 50%

0% 0%

67%

0% 0%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Delvis Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester

42% 44%

11%
4%

50% 50%

0% 0%

100%

0% 0% 0%

67%

0% 0%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Delvis Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

46

4.2.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Den viktigste kartlegging av de ansattes kompetanse foretas i virksomhetene. 
Medarbeidersamtaler gjennomføres for alle ansatte og er kommunens viktigste kartlegging. 
Tema i medarbeidersamtalen mellom den ansatte og nærmeste ansatte er blant annet 
kompetanseutvikling.  
 
Kommunen har ikke et overordnet kompetanseverktøy eller kompetansebank. Det 
fremkommer av intervju at man har vurdert dette, men det vil alltid være et spørsmål om 
kostnad opp mot nytteverdien av verktøyet. Revisjonen er blitt fortalt at man har større 
fokus på å sikre tiltak for kompetanseutvikling, snarere enn å ha et stort verktøy for å 
kartlegge kompetansen på overordnet nivå. En leder har i spørreundersøkelsen oppgitt at en 
mangel ved kompetanseplanen i sin virksomhet er kartleggingsverktøy som er skreddersydd 
for tjenesten. 
 
Figur 40. Har man i din virksomhet kartlagt de ansattes kompetanse? 

 
 
Vi ser av figuren at lederne oppgir noe ulike svar på dette spørsmålet. Flertallet har kartlagt 
de ansattes kompetanse. 
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Figur 41. Er det i kompetanseplanene gjennomført behovsanalyse av hva din virksomhet 

trenger av kompetanse? 

 
 
Vi ser av figuren at flertallet svarer at det i kompetanseplanene ikke er gjennomført en 
behovsanalyse av hva virksomheten trenger av kompetanse. 
 

Figur 42. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Det foretas tilfredsstillende 

kartlegging av kommunens kompetansebehov. 

 
 
Det er flere som sier seg uenig, enn enig, i påstanden om at det foretas tilfredsstillende 
kartlegging av kommunens kompetansebehov. 
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Figur 43. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Kompetansekartlegging i kommunen 

foretas jevnlig. 

 
 
Det er flere som sier seg uenig i at kompetansekartlegging i kommunen foretas jevnlig, enn 
de som er enig. Ingen har svart helt enig. 
 
Figur 44. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Arbeidet med å utvikle og kartlegge 

kompetansen i kommunen er systematisk. 

 
 
Flertallet er uenig i at arbeidet med å utvikle og kartlegge kompetansen i kommunen er 
systematisk. 
 

4.2.1.2 Gjennomføring 

De intervjuede opplever at det viktigste arbeidet for å sikre kommunen nødvendig 
kompetanse skjer gjennom rekruttering. Man opplever at man er systematiske i dette 
arbeidet og er svært opptatt av å gjøre gode undersøkelser av kandidatene til en stilling for 
eksempel gjennom referanseintervjuer. Kommunen er opptatt av å benytte de kanaler som er 
tilgjengelig for å annonsere ledige stillinger.  
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Et annet viktig tiltak for å sikre nødvendig kompetanse er etterutdanning hos ansatte. 
Dersom en virksomhet taper viktig kunnskap og kompetanse i Gjerdrum kommune 
rekrutterer man. En annen mulighet enn rekruttering er å vurdere om man kan rokkere om 
på ansatte dersom noen slutter, dette er også et tiltak man i kommunen benytter seg av. For 
eksempel en lederfunksjon kan bli erstattet med allerede eksisterende kompetanse i 
kommunen. 
 
Revisjonen er blitt fortalt at man har rutiner i kommunen når det gjelder at 
kompetansebehov skal være godt definert ved utlysninger av stilinger. Før man utlyser en 
stilling skal det utarbeides et administrativt vedtak. Her definerer man hva slags 
kompetansekrav man skal sette. I denne sammenheng gjør man en behovsanalyse. 
Virksomhetsleder rapporterer om behov til rådmannsnivået etter at de har involvert 
tillitsvalgt i prosessen og får vedtak slik at de kan lyse ut stillingen. Administrasjonen har 
ikke vurdert om disse rutinene skal inn i ansettelsesreglementet, eller om de skal presenteres 
politisk. Det har tidligere vært praksis å informere om alle vedtakene i 
administrasjonsutvalget.  
 
Det fremkommer i intervju med kommunalsjef at skolene foretar jevnlig 
kompetanseutvikling. Virksomhetslederne har deltatt i lederutviklingsprogram. Flere lærere 
arbeider med videreutdanning. Videre skisserer kompetanseplanen for skolene i Gjerdrum 
kommune etterutdanning. Et prosjekt er Lesefres. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
Bredtvedt kompetansesenter og Gjerdrum kommune. Gjennom dette prosjektet styrkes 
lærernes kompetanse for å kunne gi effektiv leseopplæring på et tidlig stadium for elever 
som henger etter i utvikling av leseferdigheter. 
 
Et annet er et prosjekt vedrørende vurdering for læring, hvor alle skolene deltar. Det er i 
forbindelse med dette arbeidet gitt midler fra Fylkesmannen. Veståsen skole er med i 
Utdanningsdirektoratets prosjekt «Bedre læringsmiljø» som går over fire år. Gjerdrum 
barneskole er med i et treårig prosjekt. Begge disse prosjektene omhandler bedre 
læringsmiljø og klasseledelse. 
 
Det er også et samarbeidsprosjekt mellom Nannestad, Hurdal og Gjerdrum vedrørende 
veiledning av nyutdannede lærere. Videre er det etterutdanning knyttet til 
spesialundervisning, digital kompetanse, livredning og førstehjelp og kursing i nye valgfag 
og ny GIV4. 
 
I henhold til felles kompetanseplan for kommunale- og ikke kommunale barnehager skjer 
arbeidet med kompetanseheving for personalet gjennom kurs, arbeidsseminar, erfaring og 
nettverk på tvers av barnehagene. 
 
For barnevernet og helsestasjonen skisserer kompetanseplanen de ulike kompetansetemaer, 
hvilket omfang disse har og hvem som deltar i kompetansetemaene. For barnevernet er det 
blant annet satsning på Kvello-kartleggingsmetode, barnesamtaler og familieråd. For 
Helsestasjonen er det blant annet fagseminarer, foreldreveiledingsprogram, kurs i regi av 

                                                      
4 Gjennomføring i videregående opplæring - er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i 
videregående opplæring. 
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Nasjonalt kompetansesenter for amming og kurs i bruk av verktøy rettet mot kartlegging av 
utvikling av barn 0-5 år. 
 
I tillegg til kurs i kommunen arrangeres det en del kurs i ØRU-regi. 
 
Figur 45. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre nødvendig kompetanse? 

 
 
Svarene varierer noe mellom virksomhetene, men alle har enten svart ja eller delvis på 
spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre nødvendig kompetanse. 
 

Figur 46. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre fremtidig kompetanse i 

virksomheten? 

 
 
I barnehagene svarer flertallet av lederne ja, mens flertallet av resten av lederne har svart 
delvis på spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre fremtidig 
kompetanse i virksomheten. 
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Respondentene ble så spurt om hva slags tiltak det er mulig å iverksette i virksomheten 
dersom denne taper viktig kompetanse og personell. Blant svarene fremkommer blant annet 
følgende: 
 

• Kursing av ufaglærte internt. 
• Etterutdanning. 
• Lønnsjustering. 
• Omorganisering. 
• Kunnskapsspredning i organisasjonen. 
• Rekruttering. 

 

Figur 47. Er kompetansebehov klart definert når det lyses ut en stilling i din virksomhet? 

 
 
De aller fleste svarer ja på spørsmålet om kompetansebehov er klart definert når det lyses ut 
en stilling i virksomheten.  
 
Figur 48. Er det stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i din virksomhet? 
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Vi ser av svarene at dette varierer noe, de fleste svarer ja eller delvis, men det er noen som 
har svart nei på spørsmålet om det er stillingsbeskrivelse knyttet til samtlige stillinger i 
virksomheten. 
 
Figur 49. Mener du det finnes tid og ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende 

tiltak i din virksomhet? 

 
 
Samtlige har svart enten delvis eller nei på spørsmålet om det finnes tid og ressurser nok til å 
arbeide med kompetansehevende tiltak i virksomheten. 
 

Figur 50. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Ledelsen i kommunen legger til rette 

for bruk av kompetansehevende tiltak. 

 
 
Flertallet svarer at de er delvis enig i at ledelsen i kommunen legger til rette for bruk av 
kompetansehevende tiltak. 
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Respondentene har svart på spørsmål om hvordan man fra rådmannsnivå kan sikre 
kompetanse ute i virksomhetene i tråd med lovkrav og avtaleverk. Blant svarene 
fremkommer blant annet følgende: 
 

• De kan være med på å gi gode arbeidsvilkår for de som alt er i barnehagene.  
 

• De kan snakke varmt om det å jobbe i kommunene i de foraene det er naturlig, og gi 
tydelige føringer og felles satsninger.  
 

• De kan sikre dette ved å sørge for at den enkelte virksomhet har økonomi til å ansette 
kvalifisert personell og til å oppdatere eksisterende personell faglig. 
 

• En mulig løsning med mangel på kvalifiserte er at ØRU-kommunene gikk sammen 
om å danne en felles kompetanseplan med intern utdanning og kursing.  
 

• Rådmannen må kjenne sine avdelinger, være i dialog og kjenne til hva de enkelte 
virksomhetene trenger på et overordnet nivå, sørge for godt kvalitetssystem som 
sikrer at rutiner og prosedyrer blir fulgt, lover blir brukt, og avvik blir rapportert og 
synliggjort. Videre må rådmannen følge opp og gi tilbakemeldinger når det skal lages 
planer og rapporter og stimulere til videreutdanning og god lønn for å beholde og 
rekruttere medarbeidere. 
 

• Man må sikre at man har økonomiske ressurser til å drive med kompetanseutvikling, 
videre bør man sette fokus på kompetanseutvikling i ulike møtearenaer og skape en 
kultur for felles forståelse for viktigheten av å prioritere kompetanseutvikling.  
 

• Man bør også fra rådmannsnivå sette krav til alle virksomhetene om å utarbeide og 
kartlegge egne kompetanseplaner med årlig evaluering. 
 

• Kartlegging av kompetanse, kompetanseplanlegging og overordnede mål. 
 

Figur 51. Har kommunen et lederutviklingsprogram? 
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Flertallet svarer ja på spørsmålet om kommunen har et lederutviklingsprogram. 
 
Figur 52. Har du som leder deltatt i dette programmet? 

 
 
Halvparten av lederne som har svart på spørreundersøkelsen svarer at de ikke har deltatt i et 
lederutviklingsprogram. 
 
Figur 53. Har du som leder deltatt i kurs om rekruttering? 

 
 
Flertallet av lederne svarer at de ikke har deltatt i kurs om rekruttering. 
 

4.2.1.3 Evaluering 

Kommunalsjefene har ikke undersøkt om kompetanseplanene inneholder alle elementene i 
kompetansestyringen som planlegging, gjennomføring og evaluering. Det fremkommer av 
intervju med kommunens ledelse at det ikke blir gjennomført noen systematisk evaluering 
innenfor virksomhetene, det finnes altså ingen sjekkliste for om det er gjort, dette blir heller 
ikke dokumentert. Revisjonen er blitt fortalt at likevel jobber man både på skoler og 
barnehager med evaluering, selv om dette ikke nødvendigvis kommer frem i et dokument.  

86%

11%
4%

38%

50%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nei Annet

Alle kommuner

Gjerdrum

21%

73%

5%

27%

64%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nei Annet

Alle kommuner

Gjerdrum



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

55

Innenfor skoler har man en kompetansegruppe som har møter hver sjette uke. Det er en 
avdelingsleder som leder gruppa. Fra disse møtene skrives det referat. Denne gruppen 
planlegger og gjennomfører kompetansetiltak. 
 
Det fremkommer av svar på spørreundersøkelsen at en mangel som blir påpekt ved 
kompetanseplanen innenfor barnevern er fastsetting av lokale delmål og evaluering av 
tiltakene.  
 

Figur 54. Er det rutine for jevnlig å evaluere kompetanseplanene i din virksomhet? 

 
 
I barnehagene svarer halvparten at det ikke er rutine for å jevnlig evaluere 
kompetanseplanene. Ellers svarer flertallet at det er rutine for å jevnlig evaluere 
kompetanseplanene. 
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4.3 Hurdal kommune 

 
Kommunen er organisert i sektorer med hver sin sektorleder. Organisasjonsleder og de fire 
sektorlederne utgjør sammen med rådmannen den faste ledergruppa og er kommunens 
strategiske ledelse. Skoler, barnehage og barnevern ligger under sektoren Oppvekst og 
kultur. Helsestasjonen er underlagt sektoren Helse og omsorg og er plassert i Helsehuset i 
Hurdal i avdelingen for kommunale helsetjenester. Kommunen har egen avtale med 
Nannestad om PP-tjenester. 
 
Kommunen har i dag en 1-10 skole med en virksomhetsleder. Kommunen har en kommunal 
barnehage med en virksomhetsleder.  
 

4.3.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Strategisk kompetansestyring er definert som planlegging, gjennomføring og evaluering av 
tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå 
definerte mål. Vi har derfor valgt å dele faktabeskrivelsen etter disse tre fasene. 

4.3.1.1 Planlegging 

Kommunen har utarbeidet kompetansemål for virksomhetene i kommunens overordnede 
handlingsplan. Handlingsplanen skal ligge til grunn for kvartalsrapporteringer og årlig 
rapportering gjennom kommunens årsmelding. Revisjonen er blitt fortalt gjennom intervju at  
kommunen arbeider med å gjøre arbeidet i virksomhetene mer forankret i overordnet 
planverk i kommunen. Handlingsplanen inneholder mål som sektorene rapporter på i 
kvartalsrapporteringen.  
 
For sektoren Helse og omsorg er det de overordnede mål i handlingsplanen som sektoren 
rapporterer på. Det fremkommer av intervju at det innenfor sektoren Oppvekt og kultur har 
vært egne planer som har vært noe frikoplet fra handlingsplanen, men administrasjonen i 
dialog med politikerne vil utarbeidet en egen skolemelding med større forankring av mål 
hos skoleeierne. På virksomhetene er det ikke utarbeidet spesifikke mål utenom de som er på 
sektornivå i handlingsplanene. 
 
Når det gjelder kommunens organisering av arbeidet har personal- og organisasjonsleder 
overordnet ansvar for kompetanseutviklingen i kommunen som helhet. Videre har hver 
enkelt sektorleder ansvar for kompetanseutviklingen innenfor sine virksomheter. Det er 
sektorlederne som har ansvar for å utarbeide kompetanseplaner. I sektorene rapporterer 
virksomhetslederne om kompetansebehovene til sektorleder. Sektorleder har ansvaret for å 
søke om kompetansemidler og er også den som utarbeider kompetanseplaner. 
 
Kommunen har ikke en overordnet strategisk kompetanseanalyse som er i bruk. Ved 
sektoren Helse og omsorg er det utarbeidet en kompetanseanalyse som en del av et nettverk 
i KS. Sektorleder og personal- og organisasjonsleder har deltatt i dette nettverket. 
Kommunen ønsker å utarbeide en slik strategisk kompetanseanalyse for kommunen som 
helhet. Dette planlegges å gjennomføres i 2014. Da er planen at dokumentet 
kompetanseutviklingsplan for Hurdal kommune 2010 – 2013 revideres og følger samme mal 
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som den kompetanseanalysen som foreligger for sektoren Helse og omsorg. Det er da et mål 
at denne kompetanseanalysen skal være et aktivt verktøy i organisasjonen. 
 
Figur 55. Kjenner du til om man i kommunen har foretatt en overordnet 

kompetanseanalyse? 

 
 
De fleste svarer nei på dette spørsmålet. 
 
Figur 56. Arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig organisert i kommunen. 

 
 
I Hurdal er et flertall av de spurte lederne delvis enig i at arbeidet med kompetanseutvikling 
er hensiktsmessig organisert i kommunen. 
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Figur 57. Ledelsen i kommunen jobber aktivt med kompetanseheving i kommunen. 

 
 
De fleste er også enig at ledelsen i kommunen jobber aktivt med kompetanseheving i 
kommunen. 
 
Figur 58. Kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig. 

 
 
Når det derimot kommer til spørsmålet om kommunens arbeid med kompetanseutvikling er 
tilstrekkelig så er halvparten delvis uenig i dette. 
 

4.3.1.1.1 Delkompetanseplaner 

Det fremkommer av intervju at kommunen utarbeider kompetanseplaner i forbindelse med 
søknad om midler.  
 
Det er ikke utarbeidet en overordnet kompetanseplan for sektoren Oppvekst og kultur. 
Kommunen har utarbeidet et diskusjonsnotat som ble behandlet i levekårsutvalget 22.10.13. 
Da revisjonen etterspurte kompetanseplan for skolene ble dette dokumentet oversendt oss. 
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Notatet inneholder kompetansehevingsaktiviteter man er i gang med og oppramsing av 
kompetanseutvikling fremover. Notatet inneholder ikke kompetansemål tilknyttet skolen. 
 
For barnevernet har revisjonen blitt oversendt en søknad om kompetansemidler til 
kompetanseheving datert 18.04.13. Denne inneholder kurs det søkes om tilskudd til og mål 
for kompetansehevende tiltak for barnevernstjenesten i Hurdal kommune. Det fremkommer 
av svar i spørreundersøkelsen at det for barnevernet i Hurdal ikke er utarbeidet egne 
kompetansemål for virksomheten. Kommunen har i 2013 utarbeidet en barnevernsmelding 
som ble behandlet i kommunestyret 11.12.13. Dette er ikke en kompetanseplan, men 
omhandler kompetanserelaterte spørsmål i barnevernet i Hurdal.  
 

For sektoren helse og omsorg som helsestasjonen er en del av er det i 2013 utarbeidet en 
overordnet strategisk kompetanseplan. Denne er utarbeidet i forbindelse med et prosjekt i 
regi av KS. I denne står det følgende kvalitetsmål for tjenesten: «Hurdal kommune skal ha 
god nok kompetanse til å yte gode, verdibaserte tjenester for kommunens innbyggere.»  
 
Begrepet kompetanse er definert i planen og det er gjennomført en analyse av fremtidens 
kompetansebehov. Dette er gjennomført ved hjelp av spørreskjema på allmøte. Det er 
utarbeidet kompetansekrav om fagutdanning innen alle fagområder, stabil arbeidskraft og 
fleksibilitet, endringsvilje, kompetansevilje og lojalitet. Planen inneholder også en oversikt 
over formell og uformell kompetanse innenfor sektoren. 
 
Planen inneholder også en stikkordsmessig beskrivelse av overføringsarenaer, 
læringsarenaer og økonomiske rammebetingelser og stikkordsmessig plan for evaluering av 
kompetansetiltakene. 
 
Det fremkommer av svar i spørreundersøkelsen at det ikke er utarbeidet egen 
kompetanseplan for virksomheten kommunale tjenester, som helsestasjonen er en del av, 
utenom den overordnede strategiske kompetanseplanen for helse- og omsorg.  
 
Figur 59. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til å møte dagens krav? 

 
 

0% 0%

12%

88%

0%0% 0%

50% 50%

0%0% 0% 0%

100%

0%0% 0% 0%

100%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

60

Innenfor barnehagene er svarene på spørsmålet delt mellom i noen grad og i stor grad. For 
skoler og andre tjenester mener lederne at man i stor grad har kompetanse til å møte dagens 
krav.  
 
Figur 60. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til møte fremtidens krav? 

 
 
Når det gjelder spørsmålet om man har kompetanse til å møte fremtidens krav ser vi at de 
fleste svarer i noen grad. 
 
Figur 61. Er det utarbeidet kompetansemål for din virksomhet? 

 
 
Det fremkommer av svar i spørreundersøkelsen at det for skolen og barnevernet ikke er 
utarbeidet kompetansemål. 
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Figur 62. Er det for din virksomhet utarbeidet egne kompetanseplaner? 

 
 
Det er kun to ledere i Hurdal som har svart at deres virksomhet har utarbeidet egne 
kompetanseplaner. En leder gir innspill i spørreundersøkelsen at kompetanseplanen bør 
knyttes opp mot felles målplaner i kommunen. 
 

4.3.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Kommunen gjorde en kartlegging av kompetansen blant de ansatte i 2009. Det har ikke blitt 
gjennomført noen kartlegging etter dette. Revisjonen er blitt fortalt at kartleggingen fra 2009 
er utdatert og benyttes ikke i dag. Ellers kartlegges kompetanse gjennom 
medarbeidersamtaler som alle ansatte får tilbud om årlig. Kommunen har også utført en 
medarbeiderundersøkelse i november 2013. 48 % av de ansatte deltok i denne. 
 
Innenfor sektoren helse og omsorg er det gjort en kartlegging av hva slags formell og 
uformell kompetanse som besitter i sektoren. Oversikten er dokumentert i den strategiske 
kompetanseplanen for sektoren helse og omsorg. En leder svarer i spørreundersøkelsen at 
man har kartlagt kompetansen i helse og omsorg, men ikke kommet så langt at man har fått 
systematisert den helt. 
 

Kommunen har ikke et overordnet kompetanseverktøy.  
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Figur 63. Har man i din virksomhet kartlagt de ansattes kompetanse? 

 
 
De fleste svarer at man delvis har kartlagt de ansattes kompetanse. Når det gjelder 
spørsmålet om det er gjennomført behovsanalyse av hva virksomheten trenger av 
kompetanse er det kun innenfor helsetjenesten at man har svart ja på dette spørsmålet. 
 
Figur 64. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Det foretas tilfredsstillende 

kartlegging av kommunens kompetansebehov. 

 
 
Vi ser av figuren at halvparten har svart at de er delvis uenig at det foretas tilfredsstillende 
kartlegging av kommunens kompetansebehov. 
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Figur 65. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Kompetansekartlegging i kommunen 

foretas jevnlig. 

 
 
Flertallet av lederne har ingen formening om kompetansekartlegging i kommunen foretas 
jevnlig. En respondent er delvis enig og en respondent er delvis uenig. 
 
Figur 66. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Arbeidet med å utvikle og kartlegge 

kompetansen i kommunen er systematisk. 

 
 
Samme svaret som i forrige figur får vi her da flertallet av lederne har ingen formening i 
påstanden om at arbeidet med å utvikle og kartlegge kompetansen i kommunen er 
systematisk. En respondent er delvis enig og en respondent er delvis uenig. 
 

4.3.1.2 Gjennomføring 

Kommunen arbeider i 2014 med å gjennomføre mellomlederopplæring i sammenheng med 
lederforum i kommunen. Opplæringen skal være styrt etter behovet man har identifisert 
forutgående år. Revisjonen er blitt opplyst at politikerne er orientert om planlegging av 
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mellomlederopplæring, men dette er ikke forankret i et politisk vedtak. Ledere i kommunen 
har ikke hatt kurs i rekruttering.  
 

Det er innført en rutine i kommunen om at personal- og organisasjonsleder skal involveres i 
alle ansettelser. Dette innebærer en egen prosedyre godkjent i administrasjonsutvalget 
02.05.12. Ved ansettelser skal kompetansebehovet i henhold til denne rutinen vurderes. Det 
skal gjennomføres et formøte hvor sektorleder, tillitsvalgte og personal- og 
organisasjonsledere deltar. Her går en igjennom søkere og velger ut personer til intervju.  
 
Tilsettingsutvalget beslutter rekkefølgen på innstillingen og dokumenterer dette i 
ansettelsesprotokoll som er arkivert i kommunens saksbehandlersystem.  Revisjonen er blitt 
fortalt at denne rutinen sikrer at man i større grad får riktig kompetanse på riktig sted. 
Rutinen skal følges av alle virksomheter. Ved skolene har det vært tilfeller hvor praksisen 
ikke har blitt benyttet og man har utlyst stillinger på egen hånd, men dette er ikke en praksis 
man ønsker og revisjonen er blitt fortalt at dette derfor følges opp tett av personal- og 
organisasjonsleder som er prosesseier i ansettelser i kommunen.  
 
Det fremkommer av intervju at man i kommunen er opptatt av interkommunalt samarbeid 
som en måte å møte kompetanseutfordringer på. Dette begrunnes med at en liten 
kommunen er sårbar og samarbeid med andre kommuner kan gjøre at man kan skaffe seg 
kompetanse også dersom man taper kritisk kompetanse og personell. Revisjonen er blitt 
fortalt at ved avgang i stillinger vil det være en avveining om man skal heve kompetansen til 
de som er igjen eller om man skal søke kompetanse gjennom nyrekruttering. Man har også 
en høy bevissthet om å øke stillingsbrøker for å beholde kompetansen i kommunen.  
 
En leder svarer i spørreundersøkelsen på spørsmål om tiltak man kan iverksette ved tap av 
kritisk kompetanse og personell at: «Det vil være en vanskelig situasjon i en liten kommune 
med lite fagmiljø. Det er avgjørende å kunne jobbe på tvers og å være fleksible. Må se seg om 
etter nytt personell og kanskje leie inn hjelp fra private og eller samarbeide på tvers av 
kommunegrenser.» 
 

Revisjonen er blitt fortalt i intervju at innenfor skoleområdet har lærerne tatt etter- og 
videreutdanning på eget initiativ. De gjør mye på egen hånd uten at dette reguleres i form av 
en plan for hva man trenger av kompetanse i skolen. Administrasjonen ser at man her har et 
forbedringspotensial. 
 
Det fremkommer av intervju at innenfor oppvekst og kultur er det behov for sterkere 
systematisering når det gjelder den strategiske styringen av kompetansearbeidet. Revisjonen 
er blitt opplyst at kompetansearbeidet i dag er mer preget av å være mer «Ad hoc», enn 
langsiktig planlegging. Innenfor skolesektoren vil kommunen satse på en mer langsiktig 
planlegging fremover. Kommunen skal arbeide med en skolemelding fremover som skal 
behandles politisk sommeren 2014. Levekårsutvalget har ønsket å starte en prosess for å 
bevisstgjøre skoleeierrollen for politikerne i Hurdal.  
 
Det fremkommer av intervju at kommunen begynner å få en del eldre lærere. Disse har mye 
kompetanse og dette er noe man må begynne allerede nå med å kompensere, da disse 
etterhvert går over i pensjon. Innenfor skole og barnehage vil man fremover satse på 
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opplæring i IKT, da det er et stort behov for dette blant lærere og i barnehagen. Det er kjøpt 
inn nettbrett til skolen, og biblioteket skal utvikles og få digitalt rom, og kunne være en 
debattarena. Kommunen har fått tilskudd til kompetansetiltak for å øke 
datakunnskap/kompetanse til seniorer, og vil arrangere kurs som er åpent for alle, også for 
ansatte som har bruk for bedre digitale ferdigheter. Skolene har på bakgrunn av 
undersøkelser lagt vekt på bedre læringsmiljø. På ungdomsskolen er det lagt spesielt vekt på 
klasseledelse og psykososialt miljø. Dette er noe som også barneskolen ønsker å lære noe av. 
 
Revisjonen er blitt fortalt at det i barnehagene er gjennomført kurs for ansatte om 
relasjonsbasert tilnærming. 
 
I Barnevernet har kommunen tatt i bruk Kvello-modellen. Kommunen har i 2013 utarbeidet 
en barnevernsmelding som også inneholder fakta om kompetanseutvikling i tjenesten. Det 
står i kommunens barnevernsmelding for 2013 at barnevernstjenestens ansatte har begrenset 
med formell kompetanse innen evidensbaserte tiltak, og at barneverntjenesten derfor må 
benytte andre for å utføre en del tiltaksarbeid.  
 
Ved helsestasjonen er det tilsatt to nye helsesøstre. Det er ett årsverk tilknyttet ledende 
helsesøster og 0,8 årsverk tilknyttet helsesøster. Revisjonen er blitt opplyst at det var en god 
rekrutteringsprosess hvor man la vekt på relevant utdanning og erfaring. Ved helsestasjonen 
deltar koordinator og ledende helsesøster sammen med Nes og Nannestad i lederopplæring 
gjennom fagakademiet. En kompetanse som kommunen ser at man trenger er psykiatrisk 
sykepleie for barn og unge. 
 
Læringsarenaer i kommunen er lederforum, personalmøter, avdelingsmøter, kurs og 
etterutdanning, i tillegg til felles julebord for alle ansatte med en times inspirasjonsseminar. 
Videre er det interkommunale nettverk for de ulike fagområdene og helsesøsternettverk ved 
Ahus. Hurdal deltar også i forum for nyutdannede lærere i ØRU-vest. Sektorlederne deltar i 
en rekke interkommunale nettverk. 
 
Revisjonen er blitt fortalt at kommunen ved personal- og organisasjonsleder fremover vil ha 
fokus på å skape tid til kompetanseutvikling i sektorene i kommunen.  
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Figur 67. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre nødvendig kompetanse? 

 
 
Flesteparten av lederne svarer at det delvis er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
Figur 68. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre fremtidig kompetanse i 

virksomheten? 

 
 
Flere svarer delvis på spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre 
fremtidig kompetanse. 
 
Respondentene ble så spurt om hva slags tiltak det er mulig å iverksette i virksomheten 
dersom denne taper viktig kompetanse og personell. Flere av respondentene har til dette 
spørsmålet svart at tiltak som er mulig er å leie inne ekstern bistand og personell. 
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Figur 69. Er kompetansebehov klart definert når det lyses ut en stilling i din virksomhet? 

 
 
De fleste svarer ja på spørsmålet om kompetansebehovet er klart definert når det lyses ut en 
stilling. 
 
Figur 70. Er det stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i din virksomhet? 

 
 
Her har alle svart ja, unntatt innenfor barnevernet, på at det er stillingsbeskrivelse knyttet til 
samtlige stillinger i virksomheten. 
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Figur 71. Mener du det finnes tid og ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende 

tiltak i din virksomhet? 

 
 
Vi ser av figuren at svarene er spredt og de fleste svarer nei eller delvis på spørsmålet om de 
mener det finnes tid og ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende tiltak i 
virksomheten. 
 

Figur 72. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Ledelsen i kommunen legger til rette 

for bruk av kompetansehevende tiltak. 

 
 
Alle lederne som har fått undersøkelsen har svart seg delvis eller helt enig i påstanden om at 
ledelsen i kommunen legger til rette for bruk av kompetansehevende tiltak.  
 
Respondentene har svart på spørsmål om hvordan man fra rådmannsnivå kan sikre 
kompetanse ute i virksomhetene i tråd med lovkrav og avtaleverk. Blant svarene 
fremkommer følgende: 
 

• Prioritere kompetansehevende tiltak i budsjett. 
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• Tetter dialog med virksomheten. 

 
• Være lydhør for innspill fra virksomheten. 

 
• Legge til rette for gjennomgående kultur for å sikre kompetanse. 

 
• Kartlegge kompetanse, følge opp med tiltak og evaluere tiltak. 

 
• Lederopplæring, også i forhold til lovverk. 

 
Figur 73. Har kommunen et lederutviklingsprogram? 

 
 
De fleste svarer at kommunen har et lederutviklingsprogram. 
 
Figur 74. Har du som leder deltatt i dette programmet? 
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Over halvparten av respondentene svarer at de har deltatt i lederutviklingsprogrammet (3 av 
6). 
 
 
Figur 75. Har du som leder deltatt i kurs om rekruttering? 

 
 
 Ingen av respondentene svarer at de har deltatt i kurs om rekruttering. 
 

4.3.1.3 Evaluering 

Det foreligger ikke evaluering av tiltak eller planer i de dokumenter som revisjonen har fått 
oversendt. I den strategiske kompetanseplanen som er utarbeidet for sektoren helse og 
omsorg i 2013 er det følgende beskrevet vedrørende evaluering; årlig gjennomgang av 
hjemler og kompetanse, medarbeidersamtaler, årlig kompetanseplan og årlig gjennomgang 
og revidering av kompetanseplan. Da den strategiske kompetanseplanen er helt ny for 2013 
er det således heller ikke foretatt noen evaluering enda.  
 
En leder i kommunen har i spørreundersøkelsen, på spørsmål om hvordan man fra 
rådmannsnivå kan sikre kompetanse ute i virksomhetene som er i tråd med lovkrav og 
avtaleverk, svart at det er viktig at kartleggingen blir fulgt opp med tiltak og at tiltakene 
evalueres. 
 
Når det gjelder spørsmålet fra spørreundersøkelsen om det er rutine for jevnlig å evaluere 
kompetanseplanene i de spurte ledernes virksomheter, har begge lederne som har oppgitt at 
deres virksomhet har slike kompetanseplaner, svart at de ikke vet om slike rutiner finnes. 
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4.4 Nannestad kommune 

 
Skolene, barnehagene og støttetjeneste for barn og unge er alle virksomheter som er 
tilknyttet området oppvekst og kultur. 
 
Kommunen har følgende skoler som alle er en virksomhet: 
 

o Maura skole 
o Preståsen skole 
o Eltonåsen skole 
o Kringler-Slattum skole 
o Nannestad ungdomsskole 

 
Kommunen har følgende kommunale barnehager som alle er en virksomhet: 
 

o Bjerke barnehage 
o Midtbygda barnehage 
o Holter barnehage 

 
PPT, Barnevern og forebyggende tjeneste, samt helsesøstertjenesten inngår i virksomheten 
støttetjenester for barn og unge. 
 

4.4.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Strategisk kompetansestyring er definert som planlegging, gjennomføring og evaluering av 
tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå 
definerte mål. Vi har derfor valgt å dele faktabeskrivelsen etter disse tre fasene. 
 

4.4.1.1 Planlegging 

Den overordnede planleggingen i kommunen utgår fra målsetninger i kommuneplanen som 
gjenspeiles i kommunens årlige økonomiplan med målkort som igjen gjenspeiles i de enkelte 
virksomhetenes virksomhetsplaner. Et overordnet målkort i kommunen er blant annet:  «En 
lærende organisasjon med profesjonelle medarbeidere som får og tar ansvar.»  
 
Virksomhetslederne i kommunen er, i henhold til kommunens administrative 
delegeringsreglement, formelt delegert ansvar for kompetanseutviklingen i sin virksomhet. 
Innenfor støttetjenester for barn og unge er dette ansvaret igjen delegert til fagansvarlige. 
 
På overordnet nivå er det personal- og organisasjonsseksjonen som har ansvar for felles 
lederutvikling. Lederutviklingen skjer gjennom felles lederforum i kommunen, bestående av 
alle virksomhetsledere, rådmannen og hans lederteam. 
 
Revisjonen er blitt fortalt gjennom intervju at kompetansekartleggingen og 
kompetanseplanleggingen skjer i virksomhetene og at det mangler en overordnet strategi for 
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kommunen som helhet. Oversikten er på virksomhetsnivå og kommunen har ikke et 
fullstendig system for kommunen som helhet. 
 
Arbeidet med å utarbeide en overordnet kompetanseplan for alle virksomheter i kommunen 
skal ferdigstilles i 2014. Kommunen ønsker å videreutvikle en verdibasert arbeidsmåte basert 
på allerede eksiterende verdiplakater og etiske retningslinjer. Personalseksjonen arbeider 
med å utvikle en kompetanstrapp som tar inn over seg fagutvikling og lederutvikling. 
Gjennom kvalitetsledelse skal man i større grad implementere verdiplakatene, etiske 
retningslinjer og den verdibaserte ledelsen i kompetanseplanleggingen. 
Kompetanseverktøyet skal inneholde oversikt over kompetanseplaner og kompetansebehov. 
Målet er at kommunen skal ha en fullstendig kompetanseanalyse.  Behovsanalysen av 
kompetanse vil foregå i virksomhetene i 2014. 
 
Figur 76. Kjenner du til om man i kommunen har foretatt en overordnet 

kompetanseanalyse? 

 
 
Vi ser at innenfor barnehagene har lederne svart at de kjenner til en overordnet 
kompetanseanalyse, mens flertallet blant resten av lederne har svart nei på spørsmålet. 
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Figur 77. Arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig organisert i kommunen. 

 
 
En god del av lederne har ingen formening om dette spørsmålet, halvparten svarer at de er 
helt enig i at arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig organisert i kommunen. 
 
Figur 78. Ledelsen i kommunen jobber aktivt med kompetanseheving i kommunen. 

 
 
Igjen er det en del som har ingen formening om dette spørsmålet, mens halvparten sier seg 
helt enig i at kommunen jobber aktivt med kompetanseheving i kommunen. 
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Figur 79. Kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig. 

 
 
Lederne som har svart på undersøkelsen fordeler seg over hele skalaen og det er ingen klar 
tendens i spørsmålet om kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig, men 
det er flere i prosent som i Nannestad er helt enig i påstanden enn i undersøkelsen som 
helhet. 
 

4.4.1.1.1 Delkompetanseplaner 

For skolene er det utarbeidet en strategiplan for mer og bedre læring for Nannestad 
kommune for årene 2013 – 2017. Denne er behandlet politisk. Denne inneholder prioriterte 
satsingsområder for utvikling og kompetansebygging. Kommunen har ikke tidligere 
utarbeidet en slik strategi. Kompetansekartleggingen som er gjort dokumenteres gjennom 
denne planen. Med strategiplanen følger et årlig handlingsprogram. Handlingsprogrammet 
nevner ikke evaluering eksplisitt, men det er bestemt at strategiplan med handlingsprogram 
skal utarbeides, oppdateres og behandles politisk årlig.  
 
Handlingsprogrammet er konkret med tanke på tiltak på de prioriterte satsingsområdene og 
angir både innhold, målgruppe, ansvar for gjennomføring, datofesting mm. Revisjonen er 
blitt fortalt at kursene gjennomføres slik det er beskrevet i handlingsprogrammet. Det er 
utarbeidet kompetansemål og konkrete tiltak for å oppnå ønsket kompetanse.  Man opplever 
at fokuset på kompetanseutviklingen gir gevinster. Innenfor skole har man blant annet 
opplevd at lærere søkte seg til arbeid i Nannestad fordi de kunne få videreutdanning 
innenfor matematikk. 
 
Den enkelte skole har i tillegg egne tiltak for kompetanseutvikling som del av sin 
virksomhetsplan. Revisjonen er blitt fortalt at det vil variere fra skole til skole hvordan man 
utfører arbeidet med kompetanseplaner. 
 
Innenfor barnehagesektoren har man en todelt kompetansestrategi. Man har statlige 
kompetansemidler som forvaltes felles gjennom innspill fra samtlige barnehager. Det er et 
langsiktig arbeid for å bygge opp en grunnkompetanse. Kompetanseplanene tilpasses lokalt. 
Det oppleves ikke som vanskelig å følge statens retningslinjer for å få kompetansemidler.  
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Det er utarbeidet en felles kompetanseplan for barnehagene. Den enkelte barnehage har i 
tillegg planer for kompetanseutvikling som del av sin virksomhetsplan. Det er utarbeidet 
kompetansemål i kompetanseplanen for barnehagene i Nannestad. Kompetanseplanen 
omtaler ikke evaluering.  

Det utarbeides ikke en felles kompetanseplan innenfor virksomheten Støttetjenester for barn 
og unge. Revisjonen har fått tilsendt noen dokumenter fra Støttetjenester for barn og unge, 
men disse fremstår ikke som helhetlige kompetanseplaner med kompetansemål, tiltak og 
evaluering. Revisjonen er opplyst gjennom intervjuer at arbeidet med 
kompetanseplanleggingen varierer fra tjeneste til tjeneste, da det er ulike behov og rammer.  

Revisjonen er blitt fortalt at de fagansvarlige er svært sentrale i arbeidet med 
kompetanseutvikling, da fagansvaret for eksempel barnevern og PPT er delegert. 
Virksomhetsleder opplever det som utfordrende og som et kontinuerlig pågående arbeid og 
planlegge hva slags kompetanse man til enhver tid trenger. Utfordringene er skiftende og 
det er viktig å kombinere planmessighet med fleksibilitet for å møte aktuelle behov hos 
brukere. Videreutdanning, kurs og lignede oppleves som veldig ressurskrevende og kan 
være vanskelig å få til.  

Figur 80. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til å møte dagens krav? 

Flertallet svarer at virksomheten i stor grad har kompetanse til å møte dagens krav. 

0% 0%

12%

88%

0%0% 0% 0%

100%

0%0% 0% 0%

100%

0%0% 0%

67%

33%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

76

Figur 81. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til møte fremtidens krav? 

 
 
Det er noen flere som svarer i noen grad på spørsmålet enn forrige spørsmål. 
 
Figur 82. Er det utarbeidet kompetansemål for din virksomhet? 

 
 
Lederne i skoler og barnehager har svart at det er utarbeidet kompetansemål. Det er innen 
andre tjenester (Støttetjenester for barn) at flere har svart at det ikke er utarbeidet 
kompetansemål. 
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Figur 83. Er det for din virksomhet utarbeidet egne kompetanseplaner? 

 
 
Vi ser av figuren at det innenfor skolene og innenfor støttetjenester for barn og unge er flere 
ledere som svarer at virksomheten ikke har utarbeidet egne kompetanseplaner. 
 

Figur 84. Mener du kompetanseplanene omhandler alle elementer i kompetansestyring 

som planlegging, gjennomføring og evaluering? 

 
 
Vi ser av figuren at lederne oppgir noe ulike svar i de ulike virksomhetene. Noen 
respondenter har i spørreundersøkelsen gitt utfyllende svar blant annet at det vil alltid være 
slik at medarbeidere kan ønske seg mer videreutdanning/etterutdanning/kurs enn det man 
kan få til både praktisk og økonomisk. En har påpekt at de kun har en enkel plan da det ikke 
har vært etterspurt kompetanseplan fra ledelsen tidligere. En påpeker at det mangler en klar 
evalueringsfrist, og midler/muligheter til opplæring av nyansatte.  
 
 

 

73%

21%

5%

100%

0% 0%

40%

60%

0%

67%

33%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester

31%

55%

9%
6%

100%

0% 0% 0%0%

50%

0%

50%

0%

50% 50%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Delvis Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

78

Figur 85. Oppleves kompetanseplanene som nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å 

møte kompetanseutfordringer? 

 
 
Alle respondentene har svart enten ja eller delvis på spørsmålet om kompetanseplanene 
oppleves som nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å møte kompetanseutfordringer. 
 

Figur 86. Blir kompetanseplanene brukt aktivt i virksomheten? 

 
 
Respondentene har svart omtrent det samme på dette spørsmålet som det forrige, det er 
ingen som har svart nei på spørsmålet om kompetanseplanene blir brukt aktivt i 
virksomheten. 
 

4.4.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Måten man frem til nå har kartlagt de ansattes kompetanse på har vært gjennom å bruke 
grunnmodulen til Dossier ProFile, dette kompetanseverktøyet er utbredt innenfor kommune 
og stat.  
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Ellers kartlegges kompetanse gjennom medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelse 
annet hvert år. 
 
Figur 87. Har man i din virksomhet kartlagt de ansattes kompetanse? 

 
 
Alle lederne har svart ja eller delvis på spørsmålet om man i virksomheten har kartlagt de 
ansattes kompetanse. 
 
Figur 88. Er det i kompetanseplanene gjennomført behovsanalyse av hva din virksomhet 

trenger av kompetanse? 

 
 
Det er forskjell i svarene mellom skoler, barnehager og andre tjenester. I skolene svarer 
halvparten nei på spørsmålet om det er gjennomført behovsanalyse av hva virksomheten 
trenger av kompetanse og alle lederne innenfor støttetjenester for barn og unge har svart nei 
på spørsmålet. 
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Figur 89. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Det foretas tilfredsstillende 

kartlegging av kommunens kompetansebehov. 

 
 
En god del har svart ingen formening om påstanden om at det foretas tilfredsstillende 
kartlegging av kommunens kompetansebehov. Halvparten har svart delvis eller helt enig i 
påstanden. 
 
 
Figur 90. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Kompetansekartlegging i kommunen 

foretas jevnlig. 

 
 
Halvparten har svart delvis eller helt enig i påstanden om at kompetansekartlegging i 
kommunen foretas jevnlig. 30 % har ingen formening. 
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Figur 91. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Arbeidet med å utvikle og kartlegge 

kompetansen i kommunen er systematisk. 

 
 
Den ene halvparten har svart at de er uenig eller ikke har en formening om arbeide med å 
utvikle og kartlegge kompetansen i kommunen er systematisk, mens den andre halvparten 
har svart delvis eller helt enig. 
 

4.4.1.2 Gjennomføring 

Utvikling av kompetanse er et kontinuerlig arbeid. Revisjonen er opplyst at man arbeider 
hele tiden med å sette fokus på lederutvikling i Nannestad, noe som oppleves som veldig 
viktig. Lederforumet i kommunen er en viktig arena og kompetanse er et tema som tas opp 
jevnlig.  
 
For å holde fokus på å utnytte tilgjengelig kunnskap i kommunen og organisere arbeidet på 
en måte som fordrer til læring har man blant annet en plakat i forbindelse med 
lederplattformen, der det står at man skal være en lærende organisasjon. 
 
Innenfor skole har man en stor satsning på videreutdanning av lærere i matematikk. Dette er 
ressurskrevende satsning som man har prioritert ut fra kartlagte behov og som man har 
kunnet gjennomføre gjennom bruk av avsatte statlige midler, spart opp gjennom år. Denne 
kompetansen skal spres internt på alle skolene og det er igangsatt tiltak som gjør at de ulike 
skolelederne skal kunne få spredd kunnskapen i skolen. 
 
I henhold til handlingsprogram for skolene har man blant annet følgende tiltak på prioriterte 
satsingsområder skoleåret 2013 – 2014: 
 

o Klasseledelse for mer og bedre læring. 
 

o Skoleledelse for mer og bedre læring. 
 

o Skoleeierskap for mer og bedre læring. 
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o Kompetansegivende videreutdanning i matematikk for 25 lærere. 
 

o Skolebasert kompetanseutvikling i regning som grunnleggende ferdighet på alle 
skoler. 

 
o Utvikle verktøykasse for «Tilpassing innen ordinær undervisning». 

 
o Utvikle kjennetegn for «Vurdering for læring.» 

 
o Systematisk kollegabasert veiledning med hovedtema klasseledelse 

 
o Skolevandring med klasseledelse-fokus. 

 
o Ny GIV5. 

 
o Kursrekker i grunnleggende ferdigheter. 

 
Ellers har man mange nettverk, for eksempel for barnehagestyrere, rektorer og SFO-ansatte. 
 
For barnehagene er det satt fokus på samarbeid mellom kommunen og private barnehager. 
Videre har man blant annet vektlagt å øke bevissthet rundt voksenrollen i barnehagen, 
kompetanse rundt bekymringsmeldinger, relasjonsledelse og digitale verktøy i barnehagen.  
 
I barnevernet er det vært fokus på kompetansehevende tiltak i tilknytning til Kvellos modell. 
Det er ulike læringsarenaer i de ulike virksomhetene. Innenfor støttetjenester for barn og 
unge har man parmøter der to og to tjenester møtes for å utveksle erfaringer. Man har faste 
møter innenfor alle områder. Man har altså tverrfaglig samarbeid innenfor alle områder. 
Innenfor støttetjenester for barn og unge ønsker man seg gjerne mer fokus på 
kompetansetiltak ute i virksomheten. 
 
I tillegg til kurs i kommunen arrangeres det en del kurs i ØRU-regi. 
 
Kommunen ønsker å bli bedre på å utnytte den kompetansen man allerede har internt i 
kommunen. Det arbeidet personalavdelingen gjør nå for å få til en felles plattform for 
kompetansearbeidet er derfor viktig i denne sammenheng. En felles plattform er også viktig i 
markedsføring av stillinger som utlyses, dersom man kan vise til at ansatte vil få tilgang til 
kompetanseutvikling i stillingen kan dette være noe som kan gjøre det attraktivt å arbeide 
for Nannestad kommune. 
 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Gjennomføring i videregående opplæring - er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i 
videregående opplæring. 
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Figur 92. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre nødvendig kompetanse? 

 
De fleste svarer ja på spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre 
nødvendig kompetanse. Innenfor andre tjenester har alle svart delvis. 
 
Figur 93. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre fremtidig kompetanse i 

virksomheten? 

 
De fleste svarer ja på spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre 
fremtidig kompetanse utenom innenfor andre tjenester. 
 
Respondentene ble så spurt om hva slags tiltak det er mulig å iverksette i virksomheten 
dersom denne taper viktig kompetanse og personell. Blant svarene fremkommer blant annet 
følgende: 
 

• Opplæring av andre. Søke etter nye medarbeidere med aktuell kompetanse. 
• Innleie av konsulenter midlertidig inntil nyansatt/opplæring er foretatt. 
• Lite, på grunn av svært lite ressurser i budsjettet til kompetanseheving. 
• Etterutdanning/videreutdanning. 
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Figur 94. Er kompetansebehov klart definert når det lyses ut en stilling i din virksomhet? 

 
 
De fleste svar ja på spørsmålet om kompetansebehov er klart definert når det lyses ut en 
stilling. 
 
Figur 95. Er det stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i din virksomhet? 

 
 
Vi ser av svarene at det er en del virksomheter hvor leder har svart delvis eller nei på 
spørsmålet om det er stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i virksomheten. 
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Figur 96. Mener du det finnes tid og ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende 

tiltak i din virksomhet? 

 
 
Samtlige respondenter svarer enten nei eller delvis på spørsmålet om det finnes tid og 
ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende tiltak i virksomheten. 
 
Figur 97. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Ledelsen i kommunen legger tilrette 

for bruk av kompetansehevende tiltak. 

 
 
Flertallet av respondentene svarer seg delvis eller helt enig i påstanden om at ledelsen legger 
til rette for bruk av kompetansehevende tiltak. 
 
Respondentene har svart på spørsmål om hvordan man fra rådmannsnivå kan sikre 
kompetanse ute i virksomhetene i tråd med lovkrav og avtaleverk. Blant svarene 
fremkommer blant annet følgende: 
 

• Ha klare ansvarslinjer nedover i systemet. 
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• Sørge for midler. 
 

• Forsikre seg at enhver virksomhet leverer jevnlig plan og kompetanseplan for 
virksomheten. Denne bør det gis en klar tilbakemelding på at er mottatt, og at det 
kommer tilbakemeldinger på disse dersom de bør være annerledes. 
 

• Følge opp innspillene fra barnehagene, ha barnehagefaglig kompetanse i 
administrasjonen, være oppdatert på situasjonen i barnehagene, bruke lønn og 
kompetanseheving som virkemiddel for å rekruttere og beholde det fagutdannede 
personalet. Se på virksomhetslederne i barnehagene som en del av lederteamet i 
kommunen. Gi barnehagene gode rammebetingelser. 
 

• Årlige kompetansekartlegginger mot hver virksomhet med fokus på lovverk og 
virksomhetens mandat. 

 
Figur 98. Har kommunen et lederutviklingsprogram? 

 
 
60 % har svar ja på spørsmålet om kommunen har et lederutviklingsprogram, mens 40 % vet 
ikke. 
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Figur 99. Har du som leder deltatt i dette programmet? 

 
 
Alle som har svart at de kjenner til at kommunen har et lederutviklingsprogram har svart at 
de har deltatt. 
 
Figur 100. Har du som leder deltatt i kurs om rekruttering? 

 
 
40 % av lederne svarer at de har deltatt i kurs om rekruttering. 
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4.4.1.3 Evaluering 

 
Det foreligger ikke evaluering av tiltak eller planer i de dokumenter som revisjonen har fått 
oversendt. Revisjonen er blitt opplyst gjennom intervjuer at man underveis evaluerer ulike 
kurs og tiltak, men man har ikke et system for dokumentere den evalueringen som skjer.  For 
barnehagene, for eksempel, er revisjonen blitt fortalt i intervju at dette innebærer ikke at man 
ikke har fokus på evaluering. Man evaluerer og gir tilbakemelding i forbindelse med hvert 
enkelt kurs og samlet for hele året. Det er for eksempel gjennomført en hel dag med 
kompetanseevaluering som grunnlag for neste års kompetanseplan. 
 
Figur 101. Er det rutine for jevnlig å evaluere kompetanseplanene i din virksomhet? 

 
 
Innenfor skolene svarer halvparten nei på spørsmålet, ellers svarer lederne ja på dette 
spørsmålet. 
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4.5 Ullensaker kommune 

 
De kommunale skolene og barnehagene i Ullensaker kommune er organisert under samme 
hovedområde med en kommunaldirektør. PPT tilhører også dette området. 
 
Skolene er: 
 

o Algarheim skole. 
o Bakke skole. 
o Borgen skole. 
o Døli skole. 
o Gystadmarka skole. 
o Hovin skole. 
o Jessheim skole. 
o Mogreina skole. 
o Nordkisa skole. 
o Skogmo skole. 
o Åreppen skole. 
o Allergot ungdomsskole. 
o Nordby ungdomsskole. 
o Vesong ungdomsskole. 

Det er totalt 50 barnehager i Ullensaker kommune. Det er 7 kommunale barnehager.  
 
De kommunale barnehagene er: 
 

o Bakke barnehage. 
o Kløfta barnehage. 
o Kløftahallen barnehage. 
o Jessheim barnehage. 
o Nordby barnehage. 
o Tiurkroken barnehage. 
o Fladbyseter barnehage. 

 
Forebyggende barn og unge (FBU) har vært i drift siden 1. oktober 2008. Enheten omfatter 
avdelingene barnevern, Forebyggende avdeling barn og unge (FABU) og Avdeling 
forebyggende helsearbeid. FBU har en rekke tilbud til kommunenes barn og unge og deres 
familier, herunder barnevernstjenesten, helsestasjoner, jordmortjenester, skolehelsetjeneste, 
fritidsklubber, utekontakt samt familieteam.  
 

4.5.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Strategisk kompetansestyring er definert som planlegging, gjennomføring og evaluering av 
tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå 
definerte mål. 
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4.5.1.1 Planlegging 

Kommunen har i sin personalhåndbok skisserte overordnede mål og grunnleggende 
prinsipper for kompetanseutviklingen. Blant annet er det slått fast at Ullensaker kommune 
skal til enhver tid besitte den kompetansen som er nødvendig for å ha god kvalitet på 
tjenestene. Kommunens opplæringspolitikk skal sikre at kommunen som helhet har denne 
kompetansen og at den enkelte medarbeider gis mulighet for utvikling.  
 
Kompetanse er definert som kunnskap, ferdigheter og evner som ansatte i Ullensaker kan 
anvende til å utføre arbeid. Det er slått fast at det er et ledelses ansvar på alle nivåer å 
tilrettelegge for de ansattes kompetanseutvikling. I Ullensaker kommune er opplæring og 
kompetanseheving en del av den årlige planprosessen ved at den enkelte enhet utarbeider 
egne opplæringsplaner som en del av sin virksomhetsplan. 
 
Kommunen har utarbeidet et dokument kalt opplærings- og kompetanseplan som skisserer 
opplæring og kurs innenfor lederopplæring og medarbeideropplæring. Det legges årlig frem 
en sak vedrørende opplærings- og kompetanseplan i kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg 
og administrasjonsutvalget.  
 
Planer for opplæring og kompetanseheving utarbeides som en del av den årlige budsjett- og 
økonomiplanprosessen i Ullensaker kommune. De enkelte enheter i kommunen utarbeider 
egne opplæringsplaner som en del av sin virksomhetsplan. Disse planene inneholder 
aktiviteter og kompetansehevende tiltak som er planlagt for enheten eller innenfor et 
fagområde eller sektor. Ansvar for koordinering og gjennomføring av tversektorielle tiltak er 
lagt til personal og service. Det rapporteres årlig på gjennomføringen av opplæringen.  
 

Figur 102. Kjenner du til om man i kommunen har foretatt en overordnet 

kompetanseanalyse? 

 
 
De fleste kjenner ikke til om man i kommunen har foretatt en overordnet 
kompetanseanalyse. 
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Revisjonen har heller blitt tildelt dokumenter som viser en overordnet kompetanseanalyse, 
men har mottatt dokumentasjon på overordnet kompetanseplan og strategi for 
kompetanseutvikling som skissert i kapittel 4.5.1.1. Gjennom intervju har vi fått informasjon 
om at enhetene har hovedansvar for kompetanseutvikling på eget område. 
 
Figur 103. Arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig organisert i kommunen. 

 
 
Flertallet er delvis eller helt enig i at arbeidet med kompetanseutvikling er hensiktsmessig 
organisert i kommunen. 
 
Figur 104. Ledelsen i kommunen jobber aktivt med kompetanseheving i kommunen. 

 
 
Flesteparten er enten delvis enig eller helt enig i at ledelsen i kommunen jobber aktivt med 
kompetanseheving i kommunen. 
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Figur 105. Kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig. 

 
 
41 % er delvis uenig i at kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig.  
 

4.5.1.1.1 Delkompetanseplaner 

Revisjonen har fått tilsendt de planene man har utarbeidet for gjennomføring av 
kompetansehevende tiltak. 
 
Når det gjelder skolene har kommunen en egen strategiplan for læringsutbytte og 
strategiplan for skolekapasitet. Den siste var under arbeid da vi gjorde våre undersøkelser. 
Strategiplanen for læringsutbytte er en fireårig plan som skal revideres årlig. Strategiplan for 
læringsutbytte i Ullensakerskolen og medfølgende handlingsplan legges frem for 
politikerne. Andre interne planer legges ikke frem for politikerne. Handlingsplanen skisserer 
overordnede mål for Ullensakerskolen. Dette er målbare resultatmål. Videre skisserer planen 
fokusområder og tiltak. Gjennom prosjektet kompetanse for kvalitet, får man midler slik at 
etter- og videreutdanning kan gjennomføres. Strategiplanen omhandler ikke planer for 
evaluering, men omhandler konkrete resultatmål som det rapporteres på. 
 
For hver skole er det utarbeidet strategiske mål for en fireårs periode og tiltak for det enkelte 
år. Det er resultatmål som det rapporteres på årlig. 
 
For forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) er det utarbeidet egen kompetanseplan 
med resultatmål, opplæringstiltak og rapportering. Samme type opplæringsplan er 
utarbeidet for Forebyggende helse, Barnevernstjenesten, PPT og enhet for kommunale 
barnehager. Evaluering er ikke nevnt spesifikt i planene, men man skal rapportere på om 
tiltak er gjennomført eller ikke. 
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Figur 106. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til å møte dagens krav? 

 
 
Vi ser av figuren at de fleste svarer at virksomheten i stor grad har kompetanse til å møte 
dagens krav. 
 
Figur 107. I hvilken grad har din virksomhet kompetanse til møte fremtidens krav? 

 
 

Når det gjelder spørsmålet om man har kompetanse til å møte fremtidens krav ser vi at 
svarene er mer delt mellom i noen grad og i stor grad. 
 
Innenfor barnevernet har det vært problemer med stabiliteten. En årsak som blir oppgitt til 
revisjonen er at de har mulighet til å få bedre lønn andre steder. Men ved at man har tilbudt 
videreutdanning som medfører bindingstid, har man blitt mere attraktive, noe som gjør det 
enklere å holde på kompetansen. Et annet tiltak for å holde på kompetansen er at lærere får 
fire års ansiennitet med en gang de starter i stillingen i kommunen noe som har gjort det mer 
attraktivt og bli værende. I skoler og barnehager har man den største gruppen som er stabile 
og blir værende innenfor kommunen år etter år.  
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Figur 108. Er det utarbeidet kompetansemål for din virksomhet? 

 
 
Vi ser at lederne i alle virksomheter unntatt noen barnehager svarer at det er utarbeidet 
kompetansemål for virksomheten. 
 
Figur 109. Er det for din virksomhet utarbeidet egne kompetanseplaner? 

 
 
Flertallet svarer at det er utarbeidet egne kompetanseplaner i sin virksomhet. Vi ser likevel at 
det er noen ledere som svarer at det ikke er utarbeidet egne kompetanseplaner. 
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Figur 110. Mener du kompetanseplanene omhandler alle elementer i kompetansestyring 

som planlegging, gjennomføring og evaluering? 

 
 

Flesteparten i alle virksomheter svarer delvis på spørsmålet om de mener 
kompetanseplanene omhandler alle elementer i kompetansestyringen som planlegging, 
gjennomføring og evaluering. 
 
Noen respondenter har i spørreundersøkelsen gitt utfyllende svar blant annet at planene 
ikke er spesifikke nok på kompetanse i forhold til forskjellige behov hos brukergruppene, at 
planene ikke er helhetlig nok, planene kunne vært mer detaljerte og mangler strategi for 
evaluering. En respondent har svart at planen er for lite konkret og forpliktende. En annen 
har svart at planene ofte er litt overfladiske slik at de passer sammen med økonomien. 
Videre har en svart at det er lagt opp til evaluering, men at det ikke er gjennomført. Flere 
respondenter har svart at kompetanseplanene mangler evaluering. 
 

Figur 111. Oppleves kompetanseplanene som nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med 

å møte kompetanseutfordringer? 
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Vi ser av figuren at mange særlig innenfor skole svarer delvis på spørsmålet om 
kompetanseplanene oppleves som nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å møte 
kompetanseutfordringer. Noen innenfor andre tjenester har også svart nei på spørsmålet. 
 
Figur 112. Blir kompetanseplanene brukt aktivt i virksomheten? 

 
 
Samme tendensen som i forrige spørsmål ser vi også av svarene på om kompetanseplanene 
blir brukt aktivt i virksomheten. 
 

4.5.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Revisjonen er fortalt i intervju at man sikrer grunnutdanningen i stillingene ved ansettelser. 
Stillingsvurderingssystemet i kommunen definer utdanningskrav ved de enkelte stillinger. 
Revisjonen er blitt fortalt at dersom man ser at den enkelte er i behov av ytterligere 
kompetanse så blir det laget en plan for dette. Man har også medarbeiderundersøkelsen som 
gjennomføres annethvert år. Medarbeidersamtaler skal også gjennomføres annethvert år og 
gir mulighet for nærmeste ledere å kartlegge kompetansebehov.  
 
Revisjonen er blitt fortalt gjennom intervju at personalavdelingen først og fremst har oversikt 
over krav til den formelle kompetansen til de ansatte. Ellers har man innenfor skolene 
innført et verktøy som heter Puls for å kartlegge kompetansen, men dette var ikke tatt i bruk 
da vi gjorde våre undersøkelser.  
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Figur 113. Har man i din virksomhet kartlagt de ansattes kompetanse? 

 
 
De fleste svarer ja på spørsmålet om man har kartlagt de ansattes kompetanse, men en del 
svarer delvis på spørsmålet. 
 
Figur 114. Er det i kompetanseplanene gjennomført behovsanalyse av hva din virksomhet 

trenger av kompetanse? 

 
 
Vi ser av figuren at særlig innenfor skole svarer lederne at det er gjennomført en 
behovsanalyse. Innenfor andre tjenester svarer flertallet nei på spørsmålet.  
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Figur 115. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Det foretas tilfredsstillende 

kartlegging av kommunens kompetansebehov. 

 
 
Omtrent halvparten av respondentene har sagt seg delvis enig i påstanden om at det foretas 
tilfredsstillende kartlegging av kommunens kompetansebehov. 
 
Figur 116. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Kompetansekartlegging i kommunen 

foretas jevnlig. 

 
  
Vi ser av figuren at 55 % svarer at de enten er delvis enig eller helt enig i at 
kompetansekartlegging i kommunen foretas jevnlig. 19 % er delvis uenig, mens 26 % har 
ingen formening.  
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Figur 117. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Arbeidet med å utvikle og kartlegge 

kompetansen i kommunen er systematisk. 

 
 
44 % av respondentene er delvis enig at arbeidet med å utvikle og kartlegge kompetansen i 
kommunen er systematisk. 37 % svarer at de har ingen formening. 
 

4.5.1.2 Gjennomføring 

For å sikre riktig og nødvendig kompetanse i kommunen starter arbeidet allerede ved 
ansettelsen. Man undersøker at de man har til intervju har den passende kompetansen man 
trenger. Videre har man så medarbeidersamtaler der et av punktene er kompetanse og 
kompetanseheving. Man har også personalmøter der de ansatte kan komme med innspill.  
 
I Ullensaker kommune har man et sentralisert tilsettingsutvalg. Her deltar personalsjefen og 
hovedtillitsvalgt. Alle tilsettinger gås igjennom ukentlig (hver torsdag) og må godkjennes i 
tilsettingsutvalget før man kan ansette noen. Man går da igjennom ansettelsesprosessen, og 
stiller spørsmål som eventuelt kommer opp. Stillingsutlysninger gjøres fra 
personalavdelingen. 
 
Revisjonen er blitt fortalt at når det gjelder fokuset på å utnytte tilgjengelig kunnskap i 
kommunen bruker man muligheten til å dele kunnskap gjennom for eksempel å holde 
foredrag for hverandre mellom avdelinger og enheter som dette kan være relevant for. Man 
har også fellesmøter og seminarer. Av læringsarenaer i kommunene har man blant annet 
sjefsforum for alle enhetsledere, lederforum som er for alle enhetsledere og avdelingsledere. 
Man har videre ledermøter i enhetene for avdelingslederne, som er månedlige.  
 
Når det gjelder PPT, skole og barnehage, barnevern, samt helsestasjonene har man også 
samarbeid kommunene i mellom. 
 
I tillegg til kurs i kommunen arrangeres det en del kurs i ØRU-regi. 
 
Gjennom intervjuer har revisjonen fått opplyst at dersom kommunen taper kritisk 
kompetanse og personell ser man på rekruttering som viktig. Videre vil man se på om man 

9%

23%

33%

7%

28%

4% 7%

44%

7%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Ingen
formening

Alle kommuner

Ullensaker



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

100

kan foreta noen kompetansehevingstiltak. Når det gjelder skolene oppfordrer man til 
videreutdanning for å få økt den formelle kompetansen. Innenfor barnevernet har man 
mulighet til å bruke eksterne konsulenter mens man jobber med rekruttering. Man gjør da 
avveininger om hvor nyttig det er å bruke konsulenter, dette gjelder også innenfor PPT. Når 
det gjelder skolene og barnehagene er dette ikke aktuelt.  
 
Når det gjelder å hente kompetanse hos hverandre er det ofte slik at alle har de samme 
utfordringene og dette kan derfor være vanskelig. 
 
Handlingsplanen for 2013 for Ullensakerskolen skisserer konkrete tiltak for 
kompetanseutvikling  blant annet: 
 

o Seminarrekke for alle skolens rektorer og avdelingsledere. 
o Prosjekt læringstrykk. 
o Rektorskolen. 
o Økt innsikt om innholdet i Ullensakerskolen for kommunestyret. 
o Forum mer læring for alle. 
o Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning. 
o Lokal stipendordning. 
o Videreutdanning engelsk. 
o LUS: Alle skolene i Ullensaker bruker LeseUtviklingsSkjema som verktøy. 
o Etterutdanning regning. 
o Ny GIV6. 
o Klasseledelse. 

 
Hver skole har utarbeidet en egen årlig strategi med mål som utgår fra den overordnede 
strategien for Ullensakerskolen. De rapporterer på følgende områder: 
 

o Den gode leder. 
o Den gode lærer. 
o God elevvurdering. 
o Godt læringsmiljø. 
o Godt skole-hjemsamarbeid. 
 

Det utarbeides tilstandsrapport for skolene i Ullensaker kommune som også inngår som 
informasjon med tanke på hvilke områder man trenger kompetanse i. Fokus på 
kompetanseutvikling er tatt med i tilstandsrapporten som referer til årlig handlingsplan for 
Ullensakerskolen som inkluderer plan for kompetanseutvikling. Det er utarbeidet et detaljert 
årshjul for politiske og administrative prosesser i Ullensakerskolen som er behandlet i 
kommunestyret.  
 
I 2012 og 2013 har man innenfor barnevern hatt fokus på Kvello-metoden, dette har vært 
hovedsatsning i 2013 i tillegg til opplæring i familieråd. 
 

                                                      
6 Gjennomføring i videregående opplæring - er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i 
videregående opplæring. 



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

101

Den ene av de to helsestasjonene man har i Ullensaker fokuserer på å bli en ammekyndig 
helsestasjon, dette har vært fokus i tillegg til det vanlige. Den andre helsestasjonen har valgt 
å fokusere på depresjoner blant gravide og nybakte foreldre. Til dette arbeidet har man 
hentet inn kompetanse fra Asker og Bærum.  
 
Innenfor FABU har man sett behov for arbeid i grupper. Man har gått på forskjellige kurs for 
barn og ungdom med fokus på å starte med samtaler med den enkelte for så å gå over i 
grupper eks. Innspill fra politiet er også noe som kan gi grunnlag for kompetanseheving. 
 
Figur 118. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre nødvendig kompetanse? 

 
  
Når det gjelder spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre nødvendig 
kompetanse svarer flertallet ja, men noen svarer også delvis på dette spørsmålet. 
 
Figur 119. Er det iverksatt tiltak i din virksomhet for å sikre fremtidig kompetanse i 

virksomheten? 

 
 
På dette spørsmål er det flere som svarer delvis enn på forrige spørsmål, særlig i skolene. 

69%

31%

0% 0%

63%

38%

0% 0%

79%

21%

0% 0%

80%

20%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Delvis Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester

48% 48%

3% 1%

50%

38%

0%

13%

43%

57%

0% 0%

60%

40%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Delvis Nei Vet ikke

Alle kommuner

Barnehage

Skole

Andre tjenester



Faktabeskrivelse 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

102

 
Respondentene ble så spurt om hva slags tiltak det er mulig å iverksette i virksomheten 
dersom denne taper viktig kompetanse og personell.  
 
Blant svarene fremkommer blant annet følgende: 
 

• Rekruttering. 
• Etter- og videreutdanning. 
• Erfaringsdeling – intern opplæring. 
• Omplassering og intern veiledning. 
• Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, herunder karierestige. 
• Være øvingsskole – tiltrekke seg elever. 
• Vikarer. 

 

Figur 120. Er kompetansebehov klart definert når det lyses ut en stilling i din virksomhet? 

 
 
De fleste svarer ja på spørsmålet om kompetansebehov er klart definert når det lyses ut 
stillinger. Innenfor andre tjenester svarer 40 % delvis og i barnehager 13 % nei. 
 
Gjennom intervjuer er revisjonen blitt fortalt at kompetansebehov er veldig klart definert når 
en stilling i kommunen utlyses. 
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Figur 121. Er det stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i din virksomhet? 

 
 
Vi ser av figuren at de fleste svarer nei eller delvis på spørsmålet om det er 
stillingsbeskrivelser knyttet til samtlige stillinger i virksomheten. 
 
Kommunen har siden 1998 hatt et eget stillingsvurderingssystem. Dette ble revidert i 2012. I 
systemet er lønnsrammene for de enkelte stillingene og kompetansekrav definert.  
 
Figur 122. Mener du det finnes tid og ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende 

tiltak i din virksomhet? 

 
 
Det fremkommer av figuren at flertallet svarer nei på spørsmålet om det finnes tid og 
ressurser nok til å arbeide med kompetansehevende tiltak i virksomheten. 
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Figur 123. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: Ledelsen i kommunen legger til rette 

for bruk av kompetansehevende tiltak. 

 
 
89 % av respondentene svarer at de er delvis enig eller helt enig i at ledelsen i kommunen 
legger til rette for bruk av kompetansehevende tiltak. 
 
Respondentene har svart på spørsmål om hvordan man fra rådmannsnivå kan sikre 
kompetanse ute i virksomhetene i tråd med lovkrav og avtaleverk. Blant svarene 
fremkommer blant annet følgende: 

 
• Systematisk kompetansekartlegging og utvidet kartlegging av nye behov 

 
• Evaluere tiltak slik at en har trygghet for at tiltak som igangsettes er målrettede. 

 
• Desentralisere kompetanseheving mer innenfor ungdomsskoleområdene og unngå 

elevenes undervisningstid. 
 

• Sikre økonomi til å ansette folk med ønska kompetanse eller videreutdanning.  
 

• Ved å tilsette riktig kompetanse i forhold til administrativ organisering, 
fagkompetanse i forhold til feltet de skal lede, slik at de igjen har forståelse for hva 
som trengs av kvalifikasjoner og tilsetter den kompetansen som trengs. 
 

• Legge til rette for etter- og videreutdanning. 
 

• At rådmannen gir fullmakter til de som er ledere av de ulike enhetene til å 
gjennomføre nødvendige tiltak/ nødvendig kompetanseheving. 
 

• Lage gode intensivordninger som gjør det attraktivt å arbeide i kommunen. 
 

• Gode ordninger for studiepoenggivende videreutdanning ved å tilby 
permisjon/lønn/binding. 

 

• Besøke virksomhetene og se det gode arbeidet som gjøres - ta de ansatte med 
på hva som skal til for å jobbe i tråd med lovverk. 
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• At det kommuniseres definerer klare mål og satsingsområder, at midler 
øremerkes kompetanseheving, samt rapportering. 

• Bedre informasjon og opplæring. 

• De kan være mer involvert i forhold til ansettelser, det vil si tilby 
intervjuskolering osv. 

• Det må jevnlig være samlinger for ledere som presenterer endringer eller nye 
lovkrav. 

• Det må også være lett å finne informasjon og kunne orientere seg på 
intranettet. 

 

Figur 124. Har kommunen et lederutviklingsprogram? 

 
 
Vi ser av figuren at et flertall har svart at kommunen har et lederutviklingsprogram. 
 
Figur 125. Har du som leder deltatt i dette programmet? 
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Av de som har svart at kommunen har et lederutviklingsprogram har de aller fleste deltatt i 
dette. 
 
Figur 126. Har du som leder deltatt i kurs om rekruttering? 

 
 
Noen ledere har deltatt i kurs om rekruttering, de fleste har ikke det. 
 

4.5.1.3 Evaluering 

 
Figur 127. Er det rutine for jevnlig å evaluere kompetanseplanene i din virksomhet? 

 
 
Innenfor barnehager svarer 29 % nei på spørsmålet om at det er rutine for jevnlig å evaluere 
kompetanseplanene i virksomheten. For øvrige områder svarer alle lederne at det er rutine 
for jevnlig å evaluere kompetanseplanene. 
 
Revisjonen er gjennom intervju blitt fortalt at kompetanseanalysen for skolene evalueres ikke 
gjennom et eget dokument, men man evaluerer underveis.  Innenfor barnevern og helse er 
revisjonen blitt fortalt at man evaluerer gjennom halvårs- og helårsrapporteringen. En del av 
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tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen gikk ut på manglende evalueringer. Noen 
respondenter har i spørreundersøkelsen gitt utfyllende svar blant annet at planene kunne 
vært mer detaljerte og mangler strategi for evaluering. En respondent har svart at planen er 
for lite konkret og forpliktende. En annen har svart at planene ofte er litt overfladiske slik at 
de passer sammen med økonomien. Videre har en svart at det er lagt opp til evaluering, men 
at det ikke er gjennomført. Flere respondenter har svart at kompetanseplanene mangler 
evaluering. 
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5 Vurderinger 

Nedenfor følger våre vurderinger for hver enkelt kommune. 

5.1 Eidsvoll kommune 

Nedenfor følger våre vurderinger knyttet til Eidsvoll kommune sett opp mot våre 
problemstillinger og revisjonskriterier. 

5.1.1 Strategisk kompetansestyring 

Kapitlet følger samme inndeling som faktabeskrivelsen og er delt opp etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 

5.1.1.1 Planlegging 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen har utarbeidet plandokumenter vedrørende 
strategisk kompetanseutvikling. Selve den strategiske kompetanseplanen vurderes som 
forankret da den er vedtatt i administrasjonsutvalget. Videre skisserer planen forholdet til 
andre planer og strategier i kommunen som kommunens visjon, kommuneplan, 
handlingsplan, kommunens verdiplattform og etiske retningslinjer.  

Vår vurdering er også at kommunen har utarbeidet overordnede mål for kompetanse i 
Eidsvoll kommune. Planen viser en helhetlig tankegang ved å skissere hvordan planarbeidet 
foregår ved å vise sammenhengen mellom virksomhetsplanlegging og 
kompetanseplanlegging i et årshjul.  

Spørreundersøkelsen tyder derimot på at lederne i mindre grad kjenner til om man i 
kommunen har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. Spørreundersøkelsen viser at 
ingen av de spurte lederne for barnehagene i Eidsvoll kommune kjenner til om kommunen 
har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. Ellers kjenner omtrent halvparten av lederne 
innen skole og en fjerdedel av lederne innenfor de andre tjenestene til om kommunen har 
foretatt en overordnet kompetanseanalyse.  

Selv om Eidsvoll er den eneste av kommunene i undersøkelsen som har utarbeidet en 
overordnet plan for strategisk kompetanseutvikling, så svarer respondentene samlet omtrent 
på snittet for resultatet for alle kommunene på spørsmålet om man kjenner til om man i 
kommunen har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. Av de som har svart at de kjenner 
til kompetanseanalysen svarer over halvparten nei eller vet ikke på spørsmålet om de mener 
at kompetanseanalysen blir fulgt opp fra rådmannsnivået. Flertallet vet heller ikke om 
kompetanseanalysen oppleves som et nyttig verktøy, det er ingen som svarer ja på dette 
spørsmålet.  
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Svar fra intervju viser at årshjulet som planen foreskriver ikke er fulgt i 2013 og at 
tiltaksplanen heller ikke er oppdatert. I følge vedtaket skal den strategiske 
kompetanseplanen gjennomgås og oppdateres årlig og tiltaksplanen på overordnet nivå skal 
rulleres årlig. Revisjonen kan ikke se at dette er blitt gjennomført.  
 
Med bakgrunn i svar fra spørreundersøkelsen og intervju, samt at den strategiske 
kompetanseplanen ikke er oppdatert årlig slik intensjonen var, vurderer vi det slik at 
kommunen ikke enda har fått implementert en strategisk kompetanseutvikling i 
organisasjonen. 
  

5.1.1.1.1 Delkompetanseplaner 

Revisjonen vurderer det slik at man for virksomheten Oppvekst og Familiens hus har 
utarbeidet delkompetanseplaner. Begge planene inneholder kompetansemål og 
kompetanseutviklingstiltak, kartlegging og vurdering av kompetanse. Revisjonen vurderer 
det slik at forankringen av planene kunne vært bedre, i utgangspunktet skulle disse planene 
følge vedlagt den strategiske kompetanseplanen ved politisk behandling. Det har derimot 
ikke skjedd, da den strategiske kompetanseplanen ikke ble oppdatert etter planen og 
behandlet politisk i 2013. 
 
I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om det var utarbeidet egne 
kompetanseplaner for sin virksomhet. Ved to skoler ble det besvart at man ikke har 
utarbeidet kompetanseplaner for sin virksomhet. Revisjonen vurderer det slik at 
virksomheten Oppvekst har utarbeidet kompetanseplan for virksomheten, men at svar fra 
spørreundersøkelsen tyder på at det noe mer variert hvordan man har utarbeidet 
kompetanseplaner ute i den enkelte skole. Svarene på spørsmålet om kompetanseplanene 
omhandler alle elementene i kompetansestyringen som planlegging, gjennomføring og 
evaluering er heller ikke entydig, da mange svarer delvis 
 
Vi vurderer det også som variert hvor aktivt kompetanseplanene blir brukt og hvor nyttige 
de oppleves som. I barnehagene svarer 60 % av lederne nei på spørsmålet om 
kompetanseanalysen brukes aktivt i virksomheten, for skolene svarer halvparten nei eller 
delvis på dette spørsmålet. 40 % av lederne i barnehagene opplever heller ikke 
kompetanseplanene som nyttige verktøy i arbeidet med å møte kompetanseutfordringer. 
 

5.1.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Revisjonen vurderer det som positivt at man ved virksomheten Oppvekst i 2013 
gjennomførte en GAP-analyse i forbindelse med delkompetanseplanen. Dette er analyser 
som inneholder både hvilken kompetanse man har i dag og hvilken kompetanse man har 
behov for i fremtiden. Vi vurderer det slik at Familens hus også med fordel kan gjennomføre 
en oppdatert kompetanseanalyse. Spørreundersøkelsen tyder likevel på at man særlig i 
barnehagene ikke har gjennomført en behovsanalyse av hva virksomheten trenger av 
kompetanse. 
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Revisjonen vurderer at kommunen med fordel kan intensivere arbeidet med kartlegging av 
kommunens kompetansebehov, da omtrent halvparten av lederne har svart seg delvis uenig 
i påstanden om at det foretas tilfredsstillende kartlegging av kommunens kompetansebehov.  

Halvparten av lederne er også helt eller delvis uenig i at arbeidet med å utvikle og kartlegge 
kompetansen i kommunen er systematisk. Kun èn leder har sagt seg helt enig i denne 
påstanden. Sammenlignet med gjennomsnittet i undersøkelsen er det flere ledere som er 
uenig i denne påstanden i Eidsvoll, dette til tross for at kommunen er den eneste i 
undersøkelsen som har utarbeidet en strategisk kompetanseplan. Dette tyder også på at den 
strategiske kompetanseplanen ikke er implementert i organisasjonen. 

5.1.1.2 Gjennomføring 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling og 
at det er etablert en rekke læringsarenaer i kommunen. Samtidig er det slik at ressurser setter 
begrensninger på hvilke tiltak som kan gjennomføres eller ikke. Undersøkelsen viser at det 
er knapphet på tid og ressurser for å arbeide med kompetansehevende tiltak.  

Etter vår vurdering så skisserer delkompetanseplanene tiltak for det enkelte år og 
gjennomføringen av disse detaljert både for Oppvekst og Familiens hus. Svar i 
spørreundersøkelsen tyder også på at det er iverksatt tiltak i virksomhetene for å sikre 
nødvendig kompetanse, ingen har svart nei på dette spørsmålet. Samtidig har omtrent 
halvparten svart delvis på spørsmålet om det er iverksatt tiltak for å sikre fremtidig 
kompetanse i virksomheten.  

Revisjonen vurderer det slik at man ikke har et verktøy for overordnet kompetanseoversikt i 
kommunen. Kommunen kan med fordel arbeide med å sikre en overordnet oversikt over 
kompetansen i kommunen.  

For skolene vurderer vi det som positivt at man har oppvekstkonferanser som også 
involverer politikerne som skoleeiere. Bruken av tilstandsrapporten for skolene som et 
dokument for drøfting også for skoleeierne vurderes som et positivt tiltak. Vi vurderer det 
slik at man i enda større grad kan koble planer for kompetanseutvikling for ansatte i skolen 
opp mot tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten viser hvilke områder som skolene kan 
forbedre seg på og som derfor også kan være en god informasjonskilde til hvor man bør rette 
innsatsen når det gjelder kompetanseutvikling. Dette kan for eksempel gjøres ved at 
kommunens plan for kompetanseutvikling integreres i tilstandsrapporten slik det gjøres i 
Nannestad kommune. 

5.1.1.3 Evaluering 

Revisjonen kan ikke se at kommunen systematisk dokumenterer evaluering av 
kompetanseplanene. Evaluering er en del av årshjulet for kommunens overordnede 
strategiske kompetanseplan, men som vist til tidligere har ikke dette årshjulet blitt fulgt opp. 
Kommunens strategiske kompetanseplan er ikke revidert og oppdatert årlig slik intensjonen 
var.  
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Når det gjelder virksomheten Oppvekst er det i delkompetanseplanen skissert egen mal for 
evaluering, mens det for Familiens hus ikke er det. Etter revisjonens vurdering kan 
kommunen bli bedre på å dokumentere evaluering av planer og tiltak. Når det gjelder 
evaluering av kompetanseplanene svarer flesteparten av lederne ja på spørsmålet om det er 
rutine for jevnlig å evaluere kompetanseplanene. Unntaket fra dette er barnehagene, hvor 
under halvparten svarer at det er rutine for jevnlig å evaluere kompetanseplanene i 
virksomheten. Dette tyder på at man i barnehagene ikke har tilstrekkelige rutiner for å 
evaluere kompetanseplanene jevnlig. 
 
Revisjonen vurderer det slik at for skolene og andre tjenester rettet mot barn og ungdom er 
det rutiner for å evaluere kompetanseplanene og tiltakene, men at dette i mindre grad 
dokumenteres. I barnehagene tyder undersøkelsen på at man i mindre grad evaluerer 
tiltakene og kompetanseplanen. 
 

5.2 Gjerdrum kommune 

 
Nedenfor følger våre vurderinger knyttet til Gjerdrum kommune sett opp mot våre 
problemstillinger og revisjonskriterier. 
 

5.2.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Kapitlet følger samme inndeling som faktabeskrivelsen og er delt opp etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 
 

5.2.1.1 Planlegging 

Revisjonens vurderer det slik at kommunen ikke har en eksplisitt overordnet strategisk 
kompetanseplanlegging. Dette begrunner vi med at kommunen ikke har utarbeidet en egen 
overordnet kompetanseplan for kommunen, kommunen har heller ikke en lik praksis for 
utarbeidelse av kompetanseplaner ute i virksomhetene. Flertallet av lederne som har svart på 
spørreundersøkelsen gir også uttrykk for at man ikke kjenner til om man i kommunen har 
foretatt en overordnet kompetanseanalyse. I spørreundersøkelsen har også 82 % av lederne 
svart at de er helt eller delvis uenig i at kommunens arbeid med kompetanseutvikling er 
tilstrekkelig. 
 
Revisjonen vurderer det likevel slik at kommunen har et overordnet styringsverktøy, hvor 
også kompetanseutvikling er en del. Dette gjenspeiles i overordnede målkort hvor det er 
utarbeidet kompetansemål. Videre bekreftes dette gjennom at et fokusområde i målekortet er 
medarbeidere og at det innenfor dette området er utarbeidet indikatorer knyttet til 
suksessfaktor om å beholde, utvikle og rekruttere nødvendig kompetanse. 
 

5.2.1.1.1 Delkompetanseplaner 

Revisjonen vurderer det slik at man i varierende grad har utarbeidet helhetlige 
kompetanseplaner ute ved virksomhetene. Kompetanseplanen for skolene mangler 
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målsetninger og omhandler ikke evaluering. Vi vurderer det slik at kompetanseplanen i 
hovedsak er en oppsummering av tiltak man har iverksatt og at denne først og fremst er 
utarbeidet for å kunne søke om midler fra fylkesmannen. Det samme kan sies om 
kompetanseplanen for barnehager som heller ikke inneholder målsetninger og ikke 
omhandler evaluering.  
 
Revisjonen vurderer det også slik at man ikke kan dokumentere å ha utarbeidet 
kompetanseplaner ved barnevernet tilbake i tid. For eksempel slås det fast i Deloitte sin 
gjennomgang av barnevernstjenesten i 2013 at det ikke er utarbeidet en egen plan for 
kompetanseutvikling i barnevernstjenesten. Revisjonen har fått oversendt et dokument 
betegnet som Kompetanseplan – Barnevern 2013/2014, denne skisserer kompetansemål, men 
ikke evaluering. 
 
For helsestasjonen har vi mottatt to dokumenter med tittelen kompetanseplan. Disse 
inneholder ikke konkrete kompetansemål. For PP-tjenesten har kommunen ikke 
dokumentert kompetanseplan.  
 
Flere ledere har også i spørreundersøkelsen svart at det ikke er utarbeidet egne 
kompetanseplaner for virksomheten.  
 
Revisjonens vurdering er derfor at kommunens arbeid med å utarbeide kompetanseplaner i 
virksomhetene er mangelfull og at man således ikke oppfyller de krav som blant annet følger 
av hovedtariffavtalen. 
 

5.2.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen med fordel kan systematisere kartleggingen av 
kompetansen i kommunen. 63 % av lederne svarer også i spørreundersøkelsen at de er uenig 
i påstanden om at arbeidet med å utvikle og kartlegge kompetansen i kommunen er 
systematisk. 
 
Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at det i mindre grad gjennomføres behovsanalyse av 
hva virksomheten trenger av kompetanse i kompetanseplanene. Flesteparten av lederne 
svarer nei på spørsmålet om det er gjennomført. Flere enn gjennomsnittet av kommunene i 
undersøkelsen svarer også delvis på spørsmålet om man i sin virksomhet har kartlagt de 
ansattes kompetanse. 54 % av de spurte lederne svarer også at de er uenig i at det foretas 
tilfredsstillende kartlegging av kommunens kompetansebehov og at de er uenig i at 
kompetansekartlegging i kommunen foretas jevnlig.  
 
Data fra undersøkelsen tyder derfor på at kommunen ikke gjennomfører en tilstrekkelig 
kompetansekartlegging. Det er derfor revisjonens vurdering at kommunen ikke 
gjennomfører en tilstrekkelig kompetansekartlegging og at man med fordel kan utvikle et 
felles system for kompetansekartlegging i kommunen.  
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5.2.1.2 Gjennomføring 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling og 
at det er etablert ulike læringsarenaer i kommunen, særlig innenfor skolesektoren. Samtidig 
er det slik at ressurser setter begrensninger på hvilke tiltak som kan gjennomføres eller ikke. 
Undersøkelsen viser at det er knapphet på tid og ressurser for å arbeide med 
kompetansehevende tiltak.  
 
Etter vår vurdering så skisserer kompetanseplanene tiltak for det enkelte år, men den 
konkrete gjennomføringen av disse kunne vært beskrevet mer detaljert. Svar i 
spørreundersøkelsen tyder også på at det er iverksatt tiltak i virksomhetene for å sikre 
nødvendig kompetanse, men det er flere som har svart delvis på dette spørsmålet enn 
gjennomsnittet for kommunene, da særlig innenfor skolene. Flertallet har svart delvis på 
spørsmålet om det er iverksatt tiltak for å sikre fremtidig kompetanse i virksomheten.  
 
Revisjonen vurderer det slik at man ikke har et verktøy for overordnet kompetanseoversikt i 
kommunen. Kommunen kan med fordel arbeide med å sikre en overordnet oversikt over 
kompetansen i kommunen.  
 
Kommunen utarbeider jevnlig tilstandsrapporter over grunnskolen som er til behandling i 
kommunestyret. Tilstandsrapporten er ikke vist til i kompetanseplanen for skolene, som for 
øvrig bare ble satt opp som en referatsak i kommunestyret. Tilstandsrapporten viser hvilke 
områder som skolene kan forbedre seg på og som derfor også kan være en god 
informasjonskilde til hvor man bør rette innsatsen når det gjelder kompetanseutvikling. 
Dette kan for eksempel gjøres ved at kommunens plan for lærernes kompetanseutvikling 
integreres i tilstandsrapporten slik det gjøres i Nannestad kommune. Kommunen kan med 
fordel øke fokuset på skoleeierrollen også når det gjelder kompetanseheving i skolen. 
 

5.2.1.3 Evaluering 

Vår vurdering er at kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av 
kompetanseplanene eller kompetansetiltak som sådan. Kommunen har ikke utarbeidet en 
overordnet strategisk kompetanseplan hvor man har tatt med evaluering som et punkt. 
Evaluering er heller ikke tatt med i kompetanseplanene for skole og barnehager og 
varierende grad i andre tjenester.  
 
Svar fra spørreundersøkelsen tyder likevel på at det jevnlig er rutine for å evaluere 
kompetanseplanene i de virksomheter som har kompetanseplaner, med unntak av 
barnehagene hvor halvparten av lederne har svart nei på spørsmålet om det er rutine for 
jevnlig å evaluere kompetanseplanene. 
 
Revisjonen vurderer det derfor slik at for skolene og andre tjenester rettet mot barn og 
ungdom er det rutiner for å evaluere kompetanseplanene og tiltakene, men at dette ikke 
dokumenteres og ikke er systematisk. I barnehagene tyder undersøkelsen på at man i mindre 
grad evaluerer tiltakene og kompetanseplanen. 
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5.3 Hurdal kommune 

 
Nedenfor følger våre vurderinger knyttet til Hurdal kommune sett opp mot våre 
problemstillinger og revisjonskriterier. 
 

5.3.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Kapitlet følger samme inndeling som faktabeskrivelsen og er delt opp etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 
 

5.3.1.1 Planlegging 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen ikke dokumenterer en systematisk overordnet 
planlegging rundt kompetanseutviklingen. Kommunen har ikke en overordnet strategisk 
kompetanseanalyse som er i bruk. Det er også ulik praksis i virksomhetene vedrørende 
kompetanseplanleggingen.  
 
Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen arbeider med å gjøre arbeidet i 
virksomhetene mer forankret i overordnet planverk i kommunen, en forutsetning er da at 
kommunen har et overordnet planverk som aktivt er i bruk. Når det gjelder 
kompetanseutviklingsplanen for Hurdal kommune var ikke det tilfelle da vi gjorde våre 
undersøkelser. Flertallet av lederne som har svart på spørreundersøkelsen gir også uttrykk 
for at man ikke kjenner til om man i kommunen har foretatt en overordnet 
kompetanseanalyse.  
 

5.3.1.1.1 Delkompetanseplaner 

Revisjonen vurderer det slik at innenfor sektoren oppvekst og kultur utarbeides det 
kompetanseplaner kun i forbindelse med søknad om midler.  Det er ikke utarbeidet en 
kompetanseplan for sektoren oppvekst og kultur. Revisjonen vurderer det derfor slik at man 
ikke oppfyller kravene om å utarbeide kompetanseplan. I spørreundersøkelsen fremkommer 
det også at det ikke er utarbeidet kompetansemål for skolen. Revisjonen anser arbeidet som 
pågår i kommunen vedrørende skolemeldingen som positivt og ser at det i den forbindelse 
blir utarbeidet konkrete mål for Hurdalskolen og dette vil være en god anledning til å også 
få med kompetansemål. 
 
For barnevernet kan vi heller ikke se at det er utarbeidet en kompetanseplan, foruten søknad 
om kompetansemidler. Revisjonen vurderer det derfor slik at man ikke for denne 
virksomheten oppfyller kravene om å utarbeide kompetanseplan. 
 
For sektoren helse og omsorg vurderer revisjonen det slik at det er utarbeidet en overordnet 
strategisk kompetanseplan som inneholder mål, kompetansekrav og oversikt over formell og 
uformell kompetanse i sektoren. Det fremkommer riktignok av svar i spørreundersøkelsen at 
det ikke er utarbeidet egen kompetanseplan for virksomheten kommunale tjenester, som 
helsestasjonen er en del av, utenom den overordnede strategiske kompetanseplanen for 
helse- og omsorg.  
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Revisjonen vurderer det som positivt at man har satt i gang et arbeid med utarbeidelse av 
strategisk kompetanseplan innenfor helse- og omsorg og vurderer det slik at man med fordel 
kan utarbeide en strategisk kompetanseplan for hele kommunen, for deretter og utarbeide 
delkompetanseplaner for de ulike sektorene. Dette for å sikre en mer helhetlig tilnærming til 
kompetanseutviklingen og at arbeidet i virksomheten i større grad er forankret i overordnet 
planverk i kommunen som synes å være et mål fra administrasjonen sin side.  
 
Slik situasjonen var da vi gjorde våre undersøkelser er vår vurdering at kommunens arbeid 
med å utarbeide kompetanseplaner i virksomhetene rettet mot barn og unge er mangelfull 
og at man ikke oppfyller de krav som er stilt til tjenesten. I spørreundersøkelsen svarte 4 av 6 
ledere at det ikke var utarbeidet egne kompetanseplaner for sin virksomhet. 
 

5.3.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen ikke kan dokumentere å ha gjennomført noen 
kompetansekartlegging siden 2009, med unntak av sektoren Helse og omsorg som har gjort 
en kartlegging av formell og uformell kompetanse. Likevel gjennomføres det kartlegging 
gjennom medarbeidersamtaler og det er også utført en medarbeiderundersøkelse i 2013, men 
denne kartlegger ikke kompetanse på individuelt nivå. 
 
Revisjonen vurderer det slik at kommunen med fordel kan systematisere kartleggingen av 
kompetansen i kommunen. På spørsmål om man i den enkelte leders virksomhet har kartlagt 
de ansattes kompetanse har 5 av 6 ledere svart delvis. Videre har halvparten av lederne også 
i undersøkelsen svart at de er delvis uenig i at kommunens arbeid ned kompetanseutvikling 
er tilstrekkelig. Flertallet av lederne hadde heller ingen formening om arbeidet med å utvikle 
og kartlegge kompetansen i kommunen er systematisk eller om kompetansekartlegging i 
kommunen foretas jevnlig. Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at det ikke gjennomføres 
behovsanalyse av hva virksomheten trenger av kompetanse i kompetanseplaner.  
 
Med bakgrunn i data fra undersøkelsen er det derfor revisjonens vurdering at kommunen 
ikke gjennomfører en tilstrekkelig kompetansekartlegging og at man med fordel kan utvikle 
et felles system for kompetansekartlegging i kommunen. 
 

5.3.1.3 Gjennomføring 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, 
men at dette ikke er systematisk i den forstand at opplæring følger av overordnet 
planlegging. For eksempel fremkommer det av intervju at det innenfor sektoren oppvekt og 
kultur er behov for sterkere systematisering når det gjelder den strategiske styringen av 
kompetansearbeidet og at kompetansearbeidet har vært preget av å være mer midlertidig, 
enn langsiktig planlegging. Revisjonen vurderer det derfor slik at kommunen med fordel 
kan systematisere arbeide med kompetanseutviklingen på en bedre måte.  
 
Revisjonen anser at det er etablert læringsarenaer i kommunen. Samtidig er det slik at 
ressurser setter begrensninger på hvilke tiltak som kan gjennomføres eller ikke. 
Undersøkelsen viser at det er knapphet på tid og ressurser for å arbeide med 
kompetansehevende tiltak. Vi ser av undersøkelsen at lederne innenfor skole og barnehage 
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har svart delvis på spørsmålet om det er iverksatt tiltak i virksomheten for å sikre nødvendig 
kompetanse. For gjennomsnittet av kommunene har flertallet svart ja på dette spørsmålet. 
Samtidig svarer lederne at ledelsen legger til rette for bruk av kompetansehevende tiltak. 
 
Revisjonen vurderer det slik at man ikke har et verktøy for å skaffe seg overordnet 
kompetanseoversikt i kommunen. Kommunen kan med fordel arbeide med å sikre en 
overordnet oversikt over kompetansen i kommunen. 
 
For skolene vurderer vi det som positivt at man i kommunen har satt i gang et arbeid med å 
utarbeide en skolemelding og øke fokuset på skoleeierrollen. Bruken av tilstandsrapporten 
for skolen som et drøftingsdokument også for skoleeierne vurderes som et positivt tiltak og 
vi vurderer det slik at man kan koble utarbeidelse av plan for kompetanseutvikling opp mot 
tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten viser hvilke områder som skolen kan forbedre seg på 
og kan derfor også være en god informasjonskilde til hvor man bør rette innsatsen når det 
gjelder kompetanseutvikling. Dette kan for eksempel gjøres ved at kommunens plan for 
lærernes kompetanseutvikling integreres i tilstandsrapporten slik det gjøres i Nannestad 
kommune. Kommunen kan med fordel øke fokuset på skoleeierrollen også når det gjelder 
kompetanseheving i skolen. 
 

5.3.1.4 Evaluering 

Revisjonens vurdering er at kommunen ikke systematisk evaluerer planer for 
kompetanseutvikling og tiltak. Kommunen har i mindre grad utarbeidet kompetanseplaner 
og således har man heller ikke hatt et system for å evaluere. For de som har svart at de har 
hatt kompetanseplaner, er svarene at man ikke vet om det finnes rutiner for jevnlig å 
evaluere kompetanseplanene.    
 

5.4 Nannestad kommune 

 
Nedenfor følger våre vurderinger knyttet til Nannestad kommune. 
 

5.4.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Kapitlet følger samme inndeling som vurderingene og er delt opp etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 
 

5.4.1.1 Planlegging 

Vår vurdering er at man ikke har utarbeidet en overordnet strategi i kommunen for 
kompetanseutvikling. Data fra intervju viser at oversikt over kommunens kompetanse finnes 
på virksomhetsnivå og at kommunen ikke har et fullstendig system for kommunen som 
helhet. De aller fleste lederne har også i spørreundersøkelsen svart nei på spørsmålet om 
man kjenner til om man i kommunen har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. 
Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har satt i gang et arbeid med å utarbeide 
en overordnet kompetanseplan. 



Vurderinger 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

117

 
Revisjonen vurderer det likevel slik at kommunen har et overordnet styringsverktøy, hvor 
også kompetanseutvikling er en del. Den overordnede planleggingen i kommunen utgår fra 
målsetninger i kommuneplanen som gjenspeiles i kommunens årlige økonomiplan med 
målkort som igjen gjenspeiles i de enkelte virksomhetenes virksomhetsplaner.  
 
På spørsmål om kommunens arbeid med kompetanseutvikling er tilstrekkelig svarer 
halvparten av lederne at de er enig i dette, 60 % er også enig i at arbeidet med 
kompetanseutviklingen er hensiktsmessig organisert i kommunen. Data fra 
spørreundersøkelsen tyder derfor på at selv om man ikke har utarbeidet en overordnet 
kompetanseanalyse i kommunen så gir mange ledere positive tilbakemeldinger på arbeidet 
med kompetanseutvikling i kommunen. 
 

5.4.1.1.1 Delkompetanseplaner 

Revisjonen vurderer det slik at man i varierende grad har utarbeidet helhetlige 
kompetanseplaner ute i virksomhetene.  
 
Innenfor skolene er det utarbeidet en svært detaljert handlingsplan og strategiplan for mer 
og bedre læring for Nannestad kommune. Det er utarbeidet kompetansemål og konkrete 
tiltak for å oppnå ønsket kompetanse. Kompetanseutvikling er en del av dette arbeidet. 
Handlingsplanen skal også rulleres årlig med politisk behandling. Samtidig svarer 60 % av 
rektorene at det for sin virksomhet ikke er utarbeidet egne kompetanseplaner. Data fra 
intervju viser at egne tiltak for kompetanseutvikling ved skolene vil være en del av skolen 
virksomhetsplan og ikke nødvendigvis som en egen kompetanseplan i skolen. Det skal også 
sies at arbeidet med strategiplan for mer og bedre læring for Nannestad kommune med 
påfølgende handlingsplan var nytt fra 2013. For barnehagene svarer alle lederne at det er 
utarbeidet kompetanseplan for sin virksomhet og at det er utarbeidet kompetansemål. 
 
For Støttetjenester for barn og unge utarbeides det ikke en felles kompetanseplan, og flere 
har svart at det ikke er utarbeidet kompetansemål for sin virksomhet innenfor støttetjenester 
for barn og unge. Noen har også svart nei på spørsmålet om det er utarbeidet 
kompetanseplaner. Revisjonen har fått tilsendt noen dokumenter fra Støttetjenester for barn 
og unge, men disse fremstår ikke som helhetlige kompetanseplaner. 
 

5.4.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen mangler en overordnet oversikt over 
kompetansen i kommunen, da denne oversikten først og fremst ivaretas på virksomhetsnivå. 
Revisjonen vurderer det arbeidet som vil gjennomføres i 2014 om å skaffe en overordne 
oversikt som positivt. Revisjonen vurderer det slik at kommunen med fordel kan 
systematisere kartleggingen av kompetansen i kommunen. Når det gjelder spørsmålet om 
lederne er enig i at arbeidet med å utvikle og kartlegge kompetansen i kommunen er 
systematisk har lederne noe delte meninger, halvparten er enig i at arbeidet er systematisk, 
30 % er uenig og 20 % har ingen formening.   
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Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at det varierer om det gjennomføres behovsanalyse av 
hva virksomheten trenger av kompetanse i kompetanseplanene. Innenfor barnehagene 
svarer alle lederne ja på spørsmålet, i skolene svarer halvparten nei, mens alle i 
Støttetjenester for barn og unge svarer nei på spørsmålet om det er gjennomført 
behovsanalyse av hva virksomheten trenger av kompetanse. Det er derfor positivt at 
kommunen gjennom 2014 vil arbeide med en behovsanalyse av kompetanse ute i 
virksomhetene. 
 

5.4.1.2 Gjennomføring 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling og 
at det er etablert ulike læringsarenaer i kommunen. Samtidig er det slik at ressurser setter 
begrensninger på hvilke tiltak som kan gjennomføres. Undersøkelsen viser at det er 
knapphet på tid og ressurser for å arbeide med kompetansehevende tiltak. Svar i 
spørreundersøkelsen tyder også på at det er iverksatt tiltak i virksomhetene for å sikre 
nødvendig kompetanse.  
 
Hvordan kompetansetiltak gjennomføres er i varierende grad dokumentert i virksomhetene. 
Handlingsprogrammet for skolene skisserer dette mer konkret, enn hva man gjør i andre 
virksomheter. Revisjonen vurderer det slik at handlingsplanen som er utarbeidet for skolene 
kan være et eksempel på hvordan man kan gjøre det også i andre virksomheter i kommunen. 
 
Kommunen har utarbeidet tilstandsrapport for skolene som er vært til behandling i 
kommunestyret. Denne er sett i sammenheng med kompetanseplanen for skolene. 
Revisjonen vurderer det som svært positivt hvordan tilstandsrapporten benyttes i 
sammenheng med hva man behøver av kompetanse blant de ansatte i skolen. 
 
5.4.1.3 Evaluering 

Revisjonens vurdering er at kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av planer 
for kompetanseutvikling og tiltak. For enkelte virksomheter har man i mindre grad 
utarbeidet kompetanseplaner og således har man heller ikke hatt et system å evaluere.  
 
For de som har svart at de har hatt kompetanseplaner har halvparten av lederne ved skolene 
svart nei på spørsmålet om det er rutine for jevnlig å evaluere kompetanseplanene i 
virksomhetene, ellers svarer lederne ja på spørsmålet. Selv om vi vurderer det slik at man i 
mindre grad dokumenterer evaluering av planer betyr ikke det at evalueringer ikke finner 
sted, både svar fra spørreundersøkelsen og intervju tyder på at man evaluerer underveis, 
men at dette ikke nødvendigvis dokumenteres og inngår i et overordnet system for 
kompetanseutvikling. 
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5.5 Ullensaker kommune 

 
Nedenfor følger våre vurderinger knyttet til Ullensaker kommune sett opp mot våre 
problemstillinger og revisjonskriterier. 
 

5.5.1 Strategisk kompetansestyring 

 
Kapitlet følger samme inndeling som faktabeskrivelsen og er delt opp etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 
 

5.5.1.1 Planlegging 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen har utarbeidet plandokumenter vedrørende 
kompetanseutvikling og har innarbeidede rutiner for dette arbeidet. Kommunen har rutine i 
å årlig utarbeide en opplærings- og kompetanseplan og utarbeide en årlig rapport om 
gjennomførte tiltak som legges frem for administrasjonsutvalget. Vi vurderer det slik at det 
er en sammenheng mellom disse planene som utarbeides som en del av den årlige budsjett- 
og økonomiplanprosessen i Ullensaker kommune og virksomhetsplanene som inneholder 
aktiviteter og kompetansehevende tiltak som er planlagt for enheten.  
 
Samtidig svarer de aller fleste lederne i spørreundersøkelsen at de ikke kjenner til om man i 
kommunen har foretatt en overordnet kompetanseanalyse. Revisjonen har heller ikke blitt 
tildelt dokumenter som viser en overordnet kompetanseanalyse. Revisjonen vurderer det 
slik at kommunen med fordel kan vurdere å videreutvikle dagens system for opplærings- og 
kompetanseplan på overordnet nivå til en mer helhetlig plan for strategisk 
kompetanseutvikling, hvor man samtidig kan ta meg seg målsetninger og tiltak som er 
beskrevet i personalhåndboken.  
 
I henhold til KS-rapport om strategisk kompetansestyring er det et uutnyttet potensial i 
kommunene for strategisk kompetansestyring. De kommunene som driver med strategisk 
kompetansestyring arbeider også mer systematisk med kompetanse og scorer høyt på 
innovasjon. Etter revisjonens vurdering er det, med bakgrunn i det arbeidet som allerede 
gjøres i Ullensaker kommune i dag, potensiale for å utvikle kompetanseutviklingen mer 
strategisk i tråd med KS-rapport om strategisk kompetansestyring. 
 

5.5.1.1.1 Delkompetanseplaner 

Revisjonen vurderer det slik at man for virksomhetene rettet mot barn og unge har 
utarbeidet kompetanseplaner for den enkelte virksomhet. Planene inneholder både 
kompetansemål og tiltak for kompetanseutvikling. Det er riktignok enkelte ledere innenfor 
barnehagene som i spørreundersøkelsen som har svart nei på spørsmål om det er utarbeidet 
kompetansemål, og det er også noen ledere som svarer at det ikke er utarbeidet egne 
kompetanseplaner for sin virksomhet. For enkelte virksomheter kan det synes som at man 
ikke fullt ut har implementer klare rutiner for kompetanseplaner.  
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De aller fleste svarer at virksomheten i stor grad har kompetanse til å møte dagens krav. Når 
det gjelder spørsmålet om kompetanse til å møte fremtidens krav svarer omtrent halvparten 
noen grad. Revisjonen vurderer det som problematisk at man over tid har hatt problemer 
med stabiliteten på arbeidsstokken innenfor barnevernet. Samtidig ser vi det slik at man har 
iverksatt gode tiltak for å forsøke å bøte på dette problemet.  
 
Revisjonen vurderer at kompetanseplanene kunne vært brukt mer aktivt i virksomhetene. Et 
flertall av lederne har svart delvis på spørsmålet om kompetanseplanene blir brukt aktivt i 
virksomheten, særlig gjelder dette skolene. Dette kan ha en sammenheng med at et flertall av 
lederne i skolene har svart delvis på spørsmålet om kompetanseplanene oppleves som 
nyttige verktøy i virksomhetens arbeid med å møte kompetanseutfordringer. Det er flere 
som svarer delvis, i motsetning til ja, på dette spørsmålet i Ullensaker enn gjennomsnittet av 
alle kommunene. 
 

5.5.1.1.2 Kartlegging av kompetanse 

Kommunen har utarbeidet en oversikt over hva slags kompetanse som kreves for de enkelte 
stillingene i stillingsvurderingssystemet, men revisjonen kan ikke se at man har et 
overordnet kompetansestyringsverktøy som viser den faktiske kompetansen man har i 
kommunen. Svar på spørreundersøkelser tyder på at man kartlegger de ansattes kompetanse 
i virksomhetene. Flertallet av lederne er også enig i at det foretas tilfredsstillende kartlegging 
av kommunens kompetansebehov. 
 
Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at det er variasjon mellom virksomhetene når det 
gjelder om det gjennomføres behovsanalyse av hva virksomheten trenger av kompetanse i 
kompetanseplanene. Flesteparten av lederne svarer ja på spørsmålet om det er gjennomført i 
skoler og barnehagene, mens flertallet for lederne innenfor FABU svarer nei på dette 
spørsmålet.  
 
Flere av lederne (37 %) har ingen formening om arbeidet med å utvikle og kartlegge 
kompetansen i kommunen er systematisk, men svært få har svart seg uenig i påstanden. Det 
er også et flertall som mener at kompetansekartleggingen i kommunen foretas jevnlig. 
 
Revisjonen vurderer det slik at svar i undersøkelsen tyder på at man i kommunen jevnlig 
kartlegger kompetansen, men at man har et forbedringspotensial når det gjelder 
dokumentering av overordnet kartlegging av kompetanse og behovsanalyse av hva man 
trenger av kompetanse i alle virksomhetene. 
 

5.5.1.2 Gjennomføring 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling og 
at det er etablert en rekke læringsarenaer i kommunen. Samtidig er det slik at ressurser setter 
begrensninger på hvilke tiltak som kan gjennomføres eller ikke. Undersøkelsen viser at det 
er knapphet på tid og ressurser for å arbeide med kompetansehevende tiltak. Etter vår 
vurdering så skisserer delkompetanseplanene tiltak for det enkelte år og gjennomføringen av 
disse.  
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Revisjonen vurderer det også som positivt at man har utarbeidet strategi for læringsutbytte i 
Ullensaker kommunen og har knyttet dette opp mot kompetanseutvikling. Revisjonen 
vurderer det som positivt at man benytter tilstandsrapporten for Ullensakerskolene i 
strategien og i planer ved den enkelte skole. 

5.5.1.3 Evaluering 

Revisjonens vurdering er at kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av planer 
for kompetanseutvikling og tiltak. Samtidig er det positivt at man årlig rapporterer på 
gjennomførte tiltak i henhold til opplærings- og kompetanseplan.  

På spørsmål om kompetanseplanene omhandler alle elementer i kompetansestyring som 
planlegging, gjennomføring og evaluering har flertallet svart delvis. En del av 
tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen gikk ut på manglende evalueringer. Noen 
respondenter har i spørreundersøkelsen gitt utfyllende svar, blant annet planene kunne vært 
mer detaljerte og mangler strategi for evaluering.  

Selv om vi vurderer det slik at man i mindre grad dokumenterer evaluering av planer og 
tiltak, betyr ikke det at evalueringer ikke finner sted, både svar fra spørreundersøkelsen og 
intervju tyder på at man evaluerer underveis, men at dette ikke nødvendigvis dokumenteres 
og inngår i et overordnet system for kompetanseutvikling. 
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6 Konklusjon 

 
I dette kapitlet følger prosjektets konklusjoner. 
 
Problemstilling 1 er følgende: 
 

• Hva slags planlegging, gjennomføring og evaluering har kommunen for å sikre virksomheten 

og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse? 

 

Problemstilling 2 er følgende:  
 

• Er kommunens tiltak knyttet til kompetanseutviklingen, innenfor virksomheter rettet mot 

barn og unge, i samsvar med lovkrav og avtaleverk? 

 
Problemstilling 1 er først og fremst en beskrivende problemstilling som besvares gjennom 
faktabeskrivelsen i rapporten. Samtidig danner fakta utledet fra denne problemstillingen 
grunnlaget for å kunne besvare problemstilling 2. Konklusjonen følger derfor samme 
inndeling som fakta- og vurderingskapitlet. Konklusjonen deles derfor også inn etter de tre 
fasene i kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 
 

6.1 Eidsvoll kommune 

 
Nedenfor følger konklusjonene for Eidsvoll kommune, inndelt etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 
 

6.1.1 Planlegging 

Kommunen har fulgt anbefalinger fra KS om å utarbeide en strategisk kompetanseplan for 
kommunen.  Denne inneholder kompetansemål og kompetansetiltak. Samtidig viser det seg 
at lederne i mindre grad kjenner til om man i kommunen har foretatt en overordnet 
kompetanseanalyse. Årshjulet som er utarbeidet i forbindelse med den strategiske 
kompetanseplanen er ikke fulgt. Den strategiske kompetanseplanen er ikke gjennomgått og 
oppdatert i 2013 og tiltaksplanen på overordnet nivå er ikke rullert årlig. Med bakgrunn i 
svar fra spørreundersøkelsen og intervju, samt at den strategiske kompetanseplanen ikke er 
oppdatert årlig slik intensjonen var, er vår konklusjon at kommunen ikke enda har fått 
implementert en overordnet strategisk kompetanseplanlegging. 
 
I virksomhetene rettet mot barn og unge er det utarbeidet kompetanseplaner på 
virksomhetsnivå. For de enkelte skolene er det riktignok noen rektorer som svarer at det ikke 
er utarbeidet kompetanseplaner for sine virksomheter. Revisjonens konklusjon er derfor at 
planleggingen varierer mellom skolene. 
 
Revisjonens konklusjon er at man i virksomhetene kan dokumentere å ha gjennomført 
kompetansekartlegging i form av GAP-analyse. Familiens hus har riktignok ikke 
gjennomført dette i 2013. Samtidig tyder spørreundersøkelsen på at man særlig i 
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barnehagene ikke har gjennomført en behovsanalyse av hva virksomheten trenger av 
kompetanse. Revisjonens konklusjon er at kommunen med fordel kan intensivere arbeidet 
med kartlegging av kommunens kompetansebehov. 

6.1.2 Gjennomføring 

Revisjonen kan ikke se at man har et verktøy for overordnet kompetanseoversikt i 
kommunen. Samtidig er det vår konklusjon at kommunen gjennomfører tiltak for 
kompetanseutvikling og at det er etablert en rekke læringsarenaer, selv om undersøkelsen 
viser at det er knapphet på tid og ressurser for å arbeide med kompetansehevende tiltak. Når 
det gjelder kompetanseplaner innenfor skolene er det vår konklusjon at man i større grad 
kan koble plan for kompetanseutvikling ved den enkelte skole opp mot tilstandsrapporten 
for grunnskolen. 

6.1.3 Evaluering

Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av 
kompetanseplanene og kompetansetiltak. Det synes å være rutiner for å evaluere 
kompetanseplanene og tiltakene innenfor skolene og andre tjenester rettet mot barn og 
ungdom, men at dette i mindre grad dokumenteres. I barnehagene tyder undersøkelsen på 
at man i mindre grad evaluerer tiltakene og kompetanseplanen. 

6.2 Gjerdrum kommune 

Nedenfor følger konklusjonene for Gjerdrum kommune, inndelt etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 

6.2.1 Planlegging 

Kommunen har ikke et overordnet system for kompetanseutvikling, i form at en strategisk 
kompetanseplan eller kartleggingsverktøy. Vår konklusjon er derfor at kommunen ikke har 
en eksplisitt overordnet strategisk kompetanseplanlegging. Vår konklusjon er likevel at 
kommunen har et overordnet styringsverktøy, hvor også kompetanseutvikling er en del. 
Dette gjenspeiles i overordnede målkort hvor det er utarbeidet kompetansemål. 

Videre er vår konklusjon at kommunen i varierende grad har utarbeidet helhetlige 
kompetanseplaner ute ved virksomhetene. Flere kompetanseplaner mangler mål og 
evalueringer. For PP-tjenesten er det ikke utarbeidet kompetanseplan.  

Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke gjennomfører en tilstrekkelig 
kompetansekartlegging og at man med fordel kan utvikle et felles system for 
kompetansekartlegging i kommunen.  
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6.2.2 Gjennomføring 

Generelt så skisserer kompetanseplanene tiltak for det enkelte år, men den konkrete 
gjennomføringen av disse kunne vært beskrevet mer detaljert. Vår konklusjon er også at man 
ikke har et verktøy for overordnet kompetanseoversikt i kommunen og at kommunen med 
fordel kan arbeide med å sikre en overordnet oversikt over kompetansen i kommunen.  

Samtidig er det vår konklusjon at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling 
og at det er etablert en rekke læringsarenaer, selv om undersøkelsen viser at det er knapphet 
på tid og ressurser for å arbeide med kompetansehevende tiltak. 

Kommunen har utarbeidet en tilstandsrapport for grunnskolen som er vært til behandling i 
kommunestyret. Vi mener at kommunen kan se tilstandsrapporten i sammenheng med 
kompetanseplanen for ansatte i skolene. Tilstandsrapporten viser hvilke områder som 
skolene kan forbedre seg på og kan derfor også være en god informasjonskilde til hvor man 
bør rette innsatsen når det gjelder kompetanseutvikling. Kommunen kan med fordel øke 
fokuset på skoleeierrollen også når det gjelder kompetanseheving i skolen. 

6.2.3 Evaluering 

Revisjonens konklusjon er at det synes for skolene og andre tjenester rettet mot barn og 
ungdom å være rutiner for å evaluere kompetanseplanene og tiltakene, men at dette ikke 
dokumenteres og ikke er systematisk. I barnehagene tyder undersøkelsen på at man i mindre 
grad evaluerer tiltakene og kompetanseplanen. Kommunen har ikke utarbeidet en 
overordnet strategisk kompetanseplan hvor man har tatt med evaluering som et punkt. 
Evaluering er heller ikke tatt med i kompetanseplanene for skole og barnehager og 
varierende grad i andre tjenester. 

6.3 Hurdal kommune 

Nedenfor følger konklusjonene for Hurdal kommune, inndelt etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 

6.3.1 Planlegging 

Kommunen har ikke en overordnet strategisk kompetanseanalyse som er i bruk. Det er også 
ulik praksis i virksomhetene vedrørende kompetanseplanleggingen. Revisjonen vurderer det 
slik at kommunen ikke dokumenterer en systematisk overordnet planlegging rundt 
kompetanseutviklingen. Revisjonen kan heller ikke se at det utarbeides kompetanseplaner 
ved alle virksomhetene eller at de kompetanseplanene som er utarbeidet er helhetlige. 

Vår konklusjon er således at kommunens arbeid med å utarbeide kompetanseplaner i 
virksomhetene rettet mot barn og unge er mangelfull. I spørreundersøkelsen svarte 4 av 6 
ledere at det ikke var utarbeidet egne kompetanseplaner for sin virksomhet. 
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Med bakgrunn i data fra undersøkelsen er det revisjonens konklusjon at kommunen ikke 
gjennomfører en tilstrekkelig kompetansekartlegging og at man med fordel kan utvikle et 
felles system for kompetansekartlegging i kommunen. 

6.3.2 Gjennomføring 

Revisjonens konklusjon er at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, men 
at dette ikke er systematisk i den forstand at opplæring følger av overordnet planlegging. 

Samtidig er det etablert læringsarenaer i kommunen, selv om ressurser setter begrensninger 
på hvilke tiltak som kan gjennomføres eller ikke. Undersøkelsen viser at det er knapphet på 
tid og ressurser for å arbeide med kompetansehevende tiltak. 

Revisjonen konkluderer med at kommunen ikke har et verktøy for å skaffe seg overordnet 
kompetanseoversikt i kommunen. Kommunen kan med fordel arbeide med å sikre en 
overordnet oversikt over kompetanse i kommunen. 

Kommunen kan med fordel øke fokuset på skoleeierrollen også når det gjelder 
kompetanseheving i skolen. 

6.3.3 Evaluering 

Kommunen har i mindre grad utarbeidet kompetanseplaner og således har man heller ikke 
hatt et system å evaluere. For de som har svart at de har hatt kompetanseplaner er svarene at 
man ikke vet om det finnes rutiner for å jevnlig evaluere kompetanseplanene.   Revisjonens 
konklusjon er at kommunen, i den grad det er utarbeidet kompetanseplaner, ikke 
systematisk evaluerer planer for kompetanseutvikling og tiltak. 

6.4 Nannestad kommune 

Nedenfor følger konklusjonene for Nannestad kommune, inndelt etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 

6.4.1 Planlegging 

Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke har utarbeidet en overordnet strategi i 
kommunen for kompetanseutvikling. Revisjonen mener likevel at kommunen har et 
overordnet styringsverktøy, hvor også kompetanseutvikling er en del. Den overordnede 
planleggingen i kommunen utgår fra målsetninger i kommuneplanen som gjenspeiles i 
kommunens årlige økonomiplan med målkort som igjen gjenspeiles i de enkelte 
virksomhetenes virksomhetsplaner.  

Data fra intervju viser at oversikt over kommunens kompetanse finnes på virksomhetsnivå. 
Vi anser det som positivt at kommunen har satt i gang et arbeid med å utarbeide en 
overordnet kompetanseplan. 



Konklusjon 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 126

Vår konklusjon er at man i varierende grad har utarbeidet helhetlige kompetanseplaner ute i 
virksomhetene. Flere ledere har også svart i spørreundersøkelsen at det ikke er utarbeidet 
kompetanseplan i sin virksomhet. I henhold til hovedtariffavtalen skal det utarbeides en 
plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. 

Vi kan konkludere med at kommunen mangler en overordnet oversikt over kompetansen i 
kommunen, da denne oversikten først og fremst ivaretas på virksomhetsnivå. Revisjonen 
anser det arbeidet som gjennomføres i 2014 med å skaffe en overordne oversikt som positivt.  

6.4.2 Gjennomføring 

Revisjonens konklusjon er at kommunen gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, men 
hvordan kompetansetiltak gjennomføres i varierende grad er dokumentert i de ulike 
virksomhetene. Handlingsprogrammet for skolene skisserer dette mer konkret og kan være 
et eksempel på hvordan man kan gjøre det også i andre virksomheter i kommunen.  

Revisjonen anser at det er etablert læringsarenaer i kommunen, samtidig er det slik at 
ressurser setter begrensninger på hvilke tiltak som kan gjennomføres eller ikke. 
Undersøkelsen viser at det er knapphet på tid og ressurser for å arbeide med 
kompetansehevende tiltak. 

Revisjonen synes det er svært positivt hvordan tilstandsrapporten benyttes i sammenheng 
med hva man behøver av kompetanse blant de ansatte i skolen. 

6.4.3 Evaluering 

For enkelte virksomheter har man i mindre grad utarbeidet kompetanseplaner og således har 
man heller ikke hatt et dokumentert system å evaluere. Revisjonens konklusjon er at 
kommunen ikke systematisk dokumenterer evaluering av planer for kompetanseutvikling 
og tiltak. Det betyr ikke at virksomhetene ikke evaluerer underveis, noe undersøkelsen tyder 
på at de gjør, men at dette ikke dokumenteres og inngår i et overordnet system for 
kompetanseutvikling. 

6.5 Ullensaker kommune 

Nedenfor følger konklusjonene for Ullensaker kommune, inndelt etter de tre fasene i 
kompetansestyringen; planlegging, gjennomføring og evaluering. 

6.5.1 Planlegging 

Revisjonens konklusjon er at kommunen har et overordnet system for planlegging av 
kompetanseutviklingen i kommunen. Dette skjer gjennom årlig utarbeidelse av opplærings- 
og kompetanseplan og årlig rapportering til hovedarbeidsmiljøutvalg og 
administrasjonsutvalg. Vi anser at det er en sammenheng mellom disse planene som 
utarbeides som en del av den årlige budsjett- og økonomiplanprosessen i Ullensaker 
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kommune og virksomhetsplanene som inneholder aktiviteter og kompetansehevende tiltak 
som er planlagt for enheten. 

Likevel er det slik at kommunen ikke har utarbeidet en overordnet strategisk 
kompetanseanalyse, noe som understrekes av svar i spørreundersøkelse hvor de aller fleste 
lederne i spørreundersøkelsen svarer at de ikke kjenner til om man i kommunen har foretatt 
en overordnet kompetanseanalyse.  

Vår konklusjon er at kommunen med fordel kan vurdere å videreutvikle dagens system for 
opplærings- og kompetanseplan på overordnet nivå til en mer helhetlig plan for strategisk 
kompetanseutvikling, hvor man samtidig kan ta meg seg målsetninger og tiltak som er 
beskrevet i personalhåndboken. I henhold til KS-rapport om strategisk kompetansestyring er 
det et uutnyttet potensial i kommunene for strategisk kompetansestyring, de kommunene 
som driver med strategisk kompetansestyring arbeider også mer systematisk med 
kompetanse og scorer høyt på innovasjon. 

Det er utarbeidet kompetanseplaner ved alle virksomhetene som er undersøkt. Revisjonen 
anser at kompetanseplanene kunne vært brukt mer aktivt i virksomhetene, et flertall av 
lederne har svart delvis på spørsmålet om kompetanseplanene blir brukt aktivt i 
virksomheten, særlig gjelder dette skolene. 

Vår konklusjon er at svar i undersøkelsen tyder på at man i kommunen jevnlig kartlegger 
kompetansen, men at man har et forbedringspotensial innenfor overordnet kartlegging av 
kompetanse og behovsanalyse av hva man trenger av kompetanse i alle virksomhetene. 

6.5.2 Gjennomføring 

Vår konklusjon er at kommunen gjennomfører tiltak for kompetansehevende tiltak og at det 
er etablert mange læringsarenaer. Vi vil spesielt trekke frem måten man benytter 
tilstandsrapporten for Ullensakerskolene i strategien for læringsutbytte og i planer ved den 
enkelte skole som positivt. 

6.5.3 Evaluering 

En del av tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen gikk ut på manglende evalueringer. Vår 
konklusjon er at man i mindre grad dokumenterer evaluering av planer. Dette betyr ikke at 
evalueringer ikke finner sted, både svar fra spørreundersøkelsen og intervju tyder på at man 
evaluerer underveis, men at dette ikke nødvendigvis dokumenteres og inngår i et overordnet 
system for kompetanseutvikling. 
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7 Anbefalinger 

7.1 Eidsvoll kommune 

o Kommunen bør implementere en overordnet strategisk kompetanseplanlegging,
gjennom å følge opp vedtatt strategisk kompetanseplan.  Gjennom dette arbeidet bør
kommunen systematisk dokumentere evaluering av kompetanseplaner og tiltak for
kompetanseutvikling.

o Kommunen kan med fordel intensivere arbeidet med kartlegging av de ansattes
kompetanse og arbeidet med å analysere kommunens kompetansebehov.

7.2 Gjerdrum kommune 

o Kommunen bør sørge for at det utarbeides kompetanseplaner ved alle virksomhetene
som omhandler alle elementer i kompetansestyringen som planlegging,
gjennomføring og evaluering. Kompetanseplanene bør være forankret i overordnet
planverk i kommunen.

o Administrasjonen kan med fordel utvikle et felles dokumentert system for å kartlegge
de ansattes kompetanse og analyse kommunens kompetansebehov ved de ulike
virksomhetene.

7.3 Hurdal kommune 

o Kommunen bør sørge for at det utarbeides kompetanseplaner ved alle virksomhetene
som omhandler alle elementer i kompetansestyringen som planlegging,
gjennomføring og evaluering. Kompetanseplanene bør være forankret i overordnet
planverk i kommunen.

o Administrasjonen kan med fordel utvikle et felles dokumentert system for å kartlegge
de ansattes kompetanse og analyse kommunens kompetansebehov ved de ulike
virksomhetene.

7.4 Nannestad kommune 

o Kommunen bør sørge for at det utarbeides kompetanseplaner ved alle virksomhetene
som omhandler alle elementer i kompetansestyringen som planlegging,
gjennomføring og evaluering. Kompetanseplanene bør være forankret i overordnet
planverk i kommunen.
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o Administrasjonen kan med fordel utvikle et felles dokumentert system for å kartlegge
de ansattes kompetanse og analyse kommunens kompetansebehov ved de ulike
virksomhetene.

7.5 Ullensaker kommune 

o Kommunen bør vurdere å videreutvikle dagens overordnede planverk for opplæring
og kompetanse i en retning av mer strategisk kompetanseplanlegging med særlig
vekt på elementene i kompetansestyringen som planlegging, gjennomføring og
evaluering.

o Administrasjonen kan med fordel videreutvikle et felles dokumentert system for å
kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens kompetansebehov ved
de ulike virksomhetene.
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KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI). 8.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Eierskapskontroll – Digitale Gardermoen IKS (DGI)

Saksopplysninger 
Kommunelovens § 77 nr. 5 pålegger kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med kommunens 

interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll). Selskapskontroll er nærmere regulert i 

kontrollutvalgsforskriftens §§ 13 – 16. 

Det er to former for selskapskontroll; Eierskapskontroll og selskapskontroll som også omfatter 

forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll som også omfatter forvaltningsrevisjon vil innebære 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jfr. revisjonsforskriftens § 7. Kontrollen i Digitale 

Gardermoen IKS (DGI) er en eierskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontroll har følgende to hovedproblemstillinger, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 14: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

I tillegg har kontrollutvalget formulert enkelte punkter som revisjonen har forsøkt å besvare innenfor 

de to overnevnte hovedproblemstillingene. 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2013-2016. 

Eierskapskontrollen er utført for kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og 

Ullensaker. Revisjonens vurderinger og anbefalinger vil gjelde for alle eierkommuner, slik at alle 

eierkommuner får rapporten til behandling. Rapporten er derfor oversendt og vil bli behandlet i 

kontrollutvalget i Nes kommune. 

Revisjonens samlede vurderinger og anbefalinger er slik: 

 Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som

representantskapet har gjort for at disse skal gjelde.

 Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om

interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

 Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en

eierstrategi for DGI.

 Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere eierinteressene

kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet.
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I representantskapet i DGI den 8. mai 2014 ble det valgt nytt styremedlem, slik at styret nå er 

fulltallig. 

I ØRU pågår arbeidet med å utarbeide felles eierstrategier for de enkelte selskap. 

Eidsvoll kommunestyre behandlet felles eierpolitikk for kommunene på Øvre Romerike den 17. juni 

2014, sak 14/42. I samme sak ble felles eiermelding tatt til orientering.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

Kommunestyret ber rådmann fremme en sak om de endringer i selskapsavtalen som 

representantskapet har vedtatt.   

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommunestyre 



Eierskapskontroll 

Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Utført for kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, 
Hurdal, Nannestad og Ullensaker  

Vedlegg til sak 25/2014
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

 
I kommuneloven § 77 nr. 5 heter det at «[k]ontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.»  
 
Ved gjennomgangen av vedtatt plan for selskapskontroll 2013 – 2016, i de ulike 
kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har det vært 
enighet om at Digitale Gardermoen IKS (DGI) er det mest aktuelle selskapet for en 
selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalgene har derfor vedtatt at det skal gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i DGI. 
 

1.2 Formål 

 
Formålet med prosjektet er å gjennomføre en obligatorisk eierskapskontroll der man ser på 
kommunens kontroll med sine eierinteresser, samt rutiner i forbindelse med dette. Videre er 
formålet å undersøke om kommunenes eierinteresser er i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. 
 

1.3 Problemstillinger 

 
Problemstillingene for undersøkelsen er følgende: 
 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
 

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

 

1.4 Avgrensninger 

 
Prosjektet skal gjennomføres som en eierskapskontroll og vil ikke gå i dybden slik en 
forvaltningsrevisjon ville ha gjort.  
 
Kontrollutvalget har likevel formulert enkelte punkter som vi anser som 
underproblemstillinger av de to hovedproblemstillingene. 
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Disse problemstillingene er følgende: 
 

• Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 
eierinteresser? 

• Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?  
• I hvilken grad ivaretar selskapets styringsdokumenter behovet i forhold til 

den daglige drift og behovet for å regulere forholdet eierne imellom? 
• I hvilken grad oppfatter selskapet kommunenes styringssignaler som klare og 

entydige for å utvikle selskapet i et lengre perspektiv? 
• Styrets funksjon i forbindelse med låneopptak/lånefinansiering. 

  
Vi har forsøkt å besvare disse punktene innenfor de to hovedproblemstillingene, slik at 
undersøkelsen ikke går utover å være en eierskapskontroll.  
 
Det presiseres at eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter 
eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har 
etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med 
formålet. En inngående vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således 
utenfor denne kontrollen. 
 
Dersom problemstillingene blir for omfattende vil undersøkelsen være en 
forvaltningsrevisjon, og da vil man også måtte legge revisjonsstandarden RSK 001 til grunn 
for arbeidet. Denne undersøkelsen vil derfor ikke besvare problemstillingene overfor i 
dybden, men disse vil være med som underproblemstillinger for å besvare de to 
hovedproblemstillingene som inngår i en eierskapskontroll.  
 

1.5 Normer for god eierstyring 

 

Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet normer for god eierstyring. I sammenheng med 
dette arbeidet bestilte man en rapport fra Telemarksforskning om eierskap. Rapporten ble 
skrevet i 2008 og har tittelen ”Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og 
samarbeid med kommunene”. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha 
betydning for hvor godt man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker 
blant annet frem følgende:  
 

o Skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  
 

Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig å ha 
politisk tilslutning til.  Det vil si hvilke overordnede premisser kommunen legger til grunn 
for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette omfatter blant annet rutiner for 
rapportering, samt premisser for valg av styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og 
for utøvelse av eierskap.  

Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har. Nedenfor følger to råd: 
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o Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

o Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  
 
KS har utarbeidet anbefalinger for godt eierskap. I disse står det blant annet at man bør 
foreta en politisk gjennomgang av virksomheter som er organisert som selvstendige 
rettssubjekter gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding.  
 
En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter: 
 

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

• Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike 
selskaps- og samarbeidsformene. 

 
• Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

vedtektsrevisjon. 
 
En eierskapsmelding vil sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens 
samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden med tanke på den samlede kommunale virksomhet. 
 
Kommunene bør også utarbeide og revidere selskapsstrategi og selskapsavtale ved behov. 
Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i selskapsavtalen. Innenfor rammen av 
selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Langsiktighet og 
samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale eierskap. Formålsangivelsen i 
selskapsavtalen bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 
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2 Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Selskapet ble stiftet 29.06.04 og var i drift fra 01.01.05. Digitale Gardermoen IKS har siden 
2005 vært leverandør av informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks 
eierkommuner innenfor drift, service og utvikling.  

Selskapets målsetting er å tilfredsstille kundenes krav til stabil og effektiv drift med ønsket 
kvalitet på tjenester og leveranse med god kvalitet.  

Kommunene har etablert et eget strategi- og bestillerorgan, kalt eStab, som utarbeider og 
forvalter kommunenes felles IKT-strategi. eStab ble etablert i 2011 og er et 
vertskommunesamarbeid, hvor Ullensaker komme er vertskommune. Det er eStab som 
utarbeider IKT-strategiene og som koordinerer kommunenes bestilling av tjenester av DGI. 
Det ble inngått en prinsippavtale om anskaffelse av fagapplikasjoner mellom DGI og eStab i 
2012. 
 

2.1 Organisasjon 

 
Selskapet følger lov om interkommunale selskaper. Selskapet skal ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Tjenestene skal leveres etter en ren bestiller-utfører-modell der 
kommunene er bestillerne og selskapet er utfører. Selskapet kan ivareta slike oppgaver 
overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder interkommunale 
selskaper og de rammer som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til andre 
skal være av begrenset omfang. Selskapets administrasjonskontor og driftssenter ligger i 
Gardermoen Næringspark i Ullensaker kommune. 
 
Organisasjonskartet til DGI er som følger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adm. Dir. 

Økonomi/Utvikling 

HR/Personal 
sammendrag 

Drift 
frdokume

Tjenesteleveranse 
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2.1.1 Medarbeidere og arbeidsmiljø 
Pr. 31.12.2013 var det 42 personer ansatt i selskapet fordelt slik: 
 

• 38 fast ansatte (1 i 60 % stilling). 
• 1 midlertidig ansatt. 
• 3 lærlinger. 

 
Ifølge styrets årsberetning for 2013 ble det foretatt en medarbeidertilfredshetsundersøkelse i 
2012 hvor det fremkommer en del områder styret mener man bør arbeide med. Dette er blant 
annet: 
 

o Bedre informasjon fra en tydeligere ledelse. 
o Bedre samarbeid på tvers av enhetene. 
o Friskere luft. 

 
Det er arbeidet med dette i 2013, blant annet er det installert nytt friskluftanlegg. Når det 
gjelder sykefravær var dette i 2013 på 4,9 %. Over halvparten av dette var korttidsfravær. I 
2012 var det totale fraværet på 4,7 %, med et korttidsfravær på 3,2 % og langtidsfravær på 1,5 
%. 
 
Selskapet ansatte i 2014 Odd Ruud som ny administrerende direktør som tiltrer 1. mai. Odd 
Ruud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i 
Oslo kommune og er utdannet skatterevisor.  
 

2.1.2 Selskapets styre 

I henhold til lov om interkommunale selskaper, skal selskapet ha et styre på minst 3 
medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. I et selskap som har flere enn 30 ansatte, 
kan et flertall av de ansatte kreve et styremedlem og en observatør med varamedlemmer 
som velges av og blant de ansatte.  Selskapet var ved opprettelse flere enn 30 ansatte.  
 

Selskapets styre har seks medlemmer, fire ordinære medlemmer og to observatører. Styret 
velges av representantskapet for to år. 
 
Representantskapet vedtok følgende styresammensetning i representantskapets møte 
24.04.13: 
 

Medlem Funksjon 
Thor W. Togstad Leder 

Lillian Nærem Nestleder 

Jon Sverre Bråthen Styremedlem 

Lise Hagen Rebbestad Styremedlem 

Camilla Ukkestad Styremedlem 

 

I tillegg møter Frode Mork som observatør for de ansatte og Oddmar Blekkerud er 
representantskapets leder og møter også som observatør i styret.  
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Jon Sverre Bråthen fratrådte styret den 31.12.13. Siden da har det kun vært innkalt fire 
styremedlemmer til styret. Representantskapet skal ta opp valg av styremedlem i møtet 08. 
mai 2014. 

Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer skal styret, i henhold til lov om 
interkommunale selskaper, ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet 
skal ha 5 medlemmer. Selskapet har siden årsskifte opptrådt med fire styremedlemmer. Det 
er ett mindre styremedlem enn hva lovkravet tilsier. Samtidig er det klart i loven at et 
styremedlem sitter frem til et nytt er valgt. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret.  

Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret, for eksempel er ikke observatør for ansatte innmeldt. 

2.1.3 Evaluering av selskapets drift 

Eierkommunene har bestemt at ØRU-kommunenes samlede IKT-samarbeid skal 
evalueres. Det skal foretas en evaluering av DGI med tanke på mer kostnadseffektiv drift. 

2.2 Eierkommuner og eierandeler 

2.2.1 Eierkommunene 

Eierkommunene til selskapet er Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Slik det fremgår av selskapsavtalen skal eierandelen justeres etter endringer i folketallet 
hvert år basert på folketallet per 31.12. Selskapets seks eiere hefter med hele sin formue for 
sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.  

2.2.2 Eierandel 

Eierandel 2010 2011 2012 2013 

Gjerdrum 6,66 % 6,67 % 6,65 % 6,56 % 

Eidsvoll 23,48 % 23,43 % 23,52 % 23,64 % 

Hurdal 2,91 % 2,88 % 2,85 % 2,81 % 

Nannestad 12,37 % 12,31 % 12,22 % 12,20 % 

Nes 21,17 % 21,09 % 21,05 % 21,01 % 

Ullensaker 33,43 % 33,63 % 33,71 % 33,79 % 

2.2.3 Representantskapet 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 6, skal selskapet ha et representantskap 
hvor samtlige deltakere er representert med én representant.  Det skal oppnevnes minst like 
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det enkelte kommunestyre har 
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i 
kommunestyret kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal stemme i 
representantskapet. 
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Representantskapet i DGI består av ordførerne i eierkommunene. Varamedlemmene er de 
respektive varaordførerne. De enkelte kommunestyrene har valgt sine representanter. I 
henhold til selskapsavtalen følger valgene valgperioden.  
 
Representantskapets medlemmer i 2014 består av følgende: 
 

Kommune  Medlemmer 
Eidsvoll Einar Madsen 

Hurdal Runar Bålsrud 

Nannestad Anne-Ragni K. Amundsen 

Ullensaker Harald Espelund 

Nes Oddmar Blekkerud 

Gjerdrum Anders Østensen 

 
Leder i representantskapet er Oddmar Blekkerud fra Nes kommune. 
 

2.3 Selskapsavtale og IKT-strategi 

To viktige førende dokumenter for selskapet er selskapsavtalen og IKT-strategien for Øvre 
Romerike. 

 

2.3.1 Selskapsavtalen 

Lov om interkommunale selskap stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. 
Avtalen er det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal 
opprettes når samarbeidet blir etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekter 
for selskapet.  
 
Dagens selskapsavtale tredde i kraft med virkning fra 25.06.2006. Selskapsavtalen slår fast at 
selskapet er eget rettssubjekt og at arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapets 
hovedkontor er i Ullensaker kommune. Selskapsavtalen regulerer formål og ansvarsområde, 
innskuddsplikt og eierandel, ansvarsfordeling, låneopptak og uttreden. Den regulerer også 
representantskapet, representantskapets myndighet og krav til kvalifisert flertall i 
økonomisk viktige saker, styret og at selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven. 
 
Revisor har påpekt svakheter i selskapsavtalen som førte til at representantskapet vedtok 
endringer i selskapsavtalen i sak 05/11, endringen gikk ut på at revisor påpekte at: 
 

• Selskapsavtalens første avsnitt § 7 ser ut til å være feil formulert da styret i DGI ikke 
utgjør representantskapet. 
 

• I henhold til lov om interkommunale selskap § 6 skal det oppnevnes minst like 
mange varamedlemmer som faste medlemmer. Det kommer ikke frem av protokoller 
fra representantskapet eller av selskapets årsberetning om det er valgt 
varamedlemmer til representantskapsmedlemmene. 
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Styret innstilte derfor på endringer i selskapsavtalen § 7 og representantskapet vedtok 
følgende ordlyd: 
 
«Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet består av 
ordførere i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
Varamedlemmene er de respektive varaordførerne. 
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører. Valgene følger 
valgperioden.  
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er 
tilstede. Beslutninger krever tilslutning fra minst to tredeler av representantskapet.» 
 
Revisjonen kan ikke se at denne endringen av selskapsavtalen har vært til behandling i 
kommunestyrene. Dermed er ikke endringen formelt vedtatt av eierkommunene og de feil 
som er påpekt er derfor fortsatt en del av selskapsavtalen. Det er heller ikke registrert noen 
endringer i selskapsavtalen i Brønnøysundregistret, noe man heller ikke kan gjøre når 
eierkommunene formelt ikke har vedtatt endringene i selskapsavtalen. 
 

2.3.1 Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot  
2020 

Denne strategien er vedtatt av alle eierkommunene til DGI. Strategien legger føringer også 
for DGI med tanke på IKT-tjenestene.  
 

2.4 Økonomisk utvikling i selskapet 

 
DGI avlegger sitt regnskap i tråd med lov om interkommunale selskaper og regnskapslovens 
prinsipper for store foretak. Etter en vurdering foretatt av selskapets ledelse og selskapets 
revisor, referert i revisjonsbrev 1/2011, ble det enighet om at forenklede regler for små 
foretak ikke lenger kunne benyttes fra og med 2010, da selskapet ikke går under reglene i 
regnskapsloven § 1-6 om små foretak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Digitale Gardermoen IKS 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

12

Nedenfor følger selskapets økonomiske utvikling fra 2010 – 2013: 
 

 2010 2011 2012 2013 

RESULTATREGNSKAP  
   

Netto driftsinntekter 79 975 852 80 180 803 81 611 925 89 746 102 

Driftskostnader 80 846 247 78 504 844 76 534 634 85 710 580 

Driftsresultat -870 395 1 675 959 5 077 291 4 035 522 

     

Årsresultat -3 259 148 - 81 108 3 809 031 3 168 514 

BALANSE  
   

Sum anleggsmidler 58 447 962 54 853 367 59 439 552 72 178 200 
     

Varelager 215 211 0 0 0 

Fordringer 15 754 002 16 645 340 9 487 074 14 329 550 

Bankinnskudd ol. 10 505 336 10 016 037 15 611 147 1 776 862 

Sum omløpsmidler 26 474 550 26 661 377 25 098 221 16 106 412 
     
Sum eiendeler 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 
     

Opptjent egenkapital -1 434 507 2 928 523 6 737 555 9 906 069 

Bundet kapital 3 544 615 2 531 869 2 531 869 2 531 869 

Sum egenkapital 2 110 108 5 460 392 9 269 424 12 437 938 
     

Langsiktig gjeld 49 983 760 40 566 015 62 206 380 48 719 545 

Kortsiktig gjeld 32 828 644 35 488 337 13 061 969 27 127 129 

Sum gjeld 82 812 404 76 054 352 75 268 349 75 846 674 
     
Sum egenkapital og gjeld 84 922 512 81 514 744 84 537 773 88 284 612 

 

Balansen pr. 31.12.13:  

Anleggsmidler 82 %
Langsiktig gjeld 55 %

Omløpsmidler 18 % Kortsiktig gjeld 31 %

Egenkapital 14 %

 
 

I balansen for 2013 utgjør selskapets anleggsmidler 82 % av eiendelene, mens den langsiktige 
gjelden utgjør 55 %. 
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Egenkapitalen til selskapet er i balansen for 2013 på 14 %. Omløpsmidlene dekker ikke 
selskapets kortsiktige gjeld.   
 
For perioden 2011-2013 har vi beregnet relevante økonomiske nøkkeltall for DGI1. Hvert 
nøkkeltall er presentert med et smilefjes, som gir en indikasjon på hvor selskapene befinner 
seg sett opp mot anbefalte normtall. Nøkkeltallene er kun vurdert opp mot anbefalte normer, 
så utfallet kunne blitt bedre dersom det i tillegg vurderes opp mot formålet med selskapet.   
 
Vi har benyttet tre ulike symboler med følgende forklaring: 
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 
Nedenfor følger nøkkeltallene:    

Nøkkeltall  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Arbeidskapital 

   

-8 826 960  12 036 252 -11 020 717  

Likviditetsgrad 1 

   

0,75  1,41 0,49  

Finansieringsgrad 1 

   

1,19  0,83 1,18  

Egenkapitalandel 

   

6,70 % 10,96 % 14,09 % 

Resultatgrad 

   

5,38  6,22 4,50  

Rentedekningsgrad 

   

2,86  3,07 3,01  

Gjeldsgrad 

   

13,93  8,12 6,10  

                                                      
1 I vedlegg 7 følger en oversikt over hvordan de ulike nøkkeltallene beregnes. 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall oppnår det anbefalte normtall, eller 
bedre. Eksempler på dette kan være at arbeidskapitalen er positiv i selskaper som 
ikke har varelager eller at omløpsmidlenes verdi er minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden.  
 

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall er i nærheten av anbefalte normtall.  

Symbolet indikerer at beregnet nøkkeltall ikke oppnår anbefalte normtall. 
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2.4.1 Økonomisk risiko 

Gjeldsgraden er høyere enn anbefalte normer, arbeidskapitalen, likviditetsgraden og 
egenkapitalgraden er også lavere en anbefalt. Samtidig er det på kort sikt ingen risiko for at 
kommunene ikke skal overholde sine økonomiske forpliktelser som eier eller kunde. DGI 
sliter med kostnadsnivået med tanke på at det er en grense for hvor mye eierne aksepterer av 
kostnader sammenlignet med hva man får igjen av tjenester.  
 
Selskapet opptar store lån for å finansiere budsjetterte investeringer. Selskapet har gjort 
følgende investeringer i prosjekter i 2013: 
 
Prosjekt Kostnader i MNOK 
Helsenett 1,3 

Lønn- og personal 9,2 

Kvalitetssystem 0,2 

eTjenester 2,4 

Komtek Forvaltning  0,9 

eHandel 0,7 

ePhorte 1,2 

Sum 15,9 
 
I tillegg har selskapet investert i vedlikehold og videreutvikling av egen infrastruktur for 
14,7 millioner kroner i 2013. 
 
Selskapets budsjett vedtas av representantskapet etter forslag fra styret. Det er styret som tar 
opp lånene. Det foreligger en finansiell risiko for renteøkninger som vil føre til større 
kostnader som eierne må betale. DGI er avhengig av å få innvilget lån og låneprosesser kan 
ta tid. Styret erkjenner derfor at man kan komme i en situasjon hvor likviditeten blir stram. 
For å bøte på dette vil man jevnlig følge opp likviditeten. Med en så lav likviditetsgrad som 
selskapet hadde i 2013 kan dette medføre en risiko for at eierkommunene må skyte inn 
ekstra midler og dette kan være en belastning for selskapet som allerede er under press fra 
eierne for å redusere kostnadene.  
 

2.5 Finansiering 

 
Det foreligger en kostmodell som Digitale Gardermoen IKS planlegger å levere i henhold til. 
Denne baserer seg på basisabonnement fastlagt for det enkelte år. I tillegg inntektsføres alle 
leverte tjenester i henhold til uttak og/eller volum for den enkelte kommune. Alle kostnader 
er plassert ut per tjeneste og prisen vil gjenspeile det reelle kostnadsnivået for tjenesten. 
 
Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet 
skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak. I 
henhold til selskapsavtalen er det satt en låneramme på 91 millioner kroner. Det er styret 
som innstiller låneopptaket overfor representantskapet som vedtar låneopptaket. Det er kun 
anledning til å låne til investeringer. Dersom en av eierkommunene er i ROBEK så må 
selskapets låneopptak godkjennes av fylkesmannen. 
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2.6 Saker i selskapets styre 2013 

 
Styret har i 2013 behandlet 57 saker og vi gjengir ikke alle her, men vil beskrive noen 
hovedpunkter. Til og med april 2014 har styret behandlet 24 saker. 
 
Styret har som hvert år behandlet tertialrapporter, årsberetning med årsregnskap, 
økonomiplan og budsjett.  
 
Administrasjonen orienterer jevnlig i møtene om driftsstatus. DGI utarbeider månedlige 
rapporter som også sendes styret. Det er også blitt orientert om arbeidsmiljøundersøkelsen, 
selskapsstrategi og strategisamling. 
 

2.6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse 

Arbeidsgruppen har bestått av styreleder og nestleder med ekstern bistand fra Skagerak 
Consulting AS for å gjennomføre oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. I sak 16/13 
foreligger en prosessbeskrivelse av arbeidet fra Skagerak Consulting. I ekstraordinært 
styremøte 24.05.13, angående midlertidig ledelse av DGI, så ikke styret det som aktuelt å 
starte opp det videre arbeidet før høsten. I møte 18.09.13 ble det orientert om en positiv 
drøfting om dagens situasjon og plan for videre arbeid, med presentasjon av resultat av 
arbeid i personalmøte i midten av oktober. 
 

2.6.2 Midlertidig ledelse og rekruttering 

Det var et ekstraordinært styremøte 24.05.13 hvor man godkjente fremforhandlet avtale med 
administrerende direktør. Styret vedtok å sette inn Thor Togstad som arbeidende styreleder 
fra 01.06.13 frem til ny leder for DGI er på plass. Styret har i 2013 arbeidet med rekruttering 
av ny administrerende direktør. 
 

2.6.3 Selskapsstrategi 

Selskapet har arbeidet med en selskapsstrategi siden desember 2012. Arbeidsgruppen har 
bestått av den administrative ledergruppen, ekstern konsulent fra Davoteam AS og 
styreleder som observatør. Selskapsstrategien er så langt vi kan se ikke ferdigstilt og vedtatt 
per mai 2014. Et utkast til selskapsstrategi forelå i styremøtet 08.05.13, redegjørelsen som ble 
gitt i møtet ble tatt til orientering. Vi kan ikke se at styret har hatt selskapsstrategien til 
behandling etter dette. 
 

2.6.4 Eieravtale 

I styrets møte 01.02.13 behandlet styret en eieravtale som var utarbeidet av ekstern 
konsulent. Styret så det som viktig å forankre prosessen i representantskapet hvor prosessen 
for vedtak av eieravtalen besluttes av representantskapet. Revisjonen kan ikke se at det er 
blitt behandlet noen eieravtale i representantskapet i 2013 eller 1. halvdel 2014. 
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Man er i løpet av året blitt enig om avtalen mellom eStab og DGI. Det var fra styrets side blitt 
uttrykt skepsis til driftsavtalens omfang og stilt spørsmål til i hvilken grad den ville være 
kostnadsdrivende. De administrative bestemmelsene i avtalen skal ikke medføre 
kostnadsøkning for noen av partene. 
 

2.6.6 Plan for lån og plassering av likvide midler 

I sak 04/13 ble plan for lån og plassering av likvide midler behandlet. Styret ga 
administrasjonen fullmakt til å sluttføre prosessen. Ved refinansiering av løpende lån 
innhenter administrerende direktør fullmakt fra styreleder. 

2.6.7 Låneopptak 

Styret har i flere saker behandlet låneopptak. Våren 2012 ble lånerammen i lønns- og 
personalprosjektet utvidet med 7,0 millioner kroner.  
 
Styret vedtok følgende nedbetalingstider i sak 57/13: 
 

•  Låneopptak til fagsystemer, søkes det om lånefinansiering av 7,9 MNOK med 
nedbetalingstid på 10 år. 

•  Låneopptak til infrastruktur (maskinvare), søkes det om lånefinansiering av 4,6 
MNOK med nedbetalingstid på 4 år. 

•  Låneopptak til infrastruktur (programvare), søkes det om lånefinansiering av 2,0 
MNOK med nedbetalingstid på 5 år. 
 

Alle lån tas opp med flytende rente. 
 

2.7 Saker i representantskapet 2012-2013 

 
Nedenfor følger en oversikt over saker som har vært behandlet i representantskapet i 2012, 
2013 og frem til og med mai 2014. 
 
 
Saker i representantskapet 2012: 

Møtedato Saker 
26. april 2012 1/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/12  Årsberetning med tilhørende årsregnskap   
4/12  Status Digitale Gardermoen IKS 
5/12  Eventuelt  
 

15. juni 2012 06/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  
07/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
08/12  Revidert årsbudsjett 2012    
09/12  Eventuelt  
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Møtedato Saker 
26. oktober 2012 10/12  Godkjenning av innkalling og saksliste  

11/12 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

12/12  Økonomiplan 2013-2016 
13/12  Årsbudsjett 2013  
14/12  Eventuelt  
 
 

30. november 2012 15/12           Godkjenning av innkalling og saksliste  
16/12           Valg av to representanter i tillegg til       
                    møteleder til å underskrive protokollen  
17/12           Økonomiplan 2013-2016  
18/12           Årsbudsjett 2013  
19/12           Eventuelt 
 

 
Saker i representantskapet 2013 og april 2014: 

Møtedato Saker 
24. april 2013 1/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 
til å underskrive protokollen 

3/13  Årsberetning med tilhørende årsregnskap  
4/13  Valg av styre i Digitale Gardermoen IKS 
5/13  Eventuelt  
 

13. desember 2013 6/13  Godkjenning av innkalling og saksliste  
7/13 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
8/12  Økonomiplan 2014-2017 
9/13  Årsbudsjett 2014 
10/13  Valg av nytt styremedlem 
11/13  Eventuelt  
 

08. mai 2014 1/14  Godkjenning av innkalling og saksliste  
2/14 Valg av to representanter i tillegg til møteleder 

til å underskrive protokollen 
3/14  Årsregnskap 2013  
4/14  Aktuelle saker 
5/14  Valg av nytt styremedlem 
6/14  Eventuelt  

 
Vi ser at det i 2012 ble avholdt 4 møter i representantskapet, mens det i 2013 ble avholdt 2 
møter. 
 
Fra protokollene i møtene i representantskapet kommenterer vi følgende2: 
 
I møtet 15. juni 2012 var det en protokolltilførsel fra representant fra Nannestad kommune 
om at det ikke uten videre var klart at foreliggende innkalling var sendt ut tidsriktig og at 
innkallingen ble godtatt under tvil. Representanten ba DGI tydeliggjøre regelverket overfor 
eStab for å unngå hastebehandling.  I sak om revidering av årsbudsjett i samme møte ble 

                                                      
2 Signert protokoll fra møtet 13. desember forelå ikke per. 28.04.14. 
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investeringsrammen for prosjektet nytt Lønns- og personalsystem økt med inntil 7,0 
millioner kroner etter ønske fra samarbeidsrådet i eStab. 
 
I vedtaket om årsbudsjett for 2013 i representantskapets møte den 30.11.12 ble det i vedtaket 
tatt med at budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 
01.09 hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunen. Selskapet bør utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og 
lærlinger. 
 

2.8 Saker i politiske utvalg  

 
Vi har gjennomgått saker og protokoller for 2012 og 2013 for alle eierkommunene i de 
kommuner som har bestilt eierskapskontrollen for å undersøke behandlingen av enkeltsaker 
som vedrører DGI og hvilke styringssignaler som blir sendt.  
 

2.8.1 Felles 

Når det gjelder Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 for Digitale Gardermoen IKS ble 
det utarbeidet et felles saksfremlegg for eierkommunene med den hensikt at det vil gi eierne 
en omforent anbefaling og et samordnet beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i 
representantskapet. 
 
Hurdal, Nannestad og Gjerdrum benyttet ikke det felles saksfremlegget i saken. Hurdal 
benyttet saksfremlegget i egen sak før saken om budsjett og økonomiplan i DGI. 
 
Vedtakene i de ulike kommunene var: 
 
Formannskapet i Eidsvoll: 

 
o Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet 
o Eidsvoll kommune tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30. 

november til orientering. 
 

Så langt revisjonen kan se er ikke formannskapet formelt delegert myndighet fra 
kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere representantskapsmedlemmer i 
interkommunale selskaper. 
 
Kommunestyret i Gjerdrum: 

 
o Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets 

innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18. 
 
Kommentarene til sak 17 og 18 fremkommer i rådmannens saksfremstilling og var 
følgende: 
 

Sak 17: 
 
Økonomiplanene for selskapet (dagens plan 2013 – 2016) bør for ettertiden oversendes 
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eierkommunene innen 30/6 hvert år. Dette for at det skal være samsvar mellom 
selskapets økonomiplan og de ulike eierkommunenes økonomiplaner. Det bør også 
innarbeides en tabell som viser hvor mye hver eierkommune må budsjettere med for 
planperioden (prognose ut fra dagens uttak av tjenester fra DGI). 
 
 
Sak 18: 
 
Budsjett for kommende år bør for ettertiden oversendes eierkommunene innen 30/6 
hvert år. Dette for at kommende budsjett for DGI samsvarer med budsjetter i 
eierkommunene. 
 
Kommunestyret i Hurdal: 

 
Da saken var til behandling i kommunestyret i Hurdal var allerede budsjett- og økonomiplan 
vedtatt av DGI`s representantskap. Vedtaket var at kommunestyret tar saken til orientering. 
Formannskapet hadde innstilt at Hurdal kommunes representant rådes til å avgi stemme i 
samsvar med styrets innstilling og legge frem kommentarene i sak 17 og 18. 
 
Kommentarene var for øvrig de samme som i Gjerdrum kommune. Kommunen benyttet 
også rådmannen i Gjerdrum som setterådmann i denne saken. 
 

Forvaltnings- og økonomiutvalget i Nannestad: 
 

o Innkalling med saker til behandling på Digitale Gardermoen IKS 
representantskapsmøte 30. november tas til orientering. 

o Selskapet bes utrede en plan for økt rekruttering av lærekandidater og lærlinger. 

 
Så langt revisjonen kan se er ikke forvaltnings- og økonomiutvalget formelt delegert 
myndighet fra kommunestyret med tanke på å gjøre vedtak for å instruere 
representantskapsmedlemmer i interkommunale selskaper. 
 

Hovedutvalget for overordnet planlegging i Ullensaker: 

 
1. Styrets forslag til budsjett 2013 for DGI anbefales vedtatt av representantskapet 
2. HOP tar for øvrig saksliste til representantskapets møte 30. november til 

orientering. 
 

2.8.2 Eidsvoll kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 
 

2.8.3 Gjerdrum kommune 

 
Kommunestyret behandlet 18.04.12 sak 12/40: Eierstyring DGI – representantskapsmøtet 26. 
april. 
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Vedtaket var som følger: 
 
Gjerdrum kommunes representant rådes til å avgi stemme i samsvar med styrets 
innstillinger. 

 
Kommunestyret behandlet 27.11.13 sak 13/114 Eierstyring DGI budsjett 2014.  
Vedtaket var som følger: 
 
Kommunens eierrepresentant gis følgende føringer i forbindelse med representantskapets 
behandling av budsjett 2014 og videre økonomiplan for DGI IKS: 
 
1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med 
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektiviseringen av driften uten at 
det skal gå ut over leveransene til kommunene. 
 
2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme, 
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 
 
3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før 
evalueringen er gjennomført og vedtatt 
 
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av 
selskapets egenkapital 
 
5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI 
utsatt til 2015: 
a. WinMed og HS Pro: 2MNOK 
b. Læringsplattform: 1MNOK 
 
6. Selskapets budsjett korrigeres for endringen 
 

2.8.4 Hurdal kommune 

 
Kommunestyret behandlet 11.12.13 sak 13/144 Budsjett 2014 – Digitale Gardermoen IKS. 
 
Vedtaket var som følger: 
 
1. Selskapet bes legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i tråd med 
kommunenes kostnadsutvikling. Rammen settes til 90,0 MNOK for 2014 for salg av 
tjenester til kommunene. Selskapet bes fortsette effektivisering av driften uten at det 
skal gå ut over leveransene til kommunene. 
 
2. Bruk av selskapets faste ansatte inn i prosjekter dekkes innenfor selskapets ramme, 
ved at personellkostnadene ikke belastes prosjektene som investering. 
 
3. Det gjennomføres ikke nytilsettinger, slik det legges opp til i budsjettet for 2014, før 
evalueringen er gjennomført og vedtatt 
 
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader til administrerende direktør 2014 dekkes av 
selskapets egenkapital 
 
5. Følgende investeringer, for kommunenes del, er i henhold til avklaring med DGI utsatt 
til 2015: 
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a. WinMed og HS Pro: 2MNOK 
b. Læringsplattform: 1MNOK 
Selskapets budsjett korrigeres for endringen 
 
6. Selskapsavtalens pkt 4 1. ledd bes, i henhold til kommunestyrets vedtak 11/18 endret 
til: «Hurdal kommune ber representantskapet for Digitale Gardermoen IKS endre 
selskapsavtalens §4 1. ledd til: Selskapet skal drifte eierkommunenes IKT 
systemer og bidra til utvikling av disse innenfor rammen av de bestillinger 
kommune gir.» 
 

2.8.5 Nannestad kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som selskap utover sak 
som er referert overfor i kapittel 2.8.1. 
 

2.8.6 Ullensaker kommune 

 
Vi kan ikke se at det er behandlet andre enkeltsaker tilknyttet DGI som utover sak som er 
referert overfor i kapittel 2.6.1. 
 
I forbindelse med kommunens budsjett 2014 ble følgende vedtatt i Hovedutvalget for 
overordnet planlegging: 
 
Det vises til pkt. 4.5.6 IKT/DGI. En evaluering av IKT-samarbeidet på Øvre Romerike skal 

ferdigstilles i 2014. Kommunestyret vedtar at det i evalueringen avklarer driftsmessige og 

økonomiske konsekvenser ved et eventuelt salg av DGI. Sak om dette legges frem for HOP. 

 

2.9 Eiermeldinger 

 
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) vedtok i 2009 at det skulle utarbeides en felles 
eiermelding for kommunene på Øvre Romerike og at denne senere skulle følges opp med en 
felles eierstrategi. En første utgave av «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre 
Romerike (ØRU)» ble vedtatt/tatt til orientering i de seks kommunestyrene i løpet av 2011. 
Det viste seg riktignok, i det etterfølgende arbeidet med å utarbeide en egen felles 
eierstrategi, at det ville være en fordel å revidere hele eiermeldingen og foreta en 
omredigering av eiermeldingen med hovedvekt på eierpolitikk og eierstrategi. 
 
Den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene fra 2011 er altså for tiden til revisjon. Forslag 
til ny felles eiermelding vil bli lagt fram til politisk behandling senere. I henhold til 
saksfremlegg i Hurdal kommune, var hensikten med den første eiermeldingen først og 
fremst å gi de seks samarbeidende kommunene på Øvre Romerike oversikt over 
eksisterende interkommunale samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. 
Dette for å sikre at alle deltakende kommuner skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at 
samarbeidet ville foregå på felles premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant 
bakgrunnsinformasjon om alternative organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og 
styring av interkommunale samarbeid. 



Digitale Gardermoen IKS 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS © 2014 
 

22

Denne hensikten skal i hovedsak videreføres i den reviderte eiermeldingen, men det er lagt 
større vekt på å legge grunnlaget for et godt politisk og administrativt håndverk, samt skape 
en felles forståelse. 
 
Kommunestyret i Ullensaker kommune godtok en egen eierskapsmelding i møte 14.11.11. 
Da den felles eiermeldingen for ØRU-kommunene var til behandling i samme møte tok de 
denne til orientering og vedtok at det bør utvikles og vedtas felles eierskapspolitikk og 
prinsipper for resultatoppfølging for kommunen på Øvre Romerike og at den enkelte eier 
eller deltaker bør selv være ansvarlig for sin egen eierstrategi. 
 
Ullensaker kommune har utarbeidet egne strategier og eiermål overfor DGI som følger 
eierskapsmeldingen, disse er: 
 
Det er et mål at DGI utvikles til en kostnadseffektiv og stabil drifter av kommunens IKT-
systemer, og at vesentlige effektiviseringsgevinster oppnås. Stabil drift av kommunens 
mange IKT-systemer er kritisk for kommunens administrasjon/forvaltning og leveranse 
av tjenester. Ullensaker kommune har som langsiktig strategi å ha felles IKT-systemer 
med kommunene på Øvre Romerike, og drifte disse i fellesskap gjennom DGI. Det er et 
mål at DGI som drifter av kommunens IKT-systemer videreutvikles både mht kvalitet på 
leveranse og kostnadseffektivitet. 

 
Hurdal kommune har i 2013 utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 30.10.13 en 
eierskapspolitikk for Hurdal kommune, denne er generell og nevner ikke de enkelte 
selskapene spesifikt.  
 
Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad har så langt revisjonen kan se ikke utarbeidet egen 
eierskapsmelding eller strategi, utover det arbeidet som er gjort felles i ØRU. 
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3 Vurderinger og konklusjoner 

Nedenfor følger våre vurderinger og konklusjoner tilknyttet prosjektets problemstillinger. 

3.1 Kontroll med eierinteressene 

Som det fremgår av rapporten er det enkelte steder presentert informasjon om selskapet, 
styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene 
eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er 
av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.  

Det er tydelig at det fra eierne sin side er et fokus på kostnadsutviklingen i selskapet. Det er 
gitt flere signaler om at selskapet bes å legge opp til en kostnadsutvikling i driften som er i 
tråd med kommunens utvikling. Eierne har også bestemt at de ønsker å evaluere DGI med 
tanke på en mer kostnadseffektiv drift. Gjennom dette foreligger det en kontroll av 
eierinteressene med tanke på kostnadseffektivitet. 

Hva som er tilstrekkelig for kommunen å legge frem i politiske utvalg for å utøve kontroll 
med selskapet må eierkommunene selv vurdere. Revisjonen ser at det er ulik praksis mellom 
kommunene med tanke på om hva som legges frem, og ser vi på saker som omhandler 
selskapene i 2012 og 2013 var det få saker utenom budsjett som var satt opp. I enkelte 
kommuner ble heller ikke dette satt opp som egen sak. Slik sett fremstår det som at det er få 
formelle styringssignaler som gis til selskapet. At det er budsjettet det er mest fokus på 
samsvarer med inntrykket av at det fra eierne sin side først og fremst er fokus på 
kostnadsutviklingen i selskapet. 

Kommunene fører kontroll med eierinteressene i DGI blant annet gjennom behandling av 
selskapsavtalen. Representantskapets vedtak om endring av selskapsavtalen ble foretatt i 
2011, men er ikke fulgt opp gjennom behandling i kommunestyrene. Det kan tyde på at det 
ikke er gode nok rutiner for oppfølging av saker i representantskapet i eierkommunene. 

Når det gjelder låneopptak har eierne regulert dette i selskapsavtalen. 

Når det gjelder styret i selskapet så er det så langt i 2014 innkalt 4 ordinære styremedlemmer 
og 2 observatører til styremøter i 2014. I henhold til lov om interkommunale selskap skal 
styret ha minst 5 medlemmer. Selskapsavtalen sier også at selskapet skal ha 5 medlemmer. 
Ett styremedlem fratrådte 31.12.13, i henhold til lov om interkommunale selskaper så er et 
styremedlem valgt til det er gjort et nytt valg. Det er ikke valgt varamedlemmer til styret. 
Informasjon om styret i Brønnøysundregistret er ikke i samsvar med den faktiske 
sammensetningen i styret. 
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3.2 Eierstyringen 

 
Det er i tråd med anbefalinger fra KS utarbeidet eiermelding for kommunene. Denne er 
utarbeidet felles for alle kommunene i ØRU. Den felles eiermeldingen er under revidering og 
er foreløpig ikke fulgt opp med strategier i alle eierkommunene. Slik sett er kommunene i 
ferd med å etablere rutiner for oppfølging av eierinteressene og evaluering av sine i 
eierinteresser, men det er for tidlig å evaluere i dybden om rutinene er gode nok og om de 
blir fulgt. 
 
Eiermeldingen er i stor grad en oversikt over eksisterende interkommunale samarbeid, 
dermed dets formål, eierandeler og styringsformer. Dette for å sikre at alle deltakende 
kommunene skulle ha et godt informasjonsgrunnlag og at samarbeidet ville foregå på felles 
premisser. I tillegg ga eiermeldingen relevant bakgrunnsinformasjon om alternative 
organisasjonsformer og retningslinjer for etablering og styring av interkommunale 
samarbeid. Eiermeldingen skisserer således en overordnet eierskapspolitikk og den 
revideringen som foretas skal forsterke dette. Når det gjelder eierstrategi for det enkelte 
selskap er dette i mindre grad etablert i kommunene, med unntak av Ullensaker. 
Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet 
ivaretar de målsetninger eierne har.  
 
I forkant av årlig budsjettsak i representantskapet i DGI er det utarbeidet felles saksfremlegg 
med den hensikt at det vil gi eierne en omforent anbefaling og et samordnet 
beslutningsgrunnlag i forkant av møtet i representantskapet. Det er ikke lik praksis i de ulike 
eierkommunene med tanke på å fremme dette saksfremlegget eller legge frem saken i sine 
politiske utvalg. Det er således et forbedringspotensial når det gjelder koordinering mellom 
eierne, noe som vi ser at kommunene arbeider med.  
 
Selskapet har selv arbeidet med en eieravtale og selskapsstrategi, men det kan se ut som at 
disse prosessene har stoppet opp da det siden 1. halvår 2013 ikke har vært behandlet saker 
som vedrører dette verken i styret eller i representantskapet. 
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4 Anbefalinger 

 
 

o Kommunestyrene i eierkommunene bør behandle de endringer i selskapsavtalen som 
representantskapet har gjort for at disse skal gjelde. 
 

o Selskapet bør sørge for at antall styremedlemmer, til enhver tid, er i tråd med lov om 
interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 
o Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad bør vurdere å utarbeide en 

eierstrategi for DGI. 
 

o Eierkommunene bør fortsette arbeidet med felles eiermelding og koordinere 
eierinteressene kommunene i mellom før saker behandles i representantskapet. 
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Vedlegg 2 - Revisjonens høringsbrev til selskapet 
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Vedlegg 3 - Selskapets høringssvar 

 

 

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt                                                                                         Gardermoen, 16. mai 2014 

Trondheimsvegen 266-268 

2070 Råholt 

          

Høringsuttalelse Eierskapskontroll av Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

Viser til mottatt rapport om «Eierskapskontroll Digitale Gardermoen» som fremstår som grundig og 

veldokumentert. På grunnlag av intern gjennomgang ønsker vi å kommentere følgende forhold: 

2.1.2. Selskapets styre 

Det kan bekreftes at det i Representantskapets møte 8. mai ble valgt nytt styremedlem – Nils Erik 

Holte - som erstatning for Jon Sverre Bråthen. Styret er således nå fulltallig og oppdatert Samordnet 

Registermelding vil bli oversendt Brønnøysundregistrene.  

2.4. Økonomisk utvikling i selskapet 

Rapporten gir en god oversikt over selskapets økonomiske utvikling de siste fire år, og selskapet har 

merket seg analysene som er gjort ut fra anbefalte økonomiske normtall. Normtallene er generelle 

og ikke spesielt tilpasset interkommunale selskapers rammebetingelser i form av lovgivning, 

retningslinjer og praksis men gir nyttige signaler om områder som vil være viktige for selskapet og 

eierne å arbeide videre med i tiden fremover.  

Som nøkkeltallene viser dreier det seg primært om egenkapitalen som vurderes som lav, låneopptak 

som vurderes som høy, renterisikoen som vurderes som høy, likviditeten som vurderes som stram og 

selskapets driftsresultat som vurderes som lavt. Selskapet er innstilt på å følge dette opp sammen 

med eierkommunene med sikte på å finne løsninger som i tiden fremover sikrer et best mulig 

grunnlag for kostnadseffektive og brukervennlige IKT-tjenester.  

2.6.4 Selskapsstrategi 

Før ny selskapsstrategi utarbeides har selskapet valgt å avvente resultatet fra den planlagte 

evalueringen av ØRU IKT-strategi. 

2.6.4 Eieravtale 

Forslaget til Eieravtale var utarbeidet av en intern arbeidsgruppe bestående av styreleder, 

styremedlem Jon Sverre Bråthen, administrerende direktør samt en ekstern konsulent. Det ble 

besluttet å avvente endelig behandling i styre og representantskap til eiermelding for ØRU-

kommunene foreligger.  
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2.6.5 Driftsavtale eStab – DGI 

Som nevnt i rapporten påpekte styret sin skepsis til omfanget av Driftsavtalen. Et annet viktig punkt 

for styret var å sikre at Driftsavtalen var avstemt mot prinsippene som er nedfelt i prinsippavtalen 

inngått mellom selskapet og eStab 25. april 2012 - «Prinsippavtale om anskaffelse av 

fagapplikasjoner».  
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Vedlegg 4 - Revisjonens brev til eierrepresentantene 
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Vedlegg 5 - Høringssvar Hurdal kommune 
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Vedlegg 7 - Beregning av nøkkeltall 

I vedlegg følger en oversikt over hvordan nøkkeltallene beregnes. 

Nøkkeltall 

1.1 Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen kan beregnes på to måter: 

 Alternativ 1  Alternativ 2 

   Omløpsmidler    Langsiktig kapital (Egenkapital + langsiktig gjeld) 
-  Kortsiktig gjeld -  Anleggsmidler   
= Arbeidskapital = Arbeidskapital   

Arbeidskapital er et begrep innen finansiering som i kroner sier hvor mye ”reservekapital” 
man har. Et minstekrav til god finansiering er at arbeidskapitalen er positiv. 

En positiv arbeidskapital betyr at: 

• anleggsmidlene er fullt ut finansiert med langsiktig kapital

• også en del av omløpsmidlene er finansiert med langsiktig kapital

Det er viktig at også en del av varelageret er langsiktig finansiert. Mange ønsker at 
arbeidskapitalen skal dekke hele varelageret. Et normalt krav er at arbeidskapitalen skal dekke 
minst 50 % av varelageret. 

1.2 Likviditetsgrad 1 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 1 er: 

Omløpsmidler 
Kortsiktig gjeld 

Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Av formelen ser vi at langsiktig kapital og 
langsiktige eiendeler er holdt utenom. 

Likviditetsgrad 1 er et begrep innen likviditet. Hvor likvid virksomheten er sier noe om evnen 
til å betale regninger etter hvert som de forfaller. Man bør ha en viss ”reserve” for å dekke 
svingningene i likviditeten. 

Likviditetsgrad 1 kalles også ”balanselikviditeten”. Ved å sette et mål om en likviditetsgrad 1 
på minst 1,5 indikerer man at omløpsmidlenes verdi bør være minst 1,5 ganger så stor som 
den kortsiktige gjelden. Dette fordi det er omløpsmidlene som skal nyttes til å betale den 
kortsiktige gjelden. Merk at det ofte vil være en vesentlig del av omløpsmidlene som ikke lar 
seg realisere i penger på kort varsel (f.eks. kan deler av varelageret ha lav omløpshastighet) og 
at omløpsmidlenes verdi derfor bør overstige den kortsiktige gjelden med god margin (minst 
50 %).  

Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse ev. svikt i 
betalingsevnen. Se for øvrig nedenfor om likviditetsgrad 2. 
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1.3 Likviditetsgrad 2 
Formelen for beregning av likviditetsgrad 2 er: 

Mest likvide omløpsmidler 
 Kortsiktig gjeld 

Likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Kalles også ”kasselikviditeten”. I begrepet ”mest 
likvide omløpsmidler” legger man vanligvis omløpsmidler med fratrekk av eventuell 
varebeholdning.  

Dette nøkkeltallet er aktuelt dersom man har varebeholdning, og den viser at omløpsmidlene 
med fratrekk av varebeholdning bør være minst like stor som den kortsiktige gjelden. 

Det anbefales å følge utviklingen av likviditetsgraden over tid for å kunne forutse eventuell 
svikt i betalingsevnen.  

1.4 Gjeldsgrad 
Formelen for beregning av gjeldsgrad er: 

 Gjeld 
Egenkapital 

Gjeldsgraden viser hvor mye av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til 
egenkapital. Gjeldsgraden bør være så lav som mulig. Det er vanlig å bruke dette nøkkeltallet 
for å se på utviklingen over år i en bedrift. En vanlig norm er at gjeldsgraden ikke bør være 
høyere enn 2,3 (tilsvarer en egenkapital på minst 30 % av totalkapitalen).  

Se også nedenfor om beregning av egenkapitalandel. 

1.5 Egenkapitalandel (egenkapitalgrad, egenkapitalprosent) 
Formelen for beregning av egenkapitalandel er: 

Egenkapital *100 % 
 Totalkapital 

Beregningen viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital, og dermed 
hvor mye av eiendelenes verdi som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Et 
anbefalt normtall er 30 %. Jo høyere egenkapitalandel, jo mer solid er bedriften. 

1.6 Resultatgrad 
Formelen for beregning av resultatgrad er: 

Driftsresultat * 100 % 
Sum driftsresultat 

Resultatgraden viser "fortjenesten" i % av totale inntekter. 
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1.7 Finansieringsgrad 1 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 1 er: 

  Anleggsmidler    
Langsiktig kapital 

En hovedregel innen finansiering er at langsiktige eiendeler bør finansieres langsiktig, dvs. 
med egenkapital og/eller langsiktig gjeld. Finansieringsgrad 1 viser i hvilken grad 
anleggsmidler er finansiert med langsiktig kapital og den bør være mindre enn 1, dvs. at den 
langsiktige kapitalen minst bør finansiere alle anleggsmidlene. (Langsiktig kapital er 
egenkapital + langsiktig gjeld) 

Se for øvrig nedenfor om beregning av finansieringsgrad 2. 

1.8 Finansieringsgrad 2 
Formelen for beregning av finansieringsgrad 2 er: 

Omløpsmidler  
Kortsiktig gjeld 

Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere 
omløpsmidlene og den bør være større enn 1, dvs. at verdien av omløpsmidlene bør være 
større enn den kortsiktige gjelden. 

1.9 Rentedekningsgrad 
Formelen for beregning av rentedekningsgrad er: 

Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader 
 Rentekostnader 

Rentedekningsgraden gir uttrykk for bedriftens overskudd sett i forhold til renteforpliktelsen.  
Rentedekningsgraden forteller i hvilken grad bedriften er i stand til å betale sine 
rentekostnader. Den sier også noe om hvilken evne bedriften har til å påta seg økte 
rentekostnader.  

Tradisjonelt har det vært hevdet at dette forholdstallet bør være større enn 3. Dette fordi 
bedriften bør ha noe å gå på, dels for å dekke nåværende gjeld og dels for å kunne ta opp ny 
gjeld. Imidlertid er kravet moderert noe. Uansett bør rentedekningsgraden være større enn 1, 
fordi ordinært resultat bør være større enn null (dvs. overskudd). Det vil være naturlig å 
forvente at en virksomhet med høy egenkapital også har høy rentedekningsgrad. 

Vil vi vurdere om bedriften er i stand til å ta opp ny gjeld eller håndtere økte renteforpliktelser 
dersom renten stiger, bør vi tallfeste hvor mye renter og avdrag vil utgjøre de nærmeste årene. 
Deretter må vi vurdere om forventet inntjening dekker denne økningen. 
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KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Prosjektplan – Internkontroll i hjemmebaserte 

tjenester.  

8.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Vedlegg: Prosjektplan – Internkontroll i hjemmebaserte tjenester.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba i sitt møte den 3.2.2014, under sak 07/2014, revisjonen om å gjennomføre et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune. 

I kontrollutvalgets møte den 17.3.14, under sak 11/2014, la revisjonen fram et forslag til 

avgrensninger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak med 

bakgrunn i de innspill som fremkom i møtet: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen, med bakgrunn i de innspill som fremkom i møtet vedrørende

dokumentasjon av endringer i brukernes pleiebehov og oppfølging underveis, legge frem et

forslag til prosjektplan i kontrollutvalgets møte den 26. mai.

2. Prosjektplanen blir skrevet for Eidsvoll kommune, og utvalget vil ta stilling til om de ønsker

å invitere de øvrige kontrollutvalgene på Øvre Romerike til å prioritere dette som et

fellesprosjekt.

Revisjonen har utarbeidet en overordnet prosjektplan for dette prosjektet (se vedlegg). 

Forslag til vedtak 
Revisjonen bes å gjennomføre prosjektet. Prosjektplanen legges til grunn for prosjektet 

internkontroll i hjemmebaserte tjenester. Ved eventuelle større endringer i prosjektplanen orienterer 

revisjonen kontrollutvalget om dette. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 



Vedlegg til sak 26/2014











KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

27/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon. 8.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget den 15. november 2012, og i 

kommunestyret den 12. februar 2013. Planen skal revideres i 2014. Utvalget er delegert myndighet 

til å foreta endringer i planen i perioden. 

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon bygger på overordnet analyse fra 2012. Analysen er foretatt 

ut i fra tall og opplysninger fra 2011, og det kan ha skjedd en del endringer frem til i dag. Det kan i 

tillegg ha skjedd endringer når det gjelder vurdering av risiko og vesentlighet som gjør at det er 

andre områder som er mer aktuelle for forvaltningsrevisjon. Utvalget bør derfor vurdere om det er 

andre områder enn de som står i planen som er mer aktuelle i dag. 

Et nytt felles revisjonsselskap for alle Romerikes kommuner kan gi nye muligheter, men også 

endrede rammebetingelser for den enkelte kommune. De ressurser den enkelte kommune har til 

forvaltningsrevisjon må ses i sammenheng med det tilskudd den enkelte kommune yter til 

revisjonsordningen. Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle Romerikes kommuner synes 

mindre aktuelt. Det betyr imidlertid ikke at man kan ha de samme prosjektene i flere kommuner. Det 

kan være ressursbesparende å ha prosjekter som andre kommuner har hatt eller skal ha. 

I gjeldende plan er det 4 prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Disse er: 

 Sykefravær og tjenestekvalitet

 Kompetanse i tjenestene

 Nye IKT-løsninger

 Internkontroll

Sykefravær og tjenestekvalitet og kompetanse i tjenestene er gjennomført. 

Når det gjelder nye IKT-løsninger pågår implementeringen av disse. Det nye lønn/HR-systemet er 

ikke fullt ut implementert og e-handelsprosjektet er i en tidlig fase. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

synes derfor uaktuelt nå og kan vurderes i forhold til neste periode. Internkontroll er et stort område 

og må avgrenses nærmere dersom utvalget velger dette. 

Kontrollutvalget bør vurdere om man fortsatt ønsker å gjennomføre de to gjenværende prosjektene 

som har vært planlagte fellesprosjekter i de tidligere ØRRD-kommunene eller i stedet velge nye 

områder. 
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I planen er også følgende mulige områder oppgitt som aktuelle for Eidsvoll: 

 Samhandlingsreformen

 Vedlikehold kommunale bygg

 Tilskudd barnehager

 Folkehelse

 NAV

 Skole

Dersom kontrollutvalget ønsker å bevege seg noe bort fra fellesprosjekter til prosjekter som er mer 

tilpasset den enkelte kommune må det legges større vekt på prosjektplandialogen. 

Prosjektplandialogen er den avklaring som skjer i kontrollutvalget for å klargjøre formålet og 

rammene for undersøkelsen og vinklingen på prosjektet. En måte å gjøre dette på er at utvalget gir 

signaler til revisjonen om hva man ønsker når man velger neste prosjekt. På bakgrunn av dette 

utarbeider revisjonen en prosjektplan som blir å behandle i neste møte. 

Den reviderte plan vil gjelde frem til ny plan foreligger høsten 2016. ROKUS vil utarbeide 

overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, noe revisjonen gjorde tidligere. Det kan derfor 

være hensiktsmessig å velge flere områder, ut i fra dette tidsperspektivet. 

De områder andre kommuner har hatt eller har bestilt forvaltningsrevisjon på som sammenfaller med 

prioriterte områder i Eidsvoll er: 

 Samhandlingsreformen

 Rus og psykiatri

Det legges opp til å drøfte en prioritering av prosjekter ut planperioden 2014 – 2016 i denne saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 

2016: 

1. 

2. 

3. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 



Plan for forvaltningsrevisjon 

2013-2016 

Eidsvoll kommune 

Utarbeidet av: 

Vedlegg til sak 27/2014
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1 Bakgrunn 

I forskriften om kontrollutvalg framgår det at kontrollutvalget minst én gang i 

valgperioden skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 

en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-

vurderinger.   

 

Kontrollutvalget i Eidsvoll har i sak 33/2012 vedtatt at Øvre Romerike 

Revisjonsdistrikt IKS skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en 

overordnet analyse.  

2 Formål 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 

forvaltning. Kommuneloven § 77 nr. 4 definerer forvaltningsrevisjon som: 

 

”systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger”.  

 

Innbyggerne stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i de kommunale 

tjenestene, samtidig som det private marked skaper økt konkurranse. Et 

forvaltningsprosjekt kan bidra med: 

 

• Påvisning av forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og 

måloppnåelse. 

• Levere informasjon til nytte for kontrollutvalget. 

• Bidra med informasjon som er til nytte for administrasjonen og folkevalgte. 

 

Det er viktig å identifisere og velge ut de riktige forvaltningsrevisjonsprosjektene, 

slik at ressursene blir satt inn på de riktige områdene. Prosjektene skal ha høy 

nytteverdi og de bør gi utbytte i form av læring og utvikling i kommunen. 

 

Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektene skal være til nytte for 

kommunens politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. 

 

 

 

 

 

 



Plan for forvaltningsrevisjon 2013 -2016 

 

Kontrollutvalget i Eidsvoll Kommune 2012 

 Side 4 

 

3 Grunnlaget for planen – den overordnede analysen 

Planen for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens 

virksomhet foretatt i 2012. Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument 

for kontrollutvalget og kontrollutvalget har foretatt prioriteringer av områder for 

forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har vært et verktøy for 

kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. 

 
Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, 

forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket ”risiko- og 

vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens 

virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt 

for virksomheten. (Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 10) 

 

Overordnet analyse ble behandlet i sak 24/2012 og sak 32/2012 i kontrollutvalget i 

EIdsvoll. Lederne av kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og 

Ullensaker hadde 14.11.12 et fellesmøte hvor de ble enige om hvilke prosjekter som 

ville egne seg som fellesprosjekter for alle fem kommunene i 2013 og 2014.  

4 Gjennomføring 

Prosjekter utføres i tråd med RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» som er 

vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.   

 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen og overordnet analyse 

konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 

forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon revideres i 2014.  
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5 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 

5.1 Planperiode 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal plan for forvaltningsrevisjon utarbeides 

minst én gang i valgperioden. Planen vedtas av kommunestyret, men retten til å 

foreta endringer i planperioden kan delegeres til kontrollutvalget. Kommunal 

virksomhet er i stadig endring og det er vanskelig å forutsi kommunens største 

utfordringer flere år framover.  

5.2 Prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2013- 

2014 

Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter er prosjekter som kontrollutvalgene i 

kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har kommet frem 

til som aktuelle fellesprosjekter for perioden 2013 til 2014. I løpet av 2014 vil 

kontrollutvalgslederne på nytt sette seg ned og se på muligheten for felles prosjekter 

for resten av perioden i forbindelse med en revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon.  

5.2.1 Sykefravær og tjenestekvalitet 

Sykefravær har økonomiske konsekvenser og kan føre til et dårligere servicetilbud. 

En kommune som mangler viktig fagkompetanse på enkelte områder er også mer 

sårbar overfor et høyt sykefravær når det gjelder de kommunale tjenestene. Lønn og 

sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store 

kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og 

kan ha direkte konsekvenser på tjenestekvaliteten. Kontrollutvalget ønsker å sette 

fokus på kommunens arbeid med sykefravær og konsekvenser for tjenestekvaliteten. 

5.2.2 Kompetanse i tjenestene 

Kommunen får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av 

kompetanse hos de ansatte. Det vil være viktig for kommunen å kunne løse 

oppgavene i egenregi, og ha god kompetanse for å utføre oppgavene 

tilfredsstillende. Det kan være en risiko hvordan kommunen kan knytte til seg 

kompetanse, som blir værende fremover. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på 

kommunens arbeid med kompetanse i tjenestene. 
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5.2.3 Nye IKT-løsninger 

I ØRU-regi er det en rekke IKT-prosjekter som er eller skal implementeres i løpet av 

2012/2013. 

 

• Ny webportal som omfatter intranett og internett for alle kommunene i ØRU. 

• Helsenett – for alle kommunene. 

• eHandel – for alle kommunene. 

• Kvalitetssystem – Eidsvoll, Gjerdrum og Ullensaker. Nannestad har opsjon på 

systemet. 

• Lønn- og personal – for alle kommunene. 

 

Overgang til nye systemer kan medføre risikoer for kommunen med tanke på risiko 

for feil på systemer og med tanke på behov for opplæring i nye systemer. Ved 

implementering av nye systemer er det også viktig å legge vekt på å ta i bruk de 

funksjonene som ligger i systemet med tanke på å optimalisere gevinstrealisering. 

 

5.2.4 Internkontroll 

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt vekt på egenkontrollen i norske 

kommuner. En forsterket internkontroll var hovedanbefalingen fra gruppen. Blant 

anbefalingene er at administrasjonssjefene bør basere den videre utviklingen av 

internkontrollen på en risikoanalyse og at kommunene bør basere seg mindre på 

uformell kontroll. Store investeringer fremover krever både kompetanse og gode 

styringsrutiner både med tanke på gjennomføring og med tanke på utarbeidelse av 

beslutningsgrunnlag for politikerne.  
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VEDLEGG 

Mulige områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – 2016 

Områder Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker 

Nye IKT-løsninger X X X X X 

Kompetanse i tjenestene  X X X X X 

Internkontroll X X X X X 

Sykefravær og tjenestekvalitet X X X X X 

Samhandlingsreformen X X X X X 

Vedlikehold kommunale bygg X X X X X 

Tilskudd barnehager X X X X 

Folkehelse X X X 

NAV X X X 

Målstyring/ledelse X X 

Sykehjem X X 

Omsorgs- og demensplan 2015 X X 

Tilpasset opplæring X X 

Skole X 

Økonomi/prosjektstyring X 

Kommunale bygg X 

Saksbehandling i plan- og 
byggesaker 

X 

Rus X 

Rus og psykiatri X 

Avlastning og bo- og 
pleieforhold 

X 

Barnevern X 
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor.  

8.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon

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

en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Det er en endring når det gjelder oppdragsansvarlig revisor regnskapsrevisjon. 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering for regnskapsrevisjon tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg til sak 28/2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015. 8.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2015.

2. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2015.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage forslag til 

budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets 

egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og revisjonen.  

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 

kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.” 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, møteutgifter og kurs. Det 

er ikke foreslått noen endring i forhold til kontrollutvalgets virksomhet i 2015. Beregning av 

godtgjørelse til kontrollutvalget er basert på syv møter i året.       

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir behandlet i 

representantskapets møte 23.9.14. Foreløpig foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I 

forslaget er sekretariatets totale budsjettramme satt til kr 2 863 000. Budsjettet er bygd opp etter 

beste skjønn, basert på erfaringer fra driften så langt.  

For Eidsvoll sin del vil dette utgjøre kr 217 299. I budsjettsammenheng fordeles 60 % av 

kommunenes betaling etter innbyggertall og 40 % deles likt mellom kommunene. Betalingen blir 

regulert etter medgått tid ved årets slutt. Dette er foreslått endret til 60 % etter medgått tid og 40 % 

etter folketall. Forslaget til revisjon av selskapsavtalen ble vedtatt av representantskapet 22.4.14, og 

den ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 17.6.14.  

Revisjonen  

Eidsvoll kommune skal årlig yte et driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS. Driftstilskuddet fra den 

enkelte kommunen består av et fast grunnbeløp og et variabelt tilskuddsbeløp, og det fastsettes 



Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 

___________________________________________________________________________ 13 

nærmere i eieravtalen. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i deltakerkommunene. Det 

variable tilskuddet skal revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i folketallet pr. 01.01.  

I en overgangsfase på 4 år (2013 – 2016) bidrar deltakerkommunene med et ekstra driftstilskudd på 

til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- 

og ansvarsandeler. 

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir behandlet i 

representantskapets møte 25.9.14. Foreløpig foreligger kun innstillingen fra styret, jf. vedlegg 2. I 

forslaget er revisjonens totale budsjettramme satt til kr 24 175 436.   

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS og Romerike Revisjon i forbindelse 

med representantskapsbehandlingen, vil kommunene bli informert om dette. 

Eidsvoll kommunes driftstilskudd til Romerike Revisjon IKS for 2015: 

Sum årlig tilskudd = 1 871 700,-  

Ekstra driftstilskudd år 3 (oppstartstilskudd) = 85 000,-  

Samlet tilskudd 2015 = 1 956 700,- 

Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for ytterligere detaljer. 

Totalt 

Det samlede forslaget er som følger: 

Poster Budsjett 2015 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 81 000 81 000 

Reisegodtgjørelse 1000 1000 

Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 

Kontorutgifter, telefon, aviser, 
tidsskrifter, faglitteratur 10 000 10 000 

Møteutgifter/bevertning 3000 3000 

Kurs 35 000   35 000 

Sum 141 000   141 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 217 299*) 206 303 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 956 700*)  1 971 000 

2 314 999 2 318 303 

*) Ikke behandlet i representantskapet 
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Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Eidsvoll kommune vedtas,

med forbehold om representantskapsbehandling i ROKUS IKS og Romerike Revisjon IKS, og

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Poster Budsjett 2015 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 81 000 81 000 

Reisegodtgjørelse 1000 1000 

Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 

Kontorutgifter, telefon, aviser, 
tidsskrifter, faglitteratur 10 000 10 000 

Møteutgifter/bevertning 3000 3000 

Kurs 35 000   35 000 

Sum 141 000   141 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 217 299*) 206 303 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 956 700*)  1 971 000 

2 314 999 2 318 303 

*) Ikke behandlet i representantskapet 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Eidsvoll

kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Eidsvoll kommune 
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BUDSJETT 2015 

ROUKUS IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene 

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker kommuner. I tillegg selger selskapet 

sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

Tjenesten er lovpålagt iht. kommuneloven § 77 nr. 10. Selskapet er opprettet i henhold til lov 

om interkommunale selskaper. Regnskapet skal imidlertid føres etter kommunale 

regnskapsprinsipper, og budsjettet er bygd opp etter dette. 

Budsjett 
Kontrollutvalgene skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i 

kommunen, det vil si ramme for sekretariatsvirksomheten og revisjonsvirksomheten i tillegg til 

møtegodtgjørelse og annen drift av utvalget. Etter endringer i IKS-loven, er budsjettet for 

Rokus endelig når det er vedtatt i representantskapet. Styret fordeler rammen på et 

detaljbudsjett.  

Sekretariatets oppgaver  
Sekretariatstjenesten er lovpålagt og oppgavene er utledet av kontrollutvalgets oppgaver. I 

selskapsavtalens § 3 heter det: «Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 

deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir 

iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes årsplaner. I tillegg 

har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  

Bemanning 
Rokus har 3 ansatte. 

GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015 

Utgifter 
Utgiftene ligger i hovedsak på samme nivå som i 2014, kun justert for lønnsvekst og kjent 

økning i kostnader. Rokus er en kunnskapsbedrift, noe som reflekteres i at lønn utgjør den 

største utgiften i Rokus, etter kjøp av varer og tjenester. Innenfor kategorien kjøp av varer og 

tjenester er den største posten kompetansebygging etter husleie. 

Vedlegg 1 til sak 29/2014



Det er lagt inn en stipulert lønnsøkning på 3 % for 2015, ettersom det er et år med 

mellomoppgjør. Vi har foreløpig ikke fått noen signaler på hva sentrale myndigheter anbefaler. 

Enkelte kommuner på Romerike benytter 3 % i påslag på budsjettert lønn i 2014.   

Det er inngått avtale om medlemskap i KLP. Vi har budsjettert med en pensjonsutgift på 13 %, 

etter beregning fra KLP.  

I budsjettet for 2015 er det forutsatt at godtgjøring til styret og representantskapets leder og 

nestleder legges på samme nivå som tidligere, og at satsene for representantskapets 

medlemmer skal følge kontorkommunens satser for godtgjøring. Følgende satser er foreslått 

for styret: 

Styret i Rokus IKS 

Styrets leder: kr 60 000,- 

Nestleder: Kr 30 000,- 

Styremedlemmer: Kr 25 000,- 

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 

For representantskapet er det foreslått følgende satser: 

Representantskapet i Rokus IKS 

Representantskapets leder: Kr 15 000,- 

Nestleder: Kr 5 000,- 

Møtegodtgjørelse til medlemmene fastsettes og dekkes av eierkommunene, og følger 

eierkommunens satser for godtgjøring. Representantskapet har imidlertid tatt initiativ til å 
anmode regionrådene om å behandle sats for møtegodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer i interkommunale selskaper med sikte på å få lik sats for alle.  

Inntekter 
Inntektene består av betaling fra eierkommunene (overføringer), salg av tjenester til 

kontrollutvalget i Asker kommune og mva refusjon (refusjoner). 



Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunenes betaling fra 2013 til 2015. Det har vært en 

moderat økning i kommunenes betaling på rundt 5 prosent. 

Kommunens betaling for tjenesten fordeler seg slik: 

 Kommuner 2013 2014 2015 

Aurskog Høland 157 623       166 272       174 210 

Eidsvoll 195 458       206 303       217 299 

Fet 133 518       140 387       147 526 

Gjerdrum 108 313       113 944       119 020 

Hurdal 88 624         93 126         97 461 

Lørenskog 263 557       277 140       289 272 

Nannestad 137 664       144 430       151 476 

Nes 183 296       192 791       202 165 

Nittedal 194 518       205 308       215 477 

Rælingen 164 750       173 019       182 038 

Skedsmo 353 632       371 442       388 114 

Sørum 164 305       172 688       182 709 

Ullensaker 248 543       262 150       275 732 

Sum 2 393 800     2 519 000  2 642 500 



40 % av kommunenes betaling for 2015 vil i ettertid bli justert etter medgått tid ved årets 

slutt. I budsjettsammenheng er denne summen fordelt likt.  

TALLMESSIG BUDSJETT 
Vedlagt ligger driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015. Eventuelle endringer som 

framkom under styrets behandling er innarbeidet før det legges fram for representantskapet. 

Lørenskog, 3.6.14 

Mona Moengen (sign) 

sekretariatsleder  



Driftsbudsjett
B 2015 B 2014 OB 2013 JB 2013 R 2013

Driftsinntekter

Salgsinntekter 140 000       140 000       - - 190 721

Refusjoner 75 500         54 000         41 000 248 000       191 729

Overføringer 2 642 500    2 519 000    2 393 700    2 393 700    2 393 802    

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 2 858 000    2 713 000    2 434 700    2 641 700    2 776 252    

Driftsutgifter

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 271 500    2 221 000    2 047 200    2 117 200    2 001 171    

Kjøp av varer og tjenester 515 000       442 000       350 500       518 750       493 483       

Overføringer 75 500         54 000         41 000         248 000       191 729       

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 862 000    2 717 000    2 438 700    2 883 950    2 686 383    

Driftsresultat -4 000          -4 000          -4 000          -242 250      89 869         

Finansposter

Renteinntekter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat 1 000 1 000 1 000 -237 250      98 045         

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger - - 204 080       204 261       

Bruk av tidligere avsetninger - - 204 080       204 800

Bruk av fond - - 238 250       181 500

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000           1 000 1 000 1 000 181 

Regnskapsmessig resultat - 0 - - 279 903       

Ramme for virksomheten 2 863 000    2 718 000    2 439 700    2 884 950    

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)

ROKUS IKS

Budsjett 2015



1

Investeringsbudsjett

KTO Konto (t) B 2015 B 2014 B 2013 R 2013

UTGIFTER

4529 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 181

4530 Dekning tidligere års underskudd

Sum utgifter 1 000 181

INNTEKTER

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 -181

4980 Underskudd investering

Sum inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -181

ROKUS IKS

Budsjett 2015
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KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 8.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 8.9.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 29 -2014.

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 29.8.14.

3. Tiltaksplan 2014, sist redigert 29.8.14.

Saksopplysninger 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off.Arkiv Merknader

1 16.01.2014 16.01.2014 x Eidsvoll kontrollutvalg

Innkalling av Øvre Romerike innkjøpssamarbeid til 

møte 3.2.14 412.2.2

2 15.01.2014 15.01.2014 x Eidsvoll kontrollutvalg

Brev til rådmannens om oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.2.2

3 20.01.2014 20.01.2014 x Eidsvoll kommune

Rådmannens reviderte svar, organisert etter 

kommunestyrets vedtak, på oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.9.5

4 30.01.2014 30.01.2014 x Eidsvoll kommune

Rådmannens svar på oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak 13/27 - 

forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT 

sikkerhet og personvern 412.9.5

5 24.01.2014 20.01.2014 x Skatteoppkreveren i Eidsvoll Årsrapport for 2013 412.5.1

6 10.02.2014 03.02.2014 x Eidsvoll kommune Særutskrift i sak 04/2014. 412.5.5

7 10.02.2014 03.02.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Særutskrift i sak 07/2014. 412.5.5

8 05.02.2014 05.02.2014 x Eidsvoll kommune

Spørsmål vedrørende Eidsvoll kommunes 

administrative organisasjonskart. 412.e-post

9 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike Distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 412.10.3

10 12.03.2014 12.03.2014 x Eidsvoll kommune

Brev til rådmannen om KU-sak 02/2013 - 

korrupsjon i offentlig sektor. 412.2.2

11 18.03.2014 18.03.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Revisjonsgjennomgang vedrørende offentlige 

anskaffelser Eidsvoll kommune i perioden 2011-

2013 412.6.3

12 17.03.2014 17.03.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Notat: utkast til avgrensninger for et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende 

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune. 412.9.2

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Eidsvoll

Vedlegg 1 til sak 31/2014



13 17.03.2014 21.01.2014 x Eidsvoll kommune Henleggelse av politianmeldelse i KU sak 2/2013. 412.2.2

14 11.04.2014 11.04.2014 x Eidsvoll kommune

Melding om vedtak: Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. Kontrollutvalgssak 10/14 412.8.5

15 11.04.2014 11.04.2014 x Eidsvoll kommune

Særutskrift - Revisjonsgjennomgang vedrørende 

kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011 - 2013. 

Kontrollutvalgssak 9/14 412.6.5

16 12.05.2014 12.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i 

tjenestene 412.9.3

17 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Endelig rapport fra eierskapskontrollen av Digitale 

Gardermoen IKS 412.10.3

18 27.05.2014 27.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Prosjektplan - hjemmebaserte tjenester Eidsvoll 

kommune. 412.9.2

19 19.05.2014 19.05.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Eierskapsrapport - Digitale Gardermoen IKS (DGI) 412.10.3

20 16.05.2014 16.05.2014 x Eidsvoll kommune Årsregnskap og årsmelding 2013. 412.7.3

21 15.05.2014 15.05.2014 x x Eidsvoll kommune Godgjøringsskjema 1 halvår 2014. 412.1.7

22 15.04.2014 15.04.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsberetning 2013, pr. 15.4.14. 412.7.3

23 18.08.2014 18.08.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsbrev 2/2013. 412.7.2

24 18.08.2014 18.08.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonens kommentarer til årsregnskapet 2013. 412.7.3

25 03.07.2014 03.07.2014 x Eidsvoll kommune Innkalling av rådmannen til møte 25.8.14. 412.2.2

26 03.07.2014 03.07.2014 x Eidsvoll kommune

Innkalling til virksomhetsbesøk på 

lønnsavdelingen 25.8.14. 412.2.2

27 19.08.2014 19.08.2014 x Øvre Romerike revisjonsdistrikt Revisjonsberetning 2013. 412.7.3

28 28.08.2014 25.08.2014 x Eidsvoll kommune Særutskrifter i sak 15/2014 og 16/2014. 412.5.5

29 29.08.2014 29.08.2014 x Romerike Revisjon IKS

Prosjektplan - Internkontroll i hjemmebaserte 

tjenester for Eidsvoll kommune. 412.9.2

30

31

32

33

34

35
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.2.14 01/2014 Orientering ved Øvre 

Romerike innkjøpssamarbeid 

om status på dagens 

rammeavtaler i Eidsvoll 

kommune. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og vil følge opp 

eventuelle forbedringsområder for Eidsvoll kommune i forbindelse 

med kontrollutvalgssak 02/2014. 

Følges opp i 

kontrollutvalgsm

øte den 11.3.14. 



3.2.14 02/2014 Revisjonsgjennomgang 

vedrørende kjøp av varer og 

tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-

2013. 

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte 11.3.14, i påvente av 

en ytterligere kvalitetssjekk og avklaring mellom revisjonen og 

administrasjonen i Eidsvoll kommune. 

Saken settes opp 

i neste møte den 

11.3.14 



3.2.14 03/2014 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten 

IKT- sikkerhet og personvern 

(KU-sak 06/2013). 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige tilbakemelding

vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet IKT

sikkerhet og personvern (KS sak 13/27) til orientering.

2. Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens planlagte tiltak,

sett opp i mot kommunestyrets vedtak i sak 13/27, i 1. kvartal

2015. 

Følges opp 1. 

kvartal 2015. 


3.2.14 04/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas, med de

endringer som fremkom i møtet.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for

2013 til orientering.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 



3.2.14 05/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen i sitt neste møte den 

11.3.14. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en generell 

orientering på status i kommunens lønns- og økonomiavdeling. 

Kontrollutvalget ønsker blant annet å se nærmere på Eidsvoll 

kommunes løpende arbeid med lønnskjøring, avstemming av 

regnskapet, innføring av kommunens turnussystem og refusjon av 

sykepenger. 

Rådmannen Sekretær 

innkaller 

rådmannen til 

KU møte 

11.3.14. 



3.2.14 06/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


Vedlegg 2 til sak 31/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.2.14 07/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide et utkast til 

avgrensninger for et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende 

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune. Revisjonen bes om å 

legge frem et forslag for kontrollutvalget i møtet den 11.3.14. 

Øvre Romerike 

revisjonsdistrikt 

Settes opp til 

behandling i 

møtet 11.3.14. 



17.3.14 08/2014 Orientering ved rådmannen 

vedrørende status i 

kommunens lønns- og 

økonomiavdeling. 

1. Kontrollutvalget vedtok å lukke deler av møtet jf.

Kommunelovens § 31, nr. 3.

2. Kontrollutvalget ser alvorlig på utfordringene og

etterslepet i Eidsvoll kommunes løpende arbeid

vedrørende organisering, implementering av lønns og

personalsystem, utbetaling av lønn, refusjon av

sykepenger/avstemminger, rapportering og ressurser på

økonomi- og lønnsavdelingen.

3. Kontrollutvalget ser en for svak progresjon i det løpende

arbeidet med å ta inn etterslepet.

4. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved at det ikke er foretatt

nødvendig sårbarhetsanalyse før innføring av nytt

turnussystem i kommunen, og kontrollutvalget stiller seg

undrende til om Eidsvoll kommune har nødvendige

ressurser for å være pilot av nytt turnussystem.

5. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til

etterretning, og vil følge opp saken videre i forbindelse

med behandling av årsregnskapet 2013.



17.3.14 09/2014 Revisjonsgjennomgang 

vedrørende kjøp av varer og 

tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-

2013. 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på funnene i revisjonens

gjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort

i Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013.

2. Kontrollutvalget forventer at administrasjonen følger lov

og forskrift om offentlige anskaffelser.

3. Kontrollutvalget vil følge opp innføringen av nytt e-

handel prosjektet i Eidsvoll kommune.

4. Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til

etterretning, og innstiller følgende til kommunestyret:

a. Kommunestyret ser alvorlig på at kommunen ikke har

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll 

kommune i perioden 2011-2013. 

b. Kommunestyret forventer at administrasjonen følger

lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og ber

rådmannen om å sørge for at Eidsvoll kommune

følger lov og forskrift vedrørende alle anskaffelser i

kommunen.

c. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp

denne saken.

17.3.14 10/2014 Eierskapskontroll Romerike 

Krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at: 

 Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger: 

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen

eierstyring inn mot representantskapsmøter

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør

forsikre seg om at selskapet følger dette opp.

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Rapporten understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

Kommunestyret Avventer 

kommunestyrets 

behandling. 



17.3.14 11/2014 Forslag til avgrensninger for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

på hjemmebaserte tjenester i 

Eidsvoll kommune.   

1. Kontrollutvalget ber revisjonen, med bakgrunn i de

innspill som fremkom i møtet vedrørende dokumentasjon

av endringer i brukernes pleiebehov og oppfølging

underveis, legge frem et forslag til prosjektplan i

kontrollutvalgets møte den 26. mai.

2. Prosjektplanen blir skrevet for Eidsvoll kommune, og

utvalget vil ta stilling til om de ønsker å invitere de øvrige

ØRRD 




______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalgene på Øvre Romerike til å prioritere dette 

som et fellesprosjekt. 

17.3.14 12/2014 Rapportering fra Øvre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

1. Saken tas til orientering.

2. Kontrollutvalget utsetter sitt møte den 5. mai på grunn av sen

levering av årsregnskapet 2013 fra Eidsvoll kommune til Øvre

Romerike revisjonsdistrikt. Kontrollutvalget berammer et nytt

møte til mandag 26. mai kl. 08:00.



17.3.14 13/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


17.3.14 14/2014 Eventuelt. Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen om å følge opp 

andre forhold som har blitt avdekt i kontrollutvalgssak 2/2013 - 

korrupsjon i offentlig sektor. Kontrollutvalget ber rådmannen om å 

komme tilbake til kontrollutvalget i mai møtet med en vurdering 

på videre oppfølging i denne saken. 

Eidsvoll 

kommune 


26.5.14 15/2014 Regnskapet og årsberetning 

2013 for Eidsvoll kommune. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap og 

årsberetning 2013 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi 

til formannskapet. 

Kommunestyret 

26.5.14 16/2014 Revisjonsbrev 2-2013. 1. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det ikke er foretatt

løpende avstemminger på lønnsrelaterte poster i

regnskapet i løpet av 2013 og nødvendige

internkontrollrutiner ikke har vært på plass.

2. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det kan synes som om

rutiner for avstemming ikke er etablert, eller der rutiner

finnes, ikke tatt i bruk.

3. Kontrollutvalget vil følge opp de påpekninger som er

gjort i Revisjonsbrev nr. 2/2013, og forutsetter at disse

forholdene er brakt i orden ved avleggelse av regnskapet

for 2014.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

Kommunestyret 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Kommunestyret ser alvorlig på at det ikke er foretatt 

løpende avstemminger på lønnsrelaterte poster i 

regnskapet i løpet av 2013 og ber rådmannen om å sørge 

for at nødvendige internkontrollrutiner snarest kommer på 

plass.  

2. Kommunestyret ber rådmannen tilsikre at rutiner for 

avstemming blir etablert, og at de rutiner som finnes blir 

tatt i bruk.  

26.5.14 17/2014 Orientering om Romerike 

Revisjon IKS.   

Saken tas til orientering. 


26.5.14 18/2014 Uavhengighetserklæring 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor. 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering tas til orientering. 


26.5.14 19/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon IKS. 

Saken tas til orientering. 


26.5.14 20/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


26.5.14 21/2014 Eventuelt. 


26.5.14 22/2014 Virksomhetsbesøk til 

Stabsavdeling for Økonomi, 

personal og støtte 

(lønnsavdelingen). 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


8.9.14 23/2014 
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Tilsyn med forvaltningen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett

til medlemmene).

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker.

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og

anmeldelser.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann.

 Rapporteringer fra rådmannen:

o Økonomisk situasjon.

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt

møte).

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av

disse.

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling

 Oppfølging av KS-saker.

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner

3.2.14  Orientering fra leder for IIØR om status på dagens rammeavtaler.

 Revisjonsrapport om kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden

2011-2013(utsatt til neste møte den 11.3.14).

11.3.14  Revisjonsrapport om kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden

2011-2013.

 Rådmannen orienterer på status i kommunens lønns- og regnskapsavdeling.

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  Virksomhetsbesøk til: Stabsavdeling for Økonomi, personal og støtte

(lønnsavdelingen)

8.9.14  Rådmannen orienterer om eventuell videre oppfølging i kontrollutvalgssak 2/2013 -

korrupsjon i offentlig sektor.

17.11.14  Virksomhetsbesøk til: Vilberg helsetun.

 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet.

 Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013 (KU-sak 09/2014).

 Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens planlagte tiltak, i forhold til/sett opp i mot

kommunestyrets vedtak 13/27 – forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT sikerhet og

personvern, i 1. kvartal 2015.
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker.

3.2.14  

11.3.14  

26.5.14  

16.6.14  

25.8.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.

 Revisjonsbrev 2-2013.

8.9.14  

17.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
3.2.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport IKT- sikkerhet og personvern (sak 06/2013) er fulgt opp.

11.3.14  Revisjonen legger frem et utkast til avgrensninger for et forvaltningsrevisjonsprosjekt

på hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune.

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

8.9.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Kompetanse i tjenestene.

 Revisjonen legger frem overordnet prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt –

hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll kommune.

 Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt iht. plan for forvaltningsrevisjon

for 2013-2016.

17.11.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost – ØRAS (sak 16/2013) er fulgt opp.

 Oppfølging av revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i

Eidsvoll kommune i perioden 2011-2013 (KU-sak 09/2014).

 Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens planlagte tiltak i

forvaltningsrevisjonsrapport IKT – sikkerhet og personvern, sett opp i mot

kommunestyrets vedtak i sak 13/27, i 1. kvartal 2015.

 Innhente tilbakemelding fra administrasjonen (1.halvår 2015) om hvordan anbefalingene i

forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og tjenestekvalitet (sak 35/2013) er fulgt opp.

1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016, vedtatt i kommunestyret 12.02.13. En prioritet over vedtatte prosjekter 

ligger som vedlegg 2 til årsplanen for 2013. 
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
3.2.14  

11.3.14  Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS.

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

8.9.14  Eierskapskontroll – DGI.

17.11.14  Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2016.

Tilsyn med revisjonen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Eidsvoll kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

3.2.14  

11.3.14  

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  Oppdragsansvarlig revisors avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet på

forvaltningsrevisjon.

 Orientering om Romerike Revisjon IKS.

8.9.14  Oppdragsansvarlig revisors avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet på

regnskapsrevisjon.

17.11.14  

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
3.2.14  

11.3.14  

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

8.9.14  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

o Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til

kommunestyrets behandling av budsjettet.

17.11.14  

25.11.13  

2
Plan for selskapskontroll for 2013-2016 ble vedtatt i kommunestyret 12.02.13. En oversikt over eierinteresser i 

selskaper/samarbeid ligger som vedlegg 3 til årsplanen for 2013. 
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Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
3.2.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

11.3.14  

26.5.14  Møte avlyst.

16.6.14  Møte avlyst.

25.8.14  

8.9.14  

17.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.
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