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Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Møterom 2 
Dato: 13.11.2017 
Tidspunkt: Kl. 16.00 
Møtenr: 5-2017 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
30/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 11. september 2017 
31/17 Orientering frå Kommunalsjef landbruk, miljø og teknikk 

32/17 
Orientering om kommunen sin tertialrapport pr 31.08.2017 og utviklinga fram 
til no 

33/17 Orientering om kommunen sitt budsjett 2018 
34/17 Avklaringar vedrørande prosjektmandat 
35/17 Kontrollutvalet sin årsplan 2018 
36/17 Rapport forvaltningsrevisjon PP-tjenesten i Dalane 
37/17 Statusoversikt november 21017 

  
 

 

Ver grei å melde eventuelt forfall snarast på telefon 51 33 65 90 evt.414 46 180 eller på e-post 

til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meiner dei er inhabile, 

må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan kallast inn. 

Evt. saker merka (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/ 

møtande varamedlemmer. 

 

 

 

 

Vikeså, 06.11.2017 

 

Magne Vaule 

Leiar av kontrollutvalet Wencke S. Olsen 

 Sekretariatet 

  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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30/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 11. september 
2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00154-21 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 30/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen frå møtet 11. september 2017 vert lagd fram for kontrollutvalet til formell 

godkjenning.  

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 11. september 
2017.  

 

 

 

 

SANDNES, 06.11.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll frå møtet 11. september 2017 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
           Til sakslista 
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31/17 Orientering frå Kommunalsjef landbruk, miljø og 
teknikk 

Arkivsak-dok.  16/00158-24 

Arkivkode. 027  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 31/17 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet har som ledd i sitt tilsyn med kommunen vedteke å invitere kommunale 

leiarar for at dei kan orientere kontrollutvalet om deira arbeid og ansvarsområde. Til dette 

møtet har me invitert kommunalsjef landbruk, miljø og teknikk Kristian Nomedal 

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet ynskjer at kommunalsjefen orienterer om fyljande emne: 

 Avdelinga sin plass i organisasjonen

 Talet på tilsette

o Rekruttering av medarbeidarar
o Utfordringar i høve til rekruttering

 Kva tenester avdelinga leverer

 Avdelinga sitt budsjett og rekneskap

 Tankar om framtida.

o Behovet for tenester frå avdelinga
o Klarar avdelinga å levere i høve til behov

Kontrollutvalet har sett av 20 - 25 minutt til orienteringa inklusiv tid til spørsmål frå utvalet. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek kommunalsjef landbruk, miljø og teknikk si 
utgreiing til orientering.  

SANDNES, 06.11.2017 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
Til sakslista 
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32/17 Orientering om kommunen sin tertialrapport pr 
31.08.2017 og utviklinga fram til no 
 
Arkivsak-dok.  16/00333-7 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 32/17 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet skal gje uttale til kommunestyret om kommunens årsrekneskap. For å få eit 

grunnlag til denne uttalen er det viktig for kontrollutvalet å følgje med i den økonomiske 

rapporteringa gjennom året. Rådmann og økonomisjef er invitert til møtet for å orientere.  

Saksutgreiing 
Rapporten til kommunestyret sitt møte 25. oktober ligg ved saka.  

Rådmannen og økonomisjefen vil orientere om rapporten og utviklinga fram til no.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek orientering om kommune sin tertialrapport 
for 2. tertial 2017 til orientering.  

 

 

 

 

SANDNES, 06.11.2017 

 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Tertialrapport pr 31.08.2017 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 

 
           Til sakslista 
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33/17 Orientering om kommunen sitt budsjett 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00170-2 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 33/17 

 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet deltek ikkje i kommunen si behandling av kommunen sitt budsjett. Men 

kontrollutvalet skal uttale seg ok kommunen sin årsrekneskap, og må difor kjenne til korleis 

kommune planlegg økomien for komande år.   

 

Saksutgreiing 
Sekretariatet har bede rådmannen og økonomisjefen orientere om dette i møtet.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek administrasjonen si utgreiing om budsjettet 
2018 til orientering.   

 

 

 

SANDNES, 06.11.2017 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

 

         

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 

 
           Til sakslista 
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34/17 Avklaringar vedrørande prosjektmandat 

Arkivsak-dok.  13/00301-54 

Arkivkode. 217  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 34/17 

Bakgrunn 
Rogaland Revisjon har bede om at det vert sett opp ei sak kor ein kan drøfte prosjektmandatet 

til bestillinga av rapproten Skulemiljøet Bjerkreim. Grunngjevinga frå revisjonen er at det er 

ei tid sidan prosjektmandatet vart vedteke og at det difor er behov for drøfte sider med 

bestillinga på ny.  

Saksutgreiing 
Bernt Mæland frå Rogaland Revisjon har laga eit notat som ligg ved saka. I notatet gjer han 

greie for moment som taler for å drøfte mandatet på nytt. Me viser til notatet som ligg ved 

saka.  

Seniorforvaltningsrevisor Svein Kvalvåg vil vere med i møtet og drøfte mandatet med 

kontrollutvalet. Det mandatet som kontrollutvalet har vedteke i 2015 ligg ved saka.  

Sekretariatet har og invitert rådmannen til å vere med under behandlinga av denne saken 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Mandatet vert oppdater med dei endringane som kom fram i møtet . 
Rogaland Revisjon sender oppdatert mandat til kontrollutvalet via 
sekretariatet.   

SANDNES, 06.11.2017 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

Vedlegg: 

Vedr. mandat Skolemiljø - oppfølging -  

Mandat.pdf;Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Bjerkreim kommune - Skolemiljø 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
Til sakslista 
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35/17 Kontrollutvalet sin årsplan 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00166-4 

Arkivkode.  146  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 35/17 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet sin årsplan er ein overordna plan som dekker faste og kjende aktivitetar til 

kontrollutvalet i året som kjem. Planen er ikkje lovpålagt, men er eit styringsverktøy for 

utvalet.  

Saksutgreiing 
Planen gir ei kort oversikt over lovgrunnlaget for kommunen si kontroll og tilsynsverksemd 

og korleis denne er organisert. Vidare gir planen ein oversikt over saksbehandlinga i utvalet 

og kva oppgåver ein reknar med å arbeide med i året som kjem.  

Planen si oppstilling av oppgåver for komande år er basert på kva som er kjend i dag. 

Samstundes er planen så fleksibel at kontrollutvalet kan gripe fatt i saker som oppstår 

undervegs i året. Planen gir og rom for å flytte på saker mellom møta dersom det vert behov 

for dette .  

Årsplanen er òg som ein del av kontrollutvalet si rapportering til kommunestyret. Den 

vedtekne planen vert vidaresendt til kommunestyret til orientering.  

Sekretariatet vil innarbeide eventuelle endringar i planen før den vert send vidare.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar årsplanen for 2017. Vedteken plan vert 
vidaresendt til kommunestyret  

 

 

 

SANDNES, 06.11.2017 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Årsplan 2018 Bjerkreim kontrollutval 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 
           Til sakslista 
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36/17 Rapport forvaltningsrevisjon PP-tjenesten i 
Dalane 
 
Arkivsak-dok.  16/00371-9 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 36/17 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet i Bjerkreim hadde spesialundervisning, tidleg innsats som eit av dei 

uprioriterte områda i den vedtekne planen for forvaltningsrevisjon. Dette området er nært 

knytt til PP-tenesta. Difor var det naturleg for kontrollutvalet i Bjerkreim å vere med i 

gjennomgangen av PP-tenesta i Dalane saman med dei andre kommunane i samarbeidet.  

Føremålet med prosjektet var å sjå nærare på PP-tenesta sitt samarbeid med barnehagar og 

skular i det individ- og systemretta abeidet. 

Kontrollutvalet vedtok å sjå nærare på desse problemstillingane:  

 Hvilke mål styrer PP-tjenesten etter og hvilke resultater oppnår den?  

 Hva kjennetegner prosessen fra et særlig behov fanges opp til konkrete tiltak sette inn?  

 Hva kjennetegner arbeidet PP-tjenesten gjør i barnehagene og på skolene med kompetanse-

utvikling og organisasjonsutvikling for å sikre barnehagebarn og skoleelever et tilrettelagt 

tilbud?  

 Hvordan opplever PP-tjenesten og samarbeidspartnerne samhandlingen?  

 Hva kan være årsakene til en høy andel elever med spesialundervisning?  

 Hvilke forbedringsmuligheter foreligger i tjenestens individ- og systemretta arbeid? 

Saksutgreiing 
Revisor har nå ferdigstilt rapporten for behandling i kontrollutvalet, med innstilling til 

kommunestyret.  

Rapporten sine hovudkonklusjonar kan kort summerast opp slik: 

 Delen av barnehageborn som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp i Dalane er lågare 

enn snittet i Rogaland og elles i landet. Dette gjeld alle dei fire kommune i Dalane med 

unntak av Lund. 

 Delen av skuleelevar med vedtak om spesialundervisning har gått ned dei siste åra. Det 

kan i følgje revisor ha samanheng med tettare samarbeid med PP-tenesta om tilpassing 

av undervisninga. 

 Når det gjeld timetalet pr. spesialundervisingselev, varierer dette stort mellom 

kommunane i Dalane. Elevane i Lund og Bjerkreim får det dobbelte av timar til spesial-

undervisning i høve til det elevane i Sokndal får, der timane har gått ned dei siste fem 

åra.  

 Revisor peikar på at alle kommunane nå bruker mindre på både styrka barnehagetilbod 

og spesialundervising. Dette er ei positiv utvikling og inneber at  
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barnehagane og skulane har vorte flinkare til å tilpasse opplæringa, som igjen fører til 

at ein treng mindre styrka barnehagetilbod/spesialundervising. Alle kommunane ligg 

likevel over landsgjennomsnittet når det gjeld utgifter til styrka barnehagetilbod.  

 Barnehagane og skulane i Dalane er nøgde med samarbeidet med PP-tenesta.  

 Det er laga felles malar til bruk i alle kommunane. Dette sikrar tett og godt samarbeid 

og likelydande praksis. 

 Alle kommunane har laga plan for overgang frå barnehage til skule  

 Gjennomgangen syner at det stort sett er samsvar mellom den sakskyndige vurderinga 

sine tilrådingar og vedtak, sidan avvik sjeldan førekjem.  

 Revisor meiner at PP-tenesta har funne ei samarbeidsform med kommunane som sikrar 

rask hjelp.  

 Revisor peikar på at kommunane med fordel kan stille meir konkrete krav til PP-tenesta 

om kva mål PP-tenesta skal arbeide etter og kva fristar som skal gjelde for arbeidet. Ei 

tydeleggjering av mål og fristar vil styrke arbeidet til PP-tenesta og betre tenestene som 

vert ytt ovanfor kommunane i Dalane.  

 Revisor vurderer at PP-tenesta kan jobbe meir systematisk i saker som gjeld heile 

grupper av born/elevar.  

 Revisor fann at det var laga plan for alle barn som har enkeltvedtak med rett til 

spesialundervising i dei sakene som er gjennomgått.  

 Det ligg ei utfordring for kommunane med å skaffe rett spesialpedagogisk kompetanse 

til rett tid ved sjukdom. Revisor meiner at dei fire kommunane i større grad kan utveksle 

informasjon om korleis desse utfordringane best kan løysast og saman finne gode og 

effektive løysingar.  

Revisor kjem med dess tilrådingane: 

 Vi tilrår PP-tenesta og kommunane i fellesskap å sjå nærare på dei store variasjonane 

i timetalet per spesialundervisningselev.  

 Vi tilrår kommunane i det interkommunale samarbeidet å stille meir konkrete krav til 

å oppnå mål for PP-tenesta sitt arbeid, og at desse måla vert nedfelt i PP-tenesta sin 

handlingsplan.  

 Vi anbefaler kommunane å utveksle råd og tips om korleis ein best kan løyse 

utfordringane med å sikre kontinuitet i den spesialpedagogiske hjelpa/spesial-

undervisninga i tilfelle der utførar vert sjuk.  

 Vi anbefaler PP-tenesta å jobbe meir systematisk i saker som gjeld heile grupper av 

born/elevar. I slike saker, der barnehagar og skular ber om råd overfor heile grupper, 

kan PP-tenesta i større grad (og på eige initiativ) vie evaluering av iverksette tiltak 

større merksemd og gjerne følge utviklinga over tid.  

Det vert vist til rapporten for meir informasjon om undersøkingane som vart føretekne. 

Rapporten er førelagd rådmannen i vertskommunen til uttale. Uttalen finst på side 9-10 i 

rapporten, og går ikkje inn på dei utfordringane som gjeld spesielt for Bjerkreim.  

Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at kommunestyret sitt vedtak knytt til gjennomførd 

forvaltningsrevisjon vert følgd opp av rådmannen. Sekretariatet vil difor be om 

tilbakemelding på korleis rapporten og kommunestyret sitt vedtak er følgt opp ca. 6 månader 
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etter at rapporten er behandla av kommunestyret. Sak om oppfølging vert lagd fram for 

kontrollutvalet før den vert send vidare til kommunestyret.  

I medhald av kommunelova § 77, nr 6 rapporterer kontrollutvalet direkte til kommunestyret. 

Kontrollutvalet skal derfor leggja fram saksutgreiing og innstilling direkte til kommunestyret i 

desse sakene.    

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret å fatte følgjande vedtak: 

Kommunestyret i Bjerkreim tek den framlagde rapporten til etterretning. 

Rapporten vert send over til rådmannen for oppfølging av dei tilrådingane 
som både gjeld Bjerkreim kommune spesielt og kommunane i fellesskap. 
Rådmannen gjer tilbakemelding om korleis rapporten er følgt opp til 
kommunestyret via kontrollutvalet ca. 6 månader etter at rapporten er 
vedteken i kommunestyret.  

 

 

 

 

SANDNES, 06.11.2017 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Rapport forvaltningsrevisjon PP-tenesta Dalane 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur. 

 
           Til sakslista 
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37/17 Statusoversikt november 21017 
 
Arkivsak-dok.  16/00290-29 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Per Kåre Vatland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalet i Bjerkreim 13.11.2017 37/17 

Bakgrunn 
Statusoversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgje saker som går over fleire møter. 

Dette gjeld forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som vert følgt frå dei vert bestilt fram 

til dei er endeleg følgde opp. Andre type saker som krev oppfølging vert òg tatt med i 

oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte. 

Saksutgreiing 
Målet med saka er å gje kontrollutvalet ei oppdatert oversikt over status på dei ulike sakene så 

lenge dei er under behandling og til dei er ferdig følgde opp frå kontrollutvalet si side. 

Oversikta er òg laga slik at den viser dei sakene som utvalet har arbeidd med i denne 

valperioden. 

Under denne saka kan kontrollutvalet òg ta opp spørsmål i tilknyting til sakene. Det vert lagd 

opp til at revisor under denne saka kan gje utvalet orientering om status på prosjekt dei 

arbeider med, og avklare endringar om dette er nødvendig. 

Endringar i dette møtet: 

 Kontrollutvalet avklarar prosjektmandatet for prosjektet Skulemiljø i Bjerkreim II 

 Rapporten Dalane interkommunale PP-teneste er behandla i dette møtet  

 Kommunen skal behandle eigarskapsmeldinga nå før jul. Oppfølging av rapporten eigarskaps-

forvaltning er utsett til første møte i 2018.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt kontrollutvalet saker 
november 2017 til orientering.  

 

 

 

SANDNES, 06.11.2017 

 

Per Kåre Vatland 

Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt over prosjekter og kontroller november 2017 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.   Til sakslista 
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PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler - 3 - Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund kommune 


 
 


Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige 


og utførende fagfolk i administrasjonen. Rapporten er et offentlig dokument og skal 


være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovet varierer, men her er en 


leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 


 


1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 


2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg 
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Vedlegg ............................................................................................................... 40 
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PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler - 4 - Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund kommune 


 
 


Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på PP-tjenestens samarbeid med barne-


hager og skoler i det individ- og systemrettede arbeidet. 


 


Hovedfunn 


- Andelen barnehagebarn som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp, er lavere 


enn snittet i Rogaland og landet. Dette gjelder i alle de fire kommunene i Dalane, 


med unntak av Lund. Den høye andelen i Lund skyldes i hovedsak en høy andel 


barn med minoritetsspråklig bakgrunn. 


- I alle fire kommunene har andelen skoleelever med vedtak om spesialundervis-


ning gått ned de siste åra. Dette er en utvikling som også har funnet sted på 


landsbasis. Nedgangen kan i stor grad tilskrives et tettere samarbeid med PP-


tjenesten om tilpasning av undervisningen.  


- Men i Eigersund og Sokndal er andelen skoleelever med vedtak om spesialun-


dervisning fremdeles godt over landssnittet. Sokndals høye andel kan langt på 


vei forklares med et høyt antall multihandikappede elever. 


- Timeantallet per spesialundervisningselev varierer stort mellom Dalane-kom-


munene. Elevene i Lund og Bjerkreim får det dobbelte hva de får i Sokndal. 


- Trenden siste tre år er med andre ord at Dalane-kommunene bruker mindre både 


på styrket barnehagetilbud i barnehagene og mindre på spesialundervisning, i 


absolutte kroner. Vi vurderer dette slik at en større andel av ressursene blir be-


nyttet i ordinær undervisning, sammenlignet med tidligere. Etter vår vurdering 


er dette en positiv utvikling, og et tegn på at barnehagene og skolene har blitt 


flinkere til å tilpasse opplæringen i større grad, for dermed å redusere behovet 


for styrket barnehagetilbud/spesialundervisning. 


- Både barnehagene og skolene sier seg fornøyde med samarbeidet med PP-tjenes-


ten, både i individ- og systemsaker.  


- PP-tjenesten har de senere årene utarbeidet felles maler til bruk i Dalane-kom-


munene, både for henvisning, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, individuell 


opplæringsplan og årsrapport. Sammen med PP-tjenestens utnevnelse av faste 


kontaktpersoner i den enkelte barnehage og skole, har dette bidratt til å sikre et 


tett og godt samarbeid og likelydende praksis i de fire kommunene. 


 


Interkommunal PP-tjeneste 


I Dalane deler kommunene Lund, Bjerkreim, Sokndal og Eigersund samme PP-tjeneste. 


Tjenesten er organisatorisk og administrativt underlagt Eigersund kommune, og er en 
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PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler - 5 - Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund kommune 


del av Kultur- og oppvekstavdelingen i kommunen. Rådmannen i Eigersund er tjenes-


tens nærmeste overordnede, mens de andre kommunene kjøper tjenester fra PP-tjenes-


ten1.  


 


PP-tjenestens arbeid følger barnehage- og skoleåret, og evalueres i Skolefaglig forum for 


Dalane, i oktober hvert år. I tillegg gjennomføres en underveis-evaluering ved årsskiftet, 


hvor PP-tjenestens planverk, statistikk og årsrapport gjennomgås. PP-tjenesten opererer 


ikke med noen form for tallfesting av sine mål, men ønsker å jobbe i tråd med gjeldende 


lovverk og være en tilgjengelig rådgivningspartner for barnehager, skoler og voksen-


opplæring. PP-tjenestens handlingsplan inneholder svært få konkrete målsettinger. 


 


Omfang 


Andelen barnehagebarn som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp er økende både i 


Rogaland som helhet og på landsbasis. Ser vi på hver av de fire kommunene i Dalane, 


finner vi noen kommunevise forskjeller. Mens Eigersund, Sokndal og Bjerkreim ligger 


under Rogalands- og landssnittet, ligger Lund betydelig over. Den høye andelen i Lund 


kan i stor grad forklares med en høy andel minoritetsspråklige barn. 


 


På landsbasis har andelen skoleelever med vedtak om spesialundervisning gått ned de 


siste årene. Dette gjelder også i de fire kommunene i Dalane. Sammenlignet med lands-


snittet, ligger Sokndal markant over, mens de andre ligger noe under. Fra Sokndal kom-


mune får vi opplyst at den høye andelen i stor grad skyldes et høyt antall multihandi-


kappede elever. 


 


Konsentrerer vi oss om 1.-4. trinn, ser vi at det har vært en nedgang i andelen elever med 


spesialundervisning. Dette er en utvikling som har funnet sted i de fleste kommuner, og 


må ses i sammenheng med myndighetenes satsing på økt lærertetthet på de laveste trin-


nene. Vår gjennomgang tyder på at økt lærertetthet gir økte muligheter for tilpasning av 


ordinær undervisning, og at behovet for spesialundervisning dermed reduseres eller fal-


ler helt bort.  


 


På 5.-7. trinn har andelen elever med spesialundervisning gått ned i Eigersund, Lund og 


Bjerkreim, mens andelen den er stabil i Rogaland og landet som helhet. Vår gjennom-


gang tyder på at samarbeidet med PP-tjenesten har bedret seg de siste årene, og at ned-


gangen må ses på bakgrunn av dette. PP-tjenestens utnevnelse av faste kontaktpersoner 


til hver barnehage og skole, sikrer en jevn og tett kontakt, og samarbeidet resulterer ofte 


i at tilpasning av den ordinære undervisningen er tilstrekkelig. PP-tjenestens kontakt-


person deltar fast i skolens tverrfaglige ressursteam, hvor hvilke tiltak som skal prøves 


ut, blir diskutert.  


 


Færre timer til hver spesialundervisningselev i Eigersund og Sokndal 


                                                      
1 Bjerkreim, Lund og Sokndal refunderer utgiftene til tjenesten ut fra antall barn 0-17 år i kommunen, per 1. oktober i 
regnskapsåret. En oversikt over antallet aktive saker hos PP-tjenesten siste to år viser at gjeldende fordelingsnøkkel fung-
erer etter intensjonen.  
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Vi ser også at det gjennomsnittlige timeantallet per spesialundervisningselev har endret 


seg siste fem år. Mens det gjennomsnittlige timetallet per spesialundervisningselev har 


gått ned i Eigersund og Sokndal, har antallet gått opp i Lund og Bjerkreim. Oppgangen 


i Lund og Bjerkreim må ses på bakgrunn av nedgangen i andelen elever (med færre ele-


ver blir det mulig å gi flere timer til hver2). En spesialundervisningselev i Lund eller 


Bjerkreim får nå om lag dobbelt så mange timer med spesialundervisning sammenlignet 


med en elev i Sokndal. Spesialundervisningselevene i Eigersund ligger her et sted midt 


i mellom disse to ytterpunktene.  


 


Høye kostnader til styrket barnehagetilbud, spesielt i Sokndal 


Når det gjelder kostnader til styrket barnehagetilbud, ligger samtlige fire kommuner i 


Dalane over landssnittet. Men differansen til landssnittet er absolutt størst i Sokndal; I 


2016 brukte Sokndal kr 164 500 per barn, mens landssnittet lå på kr 60 235. Siden om-


fanget i Sokndal er lavt, må det først og fremst være organiseringen av styrket barneha-


getilbud i Sokndal som forklarer det høye kostnadsnivået: I kommunen finner vi tre bar-


nehager, alle private. Til å yte hjelp overfor barn med særskilte behov, har kommunen 


opprettet et eget team bestående av logoped, to spesialpedagoger og fem assistenter. 


Disse er alle ansatt i kommunen.  


 


Saksgang 


Saksgangen består av flere faser: Behandling i ressursteam, utprøving av tiltak, utarbei-


delse av pedagogisk rapport som sendes sammen med henvisning PP-tjenesten, obser-


vasjoner, tester og utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen 


sendes til vedtaksansvarlig i kommunen eller rektor, som fatter vedtak. Deretter utar-


beider barnehagen eller skolen en individuell opplæringsplan og årsrapport. 


 


Ingen ventetid hos PP-tjenesten 


I mange tilfeller vil det være nødvendig med observasjon og utprøving av tiltak over en 


lengre tidsperiode før det blir aktuelt å utarbeide noen sakkyndig vurdering. Råd og 


veiledning til personalet og foresatte gis forøvrig fra første stund. PP-tjenesten oppgir at 


de av denne grunn ikke har ventetid, og at det kan gå lang tid fra PP-tjenesten involve-


res/henvisning sendes, til sakkyndig vurdering foreligger.  


 


PP-tjenesten gir med andre ord råd og veiledning til personalet og foresatte underveis, 


mens utredningsarbeidet pågår, og barnehagene og skolene tilpasser opplæringen lenge 


før den sakkyndige vurderingen og vedtaket er på plass. Det er ikke uvanlig at partene 


blir enige om at utarbeidelse av sakkyndig vurdering likevel ikke er nødvendig. I andre 


tilfeller vil den sakkyndige vurderingen være en ren formalisering av arbeidet som alle-


rede er igangsatt.   


 


PP-tjenestens systemarbeid 


                                                      
2 I Bjerkreim finner vi en lav andel barn med vedtak om spesialundervisning (7 prosent), men disse elevene legger likevel 
beslag på 22 prosent av alle undervisningstimene i grunnskolen. 
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Vår gjennomgang på barnehage- og skolenivå tyder på at PP-tjenesten gjør en god jobb 


med hensyn til observasjon og veiledning, både i individ- og systemsaker. Dette innbe-


fatter også veiledning med hensyn til gruppeledelse, noe som kan være særlig aktuelt i 


grupper med barn med atferdsproblemer. Samtidig poengterer flere respondenter at de 


kan bli tydeligere overfor PP-tjenesten på hva de ønsker av råd og veiledning.  


 


Involvering av foresatte 


Barnets foresatte blir involvert i viktige avgjørelser. Samtlige kommuner melder om at 


innhenting av samtykke er fast rutine, både på barnehage- og skolenivå. Det er for øvrig 


ingen krav i lovverket om et krav at samtykket skal være skriftlig, og i flere av kommu-


nene i Dalane innhentes dette muntlig. 


 


Sakkyndig vurdering og vedtak 


PP-tjenesten har tatt i bruk en mal for utformingen av sakkyndige vurderinger, noe som 


sikrer at alle forhold blir omhandlet. Tilrådingene oppleves konkrete, både med hensyn 


til innhold, omfang og organisering, og gjennomførbare. Flere respondenter påpeker at 


dagens sakkyndige vurderinger gjør det enklere å lage gode vedtak. Vurderingens tilrå-


dingsdel, som sier noe om omfang og organisering, kopieres gjerne direkte inn i vedta-


ket. 


 


Utarbeidelse av individuell opplæringsplan og årsrapport 


Flere av rektorene er nøye med å sjekke at de individuelle opplæringsplanene er i tråd 


med vedtak og sakkyndig vurdering3.  


 


Vår gjennomgang viser at årsrapporter blir utarbeidet. I disse rapportene blir opplæ-


ringstilbudet gjenstand for evaluering. Også her har PP-tjenesten utarbeidet en mal for 


utformingen, og det er den som har fått ansvaret for hjelpen som utarbeider rapporten. 


En kopi av årsrapporten sendes rutinemessig til foresatte og PP-tjenesten, som dermed 


får verdifull informasjon om barnets utvikling. PP-tjenesten opplyser at de leser rappor-


tene og at innholdet er avgjørende for hvorvidt det skal utarbeides en ny sakkyndig vur-


dering. Årsrapporten inneholder en skriftlig oversikt over opplæringen som er gitt og 


en vurdering av barnets utvikling. Ved overganger, eksempelvis fra barnehage til skole, 


vil rapportene derfor ha spesielt stor betydning. 


 


Iverksetting av hjelpen 


Vår gjennomgang viser at innvilget tid til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervis-


ning ikke går med til møter om barnet. Mangel på lokaler i barnehagen eller skolen for 


gjennomføring av hjelpen er heller ikke et problem. Men dersom utfører blir syk, vil det 


variere hvorvidt vikar blir satt inn. Hvor lenge vedkommende kan være syk før vikar 


settes inn, har flere av respondentene ikke noe klart svar på.  


 


Gjennomgang av enkeltsaker 


                                                      
3 (Ved Fylkesmannens tilsyn ved Lund ungdomsskole i 2015 mente Fylkesmannen at det var avvik her. Mer informasjon 
om Fylkesmannens tilsyn i Lund kommune er lagt i rapportens vedlegg). 
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PP-tjenesten har som nevnt utarbeidet felles maler til bruk i de fire kommunene. Dette 


er med å sikre at relevante opplysninger blir nedfelt og sendt til involverte parter, her-


under også foresatte. Vår dokumentgjennomgang av et knippe tilfeldig valgte saker av-


dekker at det er etablert en god og likelydende praksis ved de kontrollerte enhetene. 


 


Overgangen fra barnehage til skole 


I Dalane-kommunene forberedes overgangen fra barnehage til skole med følgende akti-


viteter:  


 Skoleforberedende tiltak i barnehagene  


 Kontakt/møter mellom barnehagene og skolene  –  bl.a. med overførings- 


samtaler  


 Informasjon og møter med foresatte  


 Elevene besøker den nye skolen  


 


Samtlige fire kommuner har utarbeidet en plan for overgangen fra barnehage til skole. I 


disse planene er det lagt inn et årshjul som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomfø-


res. Blant aktivitetene som nevnes er overføringsmøter for alle barn, hvor foresatte også 


er med. På disse møtene vil informasjonsoverføring fra barnehage til skole være ett av 


flere tema. Samtlige rektorer melder om at det er svært sjelden av foresatte setter foten 


ned for overføring av informasjon fra barnehagen til skolen. 


 


 


Våre anbefalinger: 


 Vi anbefaler PP-tjenesten og kommunene i fellesskap å se nærmere på de store 


variasjonene i timeantallet per spesialundervisningselev.  


 


 Vi anbefaler Sokndal kommune å vurdere om dagens organisering av Styrket 


barnehagetilbud er unødig kostnadsdrivende. 


 


 Vi anbefaler kommunene i de interkommunale samarbeidet å stille mer konk-


rete krav til måloppnåelse for PP-tjenestens arbeid, og at disse blir nedfelt i PP-


tjenestens handlingsplan. 


 


 Vi anbefaler kommunene å utveksle råd og tips om hvordan man best kan løse 


utfordringen med å sikre kontinuitet i den spesialpedagogiske hjelpen/ spesial-


undervisningen i tilfeller hvor utfører blir syk. 


 


 Vi anbefaler PP-tjenesten å jobbe mer systematisk i saker som gjelder hele grup-


per av barn/elever. I slike saker, hvor barnehager og skoler ber om råd overfor 


hele grupper, kan PP-tjenesten i større grad (og på eget initiativ) vie evaluering 


av iverksatte tiltak større oppmerksomhet, og gjerne følge utviklingen over tid.  
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Rådmannens kommentar mottatt 11.10.2017:  


(Rådmannens kommentar er basert på konkrete innspill og drøfting i Skolefaglig forum Dalane 


09.10.2017): 


 


 


Som vertskommune for PPT i Dalane vil Eigersund kommune takke Rogaland Revisjon 


for forvaltningsrapporten. 


 


Hovedtendensen i rapporten er at det er en god utvikling på arbeidet PP-tjenesten utfø-


rer. Det pekes på at det er utarbeidet felles maler som gir kvalitet og systematikk når det 


gjelder henvisninger og det sakkyndige arbeidet. Kvaliteten i det sakkyndige arbeidet er 


avgjørende for å fortsette den gode utviklingen. Det er Skolefaglig forum for Dalane som 


er styringsgruppa for PPT. Alle kommunene vil sammen med PPT-kontoret forsterke 


dette arbeidet. Vi vil framover sammen være enda mer fokusert på effekten av de tilta-


kene som settes inn og eventuelt justere tidligere. Det er avgjørende for kvaliteten i opp-


læringa at de tiltakene som settes inn har god effekt. 


 


De hovedfunnene som blir presentert samsvarer med de satsingsområdene alle kommu-


nene har hatt de siste årene. Det faktum at andelen barn/elever i både barnehagene og 


på skolene som trenger ekstra hjelp går ned, er en utvikling som kommer gjennom sys-


tematisk arbeid i alle kommunene.  


 


Som nevnt på s. 5, så evalueres PP-tjenestens arbeid i Skolefaglig forum for Dalane, i 


oktober hvert år. I tillegg gjennomføres en underveis-evaluering ved årsskiftet, hvor PP-


tjenestens planverk, statistikk og årsrapport gjennomgås. Skolefaglig forum for Dalane 


ønsker å arbeide mer med konkrete målsettinger i handlingsplanen.  


 


PP-tjenesten sin tidlige involvering i saker rundt barns utvikling er bra. Dette kan øke 


tidlig innsats og dermed sørge for at flere barn og elever opplever mestring i hverdagen. 


Deres mal og konsept for all saksbehandling er med på å sikre lik behandling og at sys-


temet håndterer alle saker likeverdig. Dette er en styrke både for barn/elever og barne-


hager/skoler. 


 


Rapporten slår fast at det er god struktur på sakyndighetsarbeidet, dette gjennom nye 


utarbeidet maler. Rapporten slår også fast at de malene som er utarbeidet når det gjelder 


enkeltvedtak, individuell opplæringsplan og årsrapport, har vært med på å forbedre og 


kvalitetssikre arbeidet. 


 


Rapporten sine anbefalinger peker på ulike momenter, noen gjelder alle kommunene og 


noen peker på forhold i den enkelte kommune. 
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Rapporten anbefaler  


1. PP tjenesten og kommunene i fellesskap å se nærmere på variasjonene i timean-


tallet  


a. Forslag til oppfølging: Vi vil i den enkelte kommune og i styringsgrup-


pen sammen med PP-tjenesten ha ekstra fokus på variasjonen når sta-


tistikk blir gjennomgått. 


 


2. Stille mer konkrete krav til måloppnåelse for PP-tjenesten sitt arbeid og at dette 


blir nedfelt i handlingsplanen 


a. Forslag til oppfølging: Dette blir gjennomgått på halvdagssamling i fe-


bruar 2018. Her vil handlingsplanen revideres i tråd med anbefalingene 


i denne rapporten. 


 


3. Ha tydeligere mål for systemarbeidet både i barnehage og på skole 


a. De fire kommunen vil sammen med PP-tjenesten tydeliggjøre forven-


tingene til systemarbeidet. Dette vil være knyttet til satsingsområdene i 


barnehage og skole. 
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Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på PP-tjenestens samarbeid med barne-


hager og skoler i det individ- og systemrettede arbeidet. 


 


Mandatet for prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget i Eigersund, Sokndal, Bjerkreim 


og Lund kommune i perioden 07.11.2016 til 15.02.2017. I tillegg til formålet, framgår det 


av utvalgenes bestillinger at følgende problemstillinger skal besvares: 


 Hvilke mål styrer PP-tjenesten etter og hvilke resultater oppnår den?  


 Hva kjennetegner prosessen fra et særlig behov fanges opp til konkrete tiltak set-


tes inn?   


 Hva kjennetegner arbeidet PP-tjenesten gjør i barnehagene og på skolene med 


kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å sikre barnehagebarn og 


skoleelever et tilrettelagt tilbud?   


 Hvordan opplever PP-tjenesten og samarbeidspartnerne samhandlingen?  


 Hva kan være årsakene til en høy andel elever med spesialundervisning?   


 Hvilke forbedringsmuligheter foreligger i tjenestens individ- og systemrettede 


arbeid? 


 


Ved kontrollutvalgsbehandlingen i Eigersund ble det vedtatt at prosjektet også skal 


omfatte tema som; 


 Erfaringsoverføring fra barnehage til skole 


 Vurdering av hvilke handlingsplaner som må foreligge. 


 


Og i Bjerkreim presiserte kontrollutvalget at spørsmål knyttet til ventetid også må være 


med i prosjektet.  


 


 
 


 


Våre funn er vurdert opp mot lovbestemmelser og gjeldende samarbeidsavtale om den 


interkommunale PP-tjenesten: 


 Barnehageloven § 19  


 Opplæringsloven kap. 5 


 Forvaltningslovens saksbehandlingsregler  


 Mål- og styringssignaler fra kommunene til PP-tjenesten, inkorporert i gjeldende 


samarbeidsavtale.  
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 PP-tjenestens egne mål, retningslinjer og prosedyrer   


 Sammenligninger med andre (god praksis) 


 


Vi har hentet ut nøkkeltall fra KOSTRA og Skoleporten og sammenlignet kommunene, 


og vurdert disse opp mot snittet i Rogaland og/eller landet. Foruten nøkkelpersoner i 


PP-tjenesten og i den enkelte kommune, har revisjonen intervjuet styrere/rektorer ved 


følgende barnehager og skoler: 


 I Eigersund: Lykkeliten barnehage, Rundevoll barnehage og Husabø skole 


 I Lund: Hammaren barnehage og Nygård skole  


 I Sokndal: Bø barnehage, Frøyland gårdsbarnehage og Sokndal skole 


 I Bjerkreim: Røysekatten barnehage og Vikeså skole  


 


En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens ved-


legg.  


 


Vår vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å 


besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalgene vedtok. 


 


 


Spesialpedagogisk hjelp: Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi tidlig bistand 


og støtte i barnets utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. I 


barnehageloven § 19 heter det at «barn under skolepliktig alder har rett til spesialpeda-


gogisk hjelp dersom de har særlige behov for det (..). Hjelpen skal forbedre barnets for-


utsetninger til å begynne på skolen, og kan omfatte et vidt spekter av tiltak. Spesialpe-


dagogisk hjelp kan for eksempel være stimulering eller støtte i barnehagen som trening 


én til én med barnet, eller i grupper hvor hjelpen gis for å styrke sosialt samspill. Denne 


hjelpen kommer i tillegg til barnehagens ordinære allmennpedagogiske tilbud.  


 


Typiske forhold som kan tilsi behov for spesialpedagogisk hjelp, kan være at barnet har 


forsinket språklig utvikling eller språkvansker, sosiale eller emosjonelle utfordringer, el-


ler barnet ikke utvikler motoriske eller kognitive evner som forventet. 


 


 


Tilpasset opplæring: Opplæringsloven § 1-3 slår fast at opplæringen skal tilpasses den 


enkelte elevs evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring kjennetegnes av variasjon i 


bruk av lærestoff, arbeidsmetoder, læremidler, organisering og intensitet.  


 


Prinsippet om tilpasset opplæring kan ifølge Nordahl og Overland (2015) realiseres en-


ten ved en smal tilnærming eller en bred tilnærming. Den smale tilnærmingen innebærer 


en vektlegging av individualisert undervisning, hvor man leter etter individrelaterte for-


klaringer og løsninger på enkeltelevers vansker. Et slikt perspektiv alene kan føre til at 


en ikke ser eleven i relasjon med andre eller ut fra måten undervisningen foregår på. 
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Innenfor en bred forståelse vektlegges i større grad det sosiale fellesskapet og det kol-


lektive i skolen, og tilpasset opplæring skal prege hele skolen. En vil ut fra dette per-


spektivet se eleven som en del av et sosialt system, og vektlegge relasjoner og undervis-


ningsmåter. Det er i dag enighet om at enkeltelevers læringsproblemer må ses i sam-


menheng med den generelle tilpasningen av opplæringstilbudet i klassen (Nordahl og 


Overland).  


 


Spesialundervisning: I opplæringsloven § 5-1 heter det at «elever som ikke har eller som 


ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spe-


sialundervisning». Spesialundervisningen er en form for tilpasset opplæring som inne-


bærer at det settes i gang tiltak utenom de ordinære, som skal kompensere for mang-


lende læringsutbytte i ordinær opplæring. Spesialundervisningen har således som mål 


å bidra til å redusere ulikheter i læringsutbytte. Hvorvidt spesialundervisningen foregår 


i klasser, i mindre grupper eller som én til én-undervisning, vil variere. 
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I Dalane deler kommunene Lund, Bjerkreim, Sokndal og Eigersund samme PP-tjeneste. 


Tjenesten er organisatorisk og administrativt underlagt Eigersund kommune, og er en 


del av Kultur- og oppvekstavdelingen i kommunen. Rådmannen i Eigersund er tjenes-


tens nærmeste overordnede, mens de andre kommunene kjøper tjenester fra PP-tjenes-


ten. 


 


Kommuneloven § 28 definerer samarbeidet som et administrativt vertskommunesamar-


beid. Vertskommunen Eigersund er forpliktet til å yte tjenester i henhold til opplærings-


loven § 5-6, noe som innebærer å hjelp til barnehager og skoler i arbeidet med kompe-


tanse- og organisasjonsutvikling, foruten utarbeidelse av sakkyndige vurderinger ved 


behov. 


  


Samarbeidet om den interkommunale PP-tjenesten sikres gjennom faste møter i «Skole-


faglig forum for Dalane», og gjeldende samarbeidsavtale. I Skolefaglig forum møtes 


kommunalsjefer og leder for PP-tjenesten fire ganger i året. Samtidig har rådmennene i 


hver kommune ansvar for at PP-tjenesten arbeider i henhold til fastsatte lover og regler 


i den enkelte kommune. Dette fremgår av gjeldende samarbeidsavtale.  


 


På bakgrunn av samarbeidsavtalen og samarbeidsmøtene har PP-tjenesten utformet en 


handlingsplan for perioden 2016 til 2020.  Her heter det at foreldre, barnehager og skoler 


skal gis veiledning ved behov, og at tjenesten skal bidra til kompetanseheving, blant 


annet gjennom deltakelse i barnehagenes og skolenes tverrfaglige team4.  


 


PP-tjenestens arbeid følger barnehage- og skoleåret, og evalueres i oktober hvert år, i 


Skolefaglig forum for Dalane. I tillegg gjennomføres en underveis-evaluering ved års-


skiftet, i, hvor PP-tjenestens planverk, statistikk og årsrapport gjennomgås.  


 


PP-tjenesten opererer ikke med noen form for tallfesting av sine mål, men ønsker å jobbe 


i tråd med gjeldende lovverk og være en tilgjengelig rådgivningspartner for barnehager, 


skoler og voksenopplæring. PP-tjenesten har en intern målsetting om å bli ferdig med 


de sakkyndige vurderingene som skal gjelde for neste barnehage-/skoleår innen 1. april, 


slik at barnehagekonsulent/rektor kan fatte vedtak før sommerferien, og foreldrene gis 


klagerett innen barnehage-/skolestart i august. Denne fristen er for øvrig kun en intern 


(uoffisiell) målsetting, og er derfor ikke nedfelt i handlingsplanen. 


 


                                                      
4 Disse kalles «utvidet ressursteam» på barnehagenivå og «ressursteam» på skolenivå. 
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Per 01.01.2017 består PP-tjenesten av 11 ansatte (9 saksbehandlere, i tillegg til leder og 


kontorfullmektig). Disse utgjør tilsammen 10,63 årsverk5. 


 


Tabell 1 – Regnskapstall for 2016 (Kilde: PP-tjenesten)  


 


 


 


Bjerkreim, Lund og Sokndal refunderer utgiftene til tjenesten ut fra antall barn 0-17 år i 


kommunen, per 1. oktober i regnskapsåret. For mer informasjon om hvordan utgiftene 


fordeles, se rapportens vedlegg.   


 


Figur 1 – Antall aktive saker i PP-tjenesten fordelt på den enkelte kommune (Kilde: PP-
tjenesten)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Eigersund ligger betydelig høyere enn de andre kommunene, med 60 pro-


sent av sakene i 2016, mens Bjerkreim har 10 prosent, Lund 13 prosent og Sokndal 17 prosent. Sammen-


ligner vi disse tallene med regnskapstallene, ser vi at fordelingsnøkkelen sørger for at Eigersund og Lund 


betaler «hva de skal», mens Bjerkreim betaler «for mye» og Sokndal «for lite». Men dette kan endre seg 


                                                      
5 I tillegg har tjenesten en logoped i full stilling, som har 80 prosent av sin stilling i Eigersund og 20 prosent i Lund 
kommune. Bjerkreim kjøper tjenester fra privat logoped. Sokndal har en logoped i 100 prosents stilling som også jobber 
som spesialpedagog. 


Antall barn 


0-17 år


Prosent-


fordeling Kostnad Logoped


Eigersund 1942 59,98 5088365


Sokndal 448 13,8 1173835


Bjerkreim 434 13,37 1137153


Lund 422 13 1105711 171359


Sum 3246 100 8505063
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fra år til år6. Det er for øvrig mer naturlig å bruke elevtallet per 1. oktober i regnskapsåret, enn antall ak-


tive saker hos PP-tjenesten, fordi PP-tjenestens arbeid består av både individrettet og systemrettet arbeid. 


Med andre ord yter PP-tjenesten tjenester også utover de aktive sakene. 


 


 


Som rådgivende og sakkyndig instans vurderer PP-tjenesten barnets behov for hjelp og 


støtte i barnehage og skole. Tjenestens mandat følger av barnehageloven og opplærings-


loven. PP-tjenestens anbefalinger skal si noe om hvorvidt barnet har rett til hjelp og hvor-


dan opplæringen og hjelpen bør organiseres, herunder hvilke læringsaktiviteter som bør 


prioriteres og hvilket omfang hjelpen bør ha.  


 


Ansatte i barnehager og skoler kan be om veiledning med hensyn til enkeltsaker, grup-


per eller klasser, uten at de trenger å sende en henvisning til PP-tjenesten. De ansatte kan 


ha behov for å diskutere saken og hjelp til å finne løsninger, og drøftingene kan foregå 


anonymt. Før kommunen fatter et vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialun-


dervisning, skal kommunen alltid innhente en sakkyndig vurdering utarbeidet av PP-


tjenesten. I slike tilfeller er henvisning påkrevet. 


 


PP-tjenesten skal i tillegg til individrettet arbeid også drive systemarbeid. Med dette me-


nes at tjenesten skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organi-


sasjonsutvikling, og bistå i arbeidet med å tilrettelegge opplæringstilbudet for barn med 


særlige behov. Råd og veiledning om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø 


og spesialpedagogiske spørsmål er en del av PP-tjenestens lovpålagte oppgaver. PP-tje-


nestens kurs skal bidra til kompetanseheving blant ansatte i barnehager og skoler.  


 


Dersom PP-tjenesten møter utfordringer hvor de ikke har tilstrekkelig kompetanse, har 


tjenesten mulighet til å henvise videre til Statlig Pedagogisk Støttesystem (StatPed), som 


er kommunenes spesialpedagogiske støttesystem. 


 


Hver barnehage og skole i Dalane-kommunene har fått sin faste kontaktperson i PP-


tjenesten, og PP-tjenesten deltar fast i barnehagens ressursteam og skolens utvidede res-


sursteam. Som vi skal se i rapporten, er PP-tjenestens valg av faste kontaktpersoner vik-


tig for å sikre et godt samarbeid. PP-tjenesten deltar også på rektorsamlinger i Lund og 


Eigersund, og driver ulike nettverk i Dalane: Nettverk for spesialpedagoger i barneha-


gene, nettverk for ansatte i skolene som jobber med lese- og skrivevansker, flerspråklige 


elever og barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.   


 


PP-tjenesten samarbeider også med barneverntjenesten, helsestasjon, den kommunale 


psykiatritjenesten og koordinerende enheter i hver enkelt kommune. Blant annet deltar 


tjenestens ansatte i ansvarsgruppemøter og i utformingen av individuelle opplærings-


planer. 


 


                                                      
6 I 2015 utgjorde sakene fra Sokndal 14 prosent, mens Bjerkreims saker utgjorde 12 prosent av det totale antallet saker. 
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Etter vår vurdering kan kommunene med fordel stille mer konkrete krav til PP-tjenes-


tens arbeid. Samarbeidsavtalen og årsrapport sier lite om hvilke konkrete mål PP-tjenes-


ten skal jobbe etter og hvilke frister som skal gjelde for arbeidet. En tydeliggjøring av 


mål og frister vil kunne styrke arbeidet til PP-tjenesten og bedre tjenestene som ytes 


overfor de fire kommunene i Dalane. 


 
 


Skoleåret 2016/17 er det om lag 3300 barn i grunnskolealder, og 1500 barn under skole-


pliktig alder i Dalane. 


  


Figur 2 – Antall aktive saker i 2016 fordelt på alder (Kilde: PP-tjenesten)  


 


 
 


 


Kommentar: I samtlige kommuner er det i aldersgruppen 6-9 år vi finner flest med en aktiv sak hos PP-


tjenesten.  


 


 


I figuren under ser vi på utviklingen i de fire Dalanekommunene opp mot Rogalands- 


og landssnittet. Hovedtrenden er at andelen øker både i Rogaland som helhet og på 


landsbasis. Ser vi på hver enkelt av de fire Dalane-kommunene, finner vi klare kommu-


nevise forskjeller. Mens Eigersund, Sokndal og Bjerkreim ligger under Rogalands- og 


landssnittet, ligger Lund betydelig over. Tallene for Lund kan i stor grad forklares med 


en høy andel minoritetsspråklige barn, jamfør figur 4. 
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Figur 3 – Prosentandel barn som får ekstra ressurser til styrket barnehagetilbud i forhold 
til alle barn i barnehage.  
(Kilde: KOSTRA7)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Mens både Eigersund, Sokndal og Bjerkreim ligger under Rogalands- og 


landssnittet, ligger Lund betydelig over. I Sokndal har det vært en betydelig økning sammenlignet med 


2014. 


 


Figur 4 – Prosentandel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i 
barnehage.  
(Kilde: KOSTRA8)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Økningen i andelen i Sokndal må ses i sammenheng med den kraftige øk-


ningen i andelen minoritetsspråklige barn i barnehage siste tre år. Ser vi utviklingen over en lengre tids-


periode, ser vi at det har vært en kraftig økning av minoritetsspråklige barn i samtlige kommuner. Vi ser 


at andelen minoritetsspråklige over tid har vært spesielt stor i Lund kommune. 


                                                      
7 Tall for for foregående år foreligger dessverre ikke. 
8 Tall for for foregående år foreligger dessverre ikke. 


Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Rogaland Landet


2014 16,4 8,1 25,1 16 17,9 17,3


2015 15,4 12,8 19,1 13,6 18,9 18,4


2016 18,1 14,5 23,8 14 19,9 19,5
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I figuren under ser vi på utviklingen i andel elever som mottar spesialundervisning i 


prosent av alle elevene i skolen. Her sammenligner vi utviklingen i de fire Dalanekom-


munene opp mot Rogalands- og landssnittet. Her er andelen redusert de siste åra. Dette 


gjelder alle de fire kommunene. 


 


Figur 5 – Prosentandel elever som mottar spesialundervisning av alle elever i skolen 
(Kilde: KOSTRA)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: I samtlige kommuner har andelen gått ned i angitte tidsperiode. Dette gjel-


der også landet som helhet. I Sokndal har andelen gått opp i 2016, etter en nedgang i perioden 2013-15. 


Andelen er igjen markant over landssnittet.  


En positiv effekt av en redusert andel, er at man frigjør ressurser som kan benyttes i den ordinære under-


visningen. Flere ressurser åpner for fleksible styrkingstiltak, som igjen kan redusere behovet for spesialun-


dervisning. 


Fra Sokndal kommune får vi opplyst at den høye andelen i Sokndal i stor grad har sin årsak i et høyt antall 


multihandikappede elever.  
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Figur 6 – Prosentandel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 1.–4. trinn 
(Kilde: KOSTRA)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Dersom vi kun ser på 1.-4. trinn, ser vi at det har vært en nedgang i ande-


len elever med spesialundervisning i de fleste kommuner. Dette må ses i sammenheng med myndighete-


nes satsing på økt lærertetthet på de laveste trinnene. I våre intervjuer påpeker flere at økt lærertetthet gir 


mulighet til å tilpasse den ordinære undervisningen i større grad, og behovet for spesialundervisning blir 


dermed mindre. 


 


 


Figur 7 – Prosentandel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 5.–7. trinn 
(Kilde: KOSTRA)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Sammenlignet med forrige figur, ser vi at andelen på 5.–7. trinn er høyere.  


Dette gjelder alle kommunene, og henger sammen med satsningen på økt lærertetthet på 1.-4. trinn.  


Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Rogaland Landet


2012 8,9 11,4 4,4 2,3 6,1 5,6


2013 7 5,9 5,4 3,6 5,8 5,3


2014 6,4 4,8 5,3 7,7 5,9 5,1


2015 5,4 6,3 4,4 7,1 5,8 5,2


2016 6,5 10,5 4,6 5,9 5,9 5,1
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En rektor sier det slik: «Tidlig innsats gjør det mulig for oss å prøve ut en del tiltak før vi melder fra til PP-


tjenesten. Dette er grunnen til at enkelte elever ikke blir oppmeldt før 5. trinn. På 1.-4. trinn har vi mulighet 


til å gjøre tilpasninger, kombinert med at læringsmålene er overkommelige for eleven»9.  


 


Konsentrerer vi oss om utviklingen på 5.-7. trinn, ser at andelen har vært relativt stabil i Rogaland og 


landet som helhet, mens Eigersund, Lund og Bjerkreim har hatt en nedgang. Flere av våre respondenter 


forteller om at samarbeidet med PP-tjenesten har blitt bedre de senere åra, og at nedgangen kan ses på 


bakgrunn av dette. 


 


Figur 8 – Prosentandel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8.–10. trinn 


(Kilde: KOSTRA)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Både Lund og Bjerkreim har hatt en kraftig nedgang på 8.-10. trinn. Dette 


kan ikke sies om utviklingen i Eigersund og Sokndal - her har andelen økt noe. Som nevnt har den høye 


andelen i Sokndal i stor grad har sin årsak i et høyt antall multihandikappede elever. 


 


 


                                                      
9 For mer informasjon om Tidlig innsats, se rapportens vedlegg. 
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Figur 9 – Lærertetthet 1.-7. trinn, definert som antall elever per lærer 
(Kilde: Skoleporten)  


 
 


 
 


 


Kommentar: Med unntak av Lund, har lærertettheten 1.-7. trinn blitt svekket i de fire kommunene. Dette 


til tross for satsningen på økt lærertetthet 1.-4. trinn. Tall på lærertetthet som kun gjelder for 1.- 4. trinn 


finnes for øvrig ikke Skoleporten. 


 


 


Figur 10 – Lærertetthet 8.-10. trinn, definert som antall elever per lærer 
(Kilde: Skoleporten)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: I samme periode er lærertettheten styrket på de høyeste trinnene. I Eigersund 


er det for øvrig ingen endring. Spesielt Lund og Sokndal har fått høyere lærertetthet på de høyeste trinnene, 


i angitte tidsperiode. Bedringen i Lund er såpass kraftig at det er grunn til å tro at dette er en bevisst 


prioritering av kommunens side.  
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I figuren nedenfor ser vi nærmere på andelen spesialundervisningstimer i prosent av 


alle undervisningstimer. Med unntak av Lund utgjør hver femte undervisningstime spe-


sialundervisning. Fra 2012 til 2016 har andelen spesialundervisningstimer har sunket i 


samtlige kommuner, med unntak av Bjerkreim. 


 


Figur 11 – Prosentandel spesialundervisningstimer av alle undervisningstimer i skolen.  
(Kilde: KOSTRA)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Med unntak av Bjerkreim, har andelen gått ned. Sammenlignet med figur 


3, ser vi at Bjerkreim skiller seg ut; Mens andel barn med spesialundervisning utgjør 7 prosent i Bjerk-


reim, legger de beslag på hele 22 % av alle undervisningstimer i grunnskolen.  


 


 


Vi ser også at det gjennomsnittlige timeantallet per spesialundervisningselev har endret 


seg fra 2012 til 2016. Men kommunene skiller seg på dette punktet: I Eigersund og Sokn-


dal har spesialundervisningselevene fått færre timer, mens i Lund og Bjerkreim har ut-


viklingen vært motsatt.  


 


Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Rogaland Landet
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Figur 12 – Antall spesialundervisningstimer per elev kommunale og private skoler  
(Kilde: KOSTRA10)  


 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Mens det gjennomsnittlige timetallet per spesialundervisningselev har gått 


ned i Eigersund og Sokndal, har antallet gått betydelig opp i Lund og Bjerkreim. Oppgangen i Lund og 


Bjerkreim må ses på bakgrunn av nedgangen i andelen elever, jamfør figur 3 og 4 (Med færre elever blir det 


mulig å gi flere timer til hver).  


 


 


 


Etter vår vurdering er nedgangen i omfanget en positiv utvikling, og et tegn på at bar-


nehagene og skolene har blitt flinkere til å tilpasse opplæringen i større grad, for dermed 


å redusere behovet for styrket barnehagetilbud/spesialundervisning. Samtidig ser vi 


med bekymring på de store forskjellene mellom kommunene når det gjelder timeantall 


per spesialundervisningselev. Variasjonene kan skyldes ulikheter i elevenes behov, men 


kan også skyldes at kommunene har ulike perspektiver på hva som skal til for å gi ele-


vene et tilfredsstillende læringsutbytte. Etter vår vurdering bør PP-tjenesten, i samarbeid 


med kommunene, se nærmere på årsakene til disse variasjonene.  


 


 
 


 


 


 


                                                      
10 Tallene er fremkommet ved å ta årstimer kommunale og private skoler, delt på antall elever med spesialundervisning, 
i den enkelte kommune. 
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Figur 13 – Brutto driftsutgifter til styrket barnehagetilbud per barn, alle barnehager (både 
kommunale og private) 
(Kilde: KOSTRA)  


 
 


 
 


 


Kommentar og vurdering: Selv om prosentandel barn som får ekstra ressurser til styrket barnehagetil-


bud i forhold til alle barn i barnehage har gått opp i Eigersund og Sokndal, jamfør figur 3, er kostnadene 


likevel redusert, siste tre år. Dette kan bety at hver enkelt barn får færre timer med spesialpedagogisk hjelp, 


sammenlignet med tidligere. Men det kan også ha sammenheng med hvordan tilbudet er organisert. 


 


Samtlige Dalane-kommuner bruker mer enn landssnittet på barn med særskilte behov. Men differansen til 


landssnittet er absolutt størst i Sokndal; Mens Sokndal brukte kr 164 500 i 2016, var landssnittet på kr 


60235.  


Siden omfanget i Sokndal er lavt, sammenlignet med landssnittet, må det først og fremst være organise-


ringen av styrket barnehagetilbud i Sokndal som forklarer det høye kostnadsnivået: I kommunen finner vi 


tre barnehager, alle private. Til å yte hjelp overfor barn med særskilte behov, har kommunen opprettet et 


eget team bestående av logoped, to spesialpedagoger og fem assistenter - alle ansatt i kommunen. Det er 


grunn til å tro at denne organiseringen virker kostnadsdrivende, og vi anbefaler kommunen å se hen til 


nabokommunene, for å vurdering av alternativer. Én mulig bidragsyter er at kommunen tilbyr logoped-


hjelp, og utgiftene til dette er inkludert i tallene.  


 


 


Med dagens ressursfordelingsmodeller må skolene i de fire kommunene forsøke å gi 


både ordinær undervisning, spesialundervisning og styrkingstiltak innenfor de rammer 


som er gitt. Når andelen elever med vedtak om spesialundervisning øker, blir som regel 


styrkingstiltakene knyttet til den ordinære undervisningen redusert. Ressursene blir 


med andre ord hovedsakelig bundet til elever med vedtak om spesialundervisning, da 


dette er en lovpålagt rettighet. Andre elevers behov ivaretas av lovkravet om tilpasset 


opplæring, men dette lovkravet står i praksis ikke like sterkt når skolene blir tvunget til 


å prioritere.  


 


Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Rogaland Landet


2014 98648 199750 89250 79379 87358 61698


2015 75767 133682 113475 77750 81426 59931


2016 85510 164500 81706 75400 78591 60235
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For skolene blir det dermed viktig å unngå en ond sirkel: Ved manglende tilrettelegging 


av ordinær undervisning, risikerer man at andelen elever som får behov for spesialun-


dervisning øker tilsvarende. 


 


Som nevnt utgjør andelen barn med spesialundervisning 5-9 prosent av elevmassen, 


mens de legger beslag på 15-22 prosent av alle undervisningstimene i grunnskolen. Med 


basis i KOSTRA har vi estimert kommunenes utgifter til spesialundervisning i tabellen 


under. Første tallrekke viser samlede netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning. 


Neste tallrekke viser andelen spesialundervisning av alle lærertimer. I siste tallrekke har 


vi relatert disse størrelsene mot hverandre. Det må presiseres at vi ikke har undersøkt 


alle variablene som påvirker kommunenes utgifter til grunnskoleundervisning11. 


 


Tabell 2 – Estimerte utgifter til spesialundervisning. Tall for 2012 sammenlignet med 2016  
(Kilde: KOSTRA)  


 


 


Kommentar og vurdering: Vi ser at spesialundervisning legger beslag på mellom 15 og 22 prosent av 


alle lærertimer i Dalane, ned fra 18-29 prosent i 2012.  


 


Med unntak av Bjerkreim, brukte alle kommune færre kroner på spesialundervisning i 2016 sammenlignet 


med 2012. Totalt sett brukte Dalane-kommunene nærmere 64 millioner kroner til spesialundervisning i 


2016 - en nedgang fra 70 millioner i 2012. Dette er en reduksjon på 9 prosent. Utgiftsnedgangen siden 


2012 har vært størst i Eigersund med om lag 7 millioner kr (-15 prosent), Sokndal 221 000 kr (-2 prosent) 


og Lund 489 000 kr (-7 prosent).  


 


 


Trenden siste tre år er at Dalane-kommunene bruker mindre på styrket barnehagetilbud 


i barnehagene og mindre på spesialundervisning, i absolutte kroner. Vi vurderer dette 


dithen at en større andel av ressursene blir benyttet i ordinær undervisning, sammenlig-


net med tidligere. Etter vår vurdering er dette en positiv utvikling, og et tegn på at bar-


nehagene og skolene har blitt flinkere til å tilpasse opplæringen i større grad, for dermed 


                                                      
11 Vi har kun konsentrert oss om endringer i utgifter til undervisning og endringer i andel spesialundervisningstimer. 


2012


Netto driftsutgifter til grunnskole 


funksjon 202 Konsern (1000 kr)


Timer til spesialundervisning i 


% av alle timer totalt


Estimerte kostnader til 


spesialundervisning (1000 kr)


Eigersund 161266 28,5 45961


Sokndal 35231 26 9160


Lund 39784 18,1 7161


Bjerkreim 37872 20,6 7953


2016


Netto driftsutgifter til grunnskole 


funksjon 202 Konsern (1000 kr)


Timer til spesialundervisning i 


% av alle timer totalt


Estimerte kostnader til 


spesialundervisning (1000 kr)


Eigersund 185276 20,9 38908


Sokndal 40631 21,8 8939


Lund 44477 15 6672


Bjerkreim 42548 22,1 9361
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å redusere behovet for styrket barnehagetilbud/spesialundervisning. Samtidig skiller 


Sokndal seg fremdeles kraftig ut, med svært høye kostnader, etter vår vurdering. Dette 


er noe denne kommunen bør se nærmere på. 


 


 
  


 


Verken barnehageloven eller opplæringsloven sier ikke noe eksplisitt om hvor lang tid 


det kan ta fra henvisningen blir sendt til enkeltvedtaket fattes og tiltak settes inn. I Ut-


danningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp (sist endret 29.03.2017) heter 


det at «I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil barnets behov for å få avklart 


sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på 


totalt over tre måneder kan være for lang». En tilsvarende formulering finner vi også i vei-


lederen til spesialundervisning (sist endret 06.03.2017). Dette er hva som står i Utdan-


ningsdirektoratets veiledere, og er således ikke et lovkrav.  


 


 


Barnehageloven § 19 og opplæringsloven § 5-4 spesifiserer at barnehagen og skolen skal 


prøve ut tiltak før melding sendes til PP-tjenesten og et eventuelt vedtak fattes12. 


 


En sak starter gjerne med at barnehage, skole eller foresatte ønsker å vurdere om det 


ordinære tilbudet ikke gir tilstrekkelig utbytte for barnet13. Bekymringen diskuteres med 


foresatte, og det innhentes samtykke fra dem for å kunne ta opp bekymringen i barne-


hagens ressursteam eller skolens utvidede ressursteam (mer om involvering av foresatte 


i eget kapittel).  


 


I Dalane-kommunene er møtehyppigheten til det enkelte ressursteam som regel én gang 


i uken eller hver 14. dag. Dette gjelder både på barnehage- og skolenivå. Her diskuteres 


hvilke tiltak som skal prøves ut. I ressursteamet møter barnehagens eller skolens faste 


kontaktperson fra PP-tjenesten.  


 


Våre respondenter forteller at de opplever PP-tjenestens innføring av faste kontaktper-


soner som en stor forbedring. Partene blir godt kjent, og kontaktpersonen får god kjenn-


skap til barnet, gruppen/klassen barnet er en del av og sist, men ikke minst - hvilke 


ressurser som til enhver tid er tilgjengelig. Sistnevnte omhandler forhold som voksen-


tetthet, kompetanse til de ansatte som jobber tett med barnet og hvorvidt det er andre 


barn med samme behov i gruppa vedkommende tilhører.  


                                                      
12 Dersom det etter skolens vurdering er åpenbart at tiltak innenfor ordinær opplæring ikke vil føre til at eleven får et 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, faller forøvrig denne plikten bort. 
13 Sykehus, helsestasjoner, andre kommuner og institusjoner henviser for øvrig også barn til PP-tjenesten  med ønske om 
samarbeid, veiledning og utredning. 
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De aktuelle tiltakene prøves gjerne ut i en kortere periode før de igjen blir evaluert i 


teamet. Evalueringen blir også presentert for foresatte og for eleven selv (på ungdoms-


trinnet). Hva man kommer fram til i ressursteamets evaluering vil være avgjørende for 


om det skal sendes en henvisning til PP-tjenesten. I tillegg vil ressursteamets evaluering 


gi klare føringer for hvilke anbefalinger PP-tjenesten tar med i sin sakkyndige vurdering.  


 


Hele prosessen har med andre ord et klart tverrfaglig tilsnitt, i tillegg til at det settes av 


tid til utprøving av tiltak. Som del av forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått et 


knippe utvalg barn og elever med spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og i 


mange av disse sakene er det gått mellom 1 måned og opptil 1 år fra henvisningen ble 


sendt, til den sakkyndig vurdering forelå. I samtlige saker er dette i samsvar med res-


sursteam og barnets/elevens foresatte. 


 


PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler bærer preg av å være en dynamisk 


prosess, hvor mye tid avsettes til utprøving av tiltak, før vedtak fattes. Dette har sam-


menheng med at man gjerne vil teste ut hvilke tiltak som gir best resultater, målt i faglig 


og sosial utvikling. Praksisen er etter vår vurdering med å sikre at de tiltak som blir 


besluttet iverksatt, faktisk har effekt. 


 


Respondentene opplever at PP-tjenestens kontaktpersoner som er tilgjengelige, noe som 


er med på å sikre et godt samarbeid, i alle stadier av saksbehandlingen. De forteller om 


en PP-tjeneste som har endret seg de senere årene, i større grad kjennetegnet av tettere 


samarbeid, både om observasjon, sakkyndig vurdering, tiltak og vedtak.  


 


 


Både barnehageloven og opplæringsloven stiller krav om innhenting av samtykke og 


foreldremedvirkning14. Samtlige kommuner melder om at samtykke fra foresatte blir 


innhentet, både på barnehage- og skolenivå. Det er for øvrig ikke et krav at samtykket 


skal gis skriftlig - i flere av kommunene innhentes samtykket muntlig. Den sakkyndige 


vurderingen sendes rutinemessig til barnets folkeregistrerte adresse. Lovkravet knyttet 


til foresattes kjennskap til innholdet i vurderingen, som følger av barnehageloven § 19 


og opplæringsloven § 5-6, må dermed sies å være oppfylt.  


 


Vår gjennomgang av et knippe enkeltsaker avdekker at foreldremedvirkningen i liten 


grad blir dokumentert. Dette gjør det vanskelig å vurdere i hvilken grad den spesialpe-


dagogiske hjelpen er utformet i samarbeid med barnets foresatte, og om det var lagt vekt 


på deres syn. Samtidig er det heller ikke noe lovkrav om skriftliggjøring av foresattes 


medvirkning. Både PP-tjenesten, barnehagene og skolene vi har vært i kontakt med, 


fremhever at foresatte blir orientert underveis, og at de får anledning til å komme med 


innspill. 


                                                      
14 Barnehageloven § 19 og opplæringsloven § 5-6 
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I henhold til barnehageloven § 19 og opplæringsloven § 5-4 har foresatte rett til å se den 


sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før et eventuelt vedtak om spesialpedagogisk 


hjelp/spesialundervisning blir fattet. Forvaltningsloven gir også foresatte en klagerett i 


tilknytning til den sakkyndige vurderingen. PP-tjenesten opplyser at de ikke har mottatt 


noen klager på den sakkyndige vurderingen siste tre år. 


 


Etter en endring av barnehageloven 01.08.2016 blir det presisert at spesialpedagogisk 


hjelp også skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning. I praksis innebærer dette at fore-


satte får råd og veiledning gjennom deltakelse i faste samarbeidsmøter med barnehagen. 


 


Også i arbeidet med utformingen av den individuelle opplæringsplanen skal foresatte 


involveres, og deres syn skal tillegges vekt, jamfør barnehageloven § 19 og opplærings-


loven § 5-6. Både barnehager og skoler forteller at den individuelle opplæringsplanen 


danner grunnlag for samtaler med foresatte, og at den endres etter hvert som barnet 


utvikler nye ferdigheter. 


 


 


Mens henvisninger på barnehagenivå omhandler forhold som forsinket motorisk utvik-


ling, språklig eller sosial kompetanse, vil henvisninger på grunnskolenivå også kunne 


omhandle lærevansker.  


 


Før henvisningen sendes, samler barnehagen/skolen inn nødvendig dokumentasjon for 


å opplyse saken så godt som mulig. Skriftlig samtykke fra foresatte blir også innhentet. 


PP-tjenesten har utarbeidet kriterier, både for hva som skal være gjort på forhånd, og 


hvilken informasjon som skal følge med. I tillegg til selve henvisningen, skal det utar-


beides en pedagogisk rapport, som foresatte blir bedt om å skrive under på. Mangelfull 


informasjon kan føre til at henvisningen blir liggende lenger enn den trenger, men fra 


PP-tjenesten får vi opplyst at barnehager og skoler er blitt flinke til å skaffe til veie nød-


vendig dokumentasjon. 


  


Dersom PP-tjenesten mottar en henvisning, vil PP-tjenestens kontaktperson komme for  


å observere og ha samtaler med personalet. Respondentene vi har intervjuet forteller at 


PP-tjenesten er raske i denne fasen, og at kontaktpersonen er lydhør overfor hva perso-


nalet har å fortelle. Observasjonene oppleves som grundige og i samsvar med hva per-


sonalet opplever. De forteller om en PP-tjenesten som i større grad enn tidligere oppsø-


ker barnet i sitt daglige miljø, og som således får et godt innblikk i omgivelsenes betyd-


ning. 


 


En rektor sier det slik: «Hun er lydhør og lett å spørre, svarer raskt på epost, møter for-


beredt, og er flink til å stille spørsmål. Hun er tilstrekkelig ute og observerer, og sørger 


for å innhente informasjon fra lærerne. Jeg opplever ikke at hun har noen «ovenfra-ned 


holdning». Det samme inntrykket har de barnehagestyrerne vi har vært i kontakt med. 
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I samtalene som følger gir PP-tjenestens kontaktperson råd og veiledning, både til per-


sonalet og foresatte. I mange tilfeller vil det være nødvendig med observasjon og utprø-


ving av tiltak over en lengre tidsperiode før det blir aktuelt å utarbeide noen sakkyndig 


vurdering. Råd og veiledning til personalet og foresatte gis forøvrig fra første stund.  


 


PP-tjenesten oppgir at de av denne grunn ikke har ventetid, selv i tilfeller hvor det går 


lang tid fra henvisningen blir sendt til den sakkyndige vurderingen foreligger. I mange 


tilfeller kan barnets vansker avhjelpes raskt, først og fremst ved hjelp av råd og veiled-


ning fra PP-tjenesten. Den sakkyndige vurderingen vil bli utarbeidet på et senere tids-


punkt, og blir i praksis en ren formalisering av det arbeidet som allerede er igangsatt.  


 


Med andre ord er PP-tjenesten først og fremst en støtte for personalet og foresatte mens 


utredningsarbeidet pågår, og barnehagene og skolene tilpasser opplæringen lenge før 


den sakkyndige vurderingen og vedtaket er på plass. Det er heller ikke uvanlig at par-


tene blir enige om at utarbeidelse av sakkyndig vurdering likevel ikke er nødvendig. 


Våre respondenter fremhever at man i alle tilfeller involverer barnets foresatte i slike 


avgjørelser. 


 


Både barnehagene og skolene kan henvise til PP-tjenesten hele året, men størstedelen av 


henvisningene blir sendt på vårparten. Da begynner planleggingen av neste barnehage- 


og skoleår, og spørsmålet om henvisning tas opp med barnets foresatte før den sendes.  


 


 


Tilbakemeldingene fra våre respondenter tyder på at det i all hovedsak er mindre ven-


tetid nå enn tidligere. Oppfølgingen etter at henvisning er sendt anses tilfredsstillende, 


og kontaktpersonens deltakelse i ressursteamet sikrer jevnlig kontakt.  


 


I denne fasen oppnevner PP-tjenesten en saksbehandler som utarbeider en sakkyndig 


vurdering. Denne sakkyndige vurderingen (utredningen) danner grunnlag for å avgjøre 


om barnet har rettigheter etter barnehageloven § 19-a eller opplæringsloven § 5-1. I ja-


nuar hvert år går PP-tjenesten i gjennom de sakene som omhandler elever som allerede 


har enkeltvedtak, og vurderer hvem som trenger ny sakkyndig vurdering, og hvem som 


har en tilstrekkelig vurdering fra før15. PP-tjenesten har som fast rutine at foresatte får 


kopi av den sakkyndige vurderingen.  


 


PP-tjenesten har selv fastsatt en intern målsetting om å bli ferdig med de sakkyndige 


vurderingene innen 1. april, slik at skolene skal få tid til å fatte vedtak før sommerferien, 


og foreldrene gis klagerett før skolestart i august. 


 


                                                      
15 Ved overgang fra fjerde til femte og sjuende til åttende, har PP-tjenesten som fast rutine at det alltid skal utarbeides en 
ny sakkyndig vurdering. 
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Så langt råd er, er barnehagens eller skolens kontaktperson saksbehandler. Den sakkyn-


dige vurderingen skal ha følgende innhold: 


 Årsaken til henvisningen og eventuell diagnose. 


 Hvilke tester og kartlegginger som er utført. 


 Hvilken spesialpedagogisk hjelp som er gitt tidligere. 


 En beskrivelse fra foreldre og/eller barnehagepersonellet. 


 Konkret timeantall per uke (årstimer) med spesialpedagogisk hjelp /spesialun-


dervisning, og kompetanse til utfører. 


 Organisering, som for eksempel hvorvidt barnet skal få timer én til én eller i 


gruppe med økt voksentetthet. 


 Hvilke mål barnet skal ha for læring og utvikling.  


 


PP-tjenesten har tatt i bruk en mal for hvordan de sakkyndige vurderingene skal utfor-


mes, noe som sikrer at alle forhold er omhandlet. Tilrådingene oppleves konkrete, både 


med hensyn til innhold, omfang og organisering. I tillegg oppleves de gjennomførbare. 


Den sakkyndige vurderingen blir dermed et godt arbeidsredskap for personalet i den 


videre oppfølgingen.  


 


Flere respondenter påpeker at med slik sakkyndige vurderinger blir det også enklere å 


lage gode enkeltvedtak. Samtlige av våre respondenter som har myndighet til å fatte 


vedtak forteller at de i utformingen av vedtaket kopierer direkte fra den sakkyndige 


vurderingens tilrådingsdel, både når det gjelder omfang og organisering; 


 


 


Er det tale om ekstra tilrettelegging gjennom kommunens styrka barnehagetilbud og/el-


ler endring av opplæringstilbudet utover læreplanen, må kommunen fatte et enkeltved-


tak på grunnlag av den sakkyndige vurderingen, jf. barnehageloven § 19 og opplærings-


loven § 5-4.  


 


I de fire kommunene er vedtaksmyndigheten på barnehagenivå lagt til barnehagekon-


sulenten i kommunen eller kommunalsjef, og på skolenivå til den enkelte rektor. Vedta-


ket skal bygge på PP-tjenestens sakkyndige vurdering, men kommunen er ikke pliktig 


til å følge PP-tjenestens tilrådinger. Etter loven er kommunen gitt et visst spillerom i 


vurderingen av barnets/elevens behov og hvordan ressursene skal disponeres.  


 


Den sakkyndige vurderingen vil som nevnt si noe om kompetanse til utfører av hjelpen. 


På barnehagenivå tilrår PP-tjenesten assistent, miljøterapeut, pedagog eller spesialpeda-


gog, og på skolenivå pedagog eller spesialpedagog. Vår gjennomgang viser at tilråding-


ene blir fulgt, både på barnehage- og skolenivå. I Eigersund, Sokndal og Bjerkreim er 


opprettet mobile innsatsteam av spesialpedagoger som jobber både i kommunale og pri-


vate barnehager etter vedtak. Denne organiseringen gjør det enklere å oppfylle tilråding-


ene fra PP-tjenesten, og har så langt fungert godt. I Lund vil en tilråding om spesialpe-


dagog medføre at barnehagestyrer må skaffe spesialpedagogen tilveie selv, noe som gjør 
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det betydelig vanskeligere. En løsning kan være å omdisponere på egne ressurser, en 


annen løsning vil være å lyse ut en stilling.  


 


Vår gjennomgang viser at det er samsvar mellom den sakkyndige vurderingens anbefa-


linger og vedtak. Avvik forekommer svært sjelden, får vi opplyst. Dette gjelder som 


nevnt både i barnehager og skoler. 


 


Vedtaket skal etter gjeldende lovverk inneholde både informasjon om organisering, inn-


hold, ressurser, kompetanse og omfang, i tillegg til begrunnelse. Vedtakene gir barnets 


foresatte både rettigheter og klagemuligheter.  


 


Både på barnehage- og skolenivå er hovedregelen at vedtakene gjelder for ett barnehage- 


eller skoleår. Flere av rektorene opplyser at de fatter vedtak som gjelder for tre år, i tråd 


med sakkyndige vurdering. Samtidig inneholder vedtakene alltid en setning om at «eller 


til ny sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten foreligger». Dette er en praksis som er i tråd 


med gjeldende lovverk.  


 


 


Alle barn som etter enkeltvedtak er gitt rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervis-


ning, skal ha en individuell opplæringsplan. Denne planen skal vise mål og innhold i 


opplæringstilbudet, og hvordan dette skal organiseres, jamfør opplæringsloven § 5-5. 


 


Ved samtlige barnehager og skoler i Dalane er det den som har fått ansvaret for hjelpen 


som også skal utarbeide individuell opplæringsplan. Til dette arbeidet har PP-tjenesten 


utarbeidet en mal. Planen bygger på en kartlegging av barnets evner og forutsetninger, 


og gir oversikt over realistiske mål. I noen tilfeller kan det være aktuelt å velge bort noen 


av de ordinære målene. Ved utformingen forsøker barnehagen/skolen å balansere for-


holdet mellom krav og støtte. Planen gir en pekepinn på hva man ønsker å bruke tid på 


og hvilke arbeidsmetoder som kan være aktuelt å benytte.  


 


I utformingen er det viktig at det er samsvar mellom planens beskrivelse av faktisk or-


ganisering og sakkyndig vurdering og vedtak. Flere av rektorene forteller at de er nøye 


med å sjekke at planene er i tråd med vedtak og sakkyndig vurdering16.  


 


 


I tillegg til individuell opplæringsplan skal det i henhold til barnehageloven og opplæ-


ringsloven også utarbeides en årsrapport17. Årsrapporten skal inneholde en skriftlig 


oversikt over opplæringen som er gitt og en vurdering av barnets utvikling. Også her 


har PP-tjenesten utarbeidet en mal for utformingen, og det er den som har fått ansvaret 


                                                      
16 (Ved Fylkesmannens tilsyn ved Lund ungdomsskole mente Fylkesmannen at det var avvik her, men Lise Moen mener 
at dette kun dreier seg om at hun trenger tid til å finne fram all den dokumentasjonen Fylkesmannen etterspør). 
17 Dette følger av barnehageloven § 19 b og opplæringsloven § 5-6. 
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for hjelpen som utarbeider rapporten. Malen sikrer også at man må ta stilling til hvorvidt 


iverksatte tiltak har hatt ønsket effekt. Arbeidet med årsrapporten medfører i praksis at 


man må vurdere tiltakenes effekt og hvorvidt noe må endres. Ved overganger, eksem-


pelvis fra barnehage til skole, vil rapportene også ha stor betydning. 


 


Vår gjennomgang viser at årsrapporter blir utarbeidet. Dette er rapporter hvor opplæ-


ringstilbudet blir gjenstand for evaluering. Respondentene opplever at årsrapportene er 


et nyttig verktøy for vurdering av om hvorvidt tiltakene har hatt en god effekt. En kopi 


av årsrapporten sendes rutinemessig til foresatte og PP-tjenesten, som dermed får ver-


difull informasjon om barnets utvikling. PP-tjenesten opplyser at de leser rapportene og 


at innholdet er avgjørende for hvorvidt det skal utarbeides en ny sakkyndig vurdering.  


 


 


Vår gjennomgang tyder på at innvilget tid til spesialpedagogisk hjelp eller spesialunder-


visning ikke går med til møter om barnet. Mangel på lokaler i barnehagen eller skolen er 


heller ikke et hinder for gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervis-


ning. Men dersom den som skal utføre hjelpen blir syk, vil det variere hvorvidt vikar 


blir satt inn eller ei. Hvor lenge vedkommende kan være syk før vikar settes inn, har 


flere av respondentene ikke noe klart svar på.  


 


I Sokndal, hvor det kun finnes private barnehager, har kommunen valgt å inngå følgene 


avtale: Dersom barnet er borte, kommer den kommunalt ansatte spesialpedagogen like-


vel til barnehagen og hjelper til. Dersom den ansatte blir syk, trer de andre ansatte i bar-


nehagen inn.  


 


I Eigersund, hvor det finnes et eget team av spesialpedagoger som arbeider både i kom-


munale og private barnehager, setter barnehagen inn eget personell og sender timelister 


til kommunen, dersom spesialpedagogen er syk. En ordning som ligner på denne, finner 


vi også i Lund. 


 


I Bjerkreim kommune er det slik at dersom barnet er syk, registrerer spesialpedagogen 


timene som planleggingstid. Dette åpner for at tapte timer kan tas igjen. Men er det spe-


sialpedagogen som er syk, tas ikke timene igjen. Etter 2-3 dager settes en pedagog inn 


som vikar. I praksis vil det ofte være barnehagestyrer som ordner dette, da ansvaret lig-


ger hos styrer. 


 


Ved Husabø skole i Eigersund opplyser rektor at de setter inn vikar fra første time ved 


sykdom, men at det det vil variere hvordan hjelpen blir organisert. Rektor ved Nygård 


skole forteller om at de ved sykdom benytter en pedagog til å forberede undervisnings-


opplegget, men at selve undervisningen utføres av en assistent. Rektorene ved Vikeså 


og Sokndal skole forteller at de kun setter inn vikar ved lengre fravær. Skolene har ingen 


«vikarbank», og timer går dermed tapt.  
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Et annet spørsmål er om spesialundervisningselever som tas ut av klassen, går glipp av 


ordinær undervisning. Ved Vikeså skole har lærerkollegiet i den senere tid jobbet spesi-


elt med denne problemstillingen. Lærerne forsøker nå i større grad enn tidligere å sam-


kjøre spesialundervisningen med den ordinære undervisningen. Målet er at den indivi-


duelle opplæringsplanen skal være tilpasset den ordinære opplæringen.  


 


 


Etter vår vurdering har PP-tjenesten funnet en samarbeidsform med kommunene som 


sikrer rask hjelp. Innføring av faste kontaktpersoner, som er tilgjengelige for råd og vei-


ledning, og som lærer det enkelte barn og barnehagens/skolens ressurssituasjon å 


kjenne, er gode grep. Kombinert med utarbeidelse av standardmaler for henvisning, sak-


kyndig vurdering, vedtak, individuell opplæringsplan og årsrapport, har PP-tjenesten 


lykkes med å skape en god og likelydende praksis, i tråd med gjeldende lovverk.  


 


Etter vår vurdering ligger den største utfordringen hos den enkelte kommune, som har 


ansvaret for å skaffe til veie riktig kompetanse til rett tid, og som også har ansvaret at 


hjelpen blir gjennomført som forutsatt ved sykdom. Etter vår vurdering kan de fire kom-


munene i større grad utveksle informasjon om hvordan disse utfordringene best kan 


løses, og sammen komme frem til gode og effektive løsninger.  


 


 
 


Som en del av forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått et tilfeldig utvalg sakkyndige 


vurderinger hos PP-tjenesten, på barnehage- og skolenivå i de fire kommunene. I tillegg 


har vi bedt om å få se nærmere på skolens eller kommunens vedtak, både på barnehage- 


og skolenivå. Undersøkelsen er av begrenset omfang og resultatene må tolkes med for-


siktighet. Vår dokumentgjennomgang er først og fremst gjennomført for å belyse forhold 


som: 


 Saksbehandlingstid hos PP-tjenesten 


 Innhenting av samtykke fra foresatte   


 Skolens/ kommunens utarbeidelse av enkeltvedtak 


 Evaluering av hjelpen  


 


Vår gjennomgang avdekker at skriftlig samtykke er innhentet i samtlige saker. Blant de 


sakene vi har plukket ut, har det gått forholdsvis lang tid fra første henvisning ble sendt, 


til den sakkyndige vurderingen forelå. PP-tjenesten forklarer dette med at det ofte er 


nødvendig med kartlegginger og observasjoner over en lengre tidsperiode. Dette gjelder 


både på barnehage- og skolenivå. I to av sakene er det faktisk gått over ett år fra henvis-


ningen ble sendt, til sakkyndig vurdering ble utarbeidet. 
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Som nevnt er vedtaksmyndigheten på barnehagenivå lagt til barnehagekonsulenten i 


kommunen eller kommunalsjef, og på skolenivå til den enkelte rektor, i de fire kommu-


nene. Vår gjennomgang avdekker at samtlige har fått enkeltvedtak, og de fleste vedta-


kene er utarbeidet og datert før barnehage-/skoleåret startet. Vi får opplyst at dette er 


hovedregelen for barn som er kjent eller som har vært i barnehagen/skolen forrige år. 


Er det tale om en barn som har flyttet midt i året, vil vedtak bli utarbeidet på et senere 


tidspunkt.  


 


En sakkyndig vurdering som foreligger i juni eller august, skaper utfordringer for bar-


nehagene og skolene. Vedtaket blir da fattet etter at ressursene for neste barnehage- eller 


skoleår er fordelt, og det er vanskelig å omrokere på personellressursene. Løsningen blir 


å lete etter muligheter innenfor eksisterende plan, eksempelvis å la to barn med samme 


behov dele en spesialpedagog, eller iverksette andre midlertidige tiltak. I Eigersund og 


Bjerkreim er praksis på barnehagenivå at man venter med å fatte selve vedtaket om spe-


sialpedagogisk hjelp til nødvendig kompetanse/personalressurser er på plass. Respon-


dentene fremhever imidlertid at foresatte i alle tilfeller blir orientert om hvilket tilbud 


som gis til enhver tid. 


 


Når det gjelder utførers utdanningsbakgrunn, vil det være forskjellig hva PP-tjenesten 


tilrår18. Mens man på barnehagenivå spesifiserer at hjelpen skal utføres av spesialpeda-


gog, vil PP-tjenesten på skolenivå kun anbefale pedagog. Her er det rektor som avgjør 


om timene med pedagog skal utføres av spesialpedagog eller pedagog.  


 


I vedtakene vi har kontrollert, finner vi både opplysninger om kompetanse til utfører og 


hvordan tilbudet skal legges opp. Dette gjelder både på barnehage- og skolenivå. Samt-


lige respondenter med vedtaksmyndighet forteller at de følger PP-tjenestens tilrådinger 


i sine vedtak, både med hensyn til kompetanse til utfører og timeantall. Vår gjennom-


gang av et tilfeldig utplukk enkeltsaker viser at dette også er tilfelle.  


 


Alle barn som etter enkeltvedtak er gitt rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervis-


ning, skal ha en individuell opplæringsplan. I samtlige saker vi har gjennomgått, fant vi 


at en slik plan var utarbeidet, og at innholdet og utbyttet av opplæringen var evaluert. 


Våre stikkprøver viser at samtlige som har vedtak om spesialundervisning, også har fått 


utarbeidet en årsrapport. 


 


 


Etter vår vurdering avdekker dokumentgjennomgangen er at det er etablert en god 


praksis ved de kontrollerte enhetene. PP-tjenestens maler for både henvisning, sakkyn-


dig vurdering, enkeltvedtak, individuell opplæringsplan og årsrapport sikrer at rele-


vante opplysninger blir nedfelt og sendt til involverte parter, herunder også foresatte. 


                                                      
18 På barnehagenivå tilrår PP-tjenesten spesialpedagog og/eller assistent/miljøterapeut i sine sakkyndige vurderinger. 
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Det er vårt inntrykk at PP-tjenesten har lykkes godt med å sikre en god og likelydende 


praksis i de fire kommunene.  


 


 
 


Ifølge opplæringsloven § 5-6 skal PP-tjenesten hjelpe skolene i arbeidet med kompe-


tanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med 


særskilte behov. Dette kommer i tillegg til arbeidet med å sørge for at det blir utarbeidet 


sakkyndige vurderinger.  


 


Ved bekymring startes et arbeid både på individ- og systemnivå. På individnivå starter 


barnehagen eller skolens ansatte med kartlegging, testing, tiltak og vurdering som nevnt 


tidligere i rapporten. Samtidig blir saken tatt opp til drøfting i ressursteamet, på system-


nivå, hvor man eksempelvis kan diskutere hvordan barnehagen eller skolen skal legge 


til rette for språkutvikling, arrangere relevante kurs blant de ansatte etc. Noen ganger 


kan det være aktuelt at PP-tjenesten holder et kurs. PP-tjenesten har per i dag dannet 


ulike nettverk for bestemte vansker for å samle personal fra ulike enheter som blir ut-


fordret på de samme problemstillingene. På disse nettverkssamlingene inviteres gjerne 


eksperter på området, eksempelvis fra Statped Vest.  


 


Vår gjennomgang tyder på at PP-tjenesten gjør en god jobb med hensyn til observasjon 


og veiledning, både i individ- og systemsaker. Dette innbefatter også veiledning med 


hensyn til gruppeledelse, noe som kan være særlig aktuelt i grupper med barn med at-


ferdsproblemer.  


 


Samtidig poengterer flere respondenter at de kan bli tydeligere overfor PP-tjenesten på 


hva de ønsker av råd og veiledning. Blant annet vil det være ønskelig at PP-tjenesten 


også gjør observasjoner i etterkant av at tiltakene er iverksatt, og at man således kan 


diskutere om tiltakene har hatt ønsket effekt. En respondent sier det slik: «Mesteparten 


av tiden går med til enkeltsaker, men jeg kunne tenkt meg at PP-tjenesten i større grad 


kunne brukt tiden på hele gruppen. Men vi har ikke tradisjon for å spørre dem om dette. 


Vi kanskje spurt dem mer på dette, gjerne i form av en henvisning». 


 


 


Etter vår vurdering kan PP-tjenesten jobbe mer systematisk i saker som gjelder hele 


grupper av barn/elever. I slike saker, hvor barnehager og skoler ber om råd overfor hele 


grupper, kan PP-tjenesten i større grad (og på eget initiativ) vie evaluering av iverksatte 


tiltak større oppmerksomhet, og gjerne følge utviklingen over tid. 
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I Dalane-kommunene forberedes overgangen fra barnehage til skole med følgende akti-


viteter:  


 Skoleforberedende tiltak i barnehagene  


 Kontakt/møter mellom barnehagene og skolene  –  bl.a. med gjennomføring av 


overføringssamtaler  


 Informasjon og møter med foresatte  


 Elevene besøker den nye skolen  


 


Samtlige fire kommuner har utarbeidet en plan for overgangen fra barnehage til skole. I 


planen er det lagt inn et årshjul som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, der-


iblant overføringsmøter for alle barn, hvor foresatte også er med. På disse møtene vil 


informasjonsoverføring fra barnehage til skole være ett av flere tema. Samtlige rektorer 


melder om at det er svært sjelden av foresatte setter foten ned for informasjonsoverfø-


ring til skolen.  


 


Informasjon som kan være aktuelt å overføre, er resultater fra barnehagens ulike kart-


legginger. Hvilke kartlegginger som er utført vil variere. Noen bruker kartleggingstesten 


«Alle Med», som for øvrig omhandler sosiale ferdigheter, trivsel, språk, mestring og lek. 


De barnehagene vi har vært i kontakt med, og som bruker dette kartleggingsverktøyet, 


sier seg fornøyde med dette.  


 


Men hvorvidt skolen velger å se hen til resultatene fra barnehagenes kartlegginger vil 


også variere - flere rektorer fremhever at de uansett ønsker gjøre sine egne kartlegginger, 


fordi barnet utvikler seg raskt og mye i løpet av en sommerferie. Skolene ønsker også å 


legge resultatene av sine egne kartlegginger inn i et kartleggingssystem (VOKAL) som 


muliggjør å følge elevens faglige og sosiale utvikling over flere trinn. 


 


Gjennom samarbeidsmøtene med barnehagen blir skolen gjort oppmerksom på barn 


med behov for særskilte behov. I slike tilfeller vil det være aktuelt med flere møter mel-


lom barnehage og skole, hvor blant annet årsrapporter og annen dokumentasjon vil være 


aktuelt å ta diskutere. 


 


Både rektorer og barnehagestyrere vi har vært i kontakt med, sier seg fornøyde med de 


rutiner som er etablert. 


 


 


Etter vår vurdering har alle de fire kommunene etablert gode rutiner for overgangen 


mellom barnehage og skole. Gjennom den enkelte kommunes plan for overgangen, som 


blant annet skisserer hvilke samarbeidsmøter som skal arrangeres og på hvilket tids-
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punkt, sikres informasjonsoverføringen mellom barnehage og skole. At informasjons-


overføringen svært sjelden blir stoppet av foresatte, må sies å være et tegn på at rutinene 


sikrer et godt samarbeid.  
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjen-


nomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, pro-


duktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestem-


melser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 


 


Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 


privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 


 


Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet 


er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på www.roga-


land-revisjon.no. 


 


Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen og gjennomgått av fagansvarlig 


for forvaltningsrevisjon, Bernt  Mæland. 


 


Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-


sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 


området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er våre funn er vurdert opp mot lovbestem-


melser og gjeldende samarbeidsavtale om den interkommunale PP-tjenesten: 


 Barnehageloven § 19  


 Opplæringsloven kap. 5 


 Mål- og styringssignaler fra kommunene til PP-tjenesten, inkorporert i gjeldende samarbeidsav-


tale.  


 PP-tjenestens egne mål, retningslinjer og prosedyrer   


 Sammenligninger med andre (god praksis). Vi har hentet ut nøkkeltall fra KOSTRA og Skoleporten 


og sammenlignet kommunene, og vurdert disse opp mot snittet i Rogaland og/eller landet.  


 


Barnehageloven § 19 slår fast at «barn under skolepliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom 


de har særlige behov for det (..). Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi tidlig bistand og støtte i 


barnets utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.  


 


Opplæringsloven § 1-3 slår fast at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. 


Tilpasset opplæring kjennetegnes av variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmetoder, læremidler, organisering 


og intensitet. 


 


Opplæringsloven § 5-1 heter det at «elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av 


det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning». Spesialundervisningen er en form for 


tilpasset opplæring som innebærer at det settes i gang tiltak utenom de ordinære, som skal kompensere for 


manglende læringsutbytte i ordinær opplæring. Spesialundervisningen har således som mål å bidra til å 


redusere ulikheter i læringsutbytte. Hvorvidt spesialundervisningen foregår i klasser, i mindre grupper eller 


som én til én-undervisning, vil variere. 


 


Barnehageloven § 19 og opplæringsloven § 5-4 spesifiserer at barnehagen og skolen skal prøve ut tiltak før 


melding sendes til PP-tjenesten og et eventuelt vedtak fattes. Dersom det etter skolens vurdering er åpenbart 


at tiltak innenfor ordinær opplæring ikke vil føre til at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, 


faller forøvrig denne plikten bort 


 



http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.nkrf.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc

http://www.rogaland-revisjon.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/
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Opplæringsloven § 5-3 første og tredje ledd: Før kommunen eller fylkeskommunen gjør vedtak om spe-


sialundervisning etter § 5-1, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov. Vurde-


ringen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som skal gis. 


Dersom vedtaket fra kommunen eller fylkeskommunen avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal be-


grunnelsen for vedtaket blant annet vise hvorfor kommunen eller fylkeskommunen mener at eleven likevel 


får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7.  


 


Verken barnehageloven eller opplæringsloven sier ikke noe eksplisitt om hvor lang tid det kan ta fra hen-


visningen blir sendt til enkeltvedtaket fattes og tiltak settes inn. Utgangspunktet er at tilbud skal gis innen 


rimelig tid. Hva som er rimelig tid, må vurderes konkret. Det må vurderes i forhold til hva som vil være en 


forsvarlig saksbehandlingstid. Forsvarlighetsvurderingen må gjøres blant annet ved å se på barnets behov 


og i hvilken grad barnet faktisk får utbytte av den ordinære opplæringen eller ikke. Når det gjelder begrepet 


”rimelig tid”, må opplæringsloven suppleres med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven som også vil 


gjelde for enkeltvedtak om spesialundervisning. I Utdanningsdirektoratets veileder fra 2015 heter det at 


«Elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig er en viktig del i vurderingen av saksbe-


handlingstiden. Dette kan føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på totalt over tre måneder kan være for lang 


saksbehandlingstid». Dette er hva som står i veilederen og er således ikke et lovkrav. 


 


Barnehageloven § 19 og opplæringsloven § 5-4 gir foresatte en rett til å se den sakkyndige vurderingen og 


til å uttale seg før et eventuelt vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning blir fattet. Forvalt-


ningsloven gir også foresatte en klagerett i tilknytning til den sakkyndige vurderingen.  


 


Opplæringsloven § 5-6 slår fast at tjenesten skal «hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 


organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov».  


 


Veilederen til Spesialpedagogisk hjelp punkt 7 sier at det vil som regel være hensiktsmessig å lage en plan 


for den spesialpedagogiske hjelpen. En slik plan kan for eksempel inneholde punkter knyttet til innhold, 


omfang og organisering av hjelpen. I dette ligger beskrivelsen av hva hjelpen skal inneholde og hvordan 


arbeidet skal utføres, samt en plan for når de spesialpedagogiske timene skal gjennomføres. I tillegg kan det 


være hensiktsmessig med en konkretisering av og ansvarliggjøring knyttet til hvem som skal gjennomføre 


hjelpen. Planen for den spesialpedagogiske hjelpen må bygge på enkeltvedtaket.  


 


Etter en endring av barnehageloven 01.08.2016 blir det presisert at spesialpedagogisk hjelp også skal omfatte 


tilbud om foreldrerådgivning. I praksis innebærer dette at foresatte får råd og veiledning gjennom deltakelse 


i faste samarbeidsmøter med barnehagen. 


 


Opplæringsloven § 5-5 andre ledd slår fast at skolen skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt over 


den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. Utviklingen til eleven skal vur-


deres ut fra målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen til eleven. Skolen sender oversikten og 


vurderingen til eleven eller til foreldrene og til kommunen eller fylkeskommunen. 


 


Utdanningsdirektoratets veileder for spesialpedagogisk hjelp punkt 8 første og andre avsnitt: Kommu-


nens skal evaluere i hvilken grad det tilbudet som barnet får, fungerer. Evalueringen skal gi grunnlag for 


eventuelt å justere arbeidet, enten det gjelder innhold, arbeidsmåter, organisering eller metoder. Evalu-


eringer bør skje fortløpende hele året. Oppsummering av evalueringer danner grunnlag for årsrapporten, 


jf. § 5-5 annet ledd. I forbindelse med evalueringer må det også vurderes om det skal gjøres en gjentatt 


henvisning til PP-tjenesten, og hvordan overgangen fra barnehage til skole skal løses. 


 


Barnehageloven § 19 og opplæringsloven § 5-6 slår fast at i arbeidet med utformingen av den individuelle 


opplæringsplanen skal foresatte involveres, og deres syn skal tillegges vekt. 
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Tilnærmingen er basert seg på en gjennomgang av relevante planer og dokumenter fra kommunen, og in-


tervjuer med nøkkelpersoner. Statistiske data som kan bidra til å belyse problemstillingene, er også blitt 


tatt med i vurderingsgrunnlaget. Først og fremst gjelder det KOSTRA og Utdanningsdirektoratets data-


base BASIL, men også kommunens egne tall. 


 


I prosjektet har vi foretatt en såkalt metodetriangulering av data. Dette innebærer at de ulike problemstil-


lingene belyses gjennom bruk av forskjellige datakilder. Trianguleringen bidrar til å utvide og forsterke 


datagrunnlaget i analysen, og forskjellige innsamlingsmetoder gir ulike perspektiv på analysegrunnlaget.  


For eksempel er det foretatt en rekke tallanalyser. Vi har testet ut tallene i intervju med ledelse og fagper- 


soner, samt innhentet innspill fra et utvalg samarbeidspartnere. Dette for å sikre et bredest mulig tilfang  


av data innenfor prosjektets rammer.  


  


Metodisk er det dermed benyttet analyse og intervju, samt sammenligninger (mot seg selv over tid og  


andre kommuner. Verifisering av intervjudata har foregått underveis, samt ved å sørge for et visst antall 


respondenter. 


 


 


Informanter: 


 Anne Margrethe Herigstad, leder av Dalane PP-tjeneste, Eigersund kommune 


 


 Eivind Galtvik, kommunalsjef Kultur og oppvekst, Eigersund kommune 


 Karina Leidland, barnehagekonsulent, Eigersund kommune 


 Svein Ivar Midbrød, rektor Husabø skole, Eigersund kommune 


 Irene Skadberg, styrer i Lykkeliten barnehage, Eigersund kommune 


 Aud Harriet Olsen, styrer i Rundevoll og Husabø barnehage, Eigersund kommune 


 


 Johannes Sirevåg, pedagogisk veileder, Sokndal kommune 


 Karen Arnø Grastveit, rektor Sokndal skole 


 Brit Sirevåg, styrer i Bø barnehage, Sokndal kommune 


 Hege Mathiesen, styrer i Frøyland gårdsbarnehage, Sokndal kommune 


 


 Rune Andersen, kommunalsjef for oppvekst og kultur, Bjerkreim kommune 


 Kathrine Solberg, rådgiver oppvekst, Bjerkreim kommune 


 Kjetil Gjerdevik, rektor ved Vikeså skole, Bjerkreim kommune  


 Pedagogiske ledere ved Røysekatten barnehage, Mona Lise Håland, Unni Bjørlow og Linda Slet-


tebø, i Bjerkreim kommune  


 


 Lise Moen, kommunalsjef oppvekst og kultur, Lund kommune 


 Camilla Nilsen Allestad, spesialpedagog Lund kommune 


 Magnhild Eia, rektor Nygård barneskole, Lund kommune 


 Grethe Sporkland, styrer i Hammaren barnehage, Lund kommune 


 


Skriftlig dokumentasjon: 


 Gjeldende samarbeidsavtale om den interkommunale PP-tjenesten i Dalane 


 Årsrapport fra PP-tjenesten i Dalane (2016) 


 Årshjul for PP-tjenesten i Dalane 


 Plan for overgang barnehage skole i Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund 


 Mal enkeltvedtak – PP-tjenesten 


 Mal for individuell opplæringsplan – PP-tjenesten 


 Mal for årsrapport – PP-tjenesten 


 Henvisningsskjema PP-tjenesten 


 Mal individuell opplæringsplan 
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 Barneombudets rapport om spesialundervisning (2017) 


 Fra eldst til yngst. Om samarbeidet mellom barnehage og skole. Veileder fra Kunnskapsdeparte-


mentet 


 Stortingsmelding 21 (2016 – 2017). Tidlig ute og tett på – forutsetninger for læring 


 Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner – T. Nordahl og T. Overland (2014) 


 Veileder til spesialundervisning – Utdanningsdirektoratet  


 Et tilfeldig utvalg sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak, individuell opplæringsplan og årsrap-


porter. 


 Foreløpig tilsynsrapport til Lund kommune, fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 24.05.2016. 


 


 


Fylkesmannnen i Rogaland sitt tilsyn i Lund kommune 


Fylkesmannen åpnet 21.12.2015 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen ved Lund 


ungdomsskole i Lund kommune. Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler blant annet om skolens arbeid med 


elevenes utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et 


godt utbytte av opplæringen. Hovedpunktene i denne delen av tilsynet er  


 Skolens arbeid med opplæringen i fag 


 Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 


 Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning 


 Vurdering av behov for særskilt språkopplæring. 


  


I forbindelse med kulepunkt 3 la Lund ungdomsskole fram individuelle opplæringsplaner for tre elever på 


10. trinn. Planene skal som kjent vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal 


gjennomføres. Fylkesmannen mente at flere av de fremlagte planene ikke var i samsvar med enkeltvedtaket 


og at planene ikke inneholdt egne mål for opplæringen, i tilfeller hvor opplæringen avvek fra kompetanse-


målene i læreplanverket. Kommunen ble bedt om å endre sine i rutiner i tråd med lovverket og utarbeide 


dokumentasjon i tråd med dette. I samråd med Fylkesmannen ble dette gjort for elever på et lavere trinn og 


vist fram for tilsynet, som så godkjente dette og lukket avviket. 


 


Utgiftsfordeling mellom kommunene 


Sokndal, Bjerkreim og Lund refunderer utgiftene til tjenesten ut fra elevtallet i kommunene pr. 01.10 i regn-


skapsåret19. Utgangspunktet for beregningen er netto driftsutgifter til tjenesten, med unntak av kommunal 


logoped for Eigersund og Lund, som ligger inne i PP-tjenestens regnskap. Driftsutgiftene omfatter lønn og 


sosiale utgifter, i tillegg til kjøp av varer og tjenester som inngår i den daglige driften. Tjenester fra Eigersund 


kommunes støttefunksjoner som økonomi, personal og IT, er for øvrig ikke en del av driftsutgiftene.  


 


Eigersund kommune utarbeider et utkast til budsjett som bygger på elevtallet fra siste årsregnskap. Utkastet 


drøftes i «Skolefaglig forum for Dalane» før det legges fram for kommunene. PP-tjenestens tidsbruk i hver 


kommune skal i prinsippet samsvare med fordelingen av økonomien i prosent mellom kommunene, og 


Eigersund kommune sender hvert kvartal økonomirapporter til samarbeidskommunene (Kilde: Samar-


beidsavtale om PP-tjenesten). 


 


I tillegg deler Eigersund og Lund kommune en logopedstilling mellom seg. Eigersunds andel av denne er 


80 prosent, og Lunds er 20 prosent.  


 


Det fremgår av avtalen at utgifter til kontorlokaler, kontorutstyr, husleie, varme, lys, renhold og vedlikehold 


dekkes av Eigersund kommune og er Eigersunds eiendom. Det pekes i intervjuene på at dette gjøres fordi 


det er en fordel ved å være lokalisert i kommunen.  


 


Saksgang ved henvisning til logoped 


Logopedhjelp er en kommunal tjeneste. Alle fire Dalane kommunene har sin egen ordning: 


                                                      
19 Jf. avtale om pedagogisk-psykologisktjeneste i Sokndal, Bjerkreim og Lund kommune. 







Rogaland Revisjon IKS 


PP-tjenestens samarbeid med barnehager og skoler - 45 - Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund kommune 


 Eigersund har en 80% stilling som arbeider i forhold til barn og unge i førskole- og grunnskoleal-


der. Voksne henvender seg til kommunen som sender henvisningen videre til Voksenopplærings-


senteret i Egersund. 


 Lund har en 20 prosents stilling som logoped som betjener både førskole, skole og voksne. For barn 


og unge i alderen 0-15 år henvender foresatte, barnehageansatte eller skole seg til logoped og får 


gjort avtaler. Voksne henvender seg til oppvekstleder som videreformidler forespørselen til logo-


peden. 


 


 Sokndal kommune har en 100 prosents stilling som logoped som betjener barn og unge i alderen 


0-15 år. Voksne med behov for logopedtjenester blir behandlet om det er ledig kapasitet. Grovt sett 


fordeler logopedens arbeid seg med 80 prosent på grunnskole og 20 prosent på førskole. Det for-


utsettes tett samarbeid med helsestasjon, barnehage, skole og PP-tjenesten. 


 


 Bjerkreim kommune kjøper logopedtjenester av en privatpraktiserende logoped. Helsestasjon, bar-


nehage og skole gjør vedtak ved behov for slik hjelp (Kilde: PP-tjenesten i Dalane). 


 


Mer om Utdanningsdirektoratets tall på andel barn med behov for spesialpedagogisk hjelp 


Fram til og med 2013 inkluderer tallene for Eigersund og landet som helhet både; 


 Barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7. 


 Barn med nedsatt funksjonsevne som er tatt opp ved prioritering etter barnehagelovens §13 første 


ledd. 


 Barn som er tatt opp ved prioritering etter barnehageloven § 13 andre ledd. 


 


Fra og med 2014 er definisjonen snevret inn, fordi innføringen av retten til barnehageplass har redusert 


omfanget av barn i de to sistnevnte katogoriene. Alle tall fra Utdanningsdirektoratet er for øvrig basert på 


årsmeldinger for barnehagene per 15.12. hvert år.  


 


Mer om Tidlig innsats 


Kommunene har anledning til å søke om statlige tilskudd til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. Midlene er 


øremerket lærerstillinger i undervisning (Kilde: Utdanningsdirektoratet).  


 


  


 


 


 


 







 


 


 


 


 


   


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Lagårdsveien 78 


4010 Stavanger 


 


Tlf 40 00 52 00 


Faks 51 84 47 99 


 


www.rogaland-revisjon.no 


 


www.rogaland-revisjon.no  


 


Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Andre tjenester 








 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Bjerkreim kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


21.05.2015/SKV 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


 
Side:  


1 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – skolemiljø – oppfølging av forrige rapport 


Bakgrunn 
Kontrollutvalget i Bjerkreim har i møte den 20.04.15 bedt Rogaland Revisjon om en ny gjennom-


gang av skolemiljøet. Den forrige gjennomgangen ble gjennomført i 2012/2013 og rapporten ble pre-


sentert i Kontrollutvalget den 28. januar 2013. 


 


Formålet med den forrige undersøkelsen var å finne ut om Bjerkreim kommune har fulgt opplærings-


lovens bestemmelser om elevenes psykososiale miljø i flere enkeltsaker. Bakgrunnen for prosjektet 


var påstander, blant annet fra FAU, om at Bjerkreim skole og kommunen ikke fulgte opplæringslo-


ven i skolemiljøsaker. I prosjektet så Rogaland Revisjon nærmere på behandlingen i åtte skolemiljøs-


aker ved Bjerkreim skole. Hovedfunnene fra denne gjennomgangen oppsummeres under: 


 


 Det fattes sjelden enkeltvedtak i sakene, og saksbehandlingen tar for lang tid i flere sa-


ker. Også klagebehandlingen tar for lang tid. 


 Veiledning. Det ser ut til at skolen ikke har oppfylt sin veiledningsplikt i henhold til forvalt-


ningsloven i flere av sakene. Gjennomgående synes vi skolen er veldig sene med å avklare 


hva foreldrene ønsker, og foreldrene blir sjelden informert om sine rettigheter 


 Tiltak. I flere saker har skolen satt inn tiltak for å skape et bedre skolemiljø for den enkelte 


elev. Og vi finner enkelte eksempler på at tiltakene har en positiv effekt på elevens skolemil-


jø. Men vi har også eksempler på at tiltakene er satt inn for sent. I noen tilfeller ser det ut til at 


skolen har iverksatt tiltak og evaluert disse, uten at foreldrene har vært informert. Inntrykket 


vårt er at flere av de foresatte synes å ha lite kjennskap til hvilke tiltak som er satt inn, og hva 


som har skjedd i etterkant av henvendelsen. 


 Ulike virkelighetsoppfatninger. Gjennomgangen vår tyder på at foresatte/FAU og skolen 


har helt ulike virkelighetsoppfatninger. Dette gjelder både oppfatninger av hva som er fakta i 


den enkelte sak, vurderinger av sakene, og det gjelder den generelle oppfatningen av skolens 


håndtering av sakene. Enkelte saker synes å være temmelig fastlåste. 


 FAU mangler tillit til skolen. Gjennomgangen vår tyder på at de foresatte og FAU mangler 


tillit til skolen. Intervjuene viser ganske tydelig at de ikke har tiltro til skolens evne og vilje til 


å ta tak i skolemiljøproblemer når de oppstår. Dette tror vi skyldes flere forhold: Kommunens 


og skolens håndtering av saken som ble avgjort av Fylkesmannen, mangelfull og treg saksbe-


handling i de nye sakene, at flere foresatte ikke opplever at elevenes skolemiljø bedres, lite 


informasjon om hva som skjer i sakene, dårlig kommunikasjon mellom rektor og foresatte, og 


kommunens klagehåndtering. 


 Positive trekk. I gjennomgangen finner vi også enkelte eksempler på at skolen har fått til, el-


ler forsøker å få til, gode tiltak for elevene, slik at skolemiljøet bedres. Skolenes logger tyder 


også på at skolen er opptatt av elevens skolemiljø, og at man følger nøye med på utsatte ele-


ver. Skolen opplever at mye av det de gjør og foretar seg blir tolket i verste mening, også i til-


feller der man mener man har strukket seg langt for å hjelpe eleven og imøtegå de foresatte. 


 


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å se nærmere på hvordan Bjerkreim kommune har fulgt opp forrige rap-


port om skolemiljø. 
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Problemstillinger 
 Har oppfølgingen av forrige rapport medført endringer i skolens og kommunens kvalitetssys-


tem (for eksempel i form av nye rutiner og prosedyrer internt på skole eller i form av nye 


samhandlingsrutiner mellom skole og skolesjef)? 


 I hvilken grad følger Bjerkreim kommune opplæringslovens bestemmelser om elevenes psy-


kososiale miljø i konkrete saker, i tiden etter forrige rapport? 


o I hvilken grad håndteres henvendelsene raskere nå enn før? 


o I hvilken grad gis det informasjon til foresatte om hva som skjer i sakene? (hvordan 


henvendelsen håndteres, hvilke tiltak som settes inn). 


 Hvordan foregår klagebehandlingen i skolemiljøsaker, og i hvilken grad foregår den raskere 


enn før? 


 I hvilken grad har skolen og kommunen klart å gjenopprette tilliten i forbindelse med håndte-


ringen av skolemiljøsaker? 


 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene i dette prosjektet er i utgangspunktet formuleringene i vedtaket i Kontrollutvalget 


fra 28. januar 2013: 
 


 Saksbehandlinga må styrkast når det vert rapportert brot på skulemiljøet, slik at desse blir 


behandla i høve til lovkrav 


 Det må fattast enkeltvedtak i høve til opplæringslova § 9.a 3.ledd. (I prosjektet vil det natur-


ligvis utledes mer spesifikt hvilke føringer denne paragrafen gir) 


 Skulen må bli raskare til å handtera henvendelser, følgja desse opp og gje tilbakemelding til 


føresette. 


 Det må setjast inn tiltak umiddelbart når dette er nødvendig, og foreldra må underrettast om 


dette, samt gis vidare informasjon om evt. endringar, avslutning osv. 


 Skulen må sørgja for raskare intern klagebehandling, revisor foreslår her å delegera dette til 


skulesjefen 


 Skulen og kommunen må vurdera hjelp utanfrå i vanskelige saker. Eit hovudmål må vera å 


gjenoppretta tilliten til skulen si handtering av mobbesaker. 


 


Det kan tenkes at det blir nødvendig å legge til enkelte revisjonskriterier. Disse blir i så fall utledet 


underveis i prosjektet.  


 


 


Metode og omfang 
Undersøkelsen avgrenses til å gjelde Bjerkreim skole, og relasjonen mellom Bjerkreim skole og ak-


tuelle elever/foresatte, og mellom Bjerkreim skole og skoleledelsen i kommunen. 


 


I prosjektet vil revisjonen se nærmere på eventuelle endringer i kvalitetssystem, rutiner osv., i etter-


kant av forrige undersøkelse. Prosjektet tar også sikte på å se nærmere på Bjerkreim skoles håndte-


ring av et utvalg konkrete skolemiljøhenvendelser. Dette avgrenses til å gjelde perioden februar 2013 
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frem til i dag, dvs. i perioden etter forrige undersøkelse. Dersom det er fremsatt klager i perioden vil 


det også være aktuelt å se nærmere på klagebehandlingen. 


 


Det vil være aktuelt å intervjue skoleansatte og skoleledelsen i kommunen, samt FAU ved skolen og 


involverte parter. 
 


Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutset-


tes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartleg-


ging, analyser og rapportering er ca. 150 timer. 
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Kontrollutvalet i Bjerkreim Arkivkode : 217
Saksnr. : 16/00290


Statusoversikt over prosjekter og kontroller november 2017


Saker1 frå bestilling til behandling i kontrollutvalet


Forvaltningsrevisjonar
Vedtatt


sett i gang
Estimert
tidsbruk


Status/for -
venta ferdig Merknader


1. Skulemiljøet i Bjerkreim II 01.06.2015 150 timar Avklaring av mandatet med revisor


2. Interkommunal PP - teneste i Dalane 06.02.2017 50 timar 13.11.2017 Rapport vert behandla i dette møtet


3. Bygg/byggesaker Utkast til mandat for gjennomføring ligg føre


Selskapskontrollar
1. Selskapskontroll Uninor AS 12.06.2017 36 timar Vart bestilt i møtet 13.06.2017


Andre saker
1.


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama
Handsama av


/dato
Planlagt


følgd opp Kommentarar


1.


Selskapskontrollar
1. Eigarskapsforvaltning 25 .11.2013 06.02.2017 Kst. 10.05.2017 05 . 02 .201 8 Følges opp møtet 05.02.2018


Andre saker til oppfølging
1.


Saker som er avslutta


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama Handsama av
/dato


Følgd opp
av K.utv. Kommentarar


1.


Selskapskontrollar
2. Dalane Miljøverk IKS 07.04.2014 20.04.2015 Kst. 23.09.2015 25. 04 .2016


3. Lyse Energi AS (SK m/FR) 08 .09.2014 07 .09.2015 Kst . 23.09.2015 05.09.2016


Andre saker til oppfølging
1. Plan for forvaltningsrevisjon med


Overordna analyse 23.02.2015
05.09.2016
15.02.2016 Kst. 20.09.2016


2. Plan for selskapskontroll med
overordna analyse 23.02.2015


05.09.2016
05.09.2016 Kst. 20.09.2016


Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver


1 Opplysningar vedrørande ei sak som er nye til dette møtet, vert skrive med kursiv.





		Saker  frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

		Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging

		Saker som er avslutta
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Saksbehandlar Tore Spangen økonomisjef 


ArkivsakID: 17/295  


Arkivkode: FE - 212  


   
 


Tertialrapport nr 2 - 2017 
 
 


Saksnummer Utval Møtedato 


086/17 Formannskapet 16.10.2017 


036/17 Kommunestyret 25.10.2017 


 
 
Rådmannen sitt forslag til vedtak: 


1. Følgende budsjettendringer gjøres utfra tabell: 
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16.10.2017 Formannskapet 
Kjetil Slettebø, Sp, satte frem følgende endringsforslag: 
Ansvarsområde PLO kuttes ikke. Finansieres tilsvarende med økt fondsbruk. 
 
Avstemming: 
Slettebø sitt forslag fikk fire stemmer (Slettebø (Sp), Skutlaberg, Vassbø (Krf), Gjedrem (Ap)) 
og ble vedtatt. 
Rådmannen sitt forslag, med vedtatt endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
FSK- 086/17 Vedtak: 


 


1. Følgende budsjettendringer gjøres utfra tabell: 
Ansvarsområde PLO kuttes ikke. Finansieres tilsvarende med økt fondsbruk. 


 
 


2. Endringer i premieavvik gjøres etter følgende tabell: 


 


3. Prosjekt 6166 tas ut av investeringsbudsjettet med tilsvarende beløp i 
finansieringen. 


 
 
25.10.2017 Kommunestyret 
Formannskapet sitt vedtak i sak 086/17 ble enstemmig vedtatt. 
 
KST- 036/17 Vedtak: 


 







1. Følgende budsjettendringer gjøres utfra tabell (korrigert jf. vedtak): 


 
 


2. Endringer i premieavvik gjøres etter følgende tabell: 


 


3. Prosjekt 6166 tas ut av investeringsbudsjettet med tilsvarende beløp i 
finansieringen. 


 
 
  







Tertialrapport nr 2 - 2017 
 
 


Saken gjelder: 
Hensikten med denne tertialrapporten er at den skal gi informasjon om status, både på 
økonomi og og mål, etter de åtte første månedene. Rapporten legger til grunn vedtatt 
budsjett for året, endringer frem til rapporteringstidspunkt samt rammer vedtatt i 
økonomiplan/budsjett. 
Endringer i budsjett gjør at fondsbruken er budsjettert på omlag 11,9 millioner. To av disse 
milionene er forskudd på spillemidler vedrørende opparbeidelse av fast dekke på løpebane 
med tilhørende fasiliteter på Vikeså stadion. Midlene blir "refundert" om to-tre års tid da 
utbetaling av spillemidlene blir gjort. 
Inntektsbilde til kommunen har endret seg i løpet av noen år og fondsbruken skal være med 
på å dekke inn dette tapet før organisasjonen har gjort nødvendig endringer. 


 


Faktiske opplysninger: 
Rapporten er bygd opp slik at det i rekkefølge settes søkelys på drift, investering, kjøp av 
tjeneste (barnehage), pensjon og finans. Innen finans blir skatt og rammetilskudd, utbytte, 
likviditet og interne finanstransaksjoner omtalt. 
 
Drift 
Tabellen under viser oversikten på nevnte områder og driften vurderes til å få avvik i forhold 
til budsjett. I saken behandles/omtales hvert enkelt område med rådmannens tilnærminger. 
 


 


 
 


 


Økonomi 
Økonomien innen området til rådmannen har merforbruk på nesten 140.000. Hoveddelen av 
dette er grunnet utbetaling til konsulent/advokat i sak som har pågått i lang tid om mobbing. 
Økonomien innen området økonomi er noe over tilfredsstillende målt etter periodisert 
budsjett og skyldes bl.a. merutgifter til soknet pga endret leieforhold og økte utgifter i forhold 
til nye lokaler samt økte overføringer til Soknet. Avdelingen Økonomi omfatter også 
områdene Kontrollutvalg, Kontrollutvalgssekreteriat, Revisjon samt Overføringer til soknet. 
Økonomien innen området personal har et mindreforbruk for perioden. Det er bl.a. på grunn 







av færre lærlinger enn ønsket og budsjettert med. Har hatt få kvalifiserte søkere som 
lærlinger. For kommunale sysselsettingstiltak er det et overforbruk nå, men vi får refundert 
deler av lønn etterhvert. 
Økonomien innen området serviceavdelingen er tilfredsstillende. Forhåpentligvis skal utgifter 
til porto bli redusert i løpet av året etter hvert som vi får virkning av SvarUt. Dette forutsetter 
at mottaker åpner forsendelsen digitalt i sin postkasse innen 40 timer fra den er sendt. Hvis 
ikke blir brevet skrevet ut og sendt i posten. 
 
Mål 
Mål med å ta i bruk ekspederingskanalen SvarUt, samt SvarInn for sikker digital 
kommunikasjon med innbyggere og andre er oppnådd og tatt i bruk. 
Mål om kontantfri kommune/nye betalingsløsninger håpes tatt i bruk innen årsskifte i 
samarbeid med konsernbank og revisjonen. 
Evigvarende mål om økt utnyttelse av ny programvare og utnyttelsen av disse på 
fagområdene jobbes det med kontinuerlig ved at en fordeler spesialisering av oppgaver i de 
forskjellige programvarene mellom ansatte. Dette er også en del av å øke internkontrollen 
både i avdeling og i organisasjonen generelt. 
Mål om en sektorovergripende kompetanseplan for hele kommunen har hatt oppstart og er 
under arbeid og sak fremmes innen årsskifte. 
 
Annet 
Innen året skal det opp til politisk behandling nytt finansreglement og revidert 
eierskapsmelding. 
 


 


Staben gir systemisk og strategisk støtte til alle enheter innen området, spesielt til 
barnehager og skoler som består av flere enheter. I økonomisk oppsett under 
kommunalsjef/stab inngår spesialpedagogisk hjelp i barnehager, kjøp av PP-tjenester, 
elevskyss og voksenopplæring. 
Periodisert budsjett for oppvekst viser et mindreforbruk og skyldes samlet sett en nøktern 
drift i forhold til de økonomiske rammene som ble gitt for 2017. På rapporteringstidspunktet 
viser Vikeså skule et merforbruk og det er meldt om at dette ikke vil bli hentet inn innen 2017 
med samme ramme. 
Området er ikke kjent med at det vil komme nye og spesielle økonomiske utfordringer for 
høsten 2017 enn de som er nevnt. 
 


Skole 


Mål 
Skolen har i 2017 arbeidet systematisk med revidering av lokale læreplaner for å sikre 
elevenes læringsutbytte av undervisningen. Videre har det vært særlig fokus på 
klasseledelse, vurdering for læring, samt arbeid med praktiske og varierte 
undervisningsmetoder. Innen IKT er det blitt utarbeidet kompetansemål fra 1.- 10. trinn og 







IKT reglement for skolene. Ei arbeidsgruppe bestående av skoleledelsen, kommunalsjef og 
lærer med kompetanse på området har vært ansvarlige for arbeidet. Det er ønskelig at hver 
av skolene skal kunne starte med en forsøksklasse som skal benytte Chromebooks i 
undervisningen. Arbeidsgruppa har sammen med skolens ledelse gjort nødvendige 
forberedelser med tanke på innføring og en viser til egen politisk sak i den forbindelse. 
 
Målsettingen (jf. Utviklingsplan) som berører samarbeidet skole/barnehage er fulgt opp med 
revidering av eksisterende plan for overgang barnehage/skole. Det er også blitt lagt vekt på å 
realisere planens hovedmålsetting. 
 
Økonomi 
Et stipulert merforbruk i skolesektoren viser at det kommer til å bli på omlag 2 millioner. 
Tilbakemelding fra Vikeså skule er tydelig på at det ikke er forsvarlig å drive innenfor den 
økonomiske rammen skolen ble tildelt for 2017. Hovedårsaken til overskridelsene er høye 
lønnsutgifter. Dette har sammenheng med drift av språkstasjon, høyt antall elever som har 
rett på spesialundervisning, flere ansatte som har rett på reduksjon i undervisning pga. alder, 
lønnsøkninger pga etter- og videreutdanning, og kostnader knyttet til sykefravær. I tillegg er 
det høye utgifter knyttet til overtid. 
 
Vikeså skule har gjennom året gjort flere grep for å redusere kostnadsnivået, men skolen ser 
få muligheter til å redusere kostnadene til et nivå som samsvarer med den økonomiske 
rammen. Skolen burde derimot brukt enda mer penger på tidlig innsats, slik at man på sikt 
fikk redusert spesialundervisningen. Språkstasjonen vil kunne legges ned når alle elever 
snakker tilstrekkelig norsk. 
Det vises til egen politisk sak vedrørende den økonomiske situasjonen ved Vikeså skule. 
 
Annet 
Vikeså skule har fått en ekstra utfordring som følge av brannen i idrettshallen. 
Kroppsøvingsundervisningen foregår nå utendørs, uten at det er problematisk. Den store 
utfordringen blir nok til vinteren. Behovet for å gjennomføre kroppsøvingsundervisning 
innendørs i november-februar gjør at det arbeides med en leieavtale med samfunnshuset. 
 
Bjerkreim skule har fortsatt ikke fått realisert investeringsprosjektet lekeplass og 2016-
midlene som ble satt av til dette. Forsinkelsen skyldes først og fremst ødeleggelser 
forårsaket av flommen. 
 


Barnehage 


Mål 
Arbeidet med lek, barnehagemiljøet, voksenrollen, foreldresamarbeid og tidlig innsats har 
vært hovedfokus for arbeidet i barnehagene i 2017. Dette er i tråd med overordna målsetting. 
 
Etter ønske fra foreldrene, og som en oppfølging av brukerundersøkelsen har Skjeraberget 
denne våren laget en lukket gruppe på Facebook for foreldre og ansatte. Her legges det ut 
bilder av hva barna er opptatt av fra dag til dag, men ingen bilder av barn. Ellers har 
barnehagene brukt planleggingsdager, personalmøter og gjennomført kurs i tråd med 
sektorens satsingsområder. 
 
Økonomi 
Periodisert budsjett for barnehage viser et forbruk under normalen. Grunnen til dette er bl.a 
redusert bruk av vikarer og mindre innkjøp av materiell. I tillegg sparer Skjeraberget 
pedagogressurs ved at styrer jobber 80 % på kontor og 20 % med barn dette barnehageåret. 
Når det gjelder kostnader forbundet med spesialpedagogisk hjelp er det fortsatt en viss 
usikkerhet knyttet til dette. Foreldrebetaling og antall barn i barnehagene er også en 
usikkerhetsfaktor. Større andel små barn fra august fører til mindre foreldrebetaling enn det 
som det er budsjettert med. 
 


Kultur 







Mål 
Kulturkontoret har som mål å legge til rette for et allsidig kulturtilbud i kommunen. Det ble 
arrangert fire åpne arrangement på Kløgetvedt-tunet denne sommeren, med gode 
besøkstall. Nytt av året var «bålmat, mer enn bare pølser». 
 
I tillegg var kulturkontoret med i arrangementet sammen med Ørsdølen og de guidede turene 
fra Odlandstø til Ørsdalen gruver. Evalueringen av det opplegget tilsier at vi ønsker å legge til 
rette for et slikt opplegg også sommeren 2018. 
 
Kulturarbeidet er organisert som et sammarbeidsteam som til sammen utgjør en 80% stilling. 
Stillingen er fordelt på rådgiver oppvekst og kultur, en ansatt fra kulturskolen og en ansatt i 
serviceavdelingen. Organiseringen er et resultat av den økonomiske situasjonen kommunen 
er i og denne organisering vil fortsette også i 2018. 
Det er inngått arbeidsavtaler med de ansatte fram til sommeren 2018. En vil da vurdere hva 
som vil være den mest formålstjenelige organiseringen av kulturområdet i tiden fremover. 
 
Kulturskolen har hatt noe nedgang i elevtallet dette semesteret. Målsettingen med satsing på 
samspillgrupper og deltakelse på ulike arrangement i kommunen opprettholdes for 
høstsemesteret. Biblioteket vil gjennomføre mindre arrangement med lesing og forfatterskap 
i fokus i tråd med egen målsetting. 
 
Økonomi 
Det forventes et mindreforbruk i forhold til budsjett og en av grunnene er reduserte kostnader 
til lønn i tillegg er det gjennomført færre antall aktiviteter. 
 
Det forventes at området kulturskole holder seg innenfor vedtatt budsjettramme. Mangler 
brukerbetaling for høsthalvåret ved rapporteringstidspunkt. 
 
Tjenesten Biblioteket vil også holde seg innenfor vedtatt ramme. 
 
Flyktningetjenesten 
Flyktningetjenesten arbeider i tråd med målsettingen. Det legges særlig vekt på god 
integrering av flyktninger og styrke det interkommunale samarbeidet innen flyktningarbeid. 
Flyktningkonsulenten er i permisjon fram til slutten av februar neste år og frem til da er 
stillingen dekket opp av to ansatte med henholdsvis 50 % og 20 % stilling, og i tillegg en 
ressursperson i 40 % som ikke lønnes av flyktningetjenesten. Erfaringene som er høstet med 
en slik organisering er positivt, både med tanke utfyllende kompetanse, redusert sårbarhet 
og større fleksibilitet knyttet til oppfølging av brukere. Oppgavene innen flyktningetjenesten 
blir godt ivaretatt. 
 
Økonomi 
Når det gjelder økonomi er det et lite mindreforbruk på grunn av reduksjon i utbetaling av 
lønnsmidler. Det er ellers noe uforutsigbart og til tider vanskelig å stipulere driftskostnader 
utover lønnsmidler. Kommunen må følge opp lovpålagte oppgaver, gjøre vurdereringer på 
"strakstiltak", som ikke nødvendigvis trenger å være lovpålagte, men som kan innbefatte en 
ekstra kostnad for kommunen. Kommunen må i denne sammenheng vurdere hva som er til 
det beste for brukerne i "nåsituasjonen" og hva som er til det beste for alle parter i et 
langsiktig og samfunnsøkonomisk perspektiv. 
 
 







 


Økonomi 
Mindreforbruket på Levekår skyldes i store trekk at utgifter til tiltak innen folkehelse ikke er 
blitt utbetalt, men tilskudd fra fylkeskommunen er regnskapsført. 
Området Helse vil få en balanse mellom gitte rammer og regnskap for området selv med 
økende utgifter til bl.a. fagsystemer og legeavtaler.  
Barnevern har et mindreforbruk på grunn av bl.a. vakanse i stillling 50 % og i tillegg har 
mindre kjøp fra private. 
NAV registrerer et økende antall utbetalinger til sosialhjelp i tillegg til økende utgifter til, og 
bruk av, gjeldsrådgivning. 
Pleie- og omsorg har den siste tiden avviklet tjeneste pga behovet ikke er til stede lenger. 
Samtidig er det etablert tjenestetilbud som det er budsjettert med i 2017. Endringer i 
tjenestetilbud utover nedlegging av tjeneste, men noe kan tas innenfor egne rammer. 
 
Mål 
Beredskapsområdet bruker rådgiver på levekår til å løse oppgaver og har fått rollen som 
koordinator. Funksjonen fungerer ennå ikke optimalt grunnet mangel på ressurser, men mye 
tas innen egne rammer. 
Målet om å etablere frivillighetsarbeidet i levekår er oppnådd da Bjerkreim kommune har 
inngått samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse i forhold til opplæring og 
sertifisering av frivillige. Flere nye frivillige er i gang med sitt arbeid tilknyttet dagsenter. 
Målet med å utarbeide retningslinjer, rutiner og kvalitetsindikatorer for ulike funksjoner i 
levekår er startet opp, men det viser seg at det er et omfattende arbeid. Ansatte deltar i 
nasjonal opplæring i forhold til tilsyn og egenkontroll 
Kommunen har fått midler fra Fylkesmannen til å utvikle akutt-teamet til å sertifisere nye 
sykepleiere for de jobbene gruppen blir satt til. I tillegg utvides funksjonen til også å omfatte 
fagarbeidere. Fagarbeiderne skal gjennomgå opplæring slik at de kan delta som medhjelper 
ved utkall fra AMK. 
 
Annet 
Digitale trygghetsalarmer er planlagt tatt i bruk i oktober/november 2017. 
Kommunen er med i et prosjekt om felles anskaffelse av velferdsteknologisk utstyr, hvor Sola 
kommune er koordinator som utarbeider bl.a. kravspesifikasjoner. Som en del av dette har 
kommunen gått inn for utprøving og testing av elektroniske medisindispensere 
 
Helse 
Mål 
Målet med å evaluere og endre plan for helseopplysning/undervisning i skolehelsetjenesten 
er oppnådd og nye rutiner er innarbeidet. 
Cos kurs for tenåringsforeldre og gravide er implementert, og en har utvidet COS kurs for 
foreldre til å gjelde barn/ungdommer fra 0-15 år. 
 
Økonomi 
Har et mindreforbruk så langt i år, men det ventes at det blir balanse mellom rammen og 
avsluttet regnskap. 
 
Annet 







Det har kommet nye nasjonale faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
og det arbeides med å implementere disse. Familieveileder er nå godt integrert i 
helsestasjonstilbudet og er med på å dekke etterspørselen etter veiledning. 
 
Barnevern 
Mål 
Målet om å ikke ha fristbrudd i rapporteringene til SSB og Fylkesmannen er nådd. Det jobbes 
kontinuerlig med planlegging av saker og fokus på systemarbeid for å overholde målet. 
Godt samarbeid med andre instanser i kommunen er etablert med faste samarbeidsmøter og 
barnevernstjenesten gir nå tilbud om foreldreveiledning til alle som ønsker det. 
Egen sikkerhet er et område det settes fokus på og det iverksettes og utvikler de rutiner som 
er for å ivareta egensikkerhet i tjenesten. Det er gjennomført ulike forbedringstiltak som for 
eksempel etablering av nye rømmingsveier og etablert nye varslingsrutiner ved behov for 
bistand. 
 
Økonomi 
Det er per i dag 36 barn i barneverntjenesten. Området har et mindreforbruk som i hovedsak 
skyldes at det ikke har vært nye plasseringer av barn. Det har i tillegg vært innstramminger i 
forhold til kjøp av private tjenester og de fleste tiltak blir nå utført fra saksbehandlere selv. 
Det er forventes at tjenesten vil få et mindreforbruk i forhold til budsjett forutsatt at 
vanskelighetsgraden på saker ikke blir større enn i dag og plasseringer utenfor hjemmet ikke 
øker. 
 
Annet 
Det planlegges investering i en utvidelse i dagens saksbehandlersystem i 2018 som vil 
kunne bidra til å effektivisere dokumentasjonen i barnevernstjenesten. I tillegg er det 
nasjonale føringer på at kommunene må etablere interkommunale barnevernvaktordninger 
innen 2020. Denne saken er under utredning og blir lagt frem som tiltak i 
budsjettsammenheng. 
 
NAV 
Mål: 
Målet om å få flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd jobbes det målrettet med, men 
arbeidsledigheten er fremdeles høy. 
Arbeidsrettet aktivitet for alle unge under 30 år er også et mål og er en viktig satsing, men 
det er i perioder utfordrende å finne meningsfulle aktiviteter til denne gruppen. 
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid i kommune / stat er etablert som et godt samarbeid på 
tvers av nivåer og enheter. Dette samarbeidet er en forusetning for å finne gode løsninger for 
brukerne i kommunen. 
 
Økonomi: 
Ved Nav registreres det økende utgifter på sosialhjelp og bruk av denne tjenesten. I disse 
tilfellene vurderer NAV søkers inntekter opp mot statens veiledende satser for sosialhjelp. 
Sosialhjelp er en lovbasert ytelse hvor budsjettet ikke kan styre forbruket. 
 
PLO 
Mål 
«Øke kompetansen og utarbeide retninglinjer for pasientforløp»: Omsorgstjenensten deltar i 
et omfattende kompetanseutviklingsprosjekt for «Gode Pasientforløp». Prosjektet avsluttes i 
oktober 2017 og går deretter over i implementeringsfasen. Målet med prosjektet er å etablere 
systemer som skal bidra til å sikre at pasienter får rett behandling, til rett tid, på rett nivå. 
 
Miljøterapitjeneste er etablert som en egen administrativ enhet. Enheten har til sammen 0,5 
årsverk. Enheten har oppgaver knyttet til miljøarbeid, støttekontakter og ulike 
avlastningsordninger. 
 
Endringen når det gjelder sonene er gjennomført og sonelederne har nå ansvar for større 
fagområder. I tillegg har en person ansvar for områdene praktisk bistand, miljøtjenesten og 







dagsenter. 
 
Økonomi 
Frem til rapporteingstidspunkt viser regnskapet et underforbruk og ut fra at en tjeneste/tiltak 
er avsluttet ønsker en å justere ned budsjettet med en million. 
Det forventes økte utgifter til kjøp av heldøgns botjenester på om lag 0,5 millioner. Dette er 
det mulig å ta innenfor egen ramme. 
I og med at leieavtalen rundt IBO er sagt opp og IBO er i en omstillingsfase, er kommunen 
forpliktet via inngått avtale til å ta sin del av kostnadene. IBO er et bofellesskap for pasienter 
med utagerende atferd. Kommunenes behov har endret seg og tilbudet vil bli lagt 
ned/avvikles tidlig 2018. Utgifter til dette er det ikke budsjettert med da denne endring ble 
kjent våren 2017. Stipulert merkostnad på omlag 0,4 millioner. 
 
Det er etter første tertial etablert et avlastningstilbud for barn og driftsutgifter vil bli om lag kr. 
0,1 million og dekkes innenfor egen ramme. 
 
Under disse forutsetningene vil omsorgstjenesten kunne komme ut med et budsjett i 
balanse. 
Tjenesten har fått melding om pasienter med særlig store behandlingsbehov. Når – og i hvor 
stor grad disse behovene vil gjøre seg gjeldende er usikkert, men pasienter med behov for 
1:1 innsats vil medføre behov for endringer i økonomiske rammer.  
 
Annet 


Omsorgstjenensten må kunne håndtere stadig mer avanserte pasientgrupper. En må derfor 
ha et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling og forbedringsarbeid. Ansatte deltar derfor i 
ulike regionale og nasjonale forbedringsnettverk: 


· Forebygging av underernæring 
· Utvikling av velferdsteknologi  
· Legemiddelhåndtering 


Omsorgstjenesten var også deltaker i konkurransen «Gode Måltidsøyeblikk», som ble 
arrangert av Forbrukerrådet i samarbeid med Landbruksdepartementet. Konkurransen la i år 
spesielt vekt på mat for hjemmeboende. Omsorgstjenesten vant ikke konkurransen, men ble 
plassert i toppsjiktet. Juryens vurdering; «…også Bjerkreim Omsorgssenter og Åfjord 
Helsesenter har meget gode tilbud til sine hjemmeboende, og var tett på vinneren i 
konkurransen…». 
 


 


Økonomi: 
Ansvarsområdet LMT viser noe mindreforbruk som skyldes bl.a. sesongsvingninger i 
vedlikehold kommunale veier og merinntekter fra saksbehandling. Dette skyldes i hovedsak 
lavere kostnad til vintervedlikehold i forhold til budsjettert. 
 
Ansvarsområdet vedlikehold går med noe mindreforbruk. Området tar i bruk de ekstra 
vedlikeholdsmidlene som kom fra staten i forbindelse med avverge høy arbeidsledighet. 







 
Ansvarsområdet Brann – beredskap og forebygging har et mindreforbruk totalt sett. 
Utviklingen videre vil være avhengig av hvilke ekstrakostnader som påløper i forbindelse 
med utstyr og kursing/ sertifisering av brannkonstablene. Frem til nå har disse kostnadene 
vært små. I forbindelse med ny brannstasjon vil også påløpe kostnader renhold. 
 
Ansvarsområdet landbruk går med noe mindreforbruk. Skyldes i all hovedsak vakanse i 
stilling. Det er i noen grad benyttet hjelp fra ansvarsområde innen LMT. 
Ansvarsområdet vil pga flere forhold komme ut med et mindreforbruk. 
 
Mål 
Utbygging av brannstasjonen er sluttført, og mål oppnådd. 
 
Opparbeiding av fortau er iverksatt og mål om gjennomføring i 2017 oppnås. 
 
Plan for planting av klimaskog følges, og mål oppfylles. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet for 2. tertial er for hele kommunen samlet på 3,6%. Dette er spesielt lavt. Det 
er fantastisk at ansatte er så friske og har så god tilstedeværelse. Innbyggere som får 
tjenester fra kommunen får mer stabile tjenester når tilstedeværelsen er så høy. 
Gjennomsnitt hittil i 2017 er 5,0% det er 0,5 prosentpoeng lavere enn hele 2016. Det er 
langtidsfraværet som er redusert hittil i 2017. 
 


 


 
Beredskap 
Det har ikke vært situasjoner i perioden som har medført beredskapsmessig situasjon. Det 
var varslet flom i starten av august og det ble gjort vurderinger av situasjonen slik den var 
varslet og observert lokalt i kommunen. Det ble ikke sett behov for spesielle tiltak. 
 
Investeringer 
 







 


 
Tabellen over viser bevegelser innenfor investeringer kommunen har. Det er ingen prosjekter 
som det er aktivitet i som per dags dato ikke sprenger sine rammer, men det er noe 
prosjekter som ikke har holdt sine fremdriftsplaner/-ønsker, men de har ennå igjen noen 
måneder. Prosjektene har derfor disponible midler av vedtatt ramme. Dette kommer frem i 
kolonnen med tekst "Ubrukt ramme". Midlene er derfor disponible inneværende år. 
 
Likevel er det prosjekter som må få en utfyllende forklaring. Disse er: 


· Prosjekt 6037 ~ midler som over lengre tid ikke er brukt samles og gjøres disponible i 
2017. I tillegg velges det å bruke deler av tilskudd som skal dempe arbeidsledigheten i 
området på dette prosjektet.  


· Prosjekt 6113 ~ midler i 2016 er nesten ikke brukt og blir disponibelt i 2017. 
· Prosjekt 6133 ~ prosjektet er i sluttfasen, men disponible midler for endelig sluttføring 


er på 555.000. 
· Prosjekt 6142 ~ prosjektet har hatt en totalpakke på 10,3 millioner hvor midler kom på 


budsjettet allerede i 2015. Disponibelt etter denne perioden er 7,9 millioner. 
· Prosjekt 6253 ~ prosjektet ble utsatt pga av flommen i desember 2015 og det 


etterarbeidet dette medførte. Ferdigstilles i 2018. 
· Prosjekt 6155 ~ prosjektet hadde en bevilgning i budsjett på 2,3 millioner fordelt på 


2015 og 2016. I 2016 fikk prosjektet en tilleggsbevilgning som gir prosjektet midler inntil 
1,5 millioner (kommunestyresak 028/16). Totalt blir den økonomiske rammen på 3,8 
millioner, men det er brukt midler slik at disponibelt etter august måned er 0,64 
millioner. 


· Prosjekt 6166 ~ tas ut av investering da tilbudet er opprettet i leide lokaler 
· Prosjekt 6168 ~ plan for benyttelse er iverksatt, og vil gi utskiftin av teknisk materiell 


 
 
Private barnehager 
Etter at nytt barnehageår har begynt og ny telling er fortatt har vi kommet frem til at 
kommunen skal utbetale om lag 0,5 millioner mindre enn det som er budsjettert på årsbasis. 
Det tas høyde for at andre utgifter dekkes inn andre steder (utgifter fra andre 
kommuner/barnehager). 
 
Finans og likviditet 







I denne rapporten har en samlet alt som omhandler finansiering av driften med 
hovedfinansiering av driften. Dette omhandler ikke egenbetalinger innenfor hvert enkelt 
område. 
Finans defineres her som skatt og rammetilskudd, finansiering av investeringene, utbytte fra 
utbytteselskaper samt interne finanstransaksjoner 
 
Likevel må det nevnes at sammen med konsernbank er det tatt en analyse på finansområdet 
hvor de kommer med råd og vink i forhold til kommende revidering av finansreglementet. 
Som en del av dette kom en frem til at bunnen på likviditeten ikke skal gå under 20 millioner 
på kontoen. Bunnen på dette nivå skal dekke to lønnsutbetalinger og til ordinær drift i to til tre 
måneder. Sett i lys at det er solgt eiendom for om lag 7,2 millioner, som etter eget 
økonomireglement skal brukes til nedbetaling av lån, samt bruk av fond om lag 11,9 
millioner, tapper dette kommunens likviditet betraktelig. 
 
Pensjon 
I budsjettbehandlingen for året 2018 la administrasjonen inn informasjon om, både skriftlig og 
i tall, hvor mye premieavviket ble stipulert til å være. Dette ble gjort etter info fra 
pensjonsselskapene og fra administrasjon ble dette stipulert til å være om lag 4,55 millioner i 
inntekt. Videre ble det foreslått at inntekten skulle settes av på fond for å nøytralisere 
stipulert inntekt. Intensjon var å informere, men ikke bruke. Vedtak ble at det skulle brukes 
en milon ved at det skulle avsettes til fond en million mindre enn hva som stipulert som 
inntekt. 
Det vil si at hvis premieavviket skulle bli mindre enn en million måtte annen finasieringskilde 
finnes. 
Siste informasjon fra pensjonsselskapene er at årets premieavvik stipuleres til å bli 1,2 
millioner. Fortsatt er dette bare en stipulering, og endelig tall kan avvike fra dette. Endringer i 
informasjon gjør at endringer i budsjettet må gjøres og samtidig viser dette at dette er usikre 
inntekter i budsjettsammenheng. 
 
Skatt og rammetilskudd 
 


 


 
Kommunens inntekter fra skatt på inntekt og formue ligger som budsjettert, men 
anbefalingene fra revidert nasjonalbudsjett er at skatteanslaget skulle ha vært nedjustert. 
Med de inntktene som kommunen har hatt er det ikke noen grunn til å nedjustere eget 
anslag. 
Det er mulig at kommunens skatteinntekter/-sinngang er bedre enn landets. Dette kommer 
frem i siste utbetaling av rammetilskudd og forklaringene fra departementet viser at 
kommunen fikk trekke i inntektsutjevningen. Trekket baserer seg på skatteinntektene i 
august måned og ut fra trekk i utjevningen tolkes det slik at skatteinngangen er bedre her 
enn landsgjennomsnittet utregnet per innbygger. 
 
Ser ikke noen grunn til å endre dagens anslag på skatt og rammetilskudd. 
 
Utbytte 
I første tertial ble det orientert om at årets utbytte ble en million mer enn budsjettert. For å 
redusere fondsbruken slik at fondsmidler blir tilgjengelig også andre år, blir det foreslått at 
budsjettet for utbytte justeres opp med en million mot at fondsbruken justeres ned 
tilsvarende. 
 
Interne finanstransaksjoner 
Som nevnt i første tertial ble årsresultatet for 2016 vedtatt avsatt på disposisjonsfond 
(Kommunestyremøte 10. mai) og dermed økte saldoen på disposisjonsfondet med 4,86 







millioner. Saldoen på disposisjonsfondet er nå 20,1 millioner inkludert boligkontorets 
disposisjonsfond. 
 
Samlet budsjettert bruk av disposisjonsfond eri 2017 budsjettert med 11,9 millioner og mye 
av dette går med til å holde driftsnivået oppe. I vedtatt økonomiplan skal mer brukes selv 
med innsparinger. Derfor trenger organisasjonen en justering av årets budsjett med motpost 
mindre bruk av disposisjonsfond. Ser en på utfordringene i årene som kommer har en bruk 
for alle de midler som er tilgjengelig. 
 
Kommuneproposisjonen 2017/2018 og statbudsjettet 2018 
Viser til forrige tertialrapport hvor kommuneproposisjonen var omtalt og som viste at 
inntektene i form av skatt og rammetilskudd er synkende i årene fremover 
 


Økonomiske konsekvenser: 
Det må meldes om, for enkelte områder, store endringer i budsjettet. Dette er justering i 
forhold til bruken av midler og stipulering av resterende drift. Motposten blir mindre bruk av 
fond. Det må jobbes med økonomien og organisasjonen må ta dette videre inn i budsjettet 
for årene som kommer. Tiltak er meldt inn, men noe bør og kan tilpasses innenfor egne 
rammer. 
 
Det kan gjøres mye innenfor de rammene som en kommune har fått, men når rammene 
endres gir dette utfordringer. Fortsatt bebudes det endringer innen skatteanslaget, men 
skatteinngangen er ikke merkbar. Heller det motsatte ved at vi ligger litt "foran skjema" med 
inntektene. Det blir ikke lagt inn forslag på endring av skatteanslaget som ligger i budsjettet. 
 


Vurderinger: 
Skal det gis en vurdering etter åtte måneder må dette bli at områdene må få et budsjett som 
alle kan leve med. I den situasjonen som vi er i kommer noen områder til få justere sine 
rammer ned mens noen kan få sine justert opp. I tillegg må budsjettet på fondsbruken 
justeres ned. 
Kommunen vil få gode inntekter fra vindmøllene med tilbehør som skal bygges, men 
inntektene fra disse kommer ikke for fullt før i 2020. I tillegg er det planer om nytt 
omsorgssenter i samme periode. Nytt omsorgssenter kommer til å spise mye av inntektene 
som kommer - bare i finansutgifter. 
Samtidig må ikke varig drift finansieres av fondsmidler. Løfter vi blikket for å se fremover 
kommer en tid med fallende inntekter fra staten samtidig som flere oppgaver blir pålagt 
kommunene. 
Etter en totalvurdering blir forslag til endring i rammene lagt frem slik: 







 


 


 


Konsekvenser for barn og unge: 
Det er vanskelig å si at kommunens økonomi ikke har konsekvenser for barn og unge, selv 
med endringer på budsjettene kommunalområdene i forhold til vedtatt budsjett. Endringene 
skjer i utfra et totalbilde som er meldt inn. 
 


Konsekvenser for folkehelsen: 
Ingen 
 


Beredskapsmessige konsekvenser: 
Ingen 
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Innleiing 
Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret skal 
velje1 eit kontrollutval som har det løpande ansvaret for kontroll og tilsyn på vegne av kommune-
styret. Kontrollutvalet rapporterer direkte til kommunestyret.  


Kontrollutvalet kan i prinsippet ta opp eit kvart forhold knytt til kommunen sin verksemd, så 
lenge dette kan definerast som kontroll og tilsyn. Det gjeld òg saker som er omfatta av teieplikt2. 
Kontrollutvalet utfører i hovudsak sitt tilsyn med administrasjonen gjennom tilgang til 
forvaltninga sine dokumenter, samtaler med administrasjonen (rådmannen), 
forvaltningsrevisjonar og ev. andre undersøkingar som vert bestilt frå revisor. Tilsyn med det 
politiske nivå vert utøvd ved at kontrollutvalet har møterett i alle politiske møter som ligg under 
kontrollutvalet sitt tilsyn. Dette gjeld og om møtet er lukka3  


Det er likevel to viktige avgrensingar:  


1. Kontrollutvalet kan ikkje overprøve politiske prioriteringar. 
2. Kontrollutvalet har ikkje tilsynsansvar i forhold til kommunestyret4. 


Mål for kontrollutvalet i Bjerkreim 
Kontrollutvalet sitt mål er å sjå til at kommunen følgjer lovar og reglar og rettar seg etter politiske 
vedtak. Kontrollutvalets mål er i tillegg å sjå til at verksemda til kommunen er målrette, effektiv 
og etisk til beste for kommunen sine innbyggjarar.  


Kontrollutvalet ynskjer å ha god kontakt både med kommunestyre, det politiske miljøet og 
kommunen sin administrasjon. Utvalet har difor laga plan for kontakt med administrative leiarar. 
Gjennom denne dialogen ynskjer kontrollutvalet å få innspel som dei kan nytte i sitt vidare arbeid 
til beste for kommunen.  


Saksbehandling i kontrollutvalet 
Kontrollutvalet har fastlagt sin møteplan for heile året, og har for 2018 planlagd 5 møter. Møte-
planen vert lagd ut på kommunestyret sine nettsider. Kontrollutvalet held sine møter i Bjerkreim 
rådhus og møta er opne for alle. Møtedag er måndag og tidspunktet kl. 16:00. Innkallingar og 
møteprotokoller vert lagd ut, så sant dess ikkje er unnateke offentleggjering. Innkalling og 
protokoll vert òg sendt ordførar og rådmann.  


For å sikre at kontrollutvalet er uavhengig av dei som skal kontrollerast og av kommunen sin 
revisor, skal kontrollutvalet ha sin eigen administrasjon. Dette vert ivareteke ved at Bjerkreim 
kommune deltek i det interkommunale samarbeidet Rogaland Kontrollutvalssekretariatet. 
Medlemmene vert kalla inn til møte av kontrollutvalet sitt sekretariat i samarbeid med utvalet sin 
leiar. Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalet sine saker er forsvarleg utgreia og at utvalet 
sine vedtak vert sette i verk. 


Kontrollutvalets oppgåver 
Kontrollutvalet kan ikkje fatte vedtak som endrar eit enkeltvedtak, sjølv om utvalet skulle finne at 
saka er ikkje er korrekt behandla. Det kontrollutvalet kan gjere er å undersøke spørsmål til 
kontrollutvalet, som kan indikere på svikt i kommunen si saksbehandling, eller sjå etter om 
kommunen følgjer dei lovar og retningsliner den er underlagt. Kontrollutvalet bør ha fokus på 


                                                 
1
 Sjå. KL (Kommunelova) § 77. 1. 


2
 Sjå KL § 77.7 


3
 Sjå https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-905/§4  


4
 Kontrollutvalet kan seie frå til kommunestyret dersom dei er i ferd med å fatta eit ulovleg vedtak. 



https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-905/§4
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systemkontroll5  


Oppgåver knytt til rekneskap, budsjett og internkontroll  
Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sine rekneskaper vert revider på ein trygg måte. 
Kontrollutvalet skal gje uttale til kommunestyret om årsrekneskapen, som skal vere kjend for 
formannskapet ført dei gjer sin innstilling til kommunestyret. 


Kontrollutvalet sitt tilsyn omfattar i tillegg m.a: 


 Fylgje med på økonomistyring og budsjettdisiplin i kommunen, ved å vert orientert om tertial-
rapportering/anna økonomirapportering. 


 Fylgje opp eventuelle merknader frå revisor knytt til rekneskap og intern kontroll 
 Fylgje med i revisor sitt arbeid. Dette skjer m.a. ved revisor si rapportering i samanheng med 


årsoppgjeret, og at revisor orienterer om planlegging av revisjonsåret.  
 Få årleg orientering om skatterekneskapen, skateoppkrevjar si melding, og kontrollrapport frå 


Skatteetaten. 


Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalet skal årleg sjå til at det vert gjennomførd lovpålagd forvaltningsrevisjon i samsvar 
reglane i kommunelova og vedteken plan for forvaltningsrevisjon. Planen vart godkjend av 
kommunestyret hausten 2016. Kontrollutvalet planlegger fylgjande hovudaktivitetar i 2018: 


Oppgåver knytt til forvaltningsrevisjon i 2018 


 Bestille forvaltningsrevisjon for 2019 i tråd plan for forvaltningsrevisjon og vedtatt 
budsjett. 


o Kontrollutvalet kan bestille ein forvaltningsrevisjon i 2018 


 Behandle forvaltningsrapporter etter kvart som desse vert ferdige:  
o Skulemiljøet i Bjerkreim  


 Fylgje opp rapporter ca. eit halvt år etter handsaming i kommunestyret:  
o Interkommunal PP-teneste i Dalane  


Kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret når rapport om gjennomførd forvaltnings-
revisjon vert send over til kommunestyret for sluttbehandling. Ved oppfylging av rapportar vert 
det send melding til kommunestyret når oppfylginga er behandla i kontrollutvalet. 


Selskapskontroll 
Selskapskontroller består av ein lovpålagd del og ein frivillig del. Eigarskapskontrollen er den 
lovpålagte delen. Eigarskapskontroll ser på korleis kommunen forvaltar sitt eigarskap i selskapa 
dei deltek i. Dette er ein kontroll av kommunen si forvaltning, og ikkje av sjølve selskapet.  


Vidare kan kontrollutvalet velje om dei vil gjennomføre frivillig forvaltningsrevisjon i selskap 
(offentleg eigde AS, IKS og enkelte § 27 selskap). Føresetnaden er at selskapet 100% eigd av 
kommunen åleine eller saman med andre kommunar (sjå KL § 80). Departementet har òg nemnt 
at det kan gjennomførast slik kontroll sjølv om selskapet ikkje er heileigd av kommunar. Då kan 
ein ikkje gå inn i sjølve selskapet, men må gjennomføre kontrollen ved bruke av opne kjelder.  


Selskapskontrollar skal gjennomførast i tråd med eigen planen for selskapskontroll. Planen vart 
godkjend av kommunestyret hausten 2016. Kontrollutvalet planlegger fylgjande hovudaktivitetar 
i 2018: 


Utvalet planlegg elles følgjande aktivitetar i 2018 området: 


 Behandle rapport om selskapskontroll etter kvart som desse vert ferdige  
o Selskapskontroll Uninor AS 


                                                 
5 Sjå. kontrollutvalsboka 2. utgåve s. 31 
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 Følgje opp rapportar om selskapskontroll  
o Behandle rapport om obligatorisk eigarskapskontroll. 


Kontrollutvalet rapporter selskapskontroll fortløpande ved å send rapportane til kommunestyret 
for sluttbehandling. Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret i desse sakene. Når 
kontrollutvalet følgjer opp rapportar i tråd med kommunestyret sine vedtak, sender dei melding 
om oppfølginga til kommunestyret. 


Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalet skal lage forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
Budsjettet skal lagast av kontrollutvalet sjølv, og det er berre kontrollutvalet som kan gjere 
endringar i utvalet sine eigne forslag, før politisk budsjetthandsaming. 


Kontrollutvalet opptrer på vegne av kommunestyret og er direkte underordna kommunestyret Det 
er derfor viktig for kommunestyret å vera kjent med kontrollutvalet si vurdering av økonomiske 
behov for kontroll- og tilsynsarbeidet: Kontrollutvalet sitt budsjettforslag skal difor følgje med til 
kommunestyret ved behandling av årsbudsjettet . 


Kontrollutvalet sine oppgåver på området er: 
 Utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsyn komande år. 
 Fylgje opp budsjett for inneverande år. 


Andre oppgåver som ligg til kontrollutvalet 
Kontrollutvalet vil halde seg orientert om kommunen si drift på dei ulike områda i kommunen, 
gjennom å invitere rådmann og administrative leiarar ved behov for at dei kan orientere om sine 
arbeidsfelt. 


På alle møta i kontrollutvalet vert fyljande faste punkt satt på dagsordenen: 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Godkjenning av protokoll frå førre møte 
 Statusoversikt 
 Meldingar/referatsaker 
 Eventuelt 


Bjerkreim, den 13. november 2017 
Bjerkreim kontrollutval 


Magne Vaule 
leiar i kontrollutvalet  


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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Årshjulet består av kjende saker. I tillegg til desse kan det komme andre saker som dukkar opp i
løpet av året. Kontrollutvalet skal òg behandle saker som gjeld tidlegare bestilte rapportar når
desse er ferdigstilte, sjå oppstilling i årsplanen.


Ver merks emd på at saker som er nemnde under «andre saker/kommentarar» ikkje er fastlåst til
eit møte, og kan difor verte forskyvd. Oppstillinga er difor berre veiledane.


Møtetidspunkt: Faste saker: Andre saker/kommentarar


Februar Oppfølging rapport
Eigarskapsforvaltning.
Oppfølging av politiske saker 2.
halvår 2017.
Opplæring Habilitet.


April Kontrollutvalet si årsmelding 201 7


Uttale til årsregnskap 201 7


Skatteregnskap 201 7


Juni Orientering om kommunen sin
tertialregnskap 1. tertial 201 8


Forvaltningsrevisjonsrapportar 2018


September


Budsjettforslag 201 9 for kontroll og
tilsyn


Møteplan 201 9


Orientering frå revisor orienterar om
planlegging av revisjonsåret 201 8


Oppfølging rapport PP - tenesta i
Dalane.


Oppfølging politiske saker 1. halvår
2018.


Utveljing av forvaltningsrevisjon 201 9


November
Årsplan for 2 01 9


Rådmann orienterer om budsjett
201 9 og tertialrapport 2. tertial 201 8


Bestilling forvaltningsrevisjon 201 9
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Fra: Bernt Mæland <bmaeland@rogaland-revisjon.no> 
Sendt: 1. november 2017 16:21 
Til: Vatland, Per Kåre; postmottak rks 
Emne: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Bjerkreim kommune - Skolemiljø 
 
Bjerkreim kontrollutvalg 
v/Kontrollutvalgssekretariatet 
 
Kontrollutvalget i Bjerkreim foretok på sitt møte den 01.06.2015 en bestilling av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om skolemiljø. Dette var en oppfølging av et tidligere prosjekt med samme 
tema. Kontrollutvalget behandlet saken på ny den 15.09.2016, hvor bestillingen ble bekreftet og utvalget 
pekte samtidig på at arbeidet også skulle omfatte gamle saker. 
Forholdene ligger nå til rette for å starte opp med dette prosjektet, etter at politiet har henlagt en 
anmeldelse knyttet til saksområdet. 
Fra Rogaland Revisjon synes vi det er naturlig at saken først legges fram for kontrollutvalget, for å få 
fornyet og bekreftet den bestillingen som er gjort. Følgende momenter taler for en slik fornyet 
behandling: 


- Det har gått relativt lang tid siden forrige behandling i kontrollutvalget, og skolemiljøsituasjonen 
kan ha endret seg for de involverte. 


- Politiet har ferdigbehandlet en anmeldelse på dette saksområdet. Anmeldelsen er nå henlagt. 
- Kommunestyret har diskutert saken på bakgrunn av en interpellasjon. 
- Opplæringsloven bestemmelser om elevenes skolemiljø er endret med virkning fra 01.08.2017, 


med bl.a. følgende innhold: 
- En tydeligere aktivitetsplikt erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten  
- En bedre håndhevingsordning erstatter dagens klageordning  
- Tvangsmulkt kan brukes som pressmiddel mot skoleeiere 


 
Etter vår vurdering viser disse momentene et behov for en fornyet forankring i kontrollutvalget. Vi 
mener også at det vil være hensiktsmessig at rådmannen innkalles til dette møtet, for å gjøre rede for 
endringer side sist og eventuelle andre forhold som måtte påvirke gjennomføringen av prosjektet. 
 
Innholdet i denne henvendelsen har på forhånd vært drøftet med lederen i kontrollutvalget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Rogaland Revisjon IKS 
 
Bernt Mæland 
Fagansvarlig Forvaltningsrevisjon 
 
Tlf. + 47 913 21 357 
Lagårdsveien 78 
4010 Stavanger 
http://www.rogaland-revisjon.no 
 
Klikk her dersom du ønsker å motta våre nyhetsbrev. 
                                                                                                                                                                            


 Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig! 



http://www.rogaland-revisjon.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/Motta-vart-nyhetssbrev.aspx
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KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE 
PROTOKOLL 


 
 


 
 


Utval:  


Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 


4 / 2017 


Møtedato: 


11.09.2017 


Utvalssaksnr.: 


21/17 - 29/17 


Disse møtte: 
Magne Vaule 
Aslaug Undheim 
Geir Ove Tysland 
Tyra Skårland 
Brit Tengesdal 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre som var med i møtet: 
Ordførar Torbjørn Ognedal, Rådmann Ørjan Daltveit og Kommunalsjef levekår Øyvor 
Sønstadbø frå administrasjonen 
Oppdragsleder Annebeth M. Mathiassen frå Rogaland Revisjon IKS  
Rådgivar Per Kåre Vatland frå Rogaland Kontrollutvalgssekretariat  


 


 Side 


Saker til behandling 


21/17 16/00154-19 Godkjenning av protokoll frå møtet 12.06.2017 2 


22/17 16/00158-21 
Kommunen sine rutinar for oppfølging av eldre saker kor 
det er gitt byggjeløyve mot riving gamle hus 


2 


23/17 16/00158-20 Orientering frå kommunalsjef levekår 3 


24/17 16/00315-17 Oppfølging av politiske saker 1. halvår 2017 3 


25/17 16/00169-8 Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2018 4 


26/17 16/00171-25 Reknskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.07.2017 4 


27/17 16/00159-20 Forslag til møteplan 2018 5 


28/17 16/00290-26 Statusoversikt september 2017 5 


29/17 16/00156-8 
Orientering om overordna revisjonsstrategi for 
revisjonsåret 2017 


6 


Referat-/meldingssaker 


Eventuelt 
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Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
 
 
21/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 12.06.2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 12. juni 2017.  
 


Møtebehandling 


 
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 12. juni 2017.  
 
 


[Lagre]  
 
 
 
22/17 Kommunen sine rutinar for oppfølging av eldre saker kor det er gitt 


byggjeløyve mot riving gamle hus 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek Rådmannen si utgreiing om kommunen sine 
rutinar når det gjeld oppfølging av saker kor det er gitt byggeløyve mot å 
riving av gamle hus til orientering.  


 
Møtebehandling 


Rådmann orienterte om kommunen sine rutinar på område 
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek Rådmannen si utgreiing om kommunen sine 
rutinar når det gjeld oppfølging av saker kor det er gitt byggeløyve mot å 
riving av gamle hus til orientering. 
 
 


[Lagre]  
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23/17 Orientering frå kommunalsjef levekår 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek kommunalsjef levekår si utgreiing til 
orientering.  


 
Møtebehandling 


Kommunalsjef orienterte om kommunalavdelinga.  
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek kommunalsjef levekår si utgreiing til 
orientering.  
 
 


[Lagre]  
 
 
 
24/17 Oppfølging av politiske saker 1. halvår 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2017 
til orientering.  
Saka vert vidaresendt til kommunestyret til orientering.  


 
 


Møtebehandling 


 
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2017 
til orientering.  
Saka vert vidaresendt til kommunestyret til orientering. 
 
 


[Lagre]  
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25/17 Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2018 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim føreslår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 
2018 på kr 586.000.- ekskl. mva.  


 
Møtebehandling 


 
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim føreslår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 
2018 på kr 586.000.- ekskl. mva. 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
26/17 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikten for Kontroll og tilsyn pr. 
31.07.2017 til orientering.  


 
Møtebehandling 


Tilbakebetalinga frå sekretariatet vert nytta til selskapskontrollen i Uninor 
AS 
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikten for Kontroll og tilsyn pr. 
31.07.2017 til orientering. 
 
 


[Lagre]  
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27/17 Forslag til møteplan 2018 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2018: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Måndag 05.02.2018 16:00 Møte kan gå ut om det er få saker. 


Måndag 16.04.2018 16:00 Kan bli endra 


Måndag 11.06.2018 16:00  


Måndag 17.09.2018 16:00  


Måndag 19.11.2018 16:00  
 


 
 


Møtebehandling 


Kontrollutvalet ser nærmare på møteplan når kommunen sin møteplan er 
klar.  
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2018: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar  


Måndag 05.02.2018 16:00 Møte kan gå ut om det er få saker. 


Måndag 16.04.2018 16:00 Kan bli endra 


Måndag 11.06.2018 16:00  


Måndag 17.09.2018 16:00  


Måndag 19.11.2018 16:00  
 


 
 


[Lagre]  
 
 
 
28/17 Statusoversikt september 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt september 2017 til orientering.  
 


Møtebehandling 


Kontrollutvalet ber om at forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II vert starta 
opp.  
 
Votering 
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Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt september 2017 til orientering. 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
29/17 Orientering om overordna revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor sin gjennomgang og oppdrags-
ansvarleg revisor si vurdering om uavhengigheit til orientering.  


 
Møtebehandling 


Oppdragsleder orienterte om overordna revisjonsstrategi 2017. 
 
Votering 


Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor sin gjennomgang og oppdrags-
ansvarleg revisor si vurdering om uavhengigheit til orientering. 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 


Ingen referat-/meldingssaker til dette møtet  


 
 
 
 
 
EVENTUELT 


Ingen saker under eventuelt 
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Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med 
det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leiar av kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur  







