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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 71 
Løpenr.: 284885/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/40 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
Fredrikstad, 10.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 72 
Løpenr.: 284893/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/41 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 
Fredrikstad, 10.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 05.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/92 
Dokumentnr.: 88 
Løpenr.: 324836/2022 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/42 

 
 

Informasjonssak fra rådmann 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

 
Fredrikstad, 25.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/39 – Eventuelt – den 22.09 2022 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en orientering fra kontrollutvalgsleder i sitt møte i september 2022. 
Kontrollutvalgsleder har mottatt flere henvendelser fra en innbygger knyttet til vann- og 
avløpssektoren og klagesak i forbindelse med forurensing av vannkilde.  
Kontrollutvalgets medlemmer har fått oversendt vedlegg som kontrollutvalgets leder har 
mottatt fra henvender.  
Som kjent så kan ikke kontrollutvalget behandle enkeltsaker, men kan undersøke 
henvendelser som kan tyde på systemsvikt i kommunen. Kontrollutvalget var enige om at de 
ønsker en generell orientering fra rådmann i sitt neste møte om hvordan kommunen ivaretar 
og sikrer sitt arbeid knyttet til miljørettet helsevern, spesielt opp mot vann og avløp. 
Herunder også rutiner for saksbehandling og klagerett innenfor området. 
 
Rådmann er invitert og stiller i møtet for å gi en orientering. 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
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behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller statsforvalteren som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
informasjonen rådmannen gir.   
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/89 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 274552/2022 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/43 

 

Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning, 
vedlikehold og økonomistyring" Marker kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», samt rådmannens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått (og senest til kontrollutvalgets første møte i 2023):  

• utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen  
• lagt frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen  
• budsjettert med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer  
• vurdert organiseringen av eiendomsforvaltningen  
• lagt frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret  

 

 

 
Fredrikstad, 07.10.2022 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», datert 

den 26.09.2022.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

• Kommunestyre sak 21/033 den 11.05.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring». 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
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omhandlet kommunens eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring. I henhold til 
kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i saken var følgende:  
«[….] 2. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og 
økonomistyring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de funn som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

• utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen som legges frem for 
kommunestyrebehandling. 

• legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen for 
kommunestyrebehandling. 

• budsjettere med kostnader til vedlikehold som tilsvarer de krav og målsettinger som 
fremkommer i overordnet plan for eiendomsforvaltning og de vedlikeholdsbehov som 
fremkommer i vedlikeholdsplanen for hvert enkelt kommunalt bygg. 

• vurdere hvorvidt dagens organisering av eiendomsforvaltningen svarer til krav og 
målsettinger som kommunestyret stiller til kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale eiendommer. 

• vurdere tiltak for å øke arealeffektiviteten av kommunale bygg og eiendommer. 
• igangsette arbeid for å gjøre eksisterende rutiner og systemer, samt nye drifts- og 

forvaltningsrutiner kjent i organisasjonen. 
• fortsette sitt arbeid med å utvikle og etablere et system for innmelding av vedlikeholdsbehov 

og håndtering av avvik. 
• Legge frem et revidert delegeringsreglementet, hvor stillingsbenevnelser i 

delegeringsreglement og organisasjonskartet samsvarer, for kommunestyrebehandling. 
Herunder skal forsideteksten i delegeringsreglementet oppdateres med nye lovhenvisninger. 

• Legge frem et revidert økonomireglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. d. for 
kommunestyrebehandling 

• Legge frem et revidert finansreglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. e for behandling. 
  
3. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse 
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp 
vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av 
saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
 
4. Administrasjonen fremmer forslag til gjennomføringsplan med datoer for de enkelte tiltakspunkter 
til vedtak i kommunestyret senest i september 2021. Tiltak og planer med betydning for årets 
behandling av budsjett og økonomiplan må utarbeides i god tid for budsjettarbeidet» 
 
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt kommunestyrets vedtak er fulgt 
opp av kommunen, herunder de 10 kulepunktene i vedtakets pkt. 2. Revisjonens konklusjon 
er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets 
vedtak i sak 21/033 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 4 av 10 
anbefalinger ikke er fulgt opp. I tillegg til dette er kommunestyrets vedtak om at det 
skulle legges frem en plan for gjennomføring av tiltak til kommunestyrebehandling 
heller ikke fulgt opp. Kommunestyrets vedtak vedrørende delegeringsreglement 
vurderer vi som delvis fulgt opp. 
 
Kommunen bør videre sørge for å: 

- utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen (kulepunkt 1) 
- legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen 

(kulepunkt 2) 
- budsjettere med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer 

(kulepunkt 3) 
- vurdere organiseringen av eiendomsforvaltningen (kulepunkt 4) 
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- legge frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret 
(kulepunkt 8) 

 
I tillegg til disse punktene bør kommunen også følge opp pkt. 4 i kommunestyrets 
vedtak som innebærer 
at det legges frem en plan for gjennomføring av tiltak til behandling i 
kommunestyret.» 

 
Rådmannen har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin helhet 
på side 15 i rapporten. 
Rådmannen skriver følgende: 

«Hei 
Jeg har gått gjennom rapporten og ser vel at den stemmer omtrent med vår 
forståelse av virkeligheten. 
Vi har dessverre ikke hatt ressurser til å få gjennomført alt.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
rådmann skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de har  

- utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen  
- lagt frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen  
- budsjettert med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer  
- vurdert organiseringen av eiendomsforvaltningen  
- lagt frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret  

 
Frist for tilbakemelding settes til kontrollutvalgets første møte i 2023.  
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1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets ved-

tak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt 

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring» 

i Marker kommune i 2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 20/29 

17.12.2020, og i kommunestyret i sak 21/033 den 11.05.2021. Kommunestyret vedtok i saken at vedta-

ket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal be-

handles av kontrollutvalget og kommunestyret. 

 

Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Marker kommune fattet følgende vedtak i sak 21/033:  

 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport delrapport 1 og 2 «Eiendomsforvaltning, vedlike-

hold og økonomistyring» til etterretning og med bakgrunn i rapporten fremmer følgende innstilling 

til kommunestyret: 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomi-

styring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de funn som fremkommer av rapporten. 

Herunder skal administrasjonen: 

 utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen som legges frem for kommunestyre-

behandling. 

 legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen for kommunestyrebe-

handling. 

 budsjettere med kostnader til vedlikehold som tilsvarer de krav og målsettinger som frem-

kommer i overordnet plan for eiendomsforvaltning og de vedlikeholdsbehov som fremkommer 

i vedlikeholdsplanen for hvert enkelt kommunalt bygg. 

 vurdere hvorvidt dagens organisering av eiendomsforvaltningen svarer til krav og målset-

tinger som kommunestyret stiller til kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av kommu-

nale eiendommer. 

 vurdere tiltak for å øke arealeffektiviteten av kommunale bygg og eiendommer. 

 igangsette arbeid for å gjøre eksisterende rutiner og systemer, samt nye drifts- og forvalt-

ningsrutiner kjent i organisasjonen. 

 fortsette sitt arbeid med å utvikle og etablere et system for innmelding av vedlikeholdsbehov 

og håndtering av avvik. 

 Legge frem et revidert delegeringsreglementet, hvor stillingsbenevnelser i delegeringsregle-

ment og organisasjonskartet samsvarer, for kommunestyrebehandling. Herunder skal fors-

ideteksten i delegeringsreglementet oppdateres med nye lovhenvisninger. 

 Legge frem et revidert økonomireglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. d. for kommune-

styrebehandling 

 Legge frem et revidert finansreglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. e for behandling. 

3. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbin-

delse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp 

vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av 

saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

4. Administrasjonen fremmer forslag til gjennomføringsplan med datoer for de enkelte tiltakspunkter 

til vedtak i kommunestyret senest i september 2021. Tiltak og planer med betydning for årets 

behandling av budsjett og økonomiplan må utarbeides i god tid for budsjettarbeidet 
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Kommunestyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne 

oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av 

om administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen startet arbeidet med oppfølgingsrapporten med en henvendelse til rådmannen i Marker 22. 

april 2022. I denne henvendelsen ba revisjonen om rådmannens redegjørelse for hvilke tiltak som er 

iverksatt for å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 21/033. Revisjonen ba om en punktvis redegjørelse 

i henhold til hvert av de 10 kulepunktene i vedtaket. Revisjonen ba også om at det ble redegjort for om 

punkt nr. 4 som ble tillagt under behandlingen i kommunestyret er fulgt opp. Revisjonen ba også om at 

eventuelle iverksatte tiltak dokumenteres så langt det lar seg gjøre. Dersom hele eller deler av vedtaket 

ikke er fulgt opp, ønsket revisjonen en redegjørelse for hvorfor dette ikke var gjort. Det ble satt en frist for 

tilbakemelding til 16. mai 2022. Med bakgrunn i forhold internt i Marker kommune ble denne fristen senere 

utsatt til 8. august. 

 

Rådmannen sendte sitt svar via Altinn 5. august. Dette svaret kom ikke fram. Revisjonen mottok rådman-

nens svar pr. e-post 15. august. Med bakgrunn i de svar som her fremkom, sendte revisjonen en e-post 

med tilleggsspørsmål og forespørsel om dokumentasjon, samme dag. Disse tilleggsspørsmålene er be-

svart i mail datert 26. august 2022. Revisjonen fulgte opp med ytterligere en forespørsel om avklaring. 

Denne avklaringen fikk revisjonen i e-post datert 30.08.2022. 

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 

dokumentasjon. 

 

Marker kommune ved rådmannen har hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt 

til behandling i kontrollutvalget i Marker kommune. Rådmannens uttalelse fremkommer av kapittel 5.2. 
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3 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 

 Overordnet plan for eiendomsforvaltning (kulepunkt 1)  

3.1.1 Bakgrunn 

Det er kommunestyret som utøver eierrollen for kommunale bygg i Marker. I dette ligger det også et 

ansvar for at kommunestyret legger forholdene til rette for en god forvaltning av den kommunale eien-

domsmassen. Gode kriterier1 for eiendomsforvaltning vil være det sett av krav som eieren stiller til eien-

domsforvaltningen. Gode kriterier skal bidra til å realisere eierens, brukernes og samfunnets mål og in-

teresser i forhold til eiendommen og i forhold til forvaltningen av eiendommen. Slike eierkrav hører naturlig 

hjemme i en overordnet plan for den kommunale eiendomsforvaltningen hvor kommunestyret vedtar mål-

settinger for forvaltningen av kommunens eiendomsmasse. Et slikt overordnet dokument vil også typisk 

inneholde målsettinger knyttet til miljø, helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, kulturarv, estetikk, god økonomisk 

forvaltning av samfunnets ressurser og tilstrekkelig kvalitet på offentlig tjenester. 

 

For å styrke arbeidet med eiendomsforvaltningen vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen som legges frem 

for kommunestyrebehandling 

3.1.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen informerer om at det ikke er utarbeidet egen plan for eiendomsforvaltning. Det under-

strekes likevel at man i de senere økonomiplanprosessene har hatt sterkt fokus på investeringsbehovet i 

Marker. Fungerende rådmann forklarer at administrasjonen har sett på slike planer fra flere kommuner, 

og ser at det er et omfattende arbeid å lage slike planer. Rådmannen gir uttrykk for at det enkelte ganger 

kan være noe uklart hva målet med disse planene er. Det hevdes fra rådmannen sin side at dette «(lett) 

blir en samling fine beskrivelser og mål, som er vanskelig å følge opp i det daglige».  

 

Rådmannen er av den oppfatning at Marker kommune har god oversikt over den bygningsmassen kom-

munen besitter, og at det hele tiden gjøres det man kan for å optimalisere både bruk og vedlikehold. Som 

eksempler på slike tiltak som er iverksatt siden forvaltningsrevisjonsrapporten ble påbegynt nevnes det 

at kommunen blant annet har solgt alle utleieboliger i Storgata – ca. ti i tallet.  I Idrettsveien er seks 

omsorgsboliger oppgradert. Grimsby barnehage er solgt og ny barnehage er tatt i bruk. Nytt avløpsren-

seanlegg/ressursanlegg med ny driftsstasjon er under planlegging og prosjektering.  

3.1.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen mener det er viktig at Marker kommune vedtar en overordnet plan for eiendomsforvaltningen 

fordi et slikt dokument vil bidra til å realisere eierens, brukernes og samfunnets mål og interesser i forhold 

til kommunale eiendommer. Revisjonen er opplyst om det ikke er utarbeidet overordnet plan for eien-

domsforvaltningen. Revisjonen vurderer derfor at kommunestyrets vedtak på dette området ikke er fulgt 

opp.  

  

                                                      
1 NOU 2004:22, s.38 
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 Utarbeide vedlikeholdsplaner (kulepunkt 2)  

3.2.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjonen viste at det hadde opparbeidet seg et omfattende vedlikeholdsetterslep i kommu-

nens eiendomsmasse. En rekke alvorlig bygningsmessige mangler var påvist, blant annet knyttet til 

brannsikringstiltak, men også avvik knyttet til taklekkasjer, piper, takrenner og generelt mangelfullt vedli-

kehold. Med bakgrunn i de funn revisjonen gjorde den gang, blant annet basert på NorConsults tilstands-

rapport over den kommunale eiendomsmassen, mente revisjonen at dette viste at Marker kommune ikke 

hadde bedrevet planmessig og fremtidsrettet vedlikehold av eiendomsmassen. Revisjonens undersøkel-

ser i 2020 viste at det ikke var utarbeidet vedlikeholdsplaner for viktige formålsbygg som skole og om-

sorgssenter. Revisjonen ga uttrykk for at vedlikeholdsplanene for det enkelte bygg burde forankres i den 

overordnede planen hvor kommunestyrets krav og målsettinger for den kommunale eiendomsmassen 

fremkommer.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen for 

kommunestyrebehandling. 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Fungerende rådmann har orientert revisjonen om at Marker kommune, i samarbeid med Norconsult, har 

utarbeidet en oversikt over all kommunal eiendomsmasse og beregnet vedlikeholdsetterslep, nødvendige 

akuttiltak og nivå på verdibevarende vedlikehold. Dette er presentert for kommunestyret i en orientering 

og i forbindelse med budsjettet, men ikke som politisk sak. Fungerende rådmann konstaterer at vedlike-

holdsetterslepet er relativt stort, og hevder at å ta igjen dette og samtidig heve vedlikeholdet til anbefalt 

nivå, ikke vil være mulig med de økonomiske rammene Marker kommune rår over i dag. Fungerende 

rådmann konstaterer at Marker kommune derfor må prioritere de tiltak som er mest nødvendige og selge 

unna de eiendommer kommunen kan unnvære. I følge fungerende rådmann er dette vurderinger som 

gjøres kontinuerlig. Det er ikke utarbeidet vedlikeholdsplaner for det enkelte bygg utover den oversikten 

over kommunal eiendomsmasse som ble utarbeidet i samarbeid med Norconsult i 2019. 

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunestyret vedtok at det skulle legges frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmas-

sen til politisk behandling i kommunestyret. I og med at det ikke er utarbeidet vedlikeholdsplaner for det 

enkelte bygg vurderer revisjonen at kommunestyrets vedtak på dette området ikke er fulgt opp.   

 

 

 Budsjettere kostnader til vedlikehold (kulepunkt 3)  

3.3.1 Bakgrunn 

Revisjonens undersøkelse i 2020 viste at Marker kommune de foregående år hadde brukt lite penger til 

vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen. Frem til og med 2016 var det avsatt kr 2 millioner i 

budsjettet til vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. For perioden 2017 – 2019 var det ikke 

budsjettert med vedlikeholdsmidler i det hele tatt. Revisjonen vurderte det som uheldig at det ikke bud-

sjetteres for vedlikehold av kommunale bygg i Marker kommune. Revisjonen anbefalte derfor at kommu-

nen skulle budsjettere med kostnader til vedlikehold av kommunal eiendomsmasse som tilsvarte de krav 
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og målsettinger som fremkommer i overordnet plan for eiendomsforvaltning og de vedlikeholdsbehov som 

fremkommer i vedlikeholdsplanen for hvert enkelt kommunalt bygg. 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) budsjettere med kostnader til vedlikehold som tilsvarer de krav og mål-

settinger som fremkommer i overordnet plan for eiendomsforvaltning og de vedlikeholdsbehov 

som fremkommer i vedlikeholdsplanen for hvert enkelt kommunalt bygg. 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Rådmannen viser til kommentarene administrasjonen har gitt til kulepunkt en og to. Fungerende rådmann 

forklarer at Marker kommune prioriterer de ulike byggene i forhold til behov som er fremkommet. Dette 

betyr at det gjøres betydelige tiltak på enkelte bygg, mens det på andre blir gjort mindre. Marker kommune 

har ikke økonomiske rammer som gjør det mulig å avsette midler til vedlikehold i henhold til nøkkeltall fra 

Holteprosjekt2 og Norsk prisbok3, eller gjennomsnittet av norske kommuner. Fungerende rådmann viser 

til at i henhold den sist gjennomførte KOSTRA-rapporteringen så har Marker kommune økt sine kostnader 

på dette området betydelig, som en konsekvens av dette ligger man ikke langt unna snittet i kommune-

gruppen. 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen registrerer at Marker kommune har økt sine kostnader til vedlikehold av kommunale bygg og 

at man som en konsekvens av dette nærmer seg gjennomsnittlig kostnadsnivå for sammenlignbare kom-

muner. I og med at Marker kommune ikke har utarbeidet overordnet plan for eiendomsforvaltningen og 

heller ikke har vedlikeholdsplaner for det enkelte kommunale bygg vurderer revisjonen at kommunestyrets 

vedtak på dette området ikke er fulgt opp.  

 

 

 Vurdere organiseringen av eiendomsforvaltningen (kulepunkt 4)  

3.4.1 Bakgrunn 

Under arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten i 2020 fikk revisjonen tilbakemeldinger om at virksom-

hetsleder for teknikk, plan og miljø var av den oppfatning at eiendomsforvaltningen ikke var organisert på 

en optimal måte. Revisjonen vurderte dette som et viktig signal og et tegn på at organiseringen av Marker 

kommunes eiendomsforvaltning burde tas opp til vurdering. Revisjonen anbefalte derfor at Marker kom-

mune skulle vurdere hvorvidt dagens organisering av eiendomsforvaltningen svarer til krav og målset-

tinger som eierne, det vil si kommunestyret, stiller til kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av kom-

munens eiendommer.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) vurdere hvorvidt dagens organisering av eiendomsforvaltningen svarer til 

krav og målsettinger som kommunestyret stiller til kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunale eiendommer. 

                                                      
2 Holte er leverandør av programvare, tjenester og kurs innen fagområdene HMS (helse, miljø og sik-

kerhet), kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV (forvaltning, drift og vedlike-

hold) og prosjektstyring, jf www.holte.no, 15.08.2022 
3 Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase og inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon vedrø-

rende kostnader for et byggeprosjekt m.m. Utgivere er NorConsult Informasjonssystemer AS og Bygg-

analyse AS, jf. www.norskprisbok.no, 15.08.2022 
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3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Fungerende rådmann forklarer at organiseringen av bygningsvedlikeholdet har vært gjenstand for vurde-

ring flere ganger. Marker kommune har praktisert både vaktmesterpool med felles vedlikeholdsbudsjett, 

og budsjettering på de enkelte formålsbygg med egne vaktmestere. I dag eksisterer det en form for mel-

lomløsning, der budsjettering i hovedsak er på det enkelte bygg, mens ekstraordinære tiltak tas utenom. 

Hvert bygg er satt opp med en kommunalt ansatt som har ansvar for vedlikehold. Denne får assistanse 

fra flere ved behov. Fungerende rådmann har opplyst at det ikke er gjort vurderinger av eiendomsforvalt-

ningens organiseringen etter at forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kommunestyret.  

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

I og med at det ikke er gjort nye vurderinger av eiendomsforvaltningens organisering etter at kommune-

styret fattet vedtak i saken vurderer revisjonen at kommunestyrets vedtak på dette området ikke er fulgt 

opp.  

 

 

 Tiltak for å øke arealeffektivitet (kulepunkt 5) 

3.5.1 Bakgrunn 

Revisjonens undersøkelse tydet på at Marker kommunes arealutnyttelse ikke var optimal. Med det elev-

tallet man hadde i Marker på kontrolltidspunktet kunne man for eksempel ha klart seg med et skolebygg 

på 5000 m2 kvadratmeter i stedet for de 9500 m2 man faktisk hadde til disposisjon. Også i rådhuset fantes 

det store arealer som ikke ble utnyttet effektivt. Ikke-optimal arealutnyttelse er kostnadsdrivende og uøko-

nomisk. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) vurdere tiltak for å øke arealeffektiviteten av kommunale bygg og eien-

dommer. 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse 

Fungerende rådmann forklarer at Marker kommune, med få unntak, har en relativt gammel bygnings-

masse, bygd for andre løsninger og under forhold der energikostnadene var mye lavere. Fungerende 

rådmann viser til at kommunen har gjennomført ENØK-tiltak på de fleste bygg og at man som en følge av 

dette har et lavt energiforbruk pr. kvm. i normalår. Byggene er i mange tilfeller dårlig tilpasset dagenes 

formål, noe som gjør at nybygg eller leie av arealer kan være aktuelt. Fungerende rådmann forklarer at 

dette må vurderes i forhold til bygninger kommunen allerede besitter. Marker kommune vil med det første 

foreta en total gjennomgang av hvilke arealer som kan benyttes til hva, med tanke på å arealeffektiviteten. 

Revisjonen har fått opplyst at Marker kommune har en rammeavtale med og innhenter bistand fra Dark 

Group Design i denne forbindelse. Det er foretatt befaringer ved flere kommunale bygg og det er gjen-

nomført flere arbeidsmøter. 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på de tilbakemeldinger som revisjonen har fått, er revisjonen av den oppfatning at administrasjo-

nen har iverksatt et arbeid for å øke arealeffektiviteten i den kommunale bygg- og eiendomsmassen. 

Revisjonen vurderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak på dette området er fulgt opp.  
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 Drifts- og forvaltningsrutiner (kulepunkt 6)  

3.6.1 Bakgrunn 

Revisjonens undersøkelse viste at det var igangsatt et arbeid for å dokumentere drifts- og forvaltningsru-

tiner for alle kommunale bygg i Marker kommune. Revisjonen forsto det også slik at dette skulle medføre 

en avklaring av ansvarsfordelingen mellom eier og bruker når det gjelder eiendomsforvaltningen av det 

enkelte bygg. Det er revisjonens oppfatning at tydelige avklaringer av roller og ansvar i forvaltningen av 

det enkelte bygg er en nødvendig forutsetning for å etablere en planmessig forvaltning av den kommunale 

eiendomsmassen. Det er også nødvendig at eksisterende rutiner og systemer, samt nye drifts- og forvalt-

ningsrutiner gjøres kjent i organisasjonen. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) igangsette arbeid for å gjøre eksisterende rutiner og systemer, samt nye 

drifts- og forvaltningsrutiner kjent i organisasjonen. 

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  

Fungerende rådmann forklarer at dette tiltaket er gjennomført. Revisjonen har fått oversendt et dokument 

«Bruksanvisning Planner/Vaktmesterbok» som viser fremgangsmåten for hvordan man kan legge inn og 

planlegge tiltak for flere kommunale bygg. Av dette dokumentet fremkommer det at det foreligger vakt-

mesterbok for skolen, rådhuset, Marker bo- og servicesenter og Trollhaugen barnehage. 

3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen registrerer at det er utarbeidet en bruksanvisning for hvordan man kan legge inn og planlegge 

tiltak i planleggingsverktøyet Planner. I og med at kommunestyrets vedtak var at administrasjonen skulle 

igangsette et arbeid med å gjøre eksisterende rutiner og systemer, samt nye drifts- og forvaltningsrutiner 

kjent i organisasjonen anser revisjonen at vedtaket på dette området er fulgt opp.  

 

 

 System for innmelding av vedlikeholdsbehov og avvik (kulepunkt 7)  

3.7.1 Bakgrunn 

Revisjonens undersøkelse viste at Marker kommune ikke hadde et optimalt system for å håndtere 

innmeldte behov fra brukerne av kommunale bygg. I 2020 skulle større vedlikeholdsbehov ved den en-

kelte virksomhet meldes inn i FDV-systemet «IK-bygg». De erfaringer man hadde gjort seg den gang viste 

at systemet ikke fungerte godt nok når det gjaldt innmelding av behov og lukking av avvik. Man så ek-

sempler på at enkeltansatte i uteseksjonen mottok direkte bestillinger fra brukere, uten at dette var avklart 

med avdelingslederen for uteseksjonen, eller at virksomhetsleder for plan, teknikk og miljø var orientert. 

Dette gjorde det vanskelig å ha oversikt, noe som i sin tur gjorde det vanskelig å prioritere mellom ulike 

behov. Planmessig forvaltning av bygningsmassen ble på denne måten vanskeliggjort.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) fortsette sitt arbeid med å utvikle og etablere et system for innmelding av 

vedlikeholdsbehov og håndtering av avvik. 
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3.7.2 Administrasjonens redegjørelse  

Fungerende rådmann har orientert revisjonen om at Marker kommune har tatt i bruk IK Bygg/LAFT som 

system for innmelding av vedlikeholdsbehov og håndtering av avvik. Det er også etablert rutiner for 

innmelding av behov. 

3.7.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på fungerende rådmanns redegjørelse og innsendt dokumentasjon av blant annet rutine for inn-

melding av vedlikeholdsbehov vurderer revisjonen at kommunestyrets vedtak på dette området er fulgt 

opp. 

 

 

 Revisjon av delegeringsreglement (kulepunkt 8) 

3.8.1 Bakgrunn 

Marker kommune abonnerer på KF Delegeringsreglement. På kontrolltidspunktet viste revisjonens un-

dersøkelse at det ikke var samsvar mellom de stillingskategorier som nevnes i delegeringsreglementet 

og de stillingsbenevnelser som Marker kommune bruker i sitt organisasjonskart. Undersøkelsen viste 

også at forsideteksten i delegeringsreglementet, som Marker kommune selv har lagt inn, ikke er oppdatert 

i henhold til ny lovtekst. Revisjonen anbefalte derfor at delegeringsreglementet burde revideres for å 

bringe samsvar mellom stillingsbenevnelser i delegeringsreglement og organisasjonskartet. Revisjonen 

anbefalte også Marker kommune å oppdatere forsideteksten i delegeringsreglementet med nye lovhen-

visninger.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) legge frem et revidert delegeringsreglementet, hvor stillingsbenevnelser 

i delegeringsreglement og organisasjonskartet samsvarer, for kommunestyrebehandling. Herun-

der skal forsideteksten i delegeringsreglementet oppdateres med nye lovhenvisninger. 

3.8.2 Administrasjonens redegjørelse 

Fungerende rådmann har opplyst revisjonen om at endringer er gjort. Disse endringene er ikke kommu-

nestyrebehandlet. 

3.8.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen registrer at delegeringsreglementet er revidert i tråd med kommunestyrets vedtak. Revisjonen 

registrerer også at revidert delegasjonsreglement ikke er lagt frem for kommunestyret til behandling slik 

kommunestyrets vedtak ber om. Revisjonen anser derfor vedtaket på dette området for å være delvis 

fulgt opp.  
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 Revisjon av økonomireglement (kulepunkt 9) 

3.9.1 Bakgrunn 

Revisjonens undersøkelser i 2020 viste at Marker kommunes på det tidspunkt gjeldende økonomiregle-

ment ble vedtatt i kommunestyret 13.03.2012. Ifølge pkt. 1.4 i dette dokumentet skulle Marker kommunes 

økonomireglement legges frem for kommunestyret til samlet vurdering en gang pr. kommunestyreperiode, 

fortrinnsvis sammen med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltning.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) legge frem et revidert økonomireglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. 

d. for kommunestyrebehandling 

 

3.9.2 Administrasjonens redegjørelse  

Fungerende rådmann har informert revisjonen om at dette tiltaket er utført. 

3.9.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen anser med bakgrunn i rådmannens redegjørelse at kommunestyrets vedtak på dette området 

er fulgt opp.  

 

 

 Revisjon av finansreglement (kulepunkt 10) 

3.10.1 Bakgrunn 

På samme måte som for økonomireglementet viste revisjonens undersøkelse at Marker kommune ikke 

hadde revidert finansreglementet i tråd med egne regler. Det finansreglement som var i bruk på revisjons-

tidspunktet var vedtatt i 2010. Reglementet var videre oppe til behandling 17.12.2013 hvor det ble vedtatt 

nye vedlegg til rapportering vedrørende finansforvaltningen. Utover dette var det ikke gjort revideringer 

av finansreglementet. Revisjonen anbefalte Marker kommune å revidere og vedta sitt finansreglement, jf. 

kommunelovens § 14-2, pkt. e. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 (administrasjonen skal) legge frem et revidert finansreglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. e 

for behandling. 

3.10.2 Administrasjonens redegjørelse  

Fungerende rådmann har informert revisjonen om at dette tiltaket er utført. 

3.10.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen anser med bakgrunn i rådmannens redegjørelse at kommunestyrets vedtak på dette området 

er fulgt opp.  
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 Plan for gjennomføring av tiltak (kommunestyrets vedtak punkt 4) 

3.11.1 Bakgrunn 

Kommunestyret i Marker vedtok et tillegg til kontrollutvalgets innstilling. Kommunestyret ba i vedtakets 

punkt 4 om at administrasjonen skulle fremme forslag til gjennomføringsplan med datoer for de enkelte 

tiltakspunktene senest i september 2021. Gjennomføringsplanen skulle fremmes som sak i kommunesty-

ret. I vedtaket ble det også presisert at tiltak og planer med betydning for årets behandling av budsjett og 

økonomiplan, det vil si for budsjettåret 2022 måtte utarbeides i god tid for budsjettarbeidet. 

3.11.2 Administrasjonens redegjørelse 

Fungerende rådmann har opplyst om at vedtakets punkt 4 ikke er fulgt opp. 

3.11.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer ut fra rådmannens redegjørelse at kommunestyrets vedtak i pkt. 4 ikke er fulgt opp. 
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 21/033 er 

fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 4 av 10 anbefalinger ikke er fulgt opp. I tillegg til dette er 

kommunestyrets vedtak om at det skulle legges frem en plan for gjennomføring av tiltak til kommunesty-

rebehandling heller ikke fulgt opp. Kommunestyrets vedtak vedrørende delegeringsreglement vurderer vi 

som delvis fulgt opp. 

Kommunen bør videre sørge for å 

- utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen (kulepunkt 1)

- legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen (kulepunkt 2)

- budsjettere med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer (kulepunkt 3)

- vurdere organiseringen av eiendomsforvaltningen (kulepunkt 4)

- legge frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret (kulepunkt 8)

I tillegg til disse punktene bør kommunen også følge opp pkt. 4 i kommunestyrets vedtak som innebærer 

at det legges frem en plan for gjennomføring av tiltak til behandling i kommunestyret. 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 26.09.2022 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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5 Dokumentliste 

 Relevante dokumenter 

a) Marker kommunes svar vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendoms-

forvaltning, vedlikehold og økonomistyring», datert 06.07.22 (vedlagt).

b) Diverse mailkorrespondanse med fungerende rådmann.

c) Rutine for innmelding av vedlikeholdsbehov.

d) Marker kommune - Bygningsoversikt med grove kostnadsoverslag – Eiendomsforvaltning.

e) Liste over kommunale bygg med kommentarer knyttet til bygningens status.

 Rådmannens uttalelse 

Revisjonen mottok følgende uttalelse fra rådmannen i e-post den 23.09.2022: 

Hei 

Jeg har gått gjennom rapporten og ser vel at den stemmer omtrent med vår forståelse av virkeligheten. 

Vi har dessverre ikke hatt ressurser til å få gjennomført alt. 

Med hilsen 

Vidar Østenby 

Tlf 922 40 932 

Marker kommune 

vidar.ostenby@marker.kommune.no 

www.marker.kommune.no  
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  Kontoradresse:   Postadresse: Telefon:  69 81 05 00 Bankgiro:  1050.07.20382 
,    Postboks 114, 1871 Ørje Org.nr:  00964944334 

 E-post: post@marker.kommune.no 

MARKER KOMMUNE 
Rådmann 

Vår ref.: 19/571 - 13 / VIDØST 
Arkiv: FE-210 
Deres ref.: 
Dato: 06.07.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
v/ Casper Støten 

Vedr oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 

Det vises til tidligere henvendelse om oppfølging av forvaltningsrevisjon knyttet til 
Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring. Vi beklager at tilbakemeldinger ikke er gitt i 
henhold til de frister som dere har satt, og som også er gitt i kommunestyrevedtak. 

Det har på grunn av omstendighetene tatt lang tid fra oppstart av prosjektet til der vi er i dag. En 
del av de funn som er gjort er derfor allerede tatt hånd om, eller er mindre relevante enn på 
tidspunkt rapporten ble skrevet, samtidig som det er mye i de funnene som er gjort som vi må ta 
tak i. Rapporten favner et vidt spekter av oppgaver og gjelder både eiendomsforvaltning, 
delegering og økonomistyring. Vi har hatt mulighet til å gi synspunkter underveis, uten å ha 
kommentert på det, men for senere prosjekter vil det være hensiktsmessig med noe smalere og 
mer avgrensede områder. Det tror vi vil gi enklere eierskap til resultatet og ikke minst være enklere 
å følge opp. 

Også i tidligere rapporter er det påpekt at vi bruker lite penger på drift og vedlikehold av 
bygningsmassen, og vi er anbefalt å øke innsatsen på området. Isolert sett er dette riktig i forhold 
til forvaltning av verdiene som ligger i bygningsmassen, men er krevende i forhold til de 
budsjettrammer vi har til disposisjon. Derfor vil oppfølging av noen av punktene være gjenstand 
for fortløpende vurdering i forhold til tilgjengelige rammer og politiske prioriteringer. 

Det bes om en punktvis tilbakemelding, som gis i det følgende 

Vedtakets punkt 2 
• utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen som legges frem for

kommunestyrebehandling

Vi har ikke utarbeidet egen plan for eiendomsforvaltning, men har i de senere
økonomiplanprosessene hatt sterkt fokus på investeringsbehovet i Marker.

Vi har sett på slike planer i en del kommuner, og ser at det er et omfattende arbeid å lage.
Samtidig kan det enkelte ganger være noe uklart hva målet med disse planene er. Det blir lett
en samling fine beskrivelser og mål, som er vanskelig å følge opp i det daglige. Vi mener vi har
god oversikt over den bygningsmassen vi besitter, og gjør hele tiden det vi kan for å
optimalisere både bruk og vedlikehold.

Som eksempler på dette siden rapporten ble påbegynt kan nevnes at vi Storgata har solgt alle
våre utleieboliger, ca 10 stk. I Åsveien er 10 utleieboliger, Idrettsveien omsorgsboliger (6 stk) er
oppgradert, Grimsby barnehage er solgt og ny barnehage er tatt i bruk. Under planlegging og
prosjektering er nå  nytt avløpsrenseanlegg/ressursanlegg med ny driftsstasjon.

Vedlegg: Marker kommunes svar vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjon
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Side 2 av 3 

Videre er  Marker Bo- og Servicesenter oppgradert. I økonomiplanen er det satt av midler til ny 
skole, ny barnehage, nytt vannverk, nytt legekontor, og en totaloppgradering av rådhuset 
rådhus.  
 
Samtidig ser vi på muligheter for å flytte noen tjenester, blant annet slik at vi frigjør 
bygningsmassen på Ørjetun for salg.   
 
Kommunen har rammeavtale arkitektfirmaet med Dark Group Design, og de er engasjert til å 
se på hvordan vi kan utnytte vår bygningsmasse på en bedre måte, og hvilke tjenester som bør 
plasseres hvor. 
 

• legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen for 
kommunestyrebehandling. 
 
I samarbeid med Norconsult har vi utarbeidet en oversikt over all kommunal eiendomsmasse 
og beregnet vedlikeholdsetterslep, nødvendige akuttiltak og nivå på verdibevarende 
vedlikehold. Dette er presentert for kommunestyret i en orientering og i forbindelse med 
budsjettet, men ikke som politisk sak. Etterslepet er relativt stort, og å ta igjen dette og 
samtidig heve vedlikeholdet til anbefalt nivå, vil ikke være mulig med de økonomiske rammen 
vi har i dag. Vi må derfor prioritere de tiltak som er mest nødvendige og selge unna de 
eiendommer vi kan unnvære. Dette er vurderinger som gjøres kontinuerlig. 
 

• budsjettere med kostnader til vedlikehold som tilsvarer de krav og målsettinger som 
fremkommer i overordnet plan for eiendomsforvaltning og de vedlikeholdsbehov som 
fremkommer i vedlikeholdsplanen for hvert enkelt kommunalt bygg. 
 
Viser til kommentarer ovenfor. Vi prioriterer de ulike byggene i forhold til behov som er 
fremkommet. Dette betyr at vi gjør betydelige tiltak på enkelte bygg, mens det på  andre blir 
gjort mindre. Vi har ikke økonomiske rammer som gjør det mulig å avsette midler til 
vedlikehold i henhold til nøkkeltall fra Holteprosjekt og Norsk prisbok, eller gjennomsnittet av 
norske kommuner. Siste KOSTRA-tall viser imidlertid at vi har økt våre kostnader på området 
betydelig, og ikke ligger langt unna snittet i kommunegruppen. 
 

• vurdere hvorvidt dagens organisering av eiendomsforvaltningen svarer til krav og 
målsettinger som kommunestyret stiller til kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale eiendommer. 
 
Organiseringen av bygningsvedlikeholdet har vært gjenstand for vurdering flere ganger. Vi har 
praktisert både en vaktmesterpool med felles vedlikeholdsbudsjett, og budsjettering på de 
enkelte formålsbygg med egne vaktmestere. I dag er det form for mellomløsning, der 
budsjettering i hovedsak er på det enkelte bygg, mens ekstraordinære tiltak tas utenom.  
Hvert bygg har sin ansvarlige vedlikeholdsperson, men med assistanse fra flere ved behov. 
 

• vurdere tiltak for å øke arealeffektiviteten av kommunale bygg og eiendommer. 
 
Marker kommune har med få unntak en relativt gammel bygningsmasse, bygd for andre 
løsninger og under forhold der energikostnadene var mye lavere. Vi har gjort betydelige 
enøktiltak på de fleste bygg og ligger i normalår lavt på energiforbuk pr kvm. Byggene er i 
mange tilfeller dårlig tilpasset dagenes formål, noe som gjør at nybygg eller leie av arealer kan 
være aktuelt. Dette må sees mot de de bygninger vi besitter, og vi vil med det første ta en total 
gjennomgang av hvilke arealer som kan benyttes til hva, med tanke på å arealeffektiviteten. 
Viser ellers til kommentarer over. 
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Side 3 av 3 

 
• igangsette arbeid for å gjøre eksisterende rutiner og systemer, samt nye drifts- og 

forvaltningsrutiner kjent i organisasjonen. 
 
Dette er gjennomført og har også sammenheng med det følgende kulepunktet. 
 

• fortsette sitt arbeid med å utvikle og etablere et system for innmelding av vedlikeholdsbehov 
og håndtering av avvik. 
 
IK Bygg/LAFT er tatt i bruk og kjent i organisasjonen. Videre er det etablert rutiner for 
innmelding av behov 
 

• Legge frem et revidert delegeringsreglementet, hvor stillingsbenevnelser i 
delegeringsreglement og organisasjonskartet samsvarer, for kommunestyrebehandling. 
Herunder skal forsideteksten i delegeringsreglementet oppdateres med nye lovhenvisninger. 
 
Endringer er gjort, men ikke kommunestyrebehandlet.  
 

• Legge frem et revidert økonomireglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. d. for 
kommunestyrebehandling 

 
Utført 
 

• Legge frem et revidert finansreglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. e for behandling. 
 

Utført 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vidar Østenby 
Kommunalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 

Mottakere    
Østre Viken kommunerevisjon 
IKS 

v/ Casper Støten   
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/89 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 324860/2022 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/44 

 
 

Notat fra revisjonen - utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Saksbehandlingsrutiner og 

oppfølging av politiske vedtak» blir levert til kontrollutvalgets møte den 16.02 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

 
Fredrikstad, 25.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Notat: Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Saksbehandlingsrutiner og 
oppfølging av politiske vedtak», datert 17.11 2022.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/33, den 22.09 2022 – Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 29.september 2022 en bestilling av 
forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024. Det ble der vedtatt at prosjekt 
«Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak» skulle leveres og behandles i 
kontrollutvalgsmøtet 8. desember 2022.  
Kontrollutvalget vedtok at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller 
revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i 
kontrollutvalget. 
 
Sekretariatet har mottatt et notat fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS hvor de informerer 
om at de ikke får levert forvaltningsrevisjonsprosjektet «Saksbehandlingsrutiner og 
oppfølging av politiske vedtak»» til oppsatt tid, se vedlegg 1 til saken. 
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Vurdering 
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
kommunestyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret 
hvis ikke planverket blir fulgt. Imidlertid er det forventet at prosjektet blir levert til 
kontrollutvalgets møte 16.februar 2023. Det forutsettes at den sene leveransen ikke vil 
påvirke timesbudsjett som er satt for forvaltningsrevisjonen i 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta informasjonen fra revisjonen til orientering. 
Videre bør kontrollutvalget be revisjonen levere prosjektet ved neste møte den 16.02 2022. 
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Notat  
Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Saksbehandlingsrutiner og 

oppfølging av politiske vedtak» 
 
Kontrollutvalget i Marker vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Saksbehandlingsrutiner og 
oppfølging av politiske vedtak» i sitt møte 5. mai 2022. Ifølge prosjektplanen skulle 
forvaltningsrevisjonsrapporten behandles i kontrollutvalgets møte 8. desember. Dessverre har 
arbeidet blitt forsinket og rapporten vil derfor ikke kunne bli behandlet på det tidspunktet det var lagt 
opp til. Revisjonen tar sikte på å levere rapport i tide til behandling i det første kontrollutvalgsmøtet 
for 2023. Revisjonen er i sluttfasen med å samle inn fakta, og er i gang med å utarbeide rapport. Det 
gjenstår å ferdigstille dette arbeidet, samt gjennomføre en høringsrunde med kommunens 
administrasjon før politisk behandling.  
 
 
 

Rolvsøy 17.11.2022 
 
 

Casper Støten (sign.)     Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor    daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/87 
Dokumentnr.: 27 
Løpenr.: 305945/2022 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/45 

 

Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Selvkost – Overholdelse av regelverk», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 
Fredrikstad, 03.11.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2022 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Marker kommune, 
datert 02.11 2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven § 24-9 
• RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven skal det årlig foretas en såkalt «Forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står det følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
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Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Marker kommune for 2022. 
De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
• Finansforvaltning 
• Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
• Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Tilskudd private barnehager 
• Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og rammeavtaler 
• Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2022: «Selvkost – 
Overholdelse av regelverk». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/92 
Dokumentnr.: 86 
Løpenr.: 288109/2022 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/46 

 

Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer 2023: 

• Tor 16.02. kl. 09.00 
• Tor 11.05. kl. 09.00 
• Tor 21.09. kl. 09.00 
• Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl.09.00 
• Tor 07.12. kl. 09.00 

 
Fredrikstad, 13.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter møtedatoer for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett er det 
innarbeidet fem møter. Møtene avholdes på torsdager klokken 09.00. 
 
Møtet torsdag den 09. november er et heldagskurs/opplæring for kontrollutvalget etter valget 
høsten 2023. Kurset holdes i gamle Skjeberg rådhus, møterom Oscar Torp. 
 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget, samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder fem møter i 2023. Følgende 
møtedatoer foreslås: 
 
• Tor 16.02. kl. 09.00 
• Tor 11.05. kl. 09.00 
• Tor 21.09. kl. 09.00 
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• Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl.09.00 
• Tor 07.12. kl. 09.00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 73 
Løpenr.: 284901/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 08.12.2022 22/47 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
Fredrikstad, 28.11.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.09.2022 
2. Saksprotokoll kommunestyret 13.09.2022, sak 22/049, Forvaltningsrevisjonsrapport 

"Barnevern - saksbehandling og kompetanse" 
3. Saksprotokoll kommunestyret 11.10.2022, sak 22/055, Oppfølging av forvaltningsrapport 

- spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021 
4. TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING - Arbeid med tilpasset 

opplæring og spesialundervisning på Marker skole. 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Lenke til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023: NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.09.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 13.09.2022, sak 22/049, 
forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" ligger vedlagt. 
Kommunestyret vedtok å be om en oppfølgingsrapport før sommerferien 2023. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 3 og 4: Saksprotokoll fra kommunestyret møte den 11.10.2022, sak 22/055, 
Oppfølging av forvaltningsrapport - spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021, samt 
vedlegg til saken ligger vedlagt, til orientering. 
 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 avholdes på Gardermoen den 1.-2-februar 2023. 
Følg med på NKRFs nettside for program og påmelding. 
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https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023


 

 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Marker 

 
 
 
Møtedato: 22.09.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:45 
Møtested: Marker Rådhus, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/31 – 22/39   

 
 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt: Varamedlem 

Roy Løvstad, leder X  

Rosália Bjerkedal, nestleder X  

Heidi Johnsen X  

Martin Muskaug Meldt forfall Anne Hellgren Østbye 

June Elisabeth Authen X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline 
Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Fagansvarlig regnskapsrevisor Liv Irene Hauge 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Roy Løvstad, leder  Rosália Bjerkedal, nestleder 

   
 

Merknader 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/31 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/32 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/33 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024 
 

 

PS 22/34 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 
 

 

PS 22/35 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 
 

 

PS 22/36 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Rådmannens tilsvar 
 

 

PS 22/37 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 
 

 

PS 22/38 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/39 Eventuelt  
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PS 22/31 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 22.09.2022: 

 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
 
 

PS 22/32 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Leder innledet saken og foreslo nestleder 
Vedtak enstemmig som foreslått. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 22.09.2022: 

 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal 

 
 
 
 

PS 22/33 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til 
juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Avtalen som kontrollutvalget vedtok den 31. mai 2022 utgår og blir erstattet av en 

bestilling. 
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
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3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Sekretariatet orienterte om endringen fra avtale til bestilling vedrørende bestilling av 
forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget drøftet de gjenstående prosjektene «IKT-sikkerhet» og «Personvern» og 
ønsket fokus på det som fremkommer i risiko- og vesentlighetsvurderingen.  
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 22.09.2022: 

 
1. Avtalen som kontrollutvalget vedtok den 31. mai 2022 utgår og blir erstattet av en 

bestilling. 
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
 
 
 

PS 22/34 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 294 900.-, 

vedtas 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Sekretariatet orienterte om forslag til budsjett for kontrollutvalget 2023. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 22.09.2022: 

 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 294 900.-, 

vedtas 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
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PS 22/35 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Revisjonen orienterte om den overordnede revisjonsstrategien med fokusområder for 2022. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 22.09.2022: 

 
1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering 

 
 
 
 

PS 22/36 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Rådmannens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til orientering 

 
2. Revisjonsbrev nr. 2/2022 lukkes 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 22.09.2022: 

 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til orientering 

 
2. Revisjonsbrev nr. 2/2022 lukkes 

 
 
 
 

PS 22/37 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 
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Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 22.09.2022: 

 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

 
 
 
 

PS 22/38 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 22.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 22.09.2022: 

 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
 
 
 

PS 22/39 Eventuelt 

Kontrollutvalgsleder har mottatt flere henvendelser fra en innbygger knyttet til vann- og 
avløpssektoren og klagesak i forbindelse med forurensing av vannkilde. Kontrollutvalgets 
medlemmer har fått oversendt vedlegg som kontrollutvalgets leder har mottatt fra henvender. 
Kontrollutvalget kan ikke behandle enkeltsaker, men kan undersøke henvendelser som kan 
tyde på systemsvikt i kommunen. Kontrollutvalget var enige om at de ønsker en generell 
orientering fra rådmann i sitt neste møte om hvordan kommunen ivaretar og sikrer sitt arbeid 
knyttet til miljørettet helsevern, spesielt opp mot vann og avløp. Herunder også rutiner for 
saksbehandling og klagerett innenfor området..   
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210, FA-F47 
Saksbehandler: Ragnhild Heyerdahl-

Simonsen 
Dato: 02.09.2022 

 Saksmappe: 21/477 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

22/049 Kommunestyret 13.09.2022 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" 

 
Kommunestyret 13.09.2022: 
 
KS- 22/049 Vedtak: 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - 
Saksbehandling og kompetanse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
  
a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder. 
b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene. 
c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en sjekkliste. 
d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, hvilke vekt 
barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. 
e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til å se sakens 
dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i disse. 
f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner. 
g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse. 
h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring av god 
kvalitet. 
i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at nettverkene blir en 
god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte. 
  
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 
Kommunestyret ber om en oppfølgningsrapport før sommerferien 2023. Rapporten sendes 
kontrollutvalget og kommunestyret. 
Behandling: 
Endringsforslag fra Marker H 
Tre siste linjer i forslagets punkt 2 erstattes med: 
Kommunestyret ber om en oppfølgningsrapport før sommerferien 2023. Rapporten sendes 
kontrollutvalget og kommunestyret. 
Enstemmig som innstilling med endringsforslag fra Marker H  
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
  
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - 
Saksbehandling og kompetanse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
  
a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder. 
b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene. 
c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en sjekkliste. 
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d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, hvilke vekt 
barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. 
e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til å se sakens 
dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i disse. 
f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner. 
g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse. 
h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring av god 
kvalitet. 
i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at nettverkene blir en 
god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte. 
  
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra 
revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 
 
  
Saken gjelder: 
Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" 
  
Vedlegg: 
02.09.2022 Særutskrift PS 22-15 Forvaltningsrevisjonsrapport - 

Barnevern - saksbehandling og kompetanse 
1402515 

05.09.2022 Særutskrift PS 22-15 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barnevern - saksbehandling og kompetanse 

1402516 

05.09.2022 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - Marker kommune 1402517 
 
 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210, FA-A24 
Saksbehandler: Line Andersen 
Dato: 18.09.2022 

 Saksmappe: 21/589 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

22/044 Oppvekst og omsorg 27.09.2022 

22/055 Kommunestyret 11.10.2022 

 
 

Oppfølging av forvaltningsrapport - spesialundervisning og tilpasset 
opplæring 2021 

 
Kommunestyret 11.10.2022: 
 
KS- 22/055 Vedtak: 
Kommunestyret tar plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning, revidert september 2022, til 
etterretning.  
Behandling: 
Forslag til endring fra Marker H 
Kommunestyret tar plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning, revidert september 2022, til 
etterretning.  
Endringsforslaget enstemmig vedtatt 
Oppvekst og omsorg 27.09.2022: 
 
OO- 22/044 Vedtak: 
Rådmannen fremmer plan for gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 21-68. Planen 
inneholder konkrete tiltak til oppfyllelse av alle enkeltpunktene i kommunestyrets bestilling.  
Behandling: 
Forslag fra Venstre: 
Venstre ønsker at det skal utarbeides en lik plan for spesialpedagogikk som for skolen når det gjelder 
spesialundervisning og tilpasset opplæring. 
Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer. 
  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
Rådmannen fremmer plan for gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 21-68. Planen 
inneholder konkrete tiltak til oppfyllelse av alle enkeltpunktene i kommunestyrets bestilling.  
  
Saken gjelder: 
Forvaltningsrapport - spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021 
  
  
  
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i 
kontrollutvalget og kommunestyret i Marker kommune, jf. vedtak i sak 19/5 i kontrollutvalgets møte 
14.02.2019, samt vedtak i sak 19/016 I kommunestyrets møte 26.03.2019  
  
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Marker kommune tilrettelegger for at at det gjennomføres 
tilpasset opplæring og spesialundervisning i  henhold til lovkrav og statlige føringer 
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      - data som ligger til grunn for revisjonens vurderinger er hentet inn gjennom 
        intervjuer av ansatte, dokumentanalyse, kontroll av saksmapper for elever  
        med spesialundervisning, samt to spørreundersøkelser; en til lærere ved      
        skolen og en til foreldre/foresatte av elever som mottar spesialundervisning 
  
Kommunerevisjonens arbeid 
Gjennomført to spørreundersøkelser; en tilsendt samtlige av skolens lærere og en tilsendt samtlige 
foreldre som har barn i skolen med vedtak om spesialundervisning. 
  
23 av 39 foreldre gjennomførte spørreundersøkelsen (59 %) 
25 av 38 lærere gjennomførte spørreundersøkelsen (66 %).  
  
Revisjonen har gjennomgått 10 saksmapper for elever som har fått innvilget vedtak om 
spesialundervisning. I saksmappene har de kontrollert prosessen fra henvisning til pedagogisk-
psykologisk tjeneste frem til enkeltvedtak individuell opplæringsplan (IOP) og evaluering av 
spesialundervisningen – er godt nok dokumentert opp mot revisjonskriteriene 
  
Revisors konklusjon og anbefalinger – tilpasset opplæring: 

• Revisjonen konkluderer med at Marker kommune i stor grad har tilrettelagt for tilpasset 
opplæring innfor rammen av ordinær opplæring i grunnskolen, i henhold til lovkrav og 
statlige føringer. 

  

• Revisjonen anbefaler følgende: 

• Kommunen sikrer at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir 
prioritert i arbeidet med tilpasset opplæring 

• Kommunen i større grad nyttiggjør seg av kartleggingsprøvene i læringsarbeidet 

• Kommunen sørger for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 
å sikre at opplæringsloven § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes 

  
Revisors konklusjon og anbefalinger – spesialundervisning: 

• Revisjonen konkluderer med at Marker kommune i stor grad har etablert god praksis for 
planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av spesialundervisningen. 

  

• Revisjonen anbefaler følgende: 

• Kommunen sikrer at det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever med 
spesialundervisning og at dette dokumenteres fortløpende 

• Kommunen sikrer at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra 
målene som er satt i den individuelle opplæringsplanene for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende 

• Kommunen sørger for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 
å sikre at bestemmelsene i opplæringslovens kap. 5 om spesialundervisning overholdes 

  
  
  
  
  
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
Marker kommune har gjennomgått forvaltningsrapporten med personalet ved Marker skole og fått 
til en god dialog med ansatte om anbefalingene rundt tilpasset opplæring og spesialundervisning. I 
tillegg har Pedagogisk-psykologisk tjeneste gjennomgått tilpasset opplæring og spesialundervisning – 
formaliteter og begreper.  
  
Tilpasset opplæring skal gjelde alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og 
tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Skolen har en plikt til å tilpasse 
opplæringen for alle elever, dette innebærer likevel ingen individuell rett for den enkelte elev 
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Inkludering knyttes direkte til pedagogisk praksis – der hensikten er at alle barn og elever skal få 
realisert sitt potensial for læring i et inkluderende fellesskap (begrepet inkludering blir løftet frem i 
Stortingsmelding 6) 
  
Ledergruppa har gjennomgått rutiner for arbeidet rundt spesialundervisning, for å sikre at rutinene 
rundt arbeidet med opplæringslovens kapittel 5 gjennomføres.  
I tillegg vil en fra og med høsten 2021 bruke Utdanningsdirektoratet (UDIR) sin mal for individuell 
opplæringsplan (IOP) og for årsrapporter. Avdelingslederne har fokus på utarbeidelse av IOP for 
enkeltelever og årsrapporter på trinnene, her må skolen jobbe fremover for å få gode målbare 
IOP’er som er lette å evaluere. Dette er tatt opp med hele personalet.  
  
KS-2Aktuelle planer, vedtak og dokumenter:2/038 vedtak: 
«Rådmannen fremmer plan for gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 21-68. Planen skal 
inneholde konkrete tiltak til oppfyllelse av alle de enkelte punkter i kommunestyrets bestilling. 
Planen fremmes for kommunestyret på første møte etter sommeren 2022, etter behandling i 
oppvekst og omsorg». 
  
Med bakgrunn i vedtak har skolen revdert rutinebeskrivelser og maler for tilpasset opplæring og 
spesialundervisning. Alle punktene kommunestyret har konkretisert er nå munnet ut i et helhetlig 
dokument som implementeres i Marker skole. 
  
Punktene som planen skal innheolde: 

1. Retningslinjer, rutiner og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av den enkelte 
elevs evner og forutsetninger, jf. opplæringslova § 1-3 

2. Retningslinjer og rutiner for identifisering og oppfølging av elever med stort 
læringspotensial, 

3. Synliggjøring av hvordan kartleggingspørver implementeres i læringsarbeidet 
4. Retningslinjer og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av kravene til 

spesialundervisning i opplæringslovea kap. 5 oppfylles – herunder: 
5. Retningslinjer for utarbeidelse av indivduell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever med 

behov for spesialundervisning. Opplæringsplanen skal utformes i samråd med elev eller 
foreldre og den skal inneholde realistiske opplæringsmål jf. § 5-1. Retningslinjer for halvårlig 
utarbeiding av skriftlig oversikt over opplæringen som er gitt og skolens vurdering av elevens 
utvikling i forhold til målene jf. § 5-5. 

6. Fastslå krav om årlig rapportering om arbeidet med spesialundervisning og tilpasset 
opplæring via hovedutvalget Oppvekst og omsorg til kommunestyret og til kontrollutvalget. 

  
  
  
  
  
Vedlegg: 
18.09.2022 Oppfølging av forvaltningsrapport - spesialundervisning og 

tilpasset opplæring 2021 
1403498 

 
 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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Bakgrunn 
Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen, beskrevet i 

bl.a. Overordnet del av læreplanen (LK20). Denne planen er tenkt å skulle samle de retningslinjer, 

rutiner og prosedyrer, herunder kontrollrutiner, som Marker kommune benytter til å ivareta 

elevene på Marker skole sine rettigheter knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

Marker skoles visjon er Læring, Trygghet og Trivsel. Dette er verdier som henger sammen og 

trygghet og trivsel må sees som en forutsetning for læring. Derfor har skolen fokus på inkluderende 

læringsmiljø og en didaktisk tilnærming til dette. 

Denne planen beskriver arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning på Marker skole. 

Planen revideres årlig.  

Lovgrunnlaget 
Tilpasset opplæring og spesialundervisning er regulert av Opplæringsloven. 

Opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring slår fast at Opplæringa skal tilpassast evnene og 

føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.  

I opplæringsloven §5-1 om rett til spesialundervisning heter det at Elevar som ikkje har eller som 

ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til 

spesialundervisning. 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen – sier bl.a. følgende i pkt. 3.1: Et raust 

og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til 

faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer 

utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte 

på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, 

og for å forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende 

læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs. 

I pkt 3.2 om Undervisning og tilpasset opplæring leser man bl.a. at:  

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og 

tro på egen mestring. 

Deretter sies det følgende om tilpasset opplæring:  

Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får best mulig utbytte 

av den ordinære opplæringen.  

Skolens rutiner og praksis 
Skolens rutiner og praksis skal være i henhold til gjeldende lovverk og styringsdokumenter. Et godt 

arbeid på skolen generelt og i klasserommene spesielt vil kunne bidra til god tilpasset opplæring 

som igjen vil kunne bidra til mindre behov for spesialundervisning. Det innebærer at man skal 

jobbe systemisk slik at hver enkelt elev skal få den undervisningen hen har krav på i tråd med 

lovverket. Nedenfor beskrives hvordan man jobber og skal jobbe med tilpasset opplæring og 

spesialundervisning på Marker skole. 
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1. Organisering 
Skoledagene skal organiseres med tanke på tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. Det betyr at man på Marker skole etterstreber at elevene har 

færrest mulig voksne i spesialundervisning, og at undervisningen i størst mulig grad 

skal foregå i et felles klassemiljø der klassen og trinnet er basen for arbeidet. 

Organisering omfatter alt fra bruk av personale og timeplanlegging til undervisningen i 

klasserommet.  

All undervisning skal planlegges med utgangspunkt i en didaktisk tilnærming til et 

inkluderende læringsmiljø. Det betyr at man som lærer på Marker skole skal legge til 

rette for en undervisning og et læringsmiljø i tråd med det som er beskrevet i 

Overordnet del, punkt 3.1 (se over). 

 

2. Lærenes kompetanseutvikling  

Lærere har gjennom sin utdanning og abeidserfaring en kompetanse innen tilpasset 

opplæring. Skolens organisasjonstid brukes bl.a. til å utvikle kompetanse innen flere 

perspektiver knyttet til undervisning – herunder f.eks. inkluderende læringsmiljø, 

vurdering for læring og lesing i alle fag. I all undervisning skal det ligge elementer av 

tilpasset opplæring, og ved å fokusere 

I tillegg er det en målsetting å ha flere spesialpedagoger. Skolen støtter derfor ansatte som 

ønsker å utdanne seg innen spesialpedagogikk gjennom Kompetanse for kvalitet. 

3. Spespedteam 
For å sikre en helhetlig praksis for spesialundervisning fra 1. til 10. har skolen opprettet 

et spesped-team bestående av de lærerne som har spesialundervisning. Teamet møtes 

3-4 ganger i halvåret for å diskutere praksis og problemstillinger knyttet til vår praksis. 

Skolen har i tillegg en ansvarlig for spesialundervisningen på hver avdeling. 

 

4. Bruk av andre ansatte 

Skolen har i tillegg til det pedagogiske personalet et stort antall assistenter og 

fagarbeidere. Disse jobber tett opp mot å støtte elever med rett til spesialundervisning 

eller de støtter lærerne i det daglige arbeidet med å drive tilpasset opplæring. 

I tillegg vil andre yrkesgrupper kunne bidra inn i skolen. Helsesykepleier, 

Barneverntjenesten, Psykisk helse og BUP er noen i laget rundt skolen som på hver sine 

måter er aktører i arbeidet med å legge til rette for arbeidet med elevene. 

 

5. Overganger 
Ved overgangene barnehage – skole, barneskole – ungdomsskole og ungdomsskole – 

videregående har skolen rutiner for å sikre at elevene ivaretas på en best mulig måte. 

Ingen barn tar med seg et vedtak over, PPT Rakkestad og Marker deltar med 

observasjon i 1. og 8. og PPT videregående følger opp elevene ved start der. I forkant av 

oppstart har det vært møter om elever som enten har hatt spesialundervisning eller 

som har hatt ekstra behov for oppfølging. Etter oppstart 1. og 8. vurderer PPT i samråd 

med skolen hvordan man bør jobbe videre, om det er grunnlag for spesialundervisning 

eller om utfordringer kan løses ved f.eks. tilpasninger innenfor ordinær undervisning. 
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Elever på ungdomsskolen med spesialundervisning kan ha prøveperioder i forkant av 

overgang til videregående skole for å kartlegge om de kan avslutte 

spesialundervisningen og starte på videregående uten. 

6. Læringsmiljøteam 
Her drøftes enkeltelever som det er knyttet bekymring til. Se BTI. 

7. Høytpresterende elever 
Også høytpresterende elever har rett på tilpasset opplæring. Elever skal derfor kunne 

bruke læremidler beregnet på eldre elever, og det er mulig å kunne følge undervisning 

for eldre elever der dette er aktuelt. Pr. i dag har skolen ingen avtale om dette med 

videregående skole, da dette bl.a. kan være utfordrende med tanke på skoleskyss.  

Det er verdt å merke seg at også høytpresterende elever ved å ikke få tilstrekkelig 

tilpasset opplæring også kan få en atferd som gir grunn for undring, og at man i lys av 

BTI-modelen også må ta høyde for disse, selv om de på papiret har læringsresultater 

som isolert sett ikke gir grunnlag for undring eller bekymring 

Profesjonsfellesskap 
I overordnet del av læreplanen (LK20) leser vi: 

I møte med barn og unge kan det oppstå komplekse utfordringer som det er vanskelig å møte alene. 

Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre svar. Ansatte som i profesjonelle 

læringsfellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av pedagogiske 

opplegg, utvikler en rikere forståelse av god praksis. 

Skolen legger sammen med de tillitsvalgte til rette for profesjonelle læringsfellesskap. I tillegg 

oppretter lærerne egene læringsfellesskap knyttet til bl.a. klasser, fag og spesialundervisning. I de 

profesjonelle læringsfellesskapene er tanken at man hele tiden skal videreutvikle en kollektiv og 

individuell praksis og bli bedre på områder som tilpasset opplæring og spesialundervisning 

gjennom refleksjon, erfaringsdeling og kollegaveiledning. 

MOT 
Marker skole er en del av MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger og skolen er også med i 

en Pilot for Super, MOTs satsing på småskolen. 

Målet med skolen som samfunnsbygger skal hindre utenforskap, ved å skape kulturer der alle er 

inkludert. MOTs verdier og verktøy skal være kjent for alle skolens medarbeidere og foresatte, og 

benyttes også på barnetrinnet. 

Robuste læringsmiljø er viktige for å drive både tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

BTI - Markermodellen 
Underveisvurdering i fag skal brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset 

opplæring og bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag. Det skal løpende vurderes om den 

enkelte elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Dersom man stiller spørsmål ved dette, 

benytter man skolens modell for Bedre Tidlig Innsats, tverrfaglig samarbeid i Marker kommune 
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(BTI). BTI viser flyten i arbeidet med elever med ekstra utfordringer og kan knyttes til 

internkontroll.  

Nivå 0: Trinn 

• Undring: Samtaler med kollegaer og kontaktlærer på trinn der elevens utfordringer 

drøftes og konkretiseres. Enkle tilpasninger i skolehverdagen utprøves (f.eks: 

elevsamtale, kartlegginger fag/sosialt, observasjoner, plassering, oppfølging i 
friminutt/økter). Tiltakene evalueres på trinnmøte, og det besluttes om tiltakene er 

tilstrekkelige, eller om det skal løftes videre som en bekymring. 

• Foresatte orienteres om undringen, tiltakene og evalueringen, og det avklares at 
avdelingsleder kan løfte saken i samarbeidsmøte med skolens støttespillere.  

• Avdelingsleder orienteres og tar bekymringen med til skolens samarbeidsmøte 

• Verktøy til undringssamtaler på trinn: 

✓ Skjemaer: https://marker.kommune.no/kartlegging-og-

hjelpemidler.519326.no.html   
Barn og unges tegn på mulig mistrivsel, oppmerksomhetsskalaer, 

notatskjemaer for samtaler med barn og foresatte med mer.  

✓ Sola: Karlegging av opprettholdende faktorer. 
Elevens utfordring/subjektive opplevelse/utrygghet beskrives og 

systematiseres i sola, med en sirkel i sentrum. Forhold i omgivelsene 

(skole/fritid/familie/system) som opprettholder og forsterker en utfordring 
settes rundt som strålene rundt sola. Tiltak foreslås i samråd med eleven og 

foresatte.  

✓ FAK-skjema (Foranledning, Atferd, Konsekvens) Her observeres og 

kartlegges utfordringen over tid/i gruppe 

• Dersom bekymring ikke løses på trinn, engasjeres foresatte i samarbeid om videre 

tiltak. 

• Dersom andre instanser skal inn, løftes det til avdelingsleder som klarer videre 

prosess. Samtykke fra foresatte innhentes.  
 

Nivå 1: Løfte undring/ bekymring til Læringsmiljøteam: 

• Her møter avdelingsledere, sosiallærer, skolehelsetjenesten, PPT, 

miljøarbeider/LOS og rektor annenhver tirsdag. 

• Avdelingsleder har med bekymring om elev/sak fra trinnet. Kontaktlærer deltar 

dersom det er ønskelig. Møtet kan beslutte hvem som kan bistå trinnet i videre 
arbeid.  

• Det lages tiltaksplan fra samarbeidsmøtet som lagres på elevens mappe.  

Tiltaksplanen skal beskrive: 

Mål og innsats (hvem/hva), dato for evaluering. 

• Dersom man ved evaluering definerer fortsatt bekymring, møter 

avdelingsleder/kontaktlærer foresatte og tilbyr å løfte saken videre til kommunens 

ressursteam (rektor).  
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Nivå 2 og 3: Ressursteam, Marker kommune 

• Ressursteamet består av alle som samarbeider om oppvekst i Marker kommune. 

Her møter skolen (rektor), barnevernet (leder), kommunal barnehage (styrer), 

skolehelsetjenesten (ledende helsesykepleier), psykisk helse-/rus (leder og psykisk 

helsearbeider for barn og unge), NAV, PPT og BUP inviteres ved behov.  

 

Flytskjema BTI 
 

 

Samarbeid med PPT 
I BTI er PPT et viktig samarbeidsorgan for skolen. Marker kommune har et interkommunalt 

samarbeid om Pedagogisk Psykologisk veiledningstjeneste (PPT). PPT bistår skolen i arbeidet med 

å observere, kartlegge og vurdere behov for spesialundervisning. 

Man har 2 årlige vurderingspunkter – august og februar. I august er PPT inne og observerer ved 

oppstart på 1. og 8. trinn. Deretter har man i februar en evaluering av av alle elever med Individuell 

Opplæringsplan etter Opplæringsloven § 5-5. 

Utover dette er PPT jevnlig til stede på skolen og deltar i møter, veileder ansatte, foretar 

utredninger av elever mm. i tråd med det som bl.a. er beskrevet i Opplæringslovens kapittel 5 om 

spesialundervisning. 

I tillegg veileder PPT ansatte og skolen på tilpasset opplæring der det er behov for det. 
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Plan for helhetlig leseopplæring 
Skolen har utarbeidet en egen leseplan som er gjeldende for årene 2021-2025. Denne gir føringer 

for skolens fokus på lesing i alle fag og pr. skoleåret 22/23 er Høgskolen i Østfold en støttespiller i 

dette arbeidet. Skolen har leseveiledere på alle avdelinger som har et ekstra ansvar for å 

gjennomføre innholdet i leseplanen. Fordi lesing danner mye av grunnlaget for læring har skolen 

valgt å nevne leseplanen i dette dokumentet. Målet er en økt bevissthet knyttet til lesing. Dersom 

man avdekker utfordringer knyttet til lesing, skal disse forsøkes utbedret så raskt som mulig. På 1.-

4. brukes verktøyet «På sporet» til dette. 

 

Kartleggingsverktøy 
Kartlegging er viktig for å skaffe kunnskap for detter å kunne gi hver enkelt elev den 

undervisningen som er best egnet. Samtidig skal hver enkelt elev ivaretas innenfor 

fellesskapet av klassen. Det viktigste i arbeidet med å avdekke hver enkelt elevs 

læringspotensial er læreren, og dette stiller store krav til skolen og læreren i 

klasserommet. Skolen benytter derfor forskjellige kartleggingsverktøy som skal støtte 

lærerne i det daglige arbeidet.  

1. Nasjonale prøver og UDIRs kartleggingsprøver 
Skolen gjennomfører Nasjonale prøver og de obligatoriske kartleggingsprøvene i tråd med 

UDIRs føringer. Prøvene måler i hovedsak elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 

Resultatene fra disse brukes til kvalitetsutvikling av vårt arbeid med tilpasset opplæring. 

I enkelte tilfeller kan elever fritas fra nasjonale prøver, men det er ikke automatikk i dette. 

Det er bare elever med spesialundervisning eller særskilt norskopplæring som kan få fritak, 

men eventuelle vedtak om fritak skal fattes i samråd med elevenes foresatte og elevene. 

Det er rektor som fatter vedtak om fritak. 

2. Eksamen, standpunkt og grunnskolepoeng 
Mens nasjonale prøver er en form for underveisvurdering, måler eksamen, standpunkt og 

grunnskolepoeng en sluttvurdering av skolens elever etter 10 år på Marker skole. Alle 

resultatene er samlet i UDIRs statistikk-verktøy og brukes til å analysere skolens praksis. 

3. Lesetester 
Skolen har i lang tid brukt Carlsten-testen og den er innarbeidet på skolen. På sikt vil det 

være hensiktsmessig å erstatte den, men det er pr. nå ingen gode alternativ til Carlsten. 

Ved bekymring rundt enkeltelevers leseferdigheter kan man benytte LOGOS-verktøyet, og 

tre lærere er nå sertifiserte til å bruke dette. 

4. Klassetrivsel 
Skolen har lisens på Klassetrivsel. Klassetrivsel brukes som et supplement til 

Elevundersøkelsen (se nedenfor). På klassetrivsel.no beskrives programmet slik: 
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Klassetrivsel er trivselsverktøyet til skolens undervisere, ledelse, rådgivere og SFO. På en 

overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte får skolen den nødvendige innsikten i 

elevenes aktuelle relasjoner og trivsel til å kunne forbedre skolehverdagen til hver enkelt elev. 

5. Elevundersøkelsen 
Skolen gjennomfører årlig Elevundersøkelsen fra UDIR. Den er obligatorisk for 7. og 10. 

men skolen har valgt å bruke den på alle trinn fra 5. til 10.  

På udir.no kan man lese følgende om Elevundersøkelsen: 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i 

skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

6. FAK-skjema 
FAK står for Foranledning – Atferd – Konsekvens. Dette er beskrevet i skolens Plan for 

inkluderende læringsmiljø. Læringsmiljø og læring går hånd i hånd, og FAK-skjema er et 

verktøy for å analysere elevers atferd slik at man kan jobbe med dette. 

Internkontroll 
I Opplæringsloven 13-10 heter det: 

Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til 

lova blir oppfylte, også å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal 

kunne oppfyllast. 

På skolen er det rektor som har det øverste ansvaret og skal følge opp at elevene får den 

opplæringen de har krav på i tråd med det som er beskrevet her. Dessuten har hver enkelt ansatt et 

ansvar for å sette seg inn i skolens rutiner og praksis, og pedagogene har et spesielt ansvar knyttet 

til å drive kontinuerlig kvalitetsutvikling av pedagogisk praksis i forskjellige profesjonsfellesskap på 

skolen.  

Det innebærer i denne sammenheng at man kontinuerlig skal drøfte pedagogisk praksis knyttet til 

skolens arbeid med spesialundervisning og tilpasset opplæring. Selve flyten i det konkrete 

arbeidet er beskrevet under kapitlet om BTI. 

Alle dokumenter skal være tilgjengelige i kommunens system for dokumentflyt og avvikssystem. 

Marker skole bruker pr. i dag internkontrollsystemet 13-10 fra Moava, men planlegger å flytte alle 

dokumenter over i kommunens TQM. 

Digitale verktøy og lenker 
https://www.marker.kommune.no/handlingsbeskrivelse.519324.no.html  

https://www.marker.kommune.no/marker-modellen.519182.no.html  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/veileder-tilrettelegging-for-barn-og-elever-

med-stort-laringspotensial/  

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/ 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ 
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-

grunnskole/analyser/skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/ 

https://gsi.udir.no/informasjon/ 

https://iko.moava.no/ 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724  

https://klassetrivsel.no/  

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 
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