
 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Skiptvet 

 
Dato: 23.03.2023 
Møtested: Skiptvet kommunehus, møterom Lund 
Tidspunkt: Fra kl. 08:30 til kl. 09:30 

Frammøteliste 

Navn Funksjon Repr. Møtt for Merknad 
Herman Foss Leder FRP   
Jorunn Lilleng Varamedlem SP Pål E. Simensen  
Trine Strand Ludvigsen Medlem AP   
Øistein Svae Medlem SP   
Lisbet Narvestad 
Grenager 

Varamedlem H Ann Anthony  

Møtende fra administrasjonen  

Navn Rolle/stilling Merknad 
Anita Rovedal ØKUS KOF, rådgiver  
Anita Dahl Aannerød ØKUS KOF, daglig leder  
Jolanta Betker ØVKR IKS, daglig leder  
 
 
Nyansatt kommunedirektør Hasse Ekman møtte i møtets start og presenterte seg selv for 
utvalget. Han gikk før utvalget startet på saklisten. 
 
Ordfører var til stede fra kl. 08:30 til 09:20 (tom sak 23/19) 
 
Fra ØVKR IKS møtte forvaltningsrevisor Monica Thunem. 
  
 
 
 
 
 
 
……………………..                    ……………………….. 
Herman Foss, leder                    Øistein Svae 
  



Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet 23.03.2023 - side 2 av 8 

 

Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 23/15 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 23/16 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 23/17 Informasjon fra rådmann om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kommuneplanarbeid - 
byggesaksbehandling" 

 

PS 23/18 Informasjon fra rådmann om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Pleie og omsorg" 

 

PS 23/19 Forvaltningsrevisjon "Skole - kvalitet i undervisningen"  

PS 23/20 Referater og meldinger  

PS 23/21 Eventuelt  

 

  



Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet 23.03.2023 - side 3 av 8 

 

PS 23/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 

  

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

  
Fredrikstad, 09.03.2023 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.03.2023: 

Lisbet Narvestad Grenager påpekte at Skiptvet ikke har rådhus men kommunehus, dette vil 
bli rettet i fremtidige innkallinger og i protokoll fra dagens møte. 
Vedtak enstemmig som innstilt av sekretariatet. 
 
Kontrollutvalget Skiptvets uttalelse/innstilling/vedtak 23.03.2023: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
  
   

PS 23/16 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalg å fatte slikt vedtak: 

  

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges ….. 
  

Fredrikstad, 09.03.2023 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.03.2023: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Øistein Svae 
 

Kontrollutvalget Skiptvets uttalelse/innstilling/vedtak 23.03.2023: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Øistein Svae 
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PS 23/17 Informasjon fra rådmann om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kommuneplanarbeid - byggesaksbehandling" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

1. Informasjonen i notatet tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget lukker saken 
  
Fredrikstad, 07.03.2023 

 

  

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023: 

Leder innledet saken 
 
Rådmann redegjorde muntlig for saken.  
Det vil bli oversendt et notat etter møtet.   
 
Utvalget drøftet saken 
 
Leder foreslo at realitetsbehandlingen blir utsatt og at saken settes opp på neste møte. 
Forslag til vedtak: 
1. Informasjonen tas til orientering. 
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte. 
 
Leders forslag enstemmig vedtatt  

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte.  

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.03.2023: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt 
  
 Kontrollutvalget Skiptvets uttalelse/innstilling/vedtak 23.03.2023: 
1. Informasjonen i notatet tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget lukker saken 
 
  
  



Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet 23.03.2023 - side 5 av 8 

 

PS 23/18 Informasjon fra rådmann om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Pleie og omsorg" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 

  

1. Informasjonen tas til orientering. 

  

2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering om status høsten 2023 
  

Fredrikstad, 07.03.2023 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023: 

Leder innledet saken 
 
Rådmann redegjorde muntlig for saken.  
Det vil bli oversendt et notat etter møtet.   
 
Utvalget drøftet saken 
 
Leder foreslo at realitetsbehandlingen blir utsatt og at saken settes opp på neste møte. 
Forslag til vedtak: 
1. Informasjonen tas til orientering. 
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte. 
 
Leders forslag enstemmig vedtatt  

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte.  

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.03.2023: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt 
  
 

Kontrollutvalget Skiptvets uttalelse/innstilling/vedtak 23.03.2023: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering om status høsten 2023 
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PS 23/19 Forvaltningsrevisjon "Skole - kvalitet i undervisningen" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Skole - kvalitet i 

undervisningen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 

etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
  

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

  

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Skole - kvalitet i 

undervisningen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv 

anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

  

•etablere et systematisk arbeid for å sikre at skolebasert vurdering 

gjennomføres iht. opplæringsloven. Dette innebærer å analysere 

resultater fra sentrale undersøkelser om skole- og læringsmiljøet, og 

evaluere dagens praksis opp mot resultatene.  

•involvere lærere, elever og foreldre i større grad i skolens systematiske 

arbeid med å forbedre skolens kvalitet. 

•etablere en samlet rutine/plan for undersøkelser om skole- og 

læringsmiljøet. 

•analysere resultater, formulere mål og tiltak og involvere skoleledelsen 

mer systematisk i arbeidet med den årlige tilstandsrapporten. 

•systematisk gjennomføre oppfølging av nasjonale prøver og 

kartlegginger. 

•jobbe systematisk og målrettet med tidlig innsats i skolene. 

•etablere skriftlige kompetanseplaner for å styrke det systematiske 

arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse ved skolene. 

  

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. 
  
Fredrikstad, 09.03.2023 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.03.2023: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
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Utvalget drøftet saken, utvalget ønsket at revisjonen presenterer rapporten som en 
orienteringssak i hovedutvalg for oppvekst i deres møte i mai.  
Leder foreslo at det lages et nytt pkt 2 i innstillingen til kommunestyret og at innstillingens 
pkt. 2 blir pkt. 3. 
Vedtak innstilt som foreslått av sekretariatet med nytt pkt. 2. 
 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 23.03.2023: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Skole - kvalitet i undervisningen», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
  
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Skole - kvalitet i undervisningen» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 

• etablere et systematisk arbeid for å sikre at skolebasert vurdering gjennomføres iht. 
opplæringsloven. Dette innebærer å analysere resultater fra sentrale undersøkelser 
om skole- og læringsmiljøet, og evaluere dagens praksis opp mot resultatene. 

• involvere lærere, elever og foreldre i større grad i skolens systematiske arbeid med å 
forbedre skolens kvalitet. 

• etablere en samlet rutine/plan for undersøkelser om skole- og læringsmiljøet. 

• analysere resultater, formulere mål og tiltak og involvere skoleledelsen mer 
systematisk i arbeidet med den årlige tilstandsrapporten. 

• systematisk gjennomføre oppfølging av nasjonale prøver og kartlegginger. 

• jobbe systematisk og målrettet med tidlig innsats i skolene. 

• etablere skriftlige kompetanseplaner for å styrke det systematiske arbeidet med å 
sikre tilstrekkelig kompetanse ved skolene. 
 

2: Kommunestyret ber om at revisjonen presenterer rapporten som en orienteringssak i 
hovedutvalg for oppvekst i deres møte 30.05.2023.  
  
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. 
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PS 23/20 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 

  

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

  
Fredrikstad, 09.03.2023 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.03.2023: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt fra sekretariatet 
 
Kontrollutvalget Skiptvets uttalelse/innstilling/vedtak 23.03.2023: 
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 

PS 23/21 Eventuelt 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.03.2023: 

Sekretariatet opplyste om at de var i ferd med å bytte til nytt sak og arkivsystem og at dette 

ville gi noen utseendemessige forandringer på fremtidige innkallinger og protokoller. 

 


