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Arkiv:   
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Dato:   
Saksmappe:  13/467 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 18.06.2013 godkjennes. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  210  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  05.09.2013 
Saksmappe:  13/276 
 

 

 

Tiltak for å redusere budsjettoverskridelser innen virksomhet 
Omsorg  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Administrasjonsutvalget 12.09.2013 
/ Arbeidsmiljøutvalget  
54/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyrets vedtak i k.sak 41/13 pkt 2 utgår og erstattes av: 
 

Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg:  
 

A.  Reduksjon med en D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 
08.00 i stedet for 07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 

1.59 årsverk – fastlønn: kr 560.000 
  Feriepenger:   kr 83.000 
  Sosiale utg:   kr 125.000 

Helligdagstillegg:  kr 4.000 
Totalt:    kr 772.000 (pr år) 
  

B. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling, kr 247.200 årslønn + kr 61.800 
i sosiale utgifter. Totalt kr 309.000 (pr år) 

 
 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget - 12.09.2013 
 
Behandling: 
Andre Grandal fremmet følgende forslag;  Foreslår å utsette saken. 
Andre Grandals forslag falt med 2 stemmer.  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Kommunestyrets vedtak i k.sak 41/13 pkt 2 utgår og erstattes av: 
 
Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg: 
 
A. Reduksjon med en D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 
08.00 i stedet for 07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 
1.59 årsverk – fastlønn:  kr 560.000 
Feriepenger:    kr 83.000 
Sosiale utg:    kr 125.000 
Helligdagstillegg:             kr 4.000 
Totalt:     kr 772.000 (pr år) 
 
B. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling, kr 247.200 årslønn + kr 61.800 i 
sosiale utgifter. Totalt kr 309.000 (pr år) 
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Vedtak fra arbeidsmiljøutvalget blir lagt frem i møte. 
 
 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret fattet slikt vedtak i k.sak 41/13: 
 

1) Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Familie 
& Helse:  
a. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten.  
b. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon.  
c. Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som følge 
av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.  
d. Prioritere tunge saker.  
e. Øke beregnet inntekt fra Bufetat.  
f. Forventet mindreforbruk av Bufetat.  
 
2. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet 
Omsorg:  
a. Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing gjennom en 
vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  
b. Redusere med en nattevaktstilling.  
c. Vikarbudsjettet, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke er 
legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær.  
d. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig.  

 
Som direkte følge av vedtaket ble det nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har har 
bestått av rådmann Espen Jaavall, kommunalsjef Per Øivind Sundell, virksomhetsleder Janne 
Johansen, avdelingssykepleier Ragnhild Fagerås, avdelingssykepleier Merete Olsson, 
personalkonsulent Reidun Raen, økonomikonsulent Marianne Moberg Lislerud, 
hovedtillitsvalgt Fagforbundet Andre Grandahl, plasstillitsvalgt fagforbundet Kåre Karlstad, 
hovedtillitsvalgt NSF Hæge Nygård, hovedverneombud Freddy Hagen og verneombud Kjersti 
Braaten.  
 
Gruppa som har avholdt tre møter har hatt som mål å finne mulige og praktiske løsninger for 
å imøtekomme vedtaket om innsparinger. Vi har i mellom møtene sendt hverandre innspill til 
drøfting. Det ble tidlig avklart at representantene for de ansatte ikke er tilfreds med 
involveringen frem mot kommunestyrets behandling av tertialrapporten. Skal vi lykkes med 
endringer og omstillinger, er vi avhengig av medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte – 
jfr. bestemmelsene i Hovedavtalen del B §1.   
 
Etter nærmere drøfting mellom ordfører og rådmann om de innsparingstiltak som ble vedtatt i 
tertialrapporten, er disse foreløpig ”satt på vent” i påvente av det som arbeidsgruppen 
kommer frem til. De omforente tiltakene som arbeidsgruppe foreslår er: 
 

A.  D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 08.00 i stedet for 
07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 

1.59 årsverk – fastlønn: 560.000 
  Feriepenger:   83.000 
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  Sosiale utg:   125.000 
Helligdagstillegg:  4.000 
Totalt:    772.000 (pr år) 
  

B. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling, kr 247.200 årslønn + kr 61.800 
i sosiale utgifter. Totalt kr 309.000 (pr år) 

Totalt vil det si mulig mindreutgift pr år på kr 1.081.000 
 
Gruppen har også vurdert og kostnadsberegnet mulig mindreutgift ved å legge ned 
dagsenteret, ca kr 369.000/år samt redusere med en nattevaktstilling, ca kr 1.392.000/år. Her 
har gruppen kommet frem til at konsekvensene av å iverksette disse tiltakene blir for store og 
kan derfor ikke anbefales. Gruppen ønsker å komme tilbake til eventuelle ytterligere 
justeringer etter at Telemarksforskning sin rapport er lagt frem. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

Notat – oppsummering av arbeidsgruppens anbefalinger (Janne Johansen 28.8.13) 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  026  
Saksbehandler: Espen Jaavall 
Dato:  05.09.2013 
Saksmappe:  10/236 
 

 

 

Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/13 Formannskapet 12.09.2013 
55/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommune vedtar ”Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold.  Revidert 
utgave, Juni 2013.” 
 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 12.09.2013 
 
Behandling: 
Saken utsettes. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Saken utsettes. 
 
 
Sammendrag: 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold ble vedtatt i Regionrådet første gang i 
februar 2010. Behandlingen i kommunestyrene gav den opprinnelige eierskapsmeldingen ulik 
status. Man har derfor sett behov for å revidere meldingen med særlig hensyn til 
eierstyringsprinsippene.  
Høsten 2012 ble det avholdt et interkommunalt eierskapsmøte (11.09.12, Askim 
Brannstasjon) hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle skape en felles forståelse 
rundt sentrale punkter i meldingen: Styresammensetning, maktfordeling i representantskapet, 
eiermøter, prinsipper for økonomisk fordelingsnøkkel, samt prinsipper for valgkomitearbeid.  
Arbeidsgruppen har selv tilføyd ytterligere punkter til mandatet. Arbeidsgruppens forslag har 
blitt diskutert i to eierskapsmøter (22.04.13 og 14.05.13) med ordførere og rådmenn. 
Endringene ble innarbeidet i den opprinnelige meldingen, der kapitlet om 
eierstyringsprinsipper ble bygget om. 
Eierstyringsprinsippene i meldingen har blitt lagt frem for Indre Østfold Regionråd ved to 
anledninger (19.04.13 og 07.06.13). I det siste møtet ble hele meldingen grundig gjennomgått. 
Regionrådet gjorde følgende vedtak: 

1. Regionrådet vedtar «Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» med 

tilføyelser og endringer som beskrevet ovenfor.1 

2. Prosjekt eierskap oppdaterer vedleggene, legger inn et avsnitt om samkommune og 

utarbeider felles saksfremlegg for utsendelse av eierskapsmeldingen innen utgangen av 

august 2013. 

3. Regionrådet anbefaler kommunestyrene å prioritere behandlingen av «Eierskapsmelding for 

Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» 

                                                 
1 Alle endringene fra møtet ble protokollført og lagt inn i meldingen. 
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Eiermeldingen er nå ferdigstilt og er oversendt kommunene for behandling. 
 
 
Vurdering: 
I løpet av siste året har det pågått en bred prosess for å bearbeide eierstyringsprinsippene i den 
interkommunale eierskapsmeldingen. Foreliggende eierskapsmelding er således godt 
forankret i kommunenes politiske og administrative ledelse i Indre Østfold. 
Et sentralt formål med eierskapsmeldingen er å få en felles bunnplanke for eierutøvelsen i 
Indre Østfold. Meldingen tar for seg eierstyringsprinsipper, som vil få konsekvenser for 
utformingen av både eierstrategier og selskapsavtaler for enkeltselskapene. Den reviderte 
utgaven legger føringer på tradisjonelt vanskelig områder som berører konsensusprinsippet, 
spørsmål om innflytelse, modeller knyttet til økonomi, ordninger for dialog og 
sammensetning av styre. 
Eierskapsmeldingen orienterer seg spesielt mot eierstyringen av de interkommunale 
selskapene (IKS). Eierstyringen av denne selskapsformen er bygget på konsensusprinsippet. 
En problemstilling her knytter seg til at viktige endringer i selskapsavtalen må vedtas 
likelydende i hvert kommunestyre. Om så bare en av kommunene har et avvikende vedtak, vil 
endringen ikke aksepteres etter loven. Da vil opprinnelig avtale fremdeles være gjeldende.  
Meldingen vil løse dette ved å legge inn et flertallsprinsipp: Under kapitlet «Om 
selskapsavtaler» sier meldingen at ved behandling av ny selskapsavtale eller endringer i 
avtalen, vil «likelydende vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende.» Alternativene for 
kommunen/e som stemmer annerledes er å behandle avtalen på nytt og enten godta flertallets 
vedtak eller trekke seg fra samarbeidet. Denne ordningen underordner seg ikke 
representantskapets vedtak, men sikrer avklaringer med hensyn til representantskapets forslag 
til endringer av selskapsavtalen. Virkningen av bestemmelsen forutsetter for øvrig at den 
enkelte deltakerkommune selv følger opp sin tilslutning til denne ordningen. 
Kommuner over 10 000 innbyggere gis dobbeltstemme i flertallsordningen knyttet til 
endringer av selskapsavtalene. Den samme stemmevekting er gjenspeilet i representantskapet, 
og med det introduserer meldingen et annet prinsipp: Eierens innflytelse skal stå i et samsvar 
med de forpliktelser eieren har overfor selskapet. Kommunene med flest innbyggere har de 
største økonomiske forpliktelsene overfor selskapet, og skal derfor ha mest å si når 
beslutninger skal tas. Dette følges opp ved at de to største kommunene i regionen gis en 
tilleggsstemme hver. Med utgangspunkt i at den største kommunen er 20 ganger større enn 
den minste i regionen, kan denne vektingen av stemmene betraktes som et forsiktig grep. 
Interkommunal eierskapsmelding tar for seg ulike prinsipper for finansiering av selskapene. 
Tradisjonelt har utgiftene ofte vært fordelt mellom kommunene etter antall innbyggere. 
Meldingen får frem at det bør utvikles modeller som ikke bare baseres kommunestørrelse, 
men også tar hensyn til administrative grunnkostnader, ulike kriterier for tildelingen av 
rammetilskudd, samt uttak av tjenester. Formålet med dette er å få en mest mulig rettferdig 
fordeling av kostnadene.  
I dag er det store forskjeller i fordeling av styrehonorar. Meldingen forsøker nå å finne en 
felles politikk på dette, ved å introdusere ulike nivåer for styregodtgjørelse. Dette gir viktige 
føringer for representantskap og generalforsamlinger, samtidig som det åpnes for at unntak 
kan forekomme. Det er opp til det enkelte eierorgan å bestemme hvilket nivå selskapet skal 
legges på. Her vil det være naturlig å ta hensyn til selskapets størrelse og kompleksitet, 
samtidig som det er viktig å tenke på hva slags kompetanse som skal rekrutteres til det enkelte 
styre.  
Styremedlemmene skal få honorar for styremøter, og styreleder skal få et tilleggshonorar. I 
den vedlagte tabellen tar meldingen høyde for at økte satser kan gis i abeidsintense perioder. 



  Sak 55/13 
 

 Side 9 av 24   
 

Det som meldingen ikke sier noe om er evt. kompensasjoner for andre møter enn styremøter, 
som f.eks. eiermøter og strategisamlinger. 
Under kapitlet om styrets ansvar introduseres dialogmøter som en møteform mellom 
representantskapsleder og styreleder, og evt. daglig leder. Styrelederen oppfordres til å 
benytte seg av denne møteplassen for å kunne drøfte eier- og selskapsstrategier og planlegge 
møter. Under utviklingen av eierskapsmeldingen har tilbakemeldingene fra selskapenes 
ledelse vært svært positiv til dette tiltaket, som må regnes som et viktig grep for å vitalisere 
eierstyringen. 
Eierskapsmeldingen har nedfelt kjøreregler ift. valgkomiteens arbeid. Et grunnleggende 
prinsipp er at eierutøvelsen ikke ligger til styret, men til eierorganet. I etableringen av et 
selskap settes derfor ikke antall styremedlemmer i forhold til hvor mange eiere det er, men 
med hensyn til selskapets størrelse og kompleksitet. Sammensetningen av styret vurderes med 
tanke på eiers behov for å realisere sine mål og sikre selskapets interesser. 
Vedleggene inneholder oppdaterte lister over ulike selskaper og samarbeid som kommunene 
har i fellesskap. I tillegg er det diagrammer med oversikt over aksjeselskap og 
interkommunale selskaper hvor kommunene har eierandeler. Sammenlikner man disse ser 
man hvorfor meldingen orienterer seg spesielt mot IKSene: Av aksjeselskaper med en viss 
omsetning er det bare Deltagruppen AS hvor I Ø kommuner må stå sammen for å oppnå 
flertall. I de øvrige har henholdsvis Askim og Trøgstad flertall alene, eller så er I Ø 
kommunene uten flertall. 
I stedet for å legge ved skjemaer med nøkkelinformasjon om selskapene, er det valgt å legge 
link til en oppdatert webside for hvert selskap. Dette forlenger levetiden på dette dokumentet 
som informasjonskilde om våre felles eierinteresser i det interkommunale landskap. 
Eiermeldingen er et stort steg i retning av å samordne eierstyringen. Meldingen anbefaler 
ordninger på områder hvor det er viktig er å være omforente som eiere. Dette betyr mye for 
kommunenes innbyrdes eierutøvelse overfor selskapene, og selskapenes opplevelse av 
forutsigbarhet i eierstyringen og muligheter for å bli hørt. Gjennom en lengre prosess har vi 
lykkes med å utforme et dokument som sentrale politikere og administrative ledere har stilt 
seg bak. Det tilrådes at kommunestyret vedtar denne reviderte utgaven av Interkommunal 
eierskapsmelding for Indre Østfold. 
 
 
Konklusjon: 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold legges fram for politisk behandling.  
 
 
Vedlegg: 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  446 A  
Saksbehandler: Ragnar Olsen 
Dato:  02.09.2013 
Saksmappe:  13/43 
 

 

 

Marker kommunes system for kontroll og oppfølging av 
grunnskole og voksenopplæring.  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 
56/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem (internkontrollsystem) for grunnskolen vedtas. 
 
Vedtakene fra Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 ettersendes.  
 
Bakgrunn: 
Etter opplæringslovens § 13 – 10 første ledd har kommunene ansvaret for at kravene i 
opplæringsloven med tilhørende forskrifter blir oppfylt. 
Opplæringsloven § 13-10 første ledd: 
”…kommunen(..) har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal 
kunne oppfyllast.” 
Av bestemmelsens andre ledd er det presisert at skoleeier skal ha et forsvarlig system for å 
vurdere og følge opp at kravene blir oppfylt. 
Opplæringsloven § 13-10 andre ledd: 
”…kommunene skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og 
forskriftene til lova er oppfylte.(..) kommunen (..) skal ha eit forsvarleg system for å følje opp 
resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet 
gjennomfører med heimel i § 14 1 fjerde ledd.” 
 
I Ot.prp.55 ( 2003- 2004) heter det at 

- Systemet skal være ” eigna til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og 
forskrift.” 

- Systemet skal sikre ”at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig.” 
- ” Eit forsvarleg system føreset jamnleg resultatoppfølging og vurdering av om 

lovverket blir følgt.” 
- ”Skoleeigaren står fritt til å forme ut sine egne system, tilpassa lokale forhold.” 

 
For å sikre at systemet er kontinuerlig, konsist og robust i forhold til endringer i 
organisasjonen, er det en forutsetning at systemet kan dokumenteres skriftlig. 
 
Vurdering: 
Selv om Marker kommune bare har en skole, må kommunen som skoleeier ha et system slik 
beskrevet. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med KS utarbeidet en veileder for 
kommunene i dette arbeidet. Selv om veilederen kun er på 11 sider, er det en omfattende 
oppgave å bygge opp et slikt system, følge opp systemet og regelmessig vurdere organisering, 
tilrettelegging og gjennomføringen av undervisningen. 
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Selv om systemet skal tilpasses lokale forhold, er kravene i opplæringslovens bestemmelser 
slik at systemet må få et ganske stort omfang. Utfordringen med et hvilket som helst system, 
er å få det ”levende” i organisasjonen. 
 
Veilederen setter opp hvilke elementer som bør inngå i systemet for å kunne vurdere om 
kravene i regelverket blir oppfylt. Viser i den sammenheng til veilederen. 
 
Ut fra denne veilederen og ut fra flere forskjellige eksempler på intern kontroll systemer i 
forhold til opplæringsloven, har administrasjonen valgt å legge vekt på å få systemet for 
Marker kommune så kompakt (minimert) og gjennomførbart som mulig. Om vi har lykkes vet 
vi første når systemet har virket over en tid. 
 
Det har i den forbindelse vært nyttig å stille noen overordnede spørsmål, for å sjekke ut om 
systemet kan gi svarene. Spørsmålene er:- Er det tilstekkelig kunnskap hos skoleeier om hva 
som skjer i grunnskolen? – Er det rutiner for å vurdere den informasjon som fremskaffes? – 
Er det et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra vurderingene? – Sikrer systemet 
nødvendig kompetanseutvikling i skolen jevnfør § 10-8 i oppll.? Og er det en regelmessig  
organisering, tilrettelegging og gjennomføring av undervisningen, jevnfør § 2-1 i forskrift til 
opplæringsloven. 
 
I sluttrapport fra FOU – prosjektet fra KS ” Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuners 
og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte.”, er sluttkonklusjonen slik: 
 
”Forventningsbasert ansvarsstyring; politikere, administrasjon og den enkelte skole står 
samlet til ansvar for læringsresultatene i skolen. Hver enkelt aktør er opptatt av å bli bedre 
skoleutøver på sitt nivå og vil samhandle med de andre aktørene for å gjøre de andre bedre 
til å utøve sin rolle i den kommunale skoleforvalting” 
 
For å lykkes med å ha oversikt, innsikt, kontroll og oppfølging av grunnskolen, må systemet ” 
være levende ” i organisasjonen. Det er krav om det i lovverket. Av det følger at alle ledd i 
organisasjonen som har med skole å gjøre, har grundig kjennskap til vurderingssystemet. Det 
påhviler spesielt ledernivåene å bruke systemet aktivt. 
 
Konklusjon: 
 
Det fremlagte kvalitetsvurderingssystem vedtas. 
 
Vedlegg: 
Veileder: kravet til skoleeiers forsvarlige system. KS /UDIR. 
Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem for grunnskolen. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  217 A &40 
Saksbehandler: Ragnar Olsen 
Dato:  02.09.2013 
Saksmappe:  13/55 
 

 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Skole - bruk av vikarer"  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet “ Skole – bruk av vikarer” i Marker kommune tas til 
etterretning. 

2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas. 
3. Rådmannen vurderer om opplegget for balansert målstyring er hensiktsmessig 

utformet for skolens vedkommende. 
4. Rådmannen må prioritere å bringe sykefraværet ned på det fastsatte mål. 
5. Rådmannen vurderer om møtevirksomheten i skolen kan organiseres på en slik måte 

som berører undervisningen i mindre grad, f.eks. ved faste ukentlige møtetider, hvor 
det ikke foregår undervisning. 

 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok i sak PS 124/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014, at 
revisjonsprosjektet i 2013 var: “ Skole- bruk av vikarer”. I det vedtatte plandokument under 
punkt 4.1 Identifisering og prioritering av prosjekter, vedtok kommunens kontrollutvalg at det 
skal avholdes to prosjekter i kommende toårsperiode. 
 
“Skole-bruk av vikarer”. 2013 

Kjøp av varer og tjenester. 2014. 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er ment i hovedsak å kartlegge hvilke tiltak som er eller 
eventuelt ikke er satt i verk, samt mulige effekter av tiltakene. Jfr. Forskrift om kontrollutvalg 
i kommuner og fylkeskommuner og RKS 001. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten “Skole-bruk av vikarer”, ble behandlet i kontrollutvalget 6. 
juni 2013 med følgende vedtak: 
 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet “ Skole – bruk av vikarer” i Marker kommune tas til 
etterretning. 

2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas. 
3. Rådmannen vurderer om opplegget for balansert målstyring er hensiktsmessig 

utformet for skolens vedkommende. 
4. Rådmannen må prioritere å bringe sykefraværet ned på det fastsatte mål. 
5. Rådmannen vurderer om møtevirksomheten i skolen kan organiseres på en slik måte 

som berører undervisningen i mindre grad, f.eks. ved faste ukentlige møtetider, hvor 
det ikke foregår undervisning. 
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Kontrollutvalget viser til sitt vedtak og ber om at saken legges frem for kommunestyret i 
Marker.  
 
En forvaltningsrevisjonssak legges frem for kommunestyret direkte fra kontrollutvalget uten 
innstilling fra rådmannen. 
 
Rådmannen har fått en foreløpig rapport til uttalelse og rådmannens bemerkninger til 
forvaltningsrevisjonsrapporten er lagt til saken som vedlegg. 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsrapport “ Skole – bruk av vikarer” Marker kommune. 
Oversendelse av forvaltningsrevisjonsrapport “ Skole – bruk av vikarer”. Kontrollutvalget i 
Marker kommune. 
Rådmannens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapporten “ Skole – bruk av vikarer” 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  X31  
Saksbehandler: Jørgen Sæterdal 
Dato:  14.08.2013 
Saksmappe:  13/456 
 

 

 

Politianalysen - Høring Frist: 1. oktober 2013 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/13 Formannskapet 12.09.2013 
58/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune registrerer at NOU 2013:9 er en omfattende analyse og aksepterer de 
premisser den legger for en viktig etat, dens mulighet for rasjonell myndighetsutøvelse og 
forhold til det publikum og de verdier som den skal beskytte. 
 
Som en konsekvens av konklusjoner og ønskede forutsetninger i NOU 2013:9, er det en 
logisk slutning at den politienheten som i dag bestyres av Lensmannen i Marker og Rømskog 
må bli vesentlig styrket.  Den umiddelbare nærhet til RGR Ørje, som er landets 2. største 
landeverts grensepassering, tilsier i seg selv et nærvær av politiet.  
 
Både trafikk over grensen, grensekriminalitet og kriminalitet for øvrig i nærområdet har økt 
markant. Vi ser derfor ikke annen reell, faglig vurdering enn at Lensmannskontoret for 
Marker og Rømskog forblir i Ørje, får styrket bemanning og heldøgns betjening. 
 
En styrket politienhet plassert i Ørje sikrer rask responstid ikke bare til en viktig 
grenseovergang, men gir en reell politidekning i en geografisk relativt stor region.  
 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 12.09.2013 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune registrerer at NOU 2013:9 er en omfattende analyse og aksepterer de 
premisser den legger for en viktig etat, dens mulighet for rasjonell myndighetsutøvelse og 
forhold til det publikum og de verdier som den skal beskytte. 
 
Som en konsekvens av konklusjoner og ønskede forutsetninger i NOU 2013:9, er det en 
logisk slutning at den politienheten som i dag bestyres av Lensmannen i Marker og Rømskog 
må bli vesentlig styrket.  Den umiddelbare nærhet til RGR Ørje, som er landets 2. største 
landeverts grensepassering, tilsier i seg selv et nærvær av politiet.  
 
Både trafikk over grensen, grensekriminalitet og kriminalitet for øvrig i nærområdet har økt 
markant. Vi ser derfor ikke annen reell, faglig vurdering enn at Lensmannskontoret for 
Marker og Rømskog forblir i Ørje, får styrket bemanning og heldøgns betjening. 
 
En styrket politienhet plassert i Ørje sikrer rask responstid ikke bare til en viktig 
grenseovergang, men gir en reell politidekning i en geografisk relativt stor region.  



  Sak 58/13 
 

 Side 15 av 24   
 

 
 
Sammendrag: 
 
NOU 2013:9 - ”Politianalysen” er ikke bare en vurdering av Politiet slik det er nå, men 
angir også omfattende strukturelle endringer av etaten med forslag om 40 % reduksjon 
av antall tjenestesteder. Dette vil få virkning for Politiets tilstedeværelse i mange 
lokalsamfunn.  
 
Høringsuttalelsen fremkommer som en logisk konsekvens og dynamiske virkninger av 
utvalgets premisser, konklusjoner og anbefalinger. Det er altså satt fokus på hva den i 
praksis kan bety for oss. Kritikk av analysen synes derfor irrelevant og det er heller ikke 
tatt stilling til valg av modell, men det er satt fokus på fortsatt funksjon og virke for 
”Lensmannen i Marker og Rømskog” i Ørje.  
 
Det er grunn til å anta at utvalget har sett på politireformer bl.a. i Sverige. Der er det 
delte oppfatninger av reformens praktiske virkninger. 
 
Sammendrag av NOU 2013:9 (som det fremstår i utvalgsrapporten) 
Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende 
kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. For å utvikle et 
politi som kan møte fremtidens behov anbefaler utvalget at det gjennomføres to reformer i 
norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform. 

 Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsing av kjerneoppgavene og 
legge forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer 
og spesialister regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer 
i politiets oppgavesett og en ny struktur og organisering av politiet. 

 Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med 
evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte 
forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og 
prestasjoner. 

Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet 
utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. 
Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte 
denne utviklingen. 

Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På den 
ene siden har ikke politiet fått de rammevilkår som er nødvendige for å kunne styre, lede og 
utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side har 
heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et bedre og 
mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, styre og 
lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også forbedres. 

Politiet utfører en del av statens funksjoner som er av grunnleggende betydning både for den 
enkeltes sikkerhet og for utviklingen av et lovlydig og velfungerende samfunn. Politiet skal 
forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Forutsetningene 
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for å kunne ivareta dette meget viktige samfunnsoppdraget er endret. Selv om kriminaliteten 
går ned, blir den samtidig mer organisert og kompleks. Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi danner stadig oftere både en arena og et virkemiddel for 
kriminalitet. Befolkningen vokser, den blir mer heterogen og den konsentreres geografisk. 
Det forventes en ytterligere forsterkning i geografiske forskjeller når det gjelder omfang av 
kriminalitet, type av kriminalitet og andre saker politiet er forventet å håndtere i fremtiden. 
Samtidig har hele befolkningen krav på en polititjeneste med lik kvalitet. 

En effektiv løsing av kjerneoppgavene stiller høye krav til spesialisering, fagkompetanse, 
kontinuerlig læring og utvikling i hele organisasjonen. Disse kravene skjerpes like mye for 
det lokale politiet som for de spesialiserte enhetene og fagmiljøene. Utfordringen blir i 
fremtiden å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen 
bor og samtidig utvikle robuste spesialistmiljøer. I tillegg må man sikre at det lokale politiet 
og spesialistmiljøer virker effektivt sammen som én organisasjon. Et kompetent lokalt politi 
er en forutsetning for at spesialistmiljøene skal fungere godt. 

Utvalgets gjennomgang avdekker at dagens politi har et vanskelig utgangspunkt for å møte 
disse utfordringene. Det er store variasjoner i hvordan politiet er organisert, med hvilken 
kvalitet og effektivitet oppgavene løses og hvordan det enkelte politidistrikt prioriterer og 
innretter tjenesten. Politiet er i dag heller ikke dyktige nok til å lære, utvikle og forbedre egen 
virksomhet. Utvalget peker også på svak teknologiledelse og en organisasjon som ikke har en 
tidsmessig og hensiktsmessig teknologiunderstøttelse. Utvalget mener også at styringen og 
ledelsen av politiet ikke fungerer tilfredsstillende. 

Utvalget mener videre at tilleggsoppgavene til politiet binder opp for mye ressurser og trekker 
oppmerksomhet vekk fra kjerneoppgavene. Struktur og organisering legger ikke godt nok til 
rette for å utvikle verken spesialistmiljøer eller et effektivt og kompetent lokalt politi. 

Dagens organisering i 27 politidistrikter gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle 
spesialistfunksjoner og kapasiteter til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt 
nok. Det er kun i de få store politidistriktene grunnforutsetningene er på plass og robuste 
spesialistmiljøer og -funksjoner kan utvikles og bevares. Det er store forskjeller mellom 
politidistriktene i størrelse, volum, og kriminalitetsomfang. Det gir et dårlig grunnlag å bygge 
et felles kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og metoder på. Dagens organisering gjør det meget 
vanskelig å etablere en effektiv styring og utvikling av etaten. Politiet bør derfor organiseres i 
færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter. 

Utvalget viser også at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode nok 
publikumstjenester lokalt. Den lokale strukturen er i mange tilfeller et hinder for politiets 
mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste 
lokalt. Mange små tjenestesteder med få ansatte, knyttet opp i andre gjøremål enn 
kjerneoppgavene, gir verken effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv 
kriminalitetsbekjempelse. Det skaper derfor også i liten grad trygghet for befolkningen. 
Effektiv løsing av politiets kjerneoppgaver lokalt er først og fremst et spørsmål om hvilke 
arbeidsmetoder som benyttes, hvilken kompetanse tjenestepersonene besitter, hvilken 
systemunderstøttelse som er tilgjengelig og sist, men ikke minst, politi tilgjengelig der og når 
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kriminalitet skjer og publikum har behov for polititjenester. Den lokale strukturen må derfor 
styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenesteder. 

For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov anbefaler utvalget at det gjennomføres 
to reformer: en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformen har som formål å 
frigjøre ressurser mot løsing av kjerneoppgavene og legge forutsetninger for et kompetent og 
robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister regionalt og nasjonalt. 
Strukturreformen omfatter spissing av politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene og en ny 
struktur og organisering av politiet. Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et 
kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. 
Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer 
knyttet til kvalitet og prestasjoner. 

Selv om strukturreformen og kvalitetsreformen er fremstilt som to adskilte reformer, 
understreker utvalget at disse i stor grad både henger sammen, og også i noen grad danner 
forutsetninger for hverandre.  

  
Vurdering: 
NOU 2013:9 – Politianalysen, er et bredt anlagt utredningsarbeid som konkluderer med at 
Politiet ”ikke er optimalt drevet” og foreslår omfattende strukturelle og kvalitetsmessige 
endringer av etaten, som iverksatt vil få virkninger fra lensmannskontor og inn i justis- og 
beredskapsdepartementet.  
 
Sentrale elementer i utvalgets anbefalinger er færre, men til dels mye større enheter, fokus på 
kjerneoppgaver som bekjempelse og forebygging av kriminalitet og bedre tilgjengelighet for 
publikum. Dette mener utvalget er mulig ved dels å frigjøre ressurser, dels å tilføre ressurser. 
Uansett legges det opp til en reduksjon av antall tjenestesteder med 40 %, noe som i størst 
grad sannsynligvis rammer mindre enheter med redusert bruk og åpningstid. Selv om det 
legges opp til færre ”små” tjenestesteder, er det opplagt ikke hensikten at alle enheter skal 
være i full skala. 
 
I og med at bekjempelse og forebygging av kriminalitet er slått fast som vesentlige oppgaver 
og at utvalget vil legge forutsetninger på plass for at ”Politiet styrkes lokalt”, 
”Oppgaveløsning blir mer effektiv” og at ”Det blir mulig å utvikle bedre lokal fagekspertise”, 
vil dette sammen med det faktum at RGR Ørje er Norges 2. største landeverts 
grensepassering, tilsi at det som i dag er Marker og Rømskog lensmannskontor bør bemannes 
opp og være operativ 7/24. Det er ingen ting som tyder på at grensekriminalitet kommer til å 
avta. Vi må også være klar over at den del av samfunnet som sogner til en trafikkert grense 
med de geografiske karakteristika, bebyggelse og samlede verdier som befinner seg innenfor 
lensmannskontorets distrikt, er mer utsatt for kriminalitet enn et sted uten en grense å ”stikke 
over” eller avstand til politi som gir uhensiktsmessig lang responstid. Med fornyet og 
oppgradert tollsted på Ørje regner tolletaten nå med at det blir flere saker som krever politiets 
nærvær.  
 
Vi må regne med at også kriminelle får med seg åpningstidene for de forskjellige 
lensmannskontorene og vet omtrent hva som blir minimum utrykkingstid fra tjenestested med 
vakt. Vi må derfor anta at Marker blir mer utsatt for kriminalitet når lensmannskontoret er 
stengt enn andre steder det er naturlig å sammenlikne seg med. Noe annet enn heldøgns 
betjening og økt bemanning av Marker og Rømskog lensmannskontor kan vi vanskelig se for 
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oss som botemiddel. Alternativet blir det tilbakeskrittet som vi har sett som dynamisk 
virkning av flere reformer.   
 
Skal vi tro intensjonen i politianalysen, bør vi ut fra en faglig vurdering imidlertid forvente 
både øket bemanning og kontinuerlig betjening av lensmannskontoret. Frist for å avgi 
høringsuttalelse er 1. oktober 2013. 
 
Det er ingenting som tyder på at forslaget til uttalelse går på tvers av andre relevante etaters 
virke.  
 
For videre lesing: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/hoering-nou-20139-
politianalysen.html?id=731471 
 
 
Konklusjon: 
Etter en grundig gjennomgang av ”Politianalysen” anbefaler rådmannen at forslaget til 
innstilling vedtas. 
 
Vedlegg: 
NOU 2013:9 er på 323 sider og det blir derfor mer praktisk at de som ønsker å fordype seg i 
utvalgsrapporten går inn på denne URL-adressen (her finnes også høringsbrevet): 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/hoering-nou-20139-
politianalysen.html?id=731471 
Disse dokumentene ligger også i saksmappen. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Ragnar Olsen 
Dato:  10.09.2013 
Saksmappe:  13/485 
 

 

 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 
2014 - 2017  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 
59/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 – 2017 vedtas 
 
Vedtak fra Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 ettersendes. 
 
 
Bakgrunn: 
Det er over et års tid arbeidet med å få på plass en plan for utviklingen av kompetanse i 
barnehagene i Marker kommune. Alle fire barnehagene har gitt innspill til og deltatt aktivt i 
utarbeidelsen av planen. Kompetanseplanen tar opp i seg tema som er felles for våre 4 
barnehager. 
 
Vurdering: 
For at barnehagene skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat, kreves det utvikling av 
kompetanse til alle medarbeiderne i barnehagen. I St. meld. 41; Kvalitet i barnehagen, 
fremheves at tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er barnehagens viktigste 
innsatsfaktor. 
 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og 
utfordringer, og som skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling (St.Meld. 41, side 29) I NOU 
2010 :8 Med forskertrang og lærelyst, fremheves personalets kompetanse på side 139, punkt 
12,5 sitat: “For å kunne sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, er man 
avhengig av et kompetent personale. Personalet er den viktigste faktoren for å sikre kvalitet i 
barnehagen.” 
 
For at ny kunnskap skal bli implementert i barnehagen, er det ikke nok med enkeltstående 
kurs. Ledelsen må legge til rette for at kunnskapen blir bearbeidet og realisert i 
barnegruppene i barnehagen – altså praksisendring. 
 
Den enkelte medarbeider har selv en forpliktelse på å være i utvikling, tilegne seg ny 
kunnskap og dele den med de andre medarbeiderne. 
 
Den strategiske kompetanseplanen som legges frem til politisk behandling, har som klart mål 
å bidra til en mer systematisk kompetanseheving og en kompetanseheving uavhengig av 
barnehage. Barn og foreldre som benytter det tilbud barnehagen er, skal vite at 
barnehageansatte i de 4 barnehagene har en fells kompetanseplattform. 
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Kompetanseplanen inneholder en tiltaksplan for perioden 2014 til og med 2017. I den er det i 
alt plukket ut 8 felles satsningsområder. De er bestem ut fra barnehagenes behov og ut fra 
sentrale føringer.  
 
Videre inneholder planen en handlingsplan for 2014. Fra tiltaksplanen er det valgt ut 6 
satsningsområdene som er oppstartet eller vil starte opp i løpet av 2014. Det er på bakgrunn 
av handlingsplanen kostnadene for 2014 er beregnet. Kostnadene er fordelt mellom statlige 
midler, midler fra barnehagene og midler fra kommunen. Kommunens kostnad for 2014 er 
beregnet til kr. 22.000.- 
 
For oss er det langt viktigere å få på plass systematisk og planmessig heving av kompetanse i 
barnehagene, enn å legge opp til kostbar kompetanseheving som hverken kommunen eller 
barnehagene har mulighet til å innfri. 
 
Konklusjon: 
Den strategiske kompetanseplanen for barnehagene i Marker kommune 20014 – 2017 vedtas. 
 
Vedlegg: 
Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014-2017 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  044  
Saksbehandler: Espen Jaavall 
Dato:  02.09.2013 
Saksmappe:  13/493 
 

 

 

Delegeringsreglement Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/13 Formannskapet 12.09.2013 
60/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av politikere og rådmannen som får i 
oppdrag å revidere gjeldende deleringsreglement og legge dette fram for 
kommunestyret i deres første møte i 2014.  

2. Som politiske representanter velges … 
3. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa.  

 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 12.09.2013 
 
Behandling: 
Ordfører Stein Erik Lauvås fremmet følgende forslag i pkt. 2 
Som politiske representanter velges ordfører  og Sten Morten Henningsmoen (SP) 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

1 Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av politikere og rådmannen som får i 
oppdrag å revidere gjeldende deleringsreglement og legge dette fram for 
kommunestyret i deres første møte i 2014.  

2 Som politiske representanter velges ordfører og Sten Morten Henningsmoen (SP) 
3 Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa.  

 
 
Bakgrunn: 
Gjeldende delegeringsreglement er vedtatt av kommunestyret som sak 61/07 i deres møte 
30.10.07.  
 
Vurdering: 
Rådmannen mener at det er tid for en revidering av gjeldende delegeringsreglement.  
Det er også krav til at delegeringsreglementet skal revideres og vedtas på nytt i løpet av det 
første året i ny valgperiode.  
Ut fra opplysningene over innstiller rådmannen på at det opprettes ei arbeidsgruppe som 
reviderer gjeldende delegeringsreglement og legger det fram for endelig vedtak i 
kommunestyret.  
 
Vedlegg: 
Ingen 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  033 &16 
Saksbehandler: Espen Jaavall 
Dato:  12.09.2013 
Saksmappe:  09/640 
 

 

 

Fritak fra politiske verv i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Stein Erik Lauvås fritas fra alle politiske verv i Marker kommune for resten av inneværende 
valgperiode.  
 
 
Bakgrunn: 
Stein Erik Lauvås er valgt inn på Stortinget som repr for Østfold Arbeiderparti. På bakgrunn 
av dette søker han om fritak fra alle sine politiske verv i Marker kommune.  
 
Vurdering: 
Jfr Kommuneloven §15 2.ledd innstiller rådmannen på at søknaden innvilges.  
 
Vedlegg: 

- Søknad fra stein Erik Lauvås datert 12.09.13.  
Kommuneloven §15. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  033  
Saksbehandler: Espen Jaavall 
Dato:  12.09.2013 
Saksmappe:  13/536 
 

 

 

Valg av ny ordfører  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Til ordfører i Marker kommune for resten av inneværende valgperiode velges…  
 
 
Bakgrunn: 
Stein Erik Lauvås har søkt fritak fra alle sine politiske verv i Marker kommune for resten av 
inneværende valgperiode.  
Dersom hans søknad imøtekommes skal det velges ny ordfører.  
 
Vurdering: 
Saken legges fram uten personforslag.  
Rådmannen forutsetter at valgkomiteen legger fram sitt forslag i møtet.  
 
Vedlegg: 
Ingen 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  080  
Saksbehandler:  
Dato:  13.09.2013 
Saksmappe:  12/327 
 

 

 

Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/13 Kommunestyret 24.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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Veileder om 


Kravet til skoleeiers
«forsvarlige system» 
i henhold til opplæringsloven § �3-�0
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Forord


Opplæringsloven § 13-10 og privatskoleloven § 5-2 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system 
for å vurdere om og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. Skoleeier står fritt til 
selv å utforme dette systemet under forutsetning av det fyller kravet til forsvarlighet.  


For å bistå kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere i utarbeidelsen av et forsvarlig 
system som tilfredsstiller lovens krav, har Utdanningsdirektoratet og KS i fellesskap utarbeidet 
en veileder. 


Utdanningsdirektoratet og KS håper at veilederen vil være et nyttig hjelpemiddel og under-
streker at det er opptil den enkelte skoleeier å vurdere i hvilken grad den skal benyttes.


   
 Petter Skarheim Olav Ulleren
 Direktør i Utdanningsdirektoratet Administrerende direktør i KS
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Innledning


I henhold til opplæringsloven § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd skal 
skoleeier ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes.  
I tillegg til at systemet også skal sikre oppfølging av disse vurderingene, skal det dessuten sikre 
oppfølging av resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene som departementet gjennom-
fører med hjemmel i opplæringsloven § 14-1 fjerde ledd og privatskoleloven § 7-2 tredje ledd. 


Med skoleeier skal forstås kommunen, fylkeskommunen og styret for private skoler etter  
privatskoleloven og private grunnskoler etter opplæringsloven.


Tema for denne veilederen er begrenset til system for opplæringslova med forskrifter i henhold 
til opplæringsloven § 13-10 andre ledd og gjeldande lover og forskrifter i henhold til privat-
skoleloven § 5-2 tredje ledd. Med gjeldande lover(…) i sistnevnte bestemmelse skal forstås 
privatskoleloven og forskrifter til denne og evt. andre bestemmelser privatskolene må forholde 
seg til når det gjelder opplæringsvirksomheten.  


Henvisningen i begge bestemmelsene til nasjonale kvalitetsvurderinger innebærer at systemet 
også må legge til rette for nødvendig oppfølging dersom de nasjonale kvalitetsvurderingene 
indikerer manglende overholdelse av lover og forskrifter. Overordnet mål for det nasjonale 
systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen 
og økt læringsutbytte for den enkelte elev.


Sentrale føringer i bestemmelsenes forarbeider er at skoleeier i utgangspunktet står fritt til å 
utforme sitt eget system, men at et forsvarlig system skal være egnet til å avdekke mangler i 
forhold til regelverket og at det skal sikre adekvate oppfølgingstiltak. Systemet skal etableres i 
den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av lokale forhold, risikovurderinger og 
organisering. Veilederen er derfor ikke ment å gi detaljerte beskrivelser, men et overblikk over 
sentrale elementer som bør inngå i skoleeiers system for at det skal være forsvarlig. 
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Elementer i et forsvarlig system


Følgende elementer bør inngå i et forsvarlig system for vurdering av om kravene i regelverket 
blir oppfylt: 


• Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regel-
verkets gjennomføring. 


• Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling knyttet til 
opplæringsvirksomheten (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighets-
fordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort.  


• Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de 
er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. 


• Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger. 


• Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand og/
eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. 


• Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt 
rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger. 


• Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten. 


• Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for 
å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.


Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. 
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Nærmere om noen av elementene i et forsvarlig system


Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og styringsdokumenter på opplæringsområdet
Skoleeier må forholde seg til ulike dokumenter som er styrende for opplæringsvirksomheten. Et 
forsvarlig system bør enten inkludere eller suppleres med en oversikt over aktuelle dokumenter 
som skoleeier benytter i systemet. Listen over dokumenter må tilpasses hver enkelt skoleeiers 
behov. Nedenfor følger eksempler på styringsdokumenter det vil være hensiktsmessig å inklu-
dere i en slik oversikt:


• Opplæringsloven med forskrifter 
• Privatskoleloven med forskrifter og vedtak om godkjenning 
• Forvaltningsloven  
• Kommuneloven  
• Læreplanverket for Kunnskapsløftet (forskrift) 
• Lokale læreplaner 
• Organisasjonskart 
• Delegasjonsreglement 
• Økonomiplan/budsjett 
• Skoleeiers lokale planer (også jf avtaleverket) 
• Skolenes planer 
• Veiledere om regelverk som er utarbeidet av sentrale myndigheter


Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 
Denne delen av systemet bør inneholde et organisasjonskart for kommunen/fylkeskommunen/
privat skoleeiers organisasjon. I tillegg bør det finnes en beskrivelse av mål på opplærings-
området. Et sentralt element i et forsvarlig system er en beskrivelse av hvordan den myndigheten 
skoleeier er tillagt i opplæringslovverket er delegert og hvordan den er fordelt mellom de ulike 
nivåene i skoleeierens styringssystem. 


Det er viktig at det er klarhet med hensyn til hvem som har beslutningsmyndighet i forhold til 
hva. Ansvar og myndighet de ulike nivåene har til å ta stilling til om regelverket generelt sett 
blir etterlevd, må være klargjort. Videre må det klart fremkomme det ansvar de ulike nivåer har 
til å ta konkret stilling til om regelverket blir etterlevd i den enkelte situasjon. 


Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i 
systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket
Skoleeier må sørge for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse i forhold til det ansvar de 
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har og de oppgaver de skal utføre. Dette bør ses i sammenheng med bestemmelsen om kompe-
tanseutvikling i opplæringsloven § 10-8 og avtaleverket. Skoleeier bør kartlegge kompetanse-
behov og sørge for at alle medarbeidere får den opplæring og etterutdanning de trenger for å 
ivareta ansvar og oppgaver. 


Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger
Det er viktig at det er klarhet om hvilket ansvar de forskjellige ledd i den kommunale/fylkes-
kommunale/private organisasjonen har for rapporteringer og tilbakemeldinger når det avdekkes 
manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Det er et ledelsesansvar å ha fokus på 
dette. Rutiner for rapporteringer og tilbakemeldinger bør inngå i skoleeiers ordinære plan- og 
rapporteringsarbeid. 


Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten
Skoleeier bør gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge og analysere kritiske områder som 
kan ha konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket. Risikovurderingen danner grunnlaget 
for hvilke tiltak skoleeier velger å iverksette for å begrense risikoen. Eksempler på risikoområ-
der kan være ressurser, uriktige data rapportert i de nasjonale kvalitetsvurderingssystemene, 
personalets kunnskap om regelverket, personalets kompetanse, arbeidsmiljøet, endring av 
nasjonale regelverk, manglende informasjon osv. 


Skoleeierne bør også gjøre en vurdering i forhold til hvilke deler av regelverket hvor risikoen 
for svikt anses størst. Denne vurderingen bør innebære en kartlegging basert på blant annet 
erfaringer/rapportering fra ulike nivå hos skoleeier.  Risikoområder kan variere, også fra skole 
til skole innen samme kommune. 


Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre  
at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.
Et forsvarlig system ”lever” i organisasjonen. Det forutsetter en kontinuerlig prosess hos  
skoleeier. Det er viktig å forankre systemet i skoleeiers helhetlige ledelses- og styringssystem. 
Systemet bør ikke komme på siden av det vanlige plan- og utviklingsarbeidet, men inngå i 
skoleeiers ordinære styrings- og ledelsesdokumenter. 


Det forsvarlige systemet må følges opp for å sikre at det er effektivt over tid. Det må sikres 
informasjonsflyt slik at mangler og svakheter i systemet rapporteres til rette vedkommende. 


Skoleeiers organisasjonsstruktur gir rammeverket for å planlegge, gjennomføre og kontrollere 
aktivitetene på de ulike nivåene. Skoleeier må ta stilling til hvordan data og annen informasjon 
kan benyttes best mulig i organisasjonen for å oppnå utvikling og kvalitetsforbedring i opp-
læringen.  
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Systemkrav som virkemiddel for 
kvalitetsutvikling 


Ett av hovedformålene med kravene til forsvarlig system i opplæringsloven og privatskoleloven 
er å bidra til kvalitetsutvikling hos skoleeierne. Et forsvarlig system etter § 13-10 andre ledd er 
primært et kvalitetssikringssystem, men det vil også kunne være et hensiktsmessig verktøy for 
kvalitetsutvikling.


Når skoleeierne skal etablere et system som ivaretar kravene i opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd, bør de samtidig være bevisste på egennytten av et 
slikt system. Systemet bør utarbeides slik at det tilfører skoleeier en merverdi, ikke bare i for-
hold til etterlevelse av lover og forskrifter, men også for å forbedre kvaliteten i skolen og sikre 
kontroll i egen opplæringsvirksomhet. Systemet skal spesifikt ta opp i seg systemarbeid rundt 
kvalitetsforbedring av opplæringen knyttet til det nasjonale kvalitetssystemet. Det er viktig at 
dette knyttes opp mot kravet om skolebasert vurdering i forskrift til opplæringsloven § 2-1 og 
forskrift til privatskoleloven § 2-1. 


Erfaring fra gjennomførte tilsyn i utdanningssektoren viser at det allerede er utviklet og tatt i 
bruk ulike arbeidsverktøy på skolenivå. Både på kommune- og fylkesnivå og blant de private 
skolene er gjort en del arbeid generelt innenfor system- og kvalitetsutvikling. Hensiktsmessige 
verktøy og systemer som allerede er etablert og fungerer bør tas inn som elementer i et helhetlig 
system. Det presiseres derfor at det er viktig at det arbeidet som er gjort lokalt på dette området 
videreføres.
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Lovtekst og lovforarbeider 
• Opplæringslova
• Privatskolelova 


Forsvarlig system i henhold til opplæringsloven (systemkravet uthevet)


§ 13-10. Ansvarsomfang 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at 
krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon 
dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. 


Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 
blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 
skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjo-
nale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde 
ledd. 


Forsvarlig system i henhold til privatskoleloven (systemkravet uthevet)


§ 5-2. Styret sine oppgåver 
Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande 
lover og forskrifter. 


Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og 
forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg 
system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar 
som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 femte led 


I andre saker enn dei som følgjer av andre og tredje ledd, kan styret med 2/3 fleirtal delegere 
avgjerdsretten


Lovforarbeider
Skoleeiers ansvar for å sørge for at lover og forskrifter følges fremgår av opplæringsloven  
§ 13-10 første ledd og av friskoleloven § 5-2 første og annet ledd. 


Bestemmelsene i opplæringsloven § 13-10 annet ledd og friskoleloven § 5-2 tredje ledd  
(nå videreført i privatskolelova) trådte i kraft 1. september 2004. Bestemmelsene er omtalt  
i Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) om endringer i opplæringsloven og friskoleloven.  
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Vedlegg


Sjekklister
Som vedlegg til denne veilederen finnes 2 alternative forslag til sjekklister i forhold til opplæ-
ringsloven og privatskoleloven med forskrifter. Systemkravet i opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd omfatter hele opplæringsloven med forskrifter. Tilsvarende omfatter systemkravet i privat-
skoleloven § 5-2 tredje ledd alle aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser på opplæringsområdet. 
Sjekklistene er ment å være et verktøy for kontrollen med oppfyllelsen av regelverket.
 
Sjekklistene er systematisert på følgende måte:


Variant nr 1: Inndeling i forhold til tema og gruppering av bestemmelser i forhold til innholdet 
i lovparagrafene som kommer under det enkelte tema.


Variant nr 2: Inndeling i forhold til tema og gruppering av bestemmelser i forhold til tittel på 
paragrafene som kommer under det enkelte tema.


Den enkelte skoleeier må selv vurdere hva som er det mest nyttige utgangspunktet for å sikre at 
systemet omfatter alle sider av opplæringsloven/privatskoleloven med forskrifter på en praktisk 
og nyttig måte.


Bruk av sjekklistene
Forslagene til sjekklister som er vedlagt denne veilederen er av overordnet karakter. 


Skoleeier må selv eventuelt operasjonalisere de enkelte punktene i sjekklistene og gjøre en 
vurdering i forhold til behovet for detaljeringsgrad på de ulike områdene. Videre må det gjøres 
et arbeid i forhold til hvilke funksjoner og nivåer hos skoleeier som skal ha myndighet og 
oppfølgingsansvar på de ulike områdene. Det kan for eksempel legges inn ekstra kolonner i 
skoleeiers operasjonaliserte sjekklister hvor det fremgår hvem som har ansvar for oppfyllelse  
av de enkelte bestemmelsene, videre kan det være aktuelt å synliggjøre i sjekklistene hvilke 
områder som den enkelte skoleeier og/eller skole har definert med spesiell risiko for ikke å nå 
målsettingen.


Sjekklistene er ment å være uttømmende i forhold til opplæringsloven med forskrifter og privat-
skoleloven med forskrifter. Skoleeier må selv påse at sjekklistene oppdateres etter hvert som det 
skjer endringer i lovverket.


Sjekklistene er publisert på www.utdanningsdirektoratet.no







UTDANNINGSDIREKTORATET
Kolstadgata 1
Postboks 2924 Tøyen
0608 Oslo
Tlf: 23 30 12 00
Faks: 23 30 12 99
www.utdanningsdirektoratet.no


KS
Haakon VII’s gate 9
Postboks 1378, Vika
0114 Oslo
Tlf: 24 13 26 00
Faks: 22 83 22 22
www.ks.no








	


Kostnadsoverslag	på	innkommende	innspill	til	besparelser	
 


1. Nedleggelse av dagsenter Netto . kr. 369.000pr. år 


2. 1 D1 vakt i hjemmetjenesten 3 dager i uka, 2 vakter begynner kl. 08.00 i stedet for 


07.30 5 dager i uka, 4 dagspl. 4 dager i uka. Utgjør 1.59 årsverk. 


1.59 ÅRSVERK ; FASTLØNN     560.000KR 


    FERIEPENGER      83.000KR 


    ARB.G.AVG, PENSJ,    125.000KR 


SØN.TILL      4.000KR 


Totalt;       772.000kr i året   


3. Redusere med 1 nattevaktstilling .Total kostnad 1.392.000kr. alle dager i året. 


Har ikke lagt inn evt. Forsterkninger eller utrykning av brannvakt .   


 


4. Reduksjon av personalkonsulent med 60 % stilling. 247.200kr årslønn + 61.800kr i 


sosiale utgifter. Totalt kr. 309.000kr 


Hva	koster	det	å	øke	grunnbemanningen?	Binde	opp	
sykevikarbudsjett.	
 


5. 2 D1 vakter 7 dager i uka. 2.5 årsverk. Kostnader; fastlønn 774.000kr, feriepenger 


138.000kr, arb.g, pensj. 330.000kr, søn.till. 50.000kr.  Totalt kr. 1.292.000 


6. Eller 1 D1 og 1 A vakt 7 dager i uka. Fastlønn 774.000kr, kveld 100.000kr, 


pensj,arbg. 375.000kr, feriep. 153.000kr, søn.till. 50.000kr. Totalt kr 1.452.000kr 


 


Budsjett 2013 har vi ett vikarbudsjett på 4710 253/254 på kr. 1.901.000kr 


Sykelønnsrefusjon på kr 2.122.000kr. 


 


 







Gruppa ble enig om å foreslå tiltakene under punkt 2 og 4. Årlige innsparinger vil da være kr. 


1.081.000kr. 


Vi ønsker å komme tilbake til videre eller andre innsparingstiltak etter at 


Telemarksforskning har lagt frem sin rapport. 


 


Arbeidsgruppa har bestått av Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Per Øyvind Sundell, 


Virksomhetsleder Janne Johansen, Avdelingssykepleier Ragnhild Fagerås, 


Avdelingssykepleier Merete Olsson, Personalkonsulent Reidun Raen, Økonomikonsulent 


Marianne Moberg Lislerud, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Andre Grandahl, Plasstillitsvalgt 


fagforbundet Kåre Karlstad, Hovedtillitsvalgt NSF Hæge Nygård, Hovedverneombud Freddy 


Hagen og verneombud Kjersti Braaten.  


Gruppa har avholdt tre møter. Vi har i mellom møtene sendt hverandre innspill til drøfting. 


Selv om gruppa har vært stor har vi kunnet være ærlige og åpne overfor hverandre. Det 


har vært svært nyttig å ha med seg den nye Rådmannen og den nye Økonomikonsulenten.  


De har fått en god innsikt i hele organisasjonen. 


 


MBSS 28.08.13 


 


Janne Johansen 


Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 








          


1 


 
 


  


Strategisk 
kompetanseplan 
for barnehagene i 
Marker kommune 
2014 til 2017.                    
 
 
 
 
 


 
      


Ragnar Olsen 
Marker kommune 


August 2013 
      







          


2 


 


 


Kvalitetskontroll 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


 


 


 


  


Utarbeidet av Ragnar Olsen 


Dato August  2013 


Godkjent av  


Dato  


Revidert av  


Dato  


Revidert av  


Dato  


Revidert av  


Dato  


Revidert av  


Dato  







          


3 


 


Innhold 


Innledning ................................................................................................................... 4 
Kompetanseplanens forankring .................................................................................. 5 
Kompetanseplanens ambisjon. ................................................................................... 5 
Overordnede mål i kommuneplan for Marker kommune. ............................................ 5 
Mål for barnehagen. ................................................................................................... 6 
Lokale føringer. ........................................................................................................... 6 
Sentrale føringer. ........................................................................................................ 6 
Interkommunale føringer – ”Innertieren”. .................................................................... 7 
Kompetanse som begrep og ressurs. ......................................................................... 7 
Våre kompetansekrav og vår kompetansebeholdning. ............................................... 8 
Vårt kompetansebehov. .............................................................................................. 8 
Strategi for å anskaffe, utvikle, mobilisere og avvikle kompetanse ............................. 9 
Tiltaksplan 2014 – 2017............................................................................................ 10 
Tidsplan 2014 - 2017 ................................................................................................ 11 
Handlingsplan 2014 .................................................................................................. 11 
Læringsarenaer ........................................................................................................ 12 
Økonomiske rammebetingelser ................................................................................ 12 
Evaluering og oppfølging av den strategiske kompetanseplanen ............................. 13 
Evaluering og oppfølging av strategier og tiltak ........................................................ 13 
Vedlegg .................................................................................................................... 14 
System for oversikt over kompetansetiltak ............................................................... 14 
Tiltaksplan for Grimsby barnehage 2014 – 2017 ...................................................... 16 
Litteraturliste – referanser ......................................................................................... 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







          


4 


Innledning 
 
For at barnehagene skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat, kreves en stadig 
utvikling av kompetansen til alle medarbeiderne i barnehagen. I Stortingsmelding nr. 
41; Kvalitet i barnehagen, framheves at tilstrekkelig personale med relevant 
kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor.  Barnehagen skal være en 
lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og 
som skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling ( St.meld.41, side 29). I NOU 2010:8 
Med forskertrang og lærelyst, fremheves personalets kompetanse side 139, punkt 
12.5 sitat: ” For å kunne sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, 
er man avhengig av et kompetent personale. Personalet er den viktigste faktoren for 
å sikre kvalitet i barnehagen.” 
 
For at ny kunnskap skal bli implementert i barnehagen, er det ikke nok med 
enkeltstående kurs. Ledelsen i barnehagen må legge til rette for at kunnskapen blir 
bearbeidet og implementert. Den enkelte medarbeider har selv en forpliktelse til å 
være i utvikling, tilegne seg ny kunnskap og dele den med de andre medarbeiderne. 
 
En læringsarena – I barnehagen møter barna voksne som fremmer barns læring 
gjennom lek, gode opplevelser og nysgjerrighet. 
 
Tidlig innsats - Barnehagene har gode rutiner for tverrfaglig samarbeid for å kunne gi 
ekstra støtte, veiledning og oppfølging i tidlig førskolealder. 
 
Barnehage /  skole – I barnehagen skapes grunnlaget for danning, sosial 
kompetanse og faglig kompetanse i språk, regning og IKT for det videre 
utdanningsløp. 
 
Kompetent personale og kompetente ledere – Våre medarbeidere og ledere er 
profesjonelle og kompetente voksne som tar ansvar for barns læring og utvikling 
gjennom å reflektere over og evaluere sitt eget arbeid. 
 
Struktur – Planen gjelder for fire år og inkluderer alle medarbeidere i kommunale og 
private barnehager. Planen skal rulleres hvert år, slik at tiltak ligger klar for 
behandlingen av budsjett og økonomiplan i kommunene. Rulleringen gjør det også 
mulig å ta inn nye statlige føringer i planen. 
 
Vi har organisert kompetansetiltakene i to grupper. – Videreutdanning og kurs / 
etterutdanning. Tiltakene i den strategiske kompetanseplanen for barnehagen skal 
flettes inn og tilpasses kompetansetiltakene til Innertieren. 
 
Vi benytter KS sin mal for strategisk kompetanseplan. 
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Kompetanseplanens forankring  
 
Vi ønsker å lykkes med at kompetanseplanen blir et strategisk dokument for 
barnehagene våre. For å få det til må planen ha en god forankring i den enkelte 
barnehage og hos barnehageeieren, enten det er kommune eller privat eier. På den 
måten kan vi sikre at planen får legitimitet og nødvendige ressurser. 
 
Forankring av planen innebærer at ledelse støtter arbeidet med planen, at 
medarbeiderne får delta i utarbeidelsen av handlingsdelen av planen og at den blir 
politisk behandlet og vedtatt på lik linje med andre planer som politikerne får 
utarbeidet. Målet er at politikerne skal vite hva penger til kompetanseheving går til og 
at de ser at kompetanse hevingen i barnehagen er en planlagt prosess. 
 
For å få det til må vi benytte noe forskjellig fremgangsmåte. Arbeidet i 
personalgruppen er det aller viktigste for å få planen levende. Her må alle 
medarbeidere få anledning til å påvirke planen slik at alle får et eierforhold til planen. 
Fagorganisasjonene må trekkes med i dette arbeidet. De er en viktig partner for å få 
lagt et godt fundament for planen. De vil da bli en viktig støttespiller i det videre 
arbeidet. 
 
Forankring i kommunale ledelse forutsetter at det jevnlig rapporteres om arbeidet 
med den strategiske planen i ledermøtene, slik at ledergruppen har god informasjon 
om hvordan arbeidet går fremover og har mulighet til å komme med innspill på rette 
tidspunktene i prosessen. 
 


Kompetanseplanens ambisjon. 
 
Det er første gang vi utarbeider en strategisk kompetanseplan for barnehagen. Vi 
velger å gjøre det for å få en mer strukturert satsning på kompetanseoppbyggingen i 
barnehagen. Det er helt nødvendig å sikre at barnehagen til enhver tid har god 
kompetanse på en rekke områder.  Da gjelder det at vi benytter de midler vi rår over 
til kompetanse på best mulig måte og det får vi til ved å utarbeidet en 4 års plan for 
kompetanse i barnehagen.  Ambisjonen er med andre ord å gi ledere og 
medarbeidere i den enkelte barnehage et bedre grunnlag for å utføre det 
samfunnsmandat barnehagen er gitt gjennom lov og forskrift. 
 
 


Overordnede mål i kommuneplan 


for Marker kommune. 
Overordnede mål og visjoner 
Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn 
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som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av Østlandets 


beste bokommuner. Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige 


arealer til næringsvirksomhet skal sikres. 


Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Markersamfunnet skal være en 


befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperiode 
 


Mål for barnehagen. 
 
Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo 


i Marker fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som 


hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud innen to 


måneder til de som søker ellers i året. 


 


Videre i kommuneplanen står det om barnehagene: ” Barnehagens 


rammebetingelser må derfor være tilsvarende den samfunnsutviklingen det til en hver tid 


legges opp til.” 


 


I barnehageplanen for Marker kommune 2011 – 2014 Glad i alle barn, finner vi under kvalitet 


i barnehagen under punkt 7.3 kompetente voksne følgende sitat: ”Det vi trenger i barnehagen 


er voksne som er der for barnet, er lyttende, tydelige, ansvarsfulle, støttende, lekende og 


nysgjerrige. Marker kommune ønsker å ha kompetente voksne som er god rollemodeller, har 


et godt språk, er gode observatører og tilretteleggere som kan skape et spennende miljø for 


alle barn i barnehagen. ” Og videre: ” Foreldre er også blitt mer opptatt av kvalitet i 


barnehagen, og vi tenker at dersom vi har kompetente voksne, heves kvaliteten. 


Lokale føringer. 
Det politiske nivå i Marker kommune har vektlagt kompetanse og kvalitet i 
barnehagene. Derfor står den strategiske kompetanseplanen på god og sikker grunn. 
Vi er sikre på at utarbeidingen av planen støttes både administrativt og politisk. 
 


Sentrale føringer. 
De sentrale føringer for barnehagesektoren er under omfattende endring. Flere NOU 
– er har de siste årene bygget opp om de endringer som kommer, bl.a. ny 
barnehagelov. Vår strategiske kompetanseplan må ta opp i seg de sentrale føringer 
som kommer. Gjennom NOU 2012:1 Til barnas beste, er det lagt omfattende føringer 
som vil munne ut i Stortingsmeldinger i de kommende år. 
 
Fra NOU 2012:1 tar vi med følgende sitat frå kapittel 20 Kompetanseutvikling: ” 
Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs -, leke – og 
læringsmiljø som er til barnas beste. Rammeplanen peker også på at barnehagen 
skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetene som til enhver tid er i samsvar 
med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom, barnas behov og interesser. Det 
krever at barnehagen som pedagogisk institusjon må være i endring og utvikling og 
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at barnehagen må være en lærende organisasjon, rustet til å møte nye krav og 
utfordringer. Det omfattende samfunnsmandatet stiller krav om stadig oppdatering av 
kunnskap og utvikling av kompetanse på alle nivåer.” 
 
Kompetansesatsingen beskrives videre i tre faser. Første fase 2013-2014 Her skal 
grunnlaget for satsingen frem til 2020 skisseres og finansiering avklares. I andre 
fase: 2014 – 2018, her skal personalet i barnehagen tilbys kompetansetiltak etter den 
nye strategien og til sist tredje fase: 2018 – 2020, hvor et forpliktende etter – og 
videreutdanningssystem er etablert. 
 
Melding til Stortinget, Meld.St.24 ( 2012-2013) Framtidens barnehage, behandles 
personalets kompetanse i et eget kapittel. Kapittelet tar for seg 6 forhold vedrørende 
kompetanse som regjeringen vil styrke. 
 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal revideres og vil være klar 
til bruk 1. januar 2015. 


Interkommunale føringer – 


”Innertieren”. 
Kommunene i Indre Østfold har på barnehageområdet et godt utviklet samarbeide, 
bl.a. innenfor kompetanseheving for barnehage ansatte i de kommunale 
barnehagene og  i de private barnehagene.  På vegne av kommunene søker 
Innertieren på kompetansemidlene som tilbys den enkelte kommune hvert år fra 
Fylkesmannen. På den måten får vi utnyttet de nokså begrensede midlene i en felles 
pott, noe som gjør at vi får langt mer ut av pengene enn om hver kommune skulle stå 
for kompetanse - tiltakene i egen kommune.Denne kompetanseplanen omfatter også 
tiltakene som gjøres i regi av Innertieren. 


Kompetanse som begrep og 


ressurs. 
 
Vi har valgt å ta utgangspunkt i hvordan professor Linda Lai, ved Handelshøyskolen 
BI, har definert kompetanse som begrep og som ressurs. Hennes definisjoner gir god 
mening for oss. 
Hun setter kompetanse = potensial. Det innebærer to forhold. Å være kompetent: -
være i stand til å møte dagens og morgendagens krav, - ha kunnskaper, ferdigheter, 
evner og holdninger som passer til oppgaver og krav (situasjonsbetinget). 
 
 Det andre er å være inkompetent: - er å ha feil, dvs. uegnede, for lave eller for høye 
”kvalifikasjoner”, - være på feil plass og - overkvalifikasjon kan være like negativt som 
underkvalifikasjon. 
 
Lai velger å dele kildene til kompetanse inn i tre områder: - medfødte egenskaper, - 
utdanning, kurs og tiltak og  - erfaring fra arbeidsliv og alle andre arenaer. Hvor 
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utdanning, kurs og tiltak er formell kompetanse og erfaring uformell kompetanse. 
 
Hva består så kompetanse av? Hvilke byggesteiner eller komponenter kan vil dele 
kompetansebegrepet inn i? Linda Lai fremhever at det er fire likeverdige 
komponenter som hver for seg og sammen utgjør kompetansen. Kunnskaper, 
ferdigheter, evner og holdninger. Det er lett å forstå at disse 4 komponenten til 
sammen utgjør kompetanse på et fagområde. Kunnskaper er å vite at, ha innsikt og 
antakelser. Ferdigheter er å kunne gjøre det i praksis. Evner er personlige 
egenskaper og talent. Holdninger er meninger, tro, vilje og innstilling. 
 
Linda Lai påpeker videre at kunnskaper lett kan bli overfokusert og holdninger 
underfokusert i kompetansearbeid. I vårt arbeid med denne strategiske 
kompetanseplanen søker vi å legge til grunn for arbeidet: at kunnskaper er ikke nok, 
men må kombineres med evne og vilje til å gjøre en god jobb. Like avgjørende er 
holdninger man har: mestringstro, indre motivasjon, brukerorientering og 
samarbeidsvilje. Dette gjelder også ferdigheter som ofte først kommer til uttrykk 
gjennom reaksjoner og handlinger og de evner en har vises som tendenser, 
adferdsmønster og talenter. 
 


Våre kompetansekrav og vår 


kompetansebeholdning. 
I følge Lai ( Lai, 2004), består kompetanseanalyse av: - kompetansekrav til 
medarbeiderne i barnehagen - krav som gjør at barnehagen når sine mål og utfører 
sitt mandat på best mulig måte. 
 
Har barnehagen den kompetansen den trenger? Og blir viktig  kompetanse brukt på 
en god måte? Hvilken kompetanse forvalter vi som ledere gjennom våre 
medarbeidere? 
 


Vårt kompetansebehov. 
 
Hvilken kompetanse mangler vi eller blir ikke brukt? Vi må finne ut hvilken 
kompetanse som kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere.  Videre må vi 
kartlegge hvilken kompetanse som kan utvikles hos våre medarbeidere og til sist 
hvilken kompetanse vi bør anskaffe oss gjennom rekruttering og samarbeid med 
andre. 
 
Barnehagene i Marker har gjennomført kompetansekartlegging i egen barnehage og 
ut fra det gitt innspill til planen på tema – fagområder barnehagen ser at de behøver 
et kompetanseløft på. Ved anskaffelse av kompetanse, altså tilsetting av nye 
medarbeidere, vil det være viktig for barnehage å være bevisst på hvilken 
kompetanse nytilsatte bør ha.  Men hovedkilden til å utvikle kompetansen i 
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barnehagen må være å gi de ansatte muligheten til å utvikle sin kompetanse som 
enkelt ansatte og som system. 
 
Før hver handlingsplan, vil barnehagene evalueres forrige års handlingsplan og 
komme med innspill til ny plan. 


Strategi for å anskaffe, utvikle, 


mobilisere og avvikle kompetanse 
 
I Indre Østfold har de samarbeidende kommuner valgt å søke Fylkesmannen om å 
disponere de statlig kompetansemidlene felles gjennom Innertieren. Innertieren er 
den styringen kommunene i IØ i fellesskap har over de statlige kompetansemidlene.. 
Ut over det bør den enkelte barnehage og kommune ha en kompetanseplan som 
skal settes i sammenheng med Innertieren’s satsninger. 
 
For barnehagene i Marker vil det i første rekke være : 


- å mobilisere kompetanse 


- å utvikle kompetanse 


- å anskaffe kompetanse = ansettelser 
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Tiltaksplan 2014 – 2017 
 


Satsnings- 
område 


Når Tema/tiltak/beskrivelse Videreutdanning Etterutdanning. 


HMS – rutiner 
 


2014-
2017 


Gjennomgang av 
barnehagen med 
hensyn på fysisk og 
psykosos. arb.miljø for 
mearbeidere og for 
barn. 
Ny godkjenning av 
barnehagene 2014 


 Leder 
Verneombud 
Plasstillitsvalgt 
Personalmøte 


Språk i barnehagen 2014-
2017 


Veileder: Språk i 
barnehagen. 
Flerspråklige barn. 
Kartlegging 
Oppfølging 
Utarbeide plan for 
språk. 
 
 


 Alle medarb. 
Pedagoger 
hele veilederen 


Realfag i barnehagen 2015 WEDO 
Jr.LEGEO LEAGUE/ett 
sett WEDO med pc og 
programvare/ til 
opplærling av to 
ansatte. 


 Styrere 
Pedagoger 


Ledelse i 
barnehagen 


2016 Forholdet leder 
medarbeider. 


 Styrere 
Pedagogiske 
ledere 


IKT i barnehagen 2014-
2017 


Hva sier 
styringsdokumentene 
om IKT? Hvor står vi? 
Hva gjør vi fremover? 
Temahefte 


 Pedagogiske 
ledere 
 


Tidlig innsats 
prosjekt 


2013-
2015 


Egen 
prosjektbeskrivelse 


 Alle 
medarbeiderne 
i barnehagene 


Spesialpedagogikk 2014-
2017 


Veiledning av 
kommunal 
spesialpedagog. 


 Styrere 
Pedagoger 


Barns trivsel – 
voksnes ansvar 


2014-
2015 


Innertieren Pedagoger Alle 
medarbeidere 


 







          


11 


 


Tidsplan 2014 - 2017 
 


Satsningsomårder H13 V 
14 


H 14 V 15 H 15 V 16 H 16 V17 H 17 


HMS          


Språk          


IKT          


Realfag          


Ped. dokumentasjon          


Ledelse          


Tidlig innsats          


Spesialped.          


Barns trivsel          


 
 


 


Handlingsplan 2014  
 
 
 
Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


Alle 
 
 


Barns trivsel -  voksnes 
ansvar 


Høst 
2014 


Innertieren 
Kommune 
Deltagnde 
barnmehager 


Høst 2015 


Alle IKT i barnehagen – 
oppstart. 


- Hvor står vi i dag i 
barnehagene? 


- Hva sier 
styringsdokumentene
? 


- Hva gjør vi fremover? 


Handlingsplan for IKT i 
barnehagene i Marker.  


Høst 
2014 


Kommune 
ved 
barnefaglig 
rådgiver 
Styrerne i 
barnehagene 


Årlig: vår 16 og 
vår 17. 
Sluttevaluering: 
høst17. 
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Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Alle Pedagogisk 
dokumentasjon. 


- Hva er pedagogisk 
dokumentasjon? 


- Hva velger vi å gjøre? 
- Felles system for 


barnehagene. 


Høst 
2014 


Kommune 
ved 
barnehagefag
lig rådgiver 
Barnehagene 
ved styrerne. 


Høst 16 


 Alle Veiledning av 
spesialpedagog 
Rutiner 
spesialpedagogisk hjelp 


Høst 
2013 


Kommune 
ved spesial -
pedagog 


 


Alle Prosjekt: tidlig innsats 
Innhold: prosjektplan 


Vår 
2013 


Prosjektleder Årlig 


Alle HMS – rutiner 
Felles rutiner 


Høst 
2014 


Styrerne i 
barnehagene 


 


 
 


Læringsarenaer 
I hovedsak skal kompetansehevingen skje i barnehagen. Det er det langt større 
sannsynlighet for at barnehagen oppnår endring  hos alle ansatte og dermed at vi får 
de endringer i praksisfeltet som kompetansehevingen hadde som mål. Noe 
videreutdanning må beregnes tatt via høgskolesystemet. Men også da er det viktig å 
implementere det blant  barnehagens ansatte, for lettere å delt kunnskapen og 
dermed få endringene. 


Økonomiske rammebetingelser 
 
Grunnlaget for å få gjennomført de tiltak kompetanseplanen legger opp til, er selvsagt 
at eierne - kommune og de private eierne – legger inn midler til kompetanseheving 
for hvert år. 
 
I denne strategiske planen skal det derfor utarbeides årlige kompetanseplaner – 
handlingsplaner- som skal kostnadsberegnes. Ut fra eierne så støtter opp planene 
med av midler, kan vi prioritere hva som kan gjennomføres kommende år. 
De årlige handlingsplanene skal tydelig prioritere tiltakene, slik at eierne vet hvilke 
tiltak som blir iverksatt. 
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I hovedsak vil det bety å omprioritere de midler barnehagene i dag har til kompetanse 
i forhold til prioriteringene i planen, men at det også legges opp til noe økt bevilgning 
hvert år til prioritert tiltak. 
 
Kostnader handlingsplan for 2014. 
 


Prioritet Tiltak Kostnad 


 Barns trivsel – voksnes ansvar 28.000.- * 


 Språk i barnehagen 15.000.- 


 Pedagogisk dokumentasjon 5.000.- 


 HMS – rutiner ansatte  5.000.- 


 HMS – rutiner barn  5.000.- 


 IKT i barnehagen -  oppstart / realfag 10.000.-*** 


 Tidlig innsats 250.000.-** 


 Spesialpedagogikk 0 


 Spesialpedagogikk / veiledning  
*Innertieren 5 legger inn flere midler, beløpet er for 14. 


**Prosejktmidler, interkommunale – ikke medregnet 


***Demo. Av LEGO WEDO Fortsetter påfølgende år . Total kostnad ca 70.000,.- 


Sum kostnad kompetansetiltak barnehagene 2014: kr.   ¨68000.-    
 
Fordeling: 


- Innertieren 5    kr. 28.000.- 


- Marker kommune   kr. 22.000.- 


- De fire barnehagene   kr. 18.000.- 


- Andre tilskudd   kr. 0  


Evaluering og oppfølging av den 


strategiske kompetanseplanen 
 
Den strategiske planen gjennomgås hvert år før handlingsplanen bestemmes. Det for 
å ta opp i seg føringer fra departement og Fylkesmann. Ved større endringer i løpet 
av året, tas den strategiske planen opp for eventuell endring. 
 


Evaluering og oppfølging av 


strategier og tiltak 
 
Før ny handlingsplan utarbeides gjennomgås eksisterende handlingsplan for å se om 
noen av tiltakene ikke er gjennomført og om de i så fall skal med i ny handlingsplan. 
I god tid før budsjettbehandlingen utarbeides ny handlingsplan for kommende år. 
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Vedlegg 
Oversikt over kartlegging og kompetansebehov i den enkelte barnehage. 


System for oversikt over 


kompetansetiltak 
Barnehagens navn:   Annen Etasje barnehage 


Barnehageåret 2014/2017 


 
Satsnings- 
område 


Dato/ 
varighet 


Tema/tiltak Deltakere Kort info. Annet 


 
”de minste 
barna” 


  Behov 


/tilrettelegging/ 


Innhold /evaluering       


Kurs/planleggingsda


g  


 
Hele 
personalgruppa 


 
 


 
Østlandsk 
lærerstevne 


 
 
Minoritets-
språklige 
barn i 
barnehage 


  
Oppfølging av 
barn og familie/ 
forventninger/ 
samarbeid 


 
Styrer/ped leder 


Hadde vært 
ønsket med 
en 
kommunal 
satsning 
her….. 


 


 
Språk-
utvikling 


  
Språklig 
bevissthet  og 
stimulering 
KURS/ 
personalmøter 


 
Hele 
personalgruppa 


  
Inspirasjon : 
Veileder 


”glede og 
læring 
gjennom 
sansing og 
lek” 


  Inngår 
i bhgs 
3års 
plan fra 
2013 


Lekens 
betydning . 
kreativ tenkning. 
personalmøter 


   


 
”fag-
områdene” 


 
Høst 
2013 


 
Integrering og 
progresjon . 
Internt 
Planleggingsdag 
 


 
Hele 
personalgruppa 


  


Premature 
barn 


Høst 
2013 


  Prematurt barn i 


barnehage 


”krever”  innsikt 


og felles 


forståelse  


 
 
forståelse 
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ØNSKER OM KOMPETANSE I TUSSILAGO BARNEHAGE 
 
 
 
 


 IKT i bhg 


 Tiltak – språkvansker 


 Observasjon 


 Småbarnsped. 


 Språk, språkstimulering 


 Barns medvirkning 


 Voksenrollen 


 Lek 


 Kommunikasjon 


 Spes.ped. 


 Barn i brudd 


 Veiledning 


 Pedagogisk dokumentasjon 


 Språktilrettelegging 


 Ledelse 
 
 
 
 
 
 
17.04.13 


Grete Klund Ørken 
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Tiltaksplan for Grimsby barnehage 


2014 – 2017 
 


Satsningsområ
de 


Når  Tema/tiltak/beskrivel
se 


Videreutdannin
g  


Etterutdannin
g 


Språk Kont
. 


Bruke snakkepakka,  
språkposer, 
lesegrupper, rim 
regler, tulle med 
språket, er bevisst på 
måltider, og av- og 
påkledning. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 


 Høsten 2013 
 For 
Pedagogiske 
ledere 


Sos. Komp. Kont
. 


Fokus på venner i 
august og september, 
bruker steg for steg, 
samlinger om tema, 
leser bøker, deler i 
grupper, legger til rette 
for læring gjennom lek. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 


  


Barns 
medvirkning 


Kont
. 


Lytte til barn, gripe tak 
i/se barns interesse, 
ikke låse planer. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig. Tema på 
fagmøter og 
personalmøter. 


  


Lek Kont
. 


Legge til rette for god 
lek, dele i mindre 
grupper, veilede, være 
i nærheten, gi næring 
til lek. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 


  


Innertier’n Kont
. 


Vi ønsker å være med 
på det som er av tilbud 
fra Innretier’n 


Når det er mulig Når det er 
mulig 
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-Som arbeidsredskap i barnehagen og for rapportering til tilsynsmyndighet. 


 
Barnehagens navn………………………………………………………………… 


Barnehageåret 20…../20….. 


 
 


Satsnings- 
område 


Dato/ 
varighet 


Tema/tiltak Deltakere Kort info. Annet 
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 Egenvurdering av barnehagen ( idé fra 
Kristiansands ”Skup08") 
Hensikten med skjemaet er å kartlegge kompetansebehov og ressurser i barnehagen. Det er 


kun til internt bruk for barnehagen. Barnehagene skal hvert år rapportere til barnehage -


myndigheten hva som er gjort av arbeid med kompetanseheving i barnehagen. Dette vil legge 


grunnlaget for videre arbeid og mulighet for kompetanseutveksling mellom barnehagene. 


 
 1 


I 
svært 
liten 
grad 


2 3 4 5 
I 
svært 
stor 
grad 


Vet 
ikke 


Utvikling av en lærende organisasjon       


Barnehagen samarbeider med andre 
barnehager 


      


Personalet har en individuell opplæringsplan       


Barnehagens egen kompetanseplan er førende i 
forhold til de kompetansetiltak man tilbyr 


      


Personalet er delaktig i formulering av felles mål 
og planlegging. 


      


Pedagogisk ledelse       


Barnehagen har en tydelig fordeling av ansvar 
og arbeidsoppgaver. 


      


Barnehagen jobber systematisk med vurdering 
og refleksjon over egen praksis 


      


Alle pedagogiske ledere har tilgang til og bruker 
PC i arbeidet 


      


Foreldrene blir involvert i barnehagens arbeid 
med vurdering og planlegging 


      


Barnehagen som kulturskaper og kulturformidler       


Barna får rike erfaringer med kunst, kultur og 
estetikk  


      


Barna får mulighet til å utvikle sin evne til å 
bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi 
varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet 


      


Barnehagens arbeid med kultur har lokal 
forankring  


      


Barnehagen markerer religiøse, livssynsmessige 
og kulturelle tradisjoner som er representert i 
barnehagen 
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Barns medvirkning       
Alle barna har mulighet til innflytelse på 
barnehagens planer. 


      


I samtale med barn viser personalet interesse 
ved å undre, utforske og stille åpne spørsmål 


      


 1 
I 
svært 
liten 
grad 


2 3 4 5 
I 
svært 
stor 
grad 


Vet 
ikke 


Personalet tar ansvar for at barna får erfaringer 
med alle de 7 fagområdene, tilpasset alder og 
modenhet 


      


Alle barn uansett kjønn, alder og bakgrunn, har 
like muligheter til å bli sett og hørt og 
oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter 
i barnehage 


      


Overgang barnehage - skole       
Barnehagen fyller ut overgangsskjema i 
samarbeid med barnas foreldre 


      


Barnehagen følger opp punktene fra 
overgangsrutinene som skolen ønsker at barna 
skal trene på 


      


Personalet med ansvar for de største barna, har 
kjennskap til skolens læreplaner for 1. – 4. 
klasse 


      


Barnehagen har samarbeid med skole knyttet til 
faglig forståelse, f. eks. prosjekter eller felles 
kurs 


      


Språkmiljø og språkstimulering       
Personalet har gode kunnskaper om 
språkutvikling 


      


Personalet bruker IKT som verktøy i det 
pedagogiske arbeidet med henblikk på 
språkstimulering 


      


Personalet har en bevisst holdning til utvelgelse 
og formidling av barnelitteratur 


      


Personalet er gode språkmodeller og 
samtalepartnere for barna. 
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INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING. REVIDERT UTGAVE 


Kommunene i Indre Østfold (heretter IØ) har de siste årene økt omfanget av samarbeidet om ulike 
deler av tjenesteproduksjonen. Tjenestene er organisert i forskjellige organisasjonsformer og har 
ulik grad av oppmerksomhet og styring fra eierne. Eierskapsmeldingen er utarbeidet med tanke på 
å øke det politiske engasjement, legge felles føringer og sikre et handlingsrom for eierskapet for de 
interkommunale selskapene og samarbeidene.  


Den første interkommunale eierskapsmeldingen ble lansert av Regionrådet i IØ i 2010. Behovet for 
en eierskapsmelding ble aktualisert på flere måter:  


 Fristilling som selskapsutskillelse kan utgjøre et tveegget sverd og mange av dagens 
selskaper kjenner på utfordringene knyttet til lav eller manglende oppmerksomhet fra sine 
eiere. Dette er også en problemstilling for politikere og administrasjon i kommunene ved at 
en rekke tjenester ikke blir vurdert helhetlig i forhold til den kommunale tjenesteytingen 
forøvrig. Dette aspektet gjelder i første rekke de interkommunale selskapene. 


 I motsetning til private eiere, er det svært sjeldent at finansiell avkastning står som 
hovedmotiv for utskilling av virksomhet i kommunal sektor. Hovedoppdraget til 
kommunene handler om å sikre regional utvikling, gode tjenester og en mer effektiv 
ressursforvaltning. Også ønsket og behovet for fristillingen av virksomhet som ikke krever 
så tett politisk kontroll eller skal operere i et marked, er argumenter som vi vet er 
fremtredende når beslutningene omkring selskapsutskillelse tas. 


 Videre er det også slik at rammebetingelsene som faktisk var til stede ved etableringen kan 
forandre seg uten at eierne vurderer, definerer og styrer i henhold til den faktiske 
samfunnsutviklingen.  


 Til slutt- eierstyring og eierskap er krevende i seg selv. I tillegg til å være ”hands on” på den 
faktiske virksomhet, fordrer også aktivt eierskap en viss kunnskap om selskapsjuss.  


 


Kommunestyrenes behandling av den første eierskapsmeldingen gav meldingen ulik status. Man så 
derfor behovet for å bearbeide og utfylle eierstyringsprinsippene.  


Høsten 2012 ble det innledet et arbeid med revisjon av meldingen. Et felles eierskapsmøte for de 9 
kommunene i IØ, bestående av ordførere og rådmenn, nedsatte en politisk og administrativ 
arbeidsgruppe som skulle skape en felles forståelse rundt sentrale punkter i meldingen: 
Styresammensetning, maktfordeling i representantskapet, eiermøter, prinsipper for økonomisk 
fordelingsnøkkel, samt prinsipper for valgkomitearbeid.  


Arbeidsgruppen tilføyde ytterligere punkter til mandatet. Leveringen har blitt presentert for 
regionrådet og har blitt drøftet i eierskapsmøter. Endringene har nå blitt innarbeidet i den 
opprinnelige meldingen, der kapitlet om eierstyringsprinsipper er bygget om. 
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Eierskapsmeldingen viser at kommunene i IØ deltar i aksjeselskap (AS), interkommunale selskap 
(IKS), samarbeid med felles styre, vertskommuneløsninger, stiftelser og foreninger. Oversikten i 
meldingen presenterer selskaper og samarbeid i IØ hvor minst to kommuner i regionen deltar. I 
antall er det flest aksjeselskap i regionen, men det er de interkommunale selskapene som har høyest 
samtidig deltakelse fra kommunene i IØ. Dette er forklaringen på at denne selskapsformen har fått 
stor plass i eierskapsmeldingen ved at eierstyringsprinsippene er særlig bygget opp rundt dem.  


Eierskapsmeldingen er inndelt i tre kapitler.  


 Indre Østfold kommunenes overordnede verdier, som føringer for selskapene.  


 Eierstyringsprinsipper – Rutiner og praksis som er allmenngyldige for utøvelsen av 
eierskapet overfor selskaper og samarbeid. De retter seg mot kommunestyrene, 
eierrepresentantene og styrene.  


 Jussens ABC – en gjennomgang av aksjeloven, lov om interkommunale selskaper, felles 
interkommunalt styre (etter kommunelovens § 27), vertskommunesamarbeid og 
samkommunen (etter henholdsvis kommunelovens § 28-1a-k og § 28-2a-v) og stiftelser.  


Vedleggene inneholder en oversikt over de ulike selskapene og samarbeidene i regionen. 


 


Østfold, juni 2013 


 


Regionrådet Indre Østfold  
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INDRE ØSTFOLDS EIERSKAPSVERDIER  


De kommunale selskapene forvalter offentlig midler og skal drives etter prinsippene langsiktighet, 
samfunnsansvar og åpenhet. 


LANGSIKTIGHET 


Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvaltningen. De økonomiske 
og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere, skal ha langsiktighet som 
bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse skal prioriteres fremfor kortsiktig 
avkastning og ressursforvaltning.   


SAMFUNNSANSVAR 


Samfunnsansvar skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering av 
miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør også være bevisst på 
bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt.  


ÅPENHET 


Åpenhet som en verdi knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media, 
ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av den nye offentlighetsloven.  


For kommunen som eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold som 
gjelder selskapene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt. Selskapet skal 
legge vekt på likebehandling av eierne ved at alle får samme informasjon. 
 


For selskaper omfattet av den nye offentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn skal 
tilrettelegges. Selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som opererer i et 
marked, er ikke omfattet av offentlighetsloven.  Så langt som mulig skal selskapene og forvaltningen 
av disse, praktisere åpenhet med mindre det gjelder konkurransemessige eller personalmessige 
spørsmål. 
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INDRE ØSTFOLDS EIERSTYRINGSPRINSIPPER 


IØ-kommunene legger til grunn eierstyringsprinsipper som er allmenngyldige for alle selskapene. 
Prinsippene retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og styrene.  Prinsippene skal 
forelegges nye styremedlemmer og eierrepresentanter før de blir forespurt om verv.  


I. KUNNSKAP OM SELSKAPSSTYRING 


OBLIGATORISK OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE I SELSKAPSJUSS OG SELSKAPSOMRÅDENE 


Det skal gjennomføres felles folkeopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første del av 
valgperioden. I tillegg skal hver enkelteier sette temaet på dagsorden på en folkevalgtdag i løpet av 
valgperioden. 


ROLLEAVKLARING MELLOM KOMMUNESTYRE, EIERORGAN OG STYRE1 


Eierorgan  All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap eller 
generalforsamling). De valgte representanter skal ivareta 
kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i selskapenes 
eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede 
interesser blir ivaretatt i selskapet og skal formulere klare mål for 
selskapet. 


Kommunestyret I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan 
kommunestyret som kollegium og/eller formannskap instruere 
representantene i eierorganet.  Dette kan skje ved at representanten 
melder inn en sak til ordfører i forkant av 
formannskapsmøte/kommunestyremøte.  


Kommunestyremedlemmer  Den enkelte folkevalgte eller partigruppe har ingen direkte 
instruksjonslinje til selskapet eller representanter i eierorganet. Saker 
som ønskes tatt opp skal meldes som sak i kommunestyret på 
ordinær måte.  


Styret  Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta 
selskapets interesse. Styret representerer ikke enkelteierne, men 
selskapet. 


                                                             


1 Se kapittel om Jussens ABC for videre utdypning av roller, handlingsrom og ansvar som ligger i de ulike 
selskapsformene. 
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II. ETABLERING, ENDRING OG UTVIKLING AV SELSKAP 


POLITISK SAKSBEHANDLING I FORKANT AV UTSKILLING 


Administrasjonen skal gi politikerne en balansert saksutredning ved en eventuell utskilling av en 
virksomhet i et interkommunalt samarbeid. Det er viktig å skille mellom kommunens rolle som eier, 
myndighetsutøver og arbeidsgiver da dette har betydning for eierstyringen. Se vedlegg 1 i 
meldingen. 


VALG AV ORGANISASJONSFORM 


Ved valg av organisasjons- eller selskapsform skal formålet ved utskillingen legges til grunn.   


I valget mellom organisasjonsformer bør det foretas en juridisk, politisk og økonomisk avveining av 
organisasjonsformen holdt opp mot formålet med samarbeidet. Det er f.eks. kun det nye 
vertskommunesamarbeidet og samkommunen2 som kan benyttes til samarbeid om 
myndighetsutøvelse.  


For interkommunal virksomhet som ikke er kommunens kjernevirksomhet og hvor det eksisterer et 
marked vil egenregi3 gjennom IKS eller AS være aktuell. Det ligger som en forutsetning at 
kommunene har den dominerende styring/kontroll og omsetning.4  


Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet. 


VALG AV FINANSIERINGSMODELL5 


På grunnlag av forskjellige prinsipper kan det lages ulike modeller for finansiering av 
interkommunale selskaper og samarbeid. Ved gjennomgang av selskapsavtaler eller nyetablering av 
selskap, skal man, ut ifra tjenesteform og praktiske hensyn, ta utgangspunkt i de hovedlinjer som 
ligger her: 


A. Kostnader fordelt etter innbyggertall 


                                                             


2 Kommuneloven § 28-1a-k og § 28-2a-v. For lovpålagte oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig 
myndighet (f. eks. enkeltvedtak, skatteinnkreving, tildeling av helse- omsorgstjenester), stiller loven visse 
krav til organisatoriske løsninger. Det er da nødvendig å ivareta hensynet til innbyggernes rettssikkerhet og 
demokratisk kontroll på en helt annen måte enn når kommunene driver forretningsdrift. 
3 Organisering av virksomhet i egenregi betyr at eierne kan kjøpe eller motta tjenester fra eget selskap uten å 
komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. 
4 Når det i dette kapitlet snakkes om myndighetsutøvelse eller omsetnings- og kontrollkriterier, kan det legges 
til at meldingen i mindre grad er innrettet mot kommersiell virksomhet med kommunalt medeierskap. 
5 I utgangspunktet ikke aktuelt for aksjeselskap. 
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B. Kostnader fordelt etter innbyggertall, men fordelt på intervallet med synkende beløp med 
økende innbyggertall - Differensieringen av pris avhengig av innbyggertall har innbygget en 
fordeling av grunnkostnader for kommunene. 


C. Likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner - Grunnbeløpet bør speile administrative 
grunnkostnader som ikke er avhengig av kommunestørrelse. 


D. Differensiert grunnbeløp for alle deltakende kommuner - Grunnbeløpet må ta høyde for 
kriterier i rammetilskuddet som slår svært ulikt ut for de enkelte kommunene. 


E. Etter uttak av tjenester - Uttak av tjenester betales til fulle av den enkelte kommune, inkludert 
overheadkostnader. 


Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse av ulike modeller som bygger på prinsippene. 


OM SELSKAPSAVTALER6 


STANDARDISERING 


Selskapsavtalene for selskapene i regionen skal utformes med utgangspunkt i samme mal. 


Det legges til grunn at selskapet gis i oppdrag å utføre kommunale oppgaver, og at disse fremgår av 
selskapsavtalens formålsparagraf, med evt. lovhenvisninger. 


Selskapsavtalen skal uformes slik at det gis rom for en strategisk utvikling av selskapet, uten at man 
nødvendigvis må endre på selskapsavtalen. 


ENDRING 


Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer av en eller 
flere av selskapsavtalens 9 obligatoriske punkter78 krever likelydende vedtak i alle kommunestyrer 
i deltakende kommuner.  


Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: Likelydende 
vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som 
avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende 
vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som 
kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 


                                                             


6 Gjelder de interkommunale selskapene (IKSene) 
7 Lov om interkommunale selskaper 1999-01-29 nr 6 §.4. Se vedlegg nr. 4.  
8 Den kommunen hvor selskapet skal ha hovedkontor må angis i selskapsavtalen, og kan ikke overlates til 
styrets avgjørelse. Betegnelsen hovedkontor må sees i sammenheng med registreringsbestemmelsene om 
selskapets forretningskommune og adresse: I dette ligger at selskapet i den registrerte forretningskommunen 
må ha et kontor som kan besvare henvendelser vedrørende selskapet, også om henvendelse skjer ved 
fremmøte (Aarbakke m.fl., 2004) 
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UTARBEIDELSE AV EIERSTRATEGI FOR ENKELTSELSKAPENE 


Eierne skal utforme eierstrategier for enkeltselskapene. Eierstrategien har, sammen med 
selskapsavtalen, status som selskapets styringsdokument. Strategien, og utarbeidelsen av denne, er 
et viktig ledd i den interkommunale eierstyringen. 


En eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede 
styringssignaler til selskapet. Eierstrategien vil danne grunnlaget for selskapets strategi og kan ha i 
seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, definering av kjernevirksomhet, 
forutsetningene for å eie, reguleringer i forhold til bestiller vs. kundeforhold, kommunikasjonslinjer 
og møteplasser mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og føringer eierne ønsker å 
legge til grunn.  


Utvikling og revisjon av eierstrategien er eierorganets ansvar. Det er opp til det enkelte eierorgan å 
organisere denne prosessen, men det forutsettes at arbeidet skjer i et samspill med selskapet og de 
kommunale funksjoner som bestiller tjenester av og/eller har tangeringspunkter med selskapets 
virksomhet. Alminnelig praksis er at strategidokumentet bearbeides i møter med eierkommunenes 
fagmiljøer, rådmannsnivået og de folkevalgte. 


Eierorganet vedtar den felles eierstrategien, etter høring i hver eierkommune. Eierstrategienes skal 
revideres hvert 4. år. 


INFORMASJON OM SELSKAPER OG SAMARBEID 


På kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale virksomhetenes 
hjemmesider, hvor offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være tilgjengelige. 


 


III.  MØTER OG MYNDIGHET 


MØTER I REPRESENTANTSKAP OG GENERALFORSAMLING 


Møtene i de interkommunale selskapenes eierorganer skal gjennomføres på en måte som gir rom 
for reell dialog mellom selskapets representanter og eier. Styret skal i forkant tilrettelegge for at 
flest mulig kan delta med tanke på at det blir en effektiv møteplass mellom eier og styre.  


Innkalling med saksliste skal sendes minimum 4 uker før møtet, og utførlige saksdokumenter skal 
sendes senest 1 uke før møtet. Saker skal sendes til postmottak i eierkommunene med kopi til 
representantskapsmedlemmene. Eventuelle fullmakter skal være på plass før møtet.  


Møtets varighet settes på forhånd av eierorganets leder, i samråd med styreleder. Det settes av 
inntil 1 time til ordinære representantskapsmøter.   
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Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Revisor har i hht lov om interkommunale 
selskaper rett, men ikke plikt til å delta. IØ legger til grunn at revisor for IKSene skal benytte denne 
retten. 


Representantskapet og generalforsamlingen behandler saker i tråd med den myndighet som loven 
har gitt eierorganet. 


SÆRSKILT FOR REPRESENTANTSKAPENE 


STEMMEVEKTING I REPRESENTANTSKAPET 


I representantskapet for interkommunale selskaper i Indre Østfold skal stemmene vektes slik: Hver 
kommune har 1 stemme. Kommuner over 10 000 innbyggere har 1 tilleggsstemme. I selskaper hvor 
eierne hver har to representanter i representantskapet, vil det respektive kommunestyre avgjøre 
hvilken representant som er stemmeberettiget. 


VARAREPRENSENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET 


I henhold til lov om interkommunale selskaper9 er det kommunestyret selv som avgjør hvilke 
representanter som skal møte i representantskapet. Medlemmene som velges til 
representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter etter fullmakt. 
Dette innebærer at ordføreren ikke kan peke ut andre vararepresentanter enn de som er valgt av 
kommunestyret. Kommunene anbefales derfor å sørge for tilstrekkelig antall varamedlemmer slik 
at deltakelsen i representantskapet sikres. 


LEDER FOR REPRESENTANTSKAPET 


Representantskapet velger både leder og nestleder. 


Valg av representantskapsledere for de interkommunale selskapene i Indre Østfold skal gjøres med 
hensyn til en balansert fordeling mellom kommunene i regionen.10 


Representantskapsleder kaller inn til representantskapsmøter og eiermøter.  


EIERMØTER 


Det skilles mellom møter i eierorganet og begrepet eiermøter. Eiermøtet er en overordnet 
møteplass mellom selskapet og eierne uten formell beslutningsmyndighet. 


Eiermøtene benyttes til å innhente styringssignaler fra eierne før saker av stor betydning skal 
behandles og føres frem til beslutning. Møtene kan også bli brukt til å informere eierne om 
virksomheten og/eller endringer i selskapets rammebetingelser. Eiermøtet kan være et formøte til 
møte i eierorganet. 


                                                             


9 Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6, § 6. 
10 Fordeling av representantskapets lederverv i selskapene foreslås av et ordførermøte i begynnelsen av hver 
valgperiode. 
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Agenda for eiermøtene avgjøres i møter mellom eierorganets leder og selskapsledelsen. Til 
eiermøtet inviteres eierorganets medlemmer, rådmann og relevante fagpersoner i eierkommunene, 
styret og daglig leder. 
 
Både eiermøtene og generalforsamling/representantskapsmøte skal sikre at formålsparagrafen for 
selskapet er i samsvar med en eventuell endring i driften, og i tråd med den generelle utviklingen i 
samfunnet. Samordnet effektiviseringskrav overfor selskapet bør diskuteres her. 


FAGLIGE OG ADMINISTRATIVE MØTEPLASSER 


For hvert selskap bør det opprettes faglige og administrative møteplasser med eierkommunene for 
å  


 drøfte selskapets rolle som tjenesteleverandør og evt. kompetanseplanlegger 


 diskutere saker i grensesnittet mellom selskapet og kommunens virksomheter  


 utvikle og ivareta bestillerkompetansen i eierkommunene  


 sikre partenes innflytelse i utviklingsarbeid 


Hver kommuneadministrasjon skal oppnevne en ansatt som kontaktperson for selskapet. 
Kontaktpersonen skal følge opp samarbeidssaker av administrativ eller faglig art. 


BUDSJETTARBEID 


Eierkommunenes deltakelse i budsjettarbeidet skal skje etter følgende trinnvise modell: 


Juni Rådmannsgruppen sender brev til ordførerne om generelle økonomiske 
føringer for kommende budsjettår. Signalene videreformidles til selskapene. 


August/september Eiermøte med selskapets presentasjon av forarbeider til budsjett og 
handlingsplan. 


September Dialogmøte mellom selskapsledelsen og eierorganets leder vedrørende 
budsjettet. Eierorganets leder kan be om administrativ bistand fra 
rådmannsgruppen. 


Oktober/november  Eierorganet vedtar budsjett og handlingsplan. 
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IV. STYRET 


ANTALL STYREMEDLEMMER 


I forbindelse med etablering av nytt selskap eller en eventuell revisjon av selskapsavtalen, skal 
antall styremedlemmer vurderes med tanke på eiers behov for å realisere sine mål og sikre 
selskapets interesser. Selskapets størrelse og kompleksitet vil avgjøre om selskapene har 3, 5 eller 
maksimalt 7 eiervalgte styremedlemmer. 


Antall representanter og vararepresentanter må være nedfelt i hver selskapsavtale. Styret vurderer 
selv om 1. vara blir invitert til styremøtene for å sikre kompetanse og kontinuitet. 


SIKRE STYRESAMMENSETNING VED BRUK AV VALGKOMITE 


Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er 
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Bruk av valgkomite skal sikre at 
styresammensetningen totalt sett gir selskapet den nødvendige erfaring og innsikt hva gjelder 
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse. 


Representantskapet for selskapet oppnevner valgkomite i første ordinære representantskapsmøte i 
ny valgperiode. Ordførerne i deltakerkommunene skal velges som medlemmer av valgkomiteen. 
Medlemmene av valgkomiteen fremmer forslag om styremedlemmer. 


Valgkomiteen skal levere et begrunnet forslag om styre, som grunnlag for beslutning i eierorganet. 
Sammensetning av styre bør gjøres ut ifra at styret er et kollegialt organ og bør velges ut ifra krav til 
kompetanse og selskapets egenart. 


Valgkomiteens innstilling til, og representantskapets beslutning om antall styremedlemmer, må 
være i samsvar med selskapsavtalen. Vararepresentanter må oppgis i numerisk rekkefølge. 


Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i 
styret, og skal i sitt forslag legge til grunn en delvis utskifting av styremedlemmene. 


Etter 2011 likestilles habilitetskrav for private og kommunale selskaper. Politikere i styrene blir 
automatisk inhabile ved behandling i kommunestyret av saker hva gjelder partsforhold for 
selskapet.  


Styrene i selskaper eid av kommunene i Indre Østfold følger lovens krav om kjønnsbalanse.  
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SAMORDNING AV STYREHONORAR 


Styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens 
kompleksitet. Styreverv i IKSer kan vurderes i forhold til strafferettslig og/eller økonomisk ansvar 
og bør godtgjøres etter det.  


Alle styremedlemmer mottar honorar for styremøter. Styreleder skal godgjøres særskilt i forhold til 
styremedlemmene, og mottar et ekstra honorar i tillegg til møtehonorar. 


Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet. 


Styrene kan ikke fastsette sin egen godtgjøring. Representantskapet bestemmer godtgjøringen ved å 
plassere selskapet på et nivå som ligger vedlagt i eierskapsmeldingen. 


Valgkomiteen foreslår styresatser, som en parallell prosess til innstilling på styrerepresentanter. 
Eventuelle økte satser for honorering kan omfatte midlertidige, særskilte hensyn, som for eksempel 
arbeidsintense perioder. 


Det henstilles til at generalforsamlingene i interkommunale aksjeselskap følger satser for 
styrehonorar (vedlegg 3) på lik linje med IKSene. Unntak kan forekomme. 


 


INFORMASJON TIL NYE STYREMEDLEMMER 


Det er hver eiers ansvar å sikre at nye styremedlemmer gis nødvendig informasjon om ansvar og 
plikter knyttet til vervet i forbindelse med oppnevnelsen. Eier skal utarbeide og oppdatere skriftlig 
materiell til utdeling. 


Styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring, enten i regi av styret selv eller av eierne. 


 


V. STYRETS ANSVAR 


DIALOG MED EIER 


Det forventes at styret tar opp med eierne vesentlige saker av prinsipiell karakter eller uvanlig art. 


Styreleder kan invitere eierorganets leder til dialogmøter for å følge opp kontakten mellom eierne 
og selskapet. Dette kan innebære å drøfte eier- og selskapsstrategier og planlegge eiermøter med 
vurdering av aktuelle saker. Styreleder velger selv om daglig leder skal delta i dialogmøtene. 
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SELSKAPSSTRATEGI 


En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere eiers formål og strategier for selskapet. 
Ansvaret for selskapsstrategien er styrets og skal sikre operasjonalisering av eiers overordnet 
formål. 


ETIKK, MILJØ OG KLIMA 


Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og dilemmaer som 
er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av mulige dilemmaer i sin 
selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av gråsoner selskapet kan operere i og 
hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta.  


Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets utøvelse av 
tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne innkjøp bør 
gjennomføres etter anskaffelsesregelverket. 


LØNNSSTRATEGI 


Selskapet skal utforme lønns- og insentivordninger slik at de fremmer verdiskapningen, og skal 
være rimelige. Hovedprinsippet bør være at selskaper og samarbeid følger kommunal lønnsstrategi. 


STYREEVALUERING 


Styreevaluering gir styremedlemmer og leder økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet og 
ansvar. Styreleder skal ta initiativ til styreevaluering en gang i året. Resultater av evalueringen med 
eventuelle tiltak skal forelegges eierne til informasjon.  


Det bør utvikles en felles mal for styreevaluering hvor tema som ledelse, beslutningskvalitet, 
forholdet til eier, forholdet til virksomheten, kvalitet på sakspapirer/utsendelse, styreleders rolle, 
forholdet til daglig leder, åpenhet/kultur, omdømme, mål og strategiarbeid, økonomi, kompetanse 
kan være sentrale punkter for en evaluering. 


INFORMASJONSANSVAR 


Selskapene skal gjøre offentlige rapporter, meldinger og andre relevante dokumenter tilgjengelige 
på sine hjemmesider. 


I hver kommunestyreperiode skal selskapet møte i kommunestyrene til sine eiere og orientere om 
virksomheten. Et egnet tidspunkt for informasjon om selskapet kan være når eierstrategien skal opp 
til høring. 
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VI. EVALUERING, REVISJON OG KONTROLL 


EVALUERING AV EIERSSTYRING 


Eierorganet og styret skal i hver kommunestyreperiode evaluere eierstyringen etter bestemte 
maler. 


REVISOR 


De interkommunale selskapene i Indre Østfold bør bruke Indre Østfold Kommunerevisjon IKS som 
revisor. 


SELSKAPS- OG EIERSKAPSKONTROLL  


Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. Forskrift om kontrollutvalg (§ 14) 
hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 


Kontrollutvalgene i hver kommune er ansvarlig for at det gjennomføres kontroller. Kommunestyret 
kan fastsette regler for kontrollutvalget og revisors kontroll. Kontrollutvalget skal minst en gang i 
valgperioden og senest ved utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en 
plan for gjennomføring av eier- og selskapskontroll som vedtas av kommunestyret. 


Kommunelovens § 80 gir kontrollutvalget en vidtgående rett til opplysninger og innsyn i selskaper 
som kommunen i sin helhet eier alene eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner. 
Kontrollutvalget har også rett til å delta i representantskapsmøter og generalforsamlinger. Det bør 
derfor være en dialog om hvordan man skal drive selskapskontrollen11 med selskaper der flere 
kommuner er eiere. En slik dialog bør samordnes av kontrollutvalgssekretariatet ved behandling av 
planene for selskapskontroll. 


Merknader fra kontrollutvalgene skal følges opp av enkelteierne.


                                                             


11 Selskapskontrollene består av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskapskontrollen 
inneholder en generell del med selskapsinformasjon og en spesiell del med opplysninger knyttet til den 
enkelte eier. Eierskapskontroller utføres av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS som en avtalt tjeneste 
overfor kommunene.  


Forvaltningsrevisjon er et dypdykk i selskapet, basert på bestilling, problemstillinger og revisjonskriterier. 
Kontrollutvalgene kan enkeltvis, eller samlet, bli enige om at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon av 
interkommunale selskaper eller samarbeid. Dette kan da tas innenfor den enkelte kommunes ressurs for 
forvaltningsrevisjon og kan samordnes ved at kommunene har felles kontrollutvalgssekretariat og felles 
kommunerevisjon. Eventuelt må dette bestilles i tillegg, og betales av eierkommunen(e). 
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JUSSENS ABC OG EIERSTYRINGSMULIGHETENE 


Kommunene som organisasjon har i oppgave å levere tjenester overfor innbyggerne som en rekke 
særlover pålegger dem. I tillegg står kommunene fritt til å påta seg oppgaver utover særlovene. 
Avhengig av den enkelte særlov, står kommunen fritt til å samarbeide med andre kommuner om 
oppgaveutførelsen. Kommunen står også fritt til å delta i privatrettslige selskaper. I en slik 
sammenheng opptrer kommunen som eier på lik linje med ethvert annet privat rettssubjekt.  


Samtidig er det viktig å understreke at kommunen forvalter fellesskapets midler, uansett om 
virksomhetene er organisert som selvstendige rettssubjekter, samarbeid eller det foregår i egen 
organisasjon. Det er derfor sentralt at kommunen tar et særlig samfunnsansvar uavhengig av 
organisasjonsform.  Bedre eierstyring krever kunnskap, og i det følgende er det en kort 
gjennomgang av aksjeloven, IKS-loven og samarbeid etter kommunelovens §§ 27 og 28 som er de 
mest benyttede og aktuelle samarbeidsformene. 


Innholdet i kapitlene er underordnet det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk. 


AS (LOV OM AKSJESELSKAPER AV 13. JUNI 1997 NR 44) 


Virksomheten i et aksjeselskap reguleres i aksjeloven og det er derfor aksjeloven som regulerer 
organisasjonsmessige spørsmål innenfor selskapet. Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av 
deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Kommuner kan delta sammen med 
andre offentlige rettssubjekter eller private. Det kan også etableres aksjeselskap hvor kommunen er 
eneste aksjonær. 


Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen 
(det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det 
en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet. I 
Aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 30 000 
kroner til sammen.  


GENERALFORSAMLINGEN (GF) 


Generalforsamlingen er selskapets eierorgan. Det finnes ikke særskilte bestemmelser om hvem som 
har kompetanse til å representere en kommune som aksjeeier i selskapets GF. Kommunestyret må 
derfor utstede fullmakt til den som representerer kommunen. Det er oftest ordfører eller 
formannskap som utgjør generalforsamling. 


Kommunestyrene eller andre kommunale organer har ingen direkte innflytelse på hvordan et 
kommunalt aksjeselskap skal forvaltes. En kommune kan imidlertid utøve innflytelse på andre 
måter. F eks dersom aksjeselskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det stilles vilkår for støtten. 
Kommunen øver i så fall innflytelse på selskapet i egenskap av sin rolle som offentlig myndighet. 
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Kommunestyret kan også treffe bindende vedtak om hvordan kommunens representant skal 
stemme i en bestemt sak. Dette fordrer at kommunestyret får til behandling saker i forkant av GF. 


Visse saker skal behandles i GF, blant annet: Selskapets årsoppgjør, vedtektsendringer, endringer i 
aksjekapitalens størrelser. Med mindre selskapet har bedriftsforsamling, velger GF hele styret (§ 6-1 
tredje ledd spesifiserer at dersom selskapet har bedriftsforsamling, skal styrets leder velges av 
bedriftsforsamlingen).  


GF har også mulighet til å ta opp hvilken som helst sak opp til behandling hva gjelder selskapet. 
Dette innebærer at GF kan instruere styret og også omgjøre styrevedtak dersom selskapet ikke 
allerede har bundet seg i forhold til en tredjepart. En for inngående inngripen i driften av selskapet 
vil imidlertid ikke være i samsvar med den rollefordelingen aksjeloven legger opptil mellom eier og 
selskapsledelsen, og kommunen kan også pådra seg erstatningsansvar dersom den overtar den 
reelle styringen av selskapet. 


STYRET 


Aksjeselskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne. Styret og daglig leder 
representerer selskapet utad. Kompetansen til styret begrenses av selskapets formål og øvrige 
vedtekter og eventuelle andre vedtak/instrukser vedtatt av GF. Det kan f eks vedtektsfestes av visse 
type saker i hovedregel skal behandles i GF eller en konkret sak selv om styre etter aksjeloven har 
myndighet. Eksempler kan være økonomiske investeringer over en viss sum, lokaliseringsspørsmål 
eller opprettelsen av døtre.  


Styreverv er et personlig verv og ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1. Styremedlemmer og 
daglig leder kan bli forpliktet til å erstatte skade som de i nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt 
har voldt selskapet, aksjeeier eller andre. Dersom styret eller daglig leder påfører selskapet en 
risiko som ut over den forretningsmessige forsvarlige, kan det medfører en erstatningsplikt. Det er 
også viktig å merke seg at styret og daglig leders aktsomhetsplikt skjerpes i situasjoner hvor 
selskapet er i økonomisk krise.  


 


IKS (LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER AV 29. JANUAR 1999, NR 6)  


Interkommunale selskaper (IKS) er en selskapsform hvor kun fylkeskommuner, kommuner og 
andre IKSer kan være deltakere. IKSene er selvstendige rettssubjekter og ved utskilling av 
kommunal virksomhet til et IKS, trer arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse i kraft.  
 
Eierne omtales som deltakere. Et AS kan ikke være deltaker i et IKS, men et IKS kan være deltaker i 
et AS.  


Hver deltaker har et ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel og et IKS kan i praksis ikke gå 
konkurs. Lov om interkommunale selskap regulerer alle organisasjonsmessige spørsmål for 
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selskapet. Selskapsformen er ment å være skreddersydd for kommunalt samarbeid om selvstendig 
tjenesteproduksjon og annen økonomisk virksomhet. 


REPRESENTANTSKAPET 


Et IKS skal ha et eierorgan, styre og daglig leder. Deltakernes myndighet i selskapet utøves i 
eierorganet som kalles representantskapet. Den enkelte kommune kan ikke utøve direkte 
innflytelse gjennom kommunestyret overfor verken styre eller daglig leder. Hver enkelt deltaker har 
instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i representantskapet og kan gi instruks om blant 
annet stemmegivning. Det kan imidlertid ikke gis instrukser som er i strid med lov, selskapsavtalen 
eller andre vedtak som er bindene for selskapsforholdet.  
 
Representantskapet har en noe utvidet kompetanse i forhold til generalforsamlingen i et AS og det 
henger sammen med det ubegrensede ansvaret deltakerne har i selskapet. Når deltakerne påtar seg 
et større ansvar for selskapets forpliktelser er det også naturlig at styringsmulighetene utvides.  
 
Kommunestyrene utpeker navngitte representanter i representantskapet og personlige 
varamedlemmer. Det er ikke mulig å møte etter fullmakt slik det er anledning til etter aksjeloven. 
Representantskapet utpeker også styret.  


STYRET 


Selskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne, og representerer selskapet utad. 
Styrets kompetanse er begrenset av selskapets formål og selskapsavtalens generelt i tillegg til 
eventuelle vedtak, instrukser og øvrige retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret har 
tilsvarende ansvar som styret i andre selskaper (AS). Styremedlemmene plikter å erstatte skade 
som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte deltaker eller andre 
parter. Erstatningsansvar kan lempes dersom dette finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, 
skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. 


 


FELLES STYRE (KOMMUNELOVEN § 27) 


Kommuner og fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver som angår 
virksomhets drift og organisering, altså oppgaver av økonomisk og administrativt karakter. Det er 
ikke anledning til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse § 27-samarbeidet.  Vedtektene for 
det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:  
 
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  
b. området for styrets virksomhet,  
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske 
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forpliktelser,  
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet  


Et § 27-samarbeid er dermed et svært løst og utformelt samarbeid hvor lovgiver stiller svært få krav 
til organisering og styring. Dersom det overføres en stor grad av kompetanse fra kommunene til 
styret, kan virksomheten ansees å være et selvstendig rettssubjekt med tilhørende 
arbeidsgiveransvar.  


 


VERTSKOMMUNE (KOMMUNELOVEN § 28-1 A-K)  


Vertskommuneløsningen gir mulighet til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse. Gjennom 
denne modellen kan en kommune overlate utførelsen av offentlig myndighetsutøvelse til en 
vertskommune, så fremt lovverket som styrer virksomheten ikke er til hinder for det. Det opprettes 
ikke et nytt organ eller rettssubjekt, men oppgaven blir delegert fra egen kommune til den aktuelle 
vertskommunen. 


For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale som vedtas av 
kommunestyret selv og vertskommunen skal orientere fylkesmannen om etableringen av 
samarbeidet. Samarbeidsavtalen skal inneholde en rekke bestemmelser (§ 28-1 e andre ledd) 
herunder uttreden og avvikling av samarbeidet.  


Vertskommunen står fritt til å organisere virksomheten den har fått delegert. Folkevalgte organer i 
vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på områder som er underlagt 
samarbeidet. 


Det kan opprettes øvrige organer i et slikt samarbeid, men disse vil ha funksjon som arbeidsutvalg 
og kan ikke rokke ved den delegasjonslinjen som ligger i kommunelovens § 28-1 a-k.  


STYRINGSSTRUKTUR 


Det skilles mellom 2 typer organisasjonsstrukturer innenfor vertskommunesamarbeidet: 


(1)Ved delegasjon av kompetanse som kommunestyret anser å være av ikke-prinsipiell karakter, 
opprettes et administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1 b). Hver av de samarbeidene 
kommunene delegerer likelydende kompetanse fra eget kommunestyre til egen rådmann som igjen 
delegerer til rådmannen i vertskommunen. 


(2) På områder der kommunestyret anser tjenesten å være av prinsipiell betydning, skal det 
delegeres likelydende kompetanse til felles folkevalgt nemnd (§ 28-1 c). Rådmannen i 
vertskommunen forholder seg til nemnda som fungerer som et lokaldemokratisk organ for 
samarbeidet. Nemnda kan igjen delegere til vertskommunen administrativ myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
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Vurdering av hvorvidt tjenesten er av prinsipiell eller ikke prinsipiell betydning, avgjøres av hvert 
enkelt kommunestyre. Prinsipiell betydning kan forstås som oppgaver kommunestyrene delegerer 
til egen administrasjon i delegasjonsreglementet.  


 


SAMKOMMUNE (KOMMUNELOVEN § 28-2 A-V) 


Samkommunen ble lovhjemlet mai 2012 og er den andre modellen for samarbeid om offentlig 
myndighetsutøvelse. Kun kommuner og fylkeskommuner kan delta, og hver kommune kan kun 
delta i en samkommune.  


Samkommunen er et selvstendig rettssubjekt som reguleres av kommunelovens kapittel 5 med 
mindre annet er angitt (herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven).  Ved opprettelse trer 
arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse i kraft. De oppgaver og den 
avgjørelsesmyndighet som overføres samkommunen, må være identiske for alle 
deltakerkommunene.  


Deltakerkommunene skal opprette en skriftlig samarbeidsavtale for samkommunen. 
Kommunestyret (eller fylkestinget) vedtar selv avtalen og endringer om forhold: navn, kommunene 
som deltar, antall representanter til samkommunestyre, oppgaver og delegasjonsmyndighet, 
tidspunkt, innskuddsplikt, eierandel og ansvarsandel dersom denne fraviker fra eierandelen, 
uttreden og oppløsning, og underretning til deltakerkommunene om vedtak som treffes i 
samkommunen.  


Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en andel av samkommunens forpliktelser. 
Tilsammen skal andelene utgjøre samkommunens samlede forpliktelser.  En samkommune kan ikke 
være deltaker i interkommunalt samarbeid, men kan likevel forvalte midler i aksjer når dette har et 
finansielt formål. En samkommune kan være vertskommune (§ 28-1) for andre enn 
deltakerkommunene i samkommunen.  


Samkommunen plikter å dekke inn underskudd i samkommunen. Deltakerkommunene plikter å yte 
tilskudd til inndekning av underskudd i samkommunen. Samkommunen kan bare ta opp lån dersom 
dette er fastsatt i samarbeidsavtalen. Dersom samkommunen skal kunne ta opp lån, skal avtalen 
inneholde et høyeste beløp for samkommunens samlede låneopptak.  


Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel til samkommunen og øvrige 
deltakerkommuner si opp sin deltakelse i samkommunen og kreve seg utløst fra denne. 
Oppsigelsestiden er på minst ett år og løper fra det tidspunkt varsel om uttreden er mottatt etter 
forrige punktum. Samkommunen kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det. 
Vedtak om oppløsning treffes av det enkelte kommunestyre eller fylkesting selv.  


STYRINGSSTRUKTUR 


Samkommunestyret er samkommunens øverste organ. Samkommunestyret skal bestå av minst tre 
representanter med vararepresentanter fra hver deltakerkommune. Disse velges av og blant 
kommunestyrets (eller fylkestingets) medlemmer. Samkommunestyret velger selv blant sine 
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medlemmer leder og nestleder. Lovens bestemmelser om ordfører og varaordfører gjelder 
tilsvarende for leder og nestleder i samkommunestyret.  


Samkommunen skal ha en administrativ leder som ansettes av samkommunestyret selv. Det kan 
avtales at stillingen som administrativ leder i samkommunen skal gå på omgang mellom 
administrasjonssjefene (rådmennene) i deltakerkommunene. 


Kontrollutvalgets medlemmer velges blant medlemmene av kommunestyret, fylkestinget og 
kontrollutvalgene i deltakerkommunene. Hver deltakerkommune skal være representert med minst 
ett medlem i utvalget.  


STIFTELSER (LOV OM STIFTELSER AV 15. JUNI 2001 NR. 59) 


Stiftelser er regulert i Stiftelsesloven.  Kommuner og fylkeskommuner står fritt til å opprette 
stiftelser. Når opprettet, er stiftelsen å anse som et selvstendig rettssubjekt. Årsaken til at man 
velger stiftelsesformen er at man sikrer å forfølge et gitt formål ved at stiftelser ikke kan kjøpes opp 
eller overstyres av eiere. I tillegg vil man i noen grad kunne oppnå skattemessige fordeler.  


Stiftelsen er forskjellig fra aksjeselskapene og IKSene ved at den ikke har noen eiere. Stiftelsens 
formue eies av stiftelsen selv. Dermed blir det heller ikke betalt ut utbytte fra stiftelsen og 
oppretterne mister rådigheten over formuesverdien ved opprettelsen. Stiftelser har ingen 
medlemmer som gis rett til å være med å bestemme slik som i idrettslag, hjelpekorps og lignende. 
Stiftelsen har ingen generalforsamling eller årsmøte og er ikke demokratisk styrt. Etter 
stiftelsesloven § 2 må en stiftelse ha en formuesverdi og være opprettet ved en rettslig disposisjon 
(gave, testament osv.).Stiftelsens formål blir fastsatt ved opprettelsen, og adgangen til å endre dette 
i ettertid er begrenset.  


STYRET 


Stiftelser er pliktige å ha et styre som er stiftelsen øverste organ. Styrevervene er personlige og kan 
ikke overføres ved fullmakt. Hvis stiftelsen er næringsdrivende har de ansatte rett til representasjon 
i styret i saker som gjelder næringsvirksomheten. Styremedlemmene kan tilstås et rimelig vederlag i 
forhold til faktisk arbeidsmengde og ansvarsbyrde i stiftelsen. Det skal ifølge stiftelseslovens § 10 c) 
presiseres i vedtektene hvordan valg av styre skal skje.  
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VEDLEGG 


1. SJEKKLISTE FOR SAKSFREMSTILLING VED INTERKOMMUNALT SAMARBEID 


1 Forvaltningsmyndighet og forholdet til særlovene   
Omfatter samarbeidet også vedtak i saker enkeltvedtak/myndighetsutøvelse? Pr i dag er det kun 
kommunelovens §§ 28 (vertskommune og samkommunen) som hjemler denne type samarbeid.  
 


2 Formålet med virksomheten 
Hva er målsettingen med samarbeidet og hvilke antatte forventninger har en til gevinstene ved 
samarbeid. Dersom virksomheten skilles ut i et aksjeselskap og ikke har erverv som formål, skal 
dette tydeliggjøres i formålet. Risiko og forretningsområde skal tydeliggjøres.  
 


3 Hvilke konsekvenser har utskillelsen for de ansatte?  
Ved etablering av selvstendige rettssubjekter, trer arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse i kraft. Det kan eventuelt avtales ordninger som sikrer de ansatte 
fortrinnsrett til stillinger i egen kommune innenfor et gitt tidsrom.  
 


4 Hva er kommunens rolle i fht tjenestene som skal utføres i samarbeidet?  
Skal kommunen kjøpe tjenester fra samarbeidet og er dette innenfor regelverket om offentlig 
anskaffelser (evt. egenregi)? Har kommunen tilsyns- og kontrollansvar overfor virksomheten? 
Hvordan skal skille mellom eier og kommunens rolle som kunde sikres for å unngå mistanke om 
rolleblanding og forfordeling.  
 


5 Grad politisk styring og kontroll 
Er virksomheten av en slik art at politikerne ønsker større eller mindre grad av styring. 
 


6 Lokalisering av hovedkontor/vertskommune 
 


7 Skatt- og merverdiavgift 
Hvilke regler for skatt og mva trer i kraft ved de ulike selskapsformene ifht den aktuelle 
virksomheten.  
 


8 Kostnadsnøkkel for eierskap 
 


9 Et politisk vedtak skal følges av selskapsdokumentene 
Vedtaket om utskillelse av virksomhet til et interkommunalt selskap, må følges av de grunnleggende 
dokumenter for virksomheten (vedtekter, selskapsavtale, aksjonæravtale etc) og en angivelse av 
eventuell overføring av formuesmasse, samt retningslinjer for instruks for representant i eierorgan. 
I vedtektene/selskapsavtalen bør det også være tydelig hvorvidt selskapet utfører oppgaver etter 
egenregi eller er konkurranseeksponert. 
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2. EKSEMPLER PÅ MODELLER FOR FINANSIERING AV SELSKAPENE 


Modell 1: 


1. Likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner  
2. Øvrige kostnader fordelt etter innbyggertall 


Kommentarer: 
Grunnbeløpet bør speile administrative grunnkostnader som ikke er avhengig av kommunestørrelse. 


 


Modell 2: 


1. Alle kostnader fordelt etter innbyggertall, men fordelt på intervallet med synkende beløp med 
økende innbyggertall som for eksempel  


a. De første 5 000 innbyggere, kr 5 pr innbygger 
b. Fra innbygger 5 000 – 10 000 kr 4 pr innbygger 
c. Fra innbygger 10 000 – 20 000 kr 3 pr innbygger 
d. Fra innbygger Over 20 000 kr 2 pr innbygger 


Kommentarer: 
Denne modellen med differensieringen av pris avhengig av innbyggertall har innbygget en fordeling av 
grunnkostnader for kommunene. Intervallene på antall innbyggere kan selvfølgelig endres. Eksempelet 
ovenfor er hentet fra selskapsavtalen til Østfold interkommunale Arkivselskap.  


 


Modell 3: 


1. Likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner  
2. Kostnader til felles avtalte tjenester fordelt etter innbyggertall 
3. Uttak av tjenester ut over «grunnpakken» betales til fulle av den enkelte kommune, inkludert 


overheadkostnader.  


Kommentarer: 
En variant av denne modellen benyttes i Helsehuset hvor uttak av døgntilbud på forsterkede 
sykehjemssenger belastes den enkelte kommune. Her er det imidlertid en sikringsbestemmelse som sier 
at hvis ikke døgnplassene er fullt ut belagt, skal den enkelte eierkommune gi et dekningsbidrag for 
tapet av inntekter i henhold til eierandel. Dette fordi det er felles oppslutning om å opprette det 
forsterkede døgntilbudet. 
For IØD vil de kommunene som tar ut tjenester ut over grunnpakken betale kostnadene i sin helhet 
inkludert overhead kostnader. 
Denne modellen gjør det mulig å gi et noe variert tilbud til deltakerkommunene avhengig av behov, og 
vil redusere interessekonflikter knyttet til ulikt tjenestebehov. 
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Modell 4:  


1. Differensiert grunnbeløp for alle deltakende kommuner  
2. Øvrige kostnader til felles fordelt etter innbyggertall 


Kommentarer: 
Grunnbeløpet må ta høyde for kriterier i rammetilskuddet som slår svært ulikt ut for de enkelte 
kommunene. Prinsippet kan for eksempel gjøre seg gjeldende ved tjenester til eldre: En kommune kan 
ha stor andel eldrebefolkning og får et høyere rammetilskudd, enn en kommune med lav andel 
eldrebefolkning. Tilskuddet tilsier at kommunen med høyere rammetilskudd vil relativt sett ha et 
større behov for tjenester, og det er dermed rimelig at grunnbeløpet gjenspeiler dette. 
Prinsippet kan også anvendes ved tilskudd til administrative tjenester hvor kommunene får et 
grunnbeløp uavhengig av kommunestørrelse.  
 


3. EKSEMPLER PÅ STYREHONORAR 


 


Nivå Godtgjøring 


1 
Styremedlemmer: Kroner 2.400 per styremøte 
Styreleders tilleggshonorar: 25.000 per år. 
 


2 
Styremedlemmer: Kroner 1.800 per styremøte 
Styreleders tilleggshonorar: 17.500 per år. 
 


3 
Styremedlemmer: Kroner 1.200 per styremøte 
Styreleders tilleggshonorar: 10.000 per år. 
 


Eventuelle økte satser for honorering omfatter midlertidige, særskilte hensyn, som for eksempel 
arbeidsintense perioder 
 
Satser for godtgjøring er på grunnlag av 2013-tall. Justering av godtgjørelse indeksreguleres i 
samsvar med lønns- og prisvekst 
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4. LOVENS KRAV TIL SELSKAPSAVTALER FOR IKS 


Lov om interkommunale selskaper 1999-01-29 nr 6 


§ 4. Selskapsavtale  


For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere 
skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt 
selskap, vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige 
medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det 
deltakende selskap.  


Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. 
Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte 
stemmer med mindre det er avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første 
punktum. 


Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende 


1. selskapets foretaksnavn 


2. angivelse av deltakerne 


3. selskapets formål 


4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 


5. antall styremedlemmer 


6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 


7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet 
dersom denne avviker fra eierandelen 


8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker 
oppnevner 


9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen 


 


 


 


 


 







 


 


26 


5. SELSKAPER ORGANISERT ETTER AKSJELOVEN, FORDELT PÅ I Ø 
KOMMUNENES ANDELER 
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KOMMENTAR TIL TABELLEN 


 Indre Østfold kommuner er sammen om 14 aksjeselskap. Aksjeandelen varierer fra 100 % 
(Askim ASVO AS) til 0,018 % (Filmparken). 


 For 8 av 14 aksjeselskap har Indre Østfold kommuner mindre enn 40 % av aksjene. 


 For tre av de øvrige selskapene har Askim kommune kvalifisert flertall alene. 


 


 


6. SELSKAPER ORGANISERT ETTER IKS-LOVEN, FORDELT PÅ I Ø KOMMUNENE 


 


 


KOMMENTAR TIL TABELLEN 


 Indre Østfold kommuner deltar i opptil 11 IKSer (Askim og Spydeberg deltar i alle 11) 


 IKSene varierer fra å omfatte 18 eiere (Arkivselskapet og Driftsassistansen) til 3 eiere 
(Avløpssamarbeidet).  


 Tallene i parentes (etter navnet) viser antall Indre Østfold kommuner mot totalt antall eiere. 
For 9 av selskapene har Indre Østfold en eierandel på minst 80 %. 
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7. OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID I IØ12 


 


AKSJESELSKAP Deltakende kommuner fra Indre Østfold13 


Alarmsentral Brann Øst AS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Askim ASVO AS Askim, Skiptvet 


Askim Kulturhus AS Askim, Skiptvet 


Deltagruppen AS 


Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet, 
Hobøl, Marker 


Filmparken AS Askim, Spydeberg 


Finca el Romeral AS Askim, Skiptvet, Spydeberg 


Haldenvassdragets Kanalselskap AS Aremark, Marker 


Innovi AS Eidsberg, Marker, Trøgstad 


Kommunekraft AS Askim, Skiptvet, Spydeberg 


Opplev Grenseland AS Aremark, Marker, Rømskog 


Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS Askim,Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet 


Rakkestad flyplass AS Aremark, Askim, Eidsberg, Marker, Skiptvet  


Østfold Bedriftssenter AS Askim, Eidsberg 


Østfold Energi AS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg 


  Aksjeselskap hvor kun en kommune i Indre Østfold deltar som eier 


Askimbyen AS Askim 


Askim Rådhus AS Askim 


Eiendomselskapet Askim AS Askim 


Skjebergkilens Marina AS Eidsberg 


Trøgstad Elverk AS Trøgstad 


  Aksjeselskap som heleid datterselskap14 Eier 


Trøpro Eiendom AS Innovi AS 


Retura Østfold AS Indre Østfold Renovasjon IKS 


  


                                                             


12 Elektroniske versjoner av eiermeldingen: For hvert organisasjonsnavn (AS og IKS) på listen er det lagt inn 
link til www.proff.no med tilgjengelig nøkkelinformasjon om selskapet. 


13 I listen over AS er kun Indre Østfold kommunene tatt med. 


14 Der morselskapet er fra listen øverst. 



http://www.proff.no/selskap/alarmsentral-brann-%C3%B8st-as/moss/vaktselskaper/Z0I93FF0/

http://www.proff.no/selskap/askim-asvo-as/askim/pakking/Z000GH38/

http://www.proff.no/selskap/askim-kulturhus-as/askim/-/Z0HACQBZ/

http://www.proff.no/selskap/deltagruppen-as/askim/vikartjenester/Z000EWE9/

http://www.proff.no/selskap/filmparken-as/jar/utleie/Z0I2QOMV/

http://www.proff.no/selskap/finca-el-romeral-as/oslo/-/890631282/

http://www.proff.no/selskap/haldenvassdragets-kanalselskap/%C3%B8rje/-/912266168/

http://www.proff.no/selskap/innovi-as/tr%C3%B8gstad/pakking/Z0I902EF/

http://www.proff.no/selskap/kommunekraft-as/oslo/energiforsyning/Z0IAXQYS/

http://www.proff.no/selskap/opplev-grenseland-as/%C3%B8rje/-/893368922/

http://www.proff.no/selskap/opplevelsessenteret-%C3%B8stfoldbadet-as/askim/-/979932790/

http://www.proff.no/selskap/rakkestad-flyplass-as/rakkestad/flyfrakt/Z0I5R7Q8/

http://www.proff.no/selskap/%C3%B8stfold-bedriftsenter-as/askim/bedriftsr%C3%A5dgivning/Z0I5BBGY/

http://www.proff.no/selskap/%C3%B8stfold-energi-as/borgund/energiforsyning/Z0I5BWO7/

http://www.proff.no/selskap/askimbyen-as/askim/informasjon-og-informasjonsr%C3%A5dgivning/Z0IAVLSZ/

http://www.proff.no/selskap/askim-r%C3%A5dhus-as/askim/-/815624742/

http://www.proff.no/selskap/eiendomselskapet-askim-as/askim/-/881048612/

http://www.proff.no/selskap/skjebergkilens-marina-as/skjeberg/aktivitetsarrang%C3%B8rer/Z0I5BBIV/

http://www.proff.no/selskap/tr%C3%B8gstad-elverk-as/tr%C3%B8gstad/energiforsyning/Z0I5BLTC/

http://www.proff.no/selskap/tr%C3%B8pro-eiendom-as/tr%C3%B8gstad/-/981191315/

http://www.proff.no/selskap/retura-%C3%B8stfold-as/askim/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0HFP2EO/

http://www.proff.no/
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§ 27 FELLES STYRE Deltakende kommuner.  
Vertskommunen står først. 


Avlastningshjemmet for Indre Østfold Eidsberg, Askim, Hobøl, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


IKT-Samarbeid Marker, Aremark og Rømskog 


Indre Østfold Barnevernvakt 
Eidsberg, Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, 
Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Fredrikstad, samtlige kommuner i Østfold 


Kulturskolen vest Askim, Skiptvet, Spydeberg 


PPTjeneste Hobøl, Skiptvet og Spydeberg Spydeberg, Hobøl og Skiptvet 


PPTjenesten For Indre Østfold Eidsberg, Marker, Rakkestad, Trøgstad 


Smaalenene bedriftshelsetjeneste Eidsberg, Askim 


 


INTERKOMMUNALE SELSKAPER Deltakende kommuner 


Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS Samtlige kommuner i Østfold 


Driftsassistansen i Østfold IKS  Samtlige kommuner i Østfold 


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS  


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad, Våler 


Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad, Våler 


Indre Østfold Utvikling IKS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Krisesenter IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 


Mortenstua skole IKS 


Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, 
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Renovasjon IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter 
IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Data IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad 


Askim, Spydeberg og Hobøl Avløpssamarbeid IKS Askim, Hobøl, Spydeberg 



http://www.proff.no/selskap/%C3%B8stfold-interkommunale-arkivselskap-iks/sarpsborg/-/984789572/

http://www.proff.no/selskap/driftsassistansen-i-%C3%B8stfold-iks/gamle-fredrikstad/vannbehandling/Z0IAV76V/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-kontrollutvalgssekreteriat-iks/rakkestad/kommunale-og-offentlige-etater/Z0I5BAP6/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-kommunerevisjon-iks/rakkestad/kommunale-og-offentlige-etater/Z0I5BN4K/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-utvikling-iks/askim/-/Z0IAWEMS/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-krisesenter-iks/-/-/Z0I5BLHV/

http://www.proff.no/selskap/mortenstua-skole/mysen/kurs-og-skoler/Z000DIF5/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-renovasjon-iks/askim/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0I5BN6H/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-lokalmedisinske-kompetansesenter-iks/askim/-/979351909/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-lokalmedisinske-kompetansesenter-iks/askim/-/979351909/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-data-iks/askim/-/Z0I5B8TD/

http://www.proff.no/selskap/askim-spydeberg-og-hob%C3%B8l-avl%C3%B8pssamarbeid-iks/askim/-/970929886/
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§ 28 VERTSKOMMUNE Deltakende kommuner.  
Vertskommunen står først. 


Barnevern, Marker og Rømskog Rømskog og Marker 


Brannsjeffunksjon i Marker Aremark og Marker 


Felles brannsjef for Askim, Spydeberg og Trøgstad Askim, Spydeberg og Trøgstad 


Felles brannvesen for Hobøl og Spydeberg Spydeberg og Hobøl 


Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold 
Eidsberg, Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, 
Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim Spydeberg, Askim, Hobøl 


Skatteoppkreveren i Hobøl og Spydeberg Hobøl og Spydeberg 


Skatteoppkreverkontor Askim og Skiptvet  Askim og Skiptvet 


Skatteoppkreverkontor Trøgstad Eidsberg Eidsberg og Trøgstad 


Plan og miljøkontor Marker, Aremark og Rømskog 


 


Ut over AS, IKS og samarbeid etter kommunelovens bestemmelser, deltar kommunene i en rekke 
øvrige samarbeid, foreninger, interesseorganisasjoner og stiftelser. Eksempler på dette er: 


Biblioteksentralen AL 


Edwin Ruuds Stiftelse 


Fengselshelsetjeneste ved Indre Østfold fengsel  


Film & Kino 


Grensekomiteen Värmland - Østfold 


Indre Østfold Introduksjonssenter 


Indre Østfold Næringsforening 


Indre Østfold Næringsråd 


Indre Østfold Regionråd 


Jernbaneforum Øst 


Klinisk veterinærvakt 


NAVkontor i Marker og Rømskog 


Norske Skogindustrier ASA 


Regionalpark Haldenkanalen 


Samarbeidsalliansen Osloregionen 


Samhandlingsforum, Sykehuset Østfold-KS Østfold 


Skogbrannvakt 


Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel 


Stiftelsen Fossumutvikling 


Stiftelsen Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold 


Ungt entreprenørskap Alumni Østfold 


Utmarkskommunenes Sammenslutning 


Vasskraftkommunenes Landsammenslutning 


Boligselskaper er ikke nevnt i oversikten. 
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Marker kommunes 
Kvalitetsvurderingssystem 


for grunnskolen. 
Oversikt, innsikt, kontroll og oppfølging. 


 
 


Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet 


 Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. 


 Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert 


kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt.  


 Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders 


tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. 


 
 


 


 
                                          


 


 
 


Versjon: Juli 2013  
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Kvalitetsvurderingssystemet 


Kvalitetsvurderingssystemet har 5 hoveddeler 


1. Systemets strategiske rolle 
2. Verktøy i arbeidet 
3. Aktivitetskalender 
4. Kvalitetssystemet og opplæringsloven 
5. Vedlegg 


Hensikt 


Det overordnede målet for det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til 


kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen med henblikk på tilpasset opplæring og økt 


læringsutbytte for den enkelte elev. 


Kvalitetsvurderingssystemet skal i tillegg: 


 Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. 


 Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert 


kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt.  


 Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders 


tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. 
 
 
 


 


Noen sammenhenger 
nasjonalt, kommunalt 
og skole. 


 


 
Nasjonalt nivå 


Vurdering som grunnlag for politikkutforming 
gjennom 
 Nasjonale prøver 
 Tilsyn 
 Forskning og evaluering 
 Internasjonale studier 
 Statistikk 
 Nasjonale satsingsområder 
 


 
Kommunalt nivå 
Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling 
gjennom 
 Virksomhetsbasert vurdering 
 Tilsyn 
 Brukerundersøkelser 
 Karakterstatistikker 
 Nasjonale prøver og kartleggingsmateriell 
 Planer for særskilte satsingsområder 
 


 
Skolenivå 


Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling 
gjennom: 
 Kompetanseplan for ansatte 
 Ståstedsanalyser 
 Brukerundersøkelser 
 Skolebasert vurdering 
 Lokale læreplaner 
 Virksomhetsplan for skole 


 


 


 


”KVALITETSSTYRING FOR SKOLEEIERE I INDRE ØSTFOLD. K-IØ” 
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1. Systemets strategiske rolle 


 


Begreper: 


 Kommunens kvalitetsvurderingssystem for grunnskolen med skolebaserte vurdering og 


vurderingssystem på kommunalt nivå, er å forstå som interne vurderingssystemer. Dette 


innebærer at det er skolen/ kommunen selv som står for vurderingsarbeidet, men at eksterne 


ressurser blir brukt som en del av grunnlaget for vurderingene. Denne begrepsforståelsen er i 


samsvar med Opplæringsloven. 


 Det skilles mellom den skolebaserte vurderingen og det system skoleeier skal ha i egen 


kommune. Disse to systemene må sees i sammenheng dersom det skal oppnås helhet og 


sammenheng i vurderingsarbeidet. 


 


 


Begrunnelser for et kvalitetsvurderingssystem: 


 Etter opplæringsloven har skoleeier ansvar for kvalitetsutviklingen. I § 2-1 i forskrift til 


opplæringsloven står det at skoler og lærebedrifter jevnlig skal vurdere hvordan organiseringen, 


tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå de målene som er 


fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. 


 Vurderingsarbeidet skal være systematisk og være en integrert del av planstrukturen i 


kommunen og i skolen. På skolen vil både elever og foreldre, personale delta i 


vurderingsarbeidet. 


 Opplæringsloven og privatskoleloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere 


om og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. For å bistå kommuner, 


fylkeskommuner og private skoleeiere i utarbeidelsen av et forsvarlig system har 


Utdanningsdirektoratet og KS utarbeidet en veileder. I tilknytning til denne er det utarbeidet 


sjekklister 


 


Vedlegg i kvalitetsvurderingssystemet: 


Gir en oversikt som viser status, utfordringer og tiltak på styringsdokumenter, 


kompetansekrav/informasjon, ledelse- og resultat oppfølging og risikovurderinger. 


Roller og utfordringer: 


Den gode kommune og skoleeier: 


 Har politisk engasjement og kompetanse på skole: politikere, administrasjon og den enkelte 


skole står samlet til ansvar for læringsresultatene i skolen 


  Følger opp nasjonal utdanningspolitikk og sikrer skolelederne og lærerne profesjonelt 


handlings rom. 


 Gjennomfører skolebasert vurdering og fastsetter utviklingsmål. 


 Legger til rette for planmessig kompetanseutvikling og sikrer godt lederskap. 


 Tar ansvar for å sikre skolene gode økonomiske rammevilkår. 


 Sørger for skolebygg, fysisk utemiljø, arbeidsmiljø og arbeidsplasser med god kvalitet for elever 


og ansatte. 


Utfordringer for kommunen som skoleeier og arbeidsgiver: 


• Vedta utviklingsmål for skolene og dokumentere kvalitet og elevresultater. 


• Skape skolen til en sentral arena for utvikling av gode lokalsamfunn 



http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#2-1

http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#2-1

http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004
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• Utvikle godt lederskap som kan lede og utvikle en moderne kunnskapsorganisasjon  


• Systemet bør sees i sammenheng med det vanlige plan- og utviklingsarbeidet, og knyttes opp 


mot det ordinære politiske og administrative plan- og rapporteringsarbeidet 


Ansvarsomfang, § 13-10: 


 Kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, 


under dette å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne 


oppfylles.  


 Kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og 


forskriftene til loven blir oppfylt. Kommunen skal ha et forsvarlig system for å følge opp 


resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet 


gjennomfører med hjemmel i Kap. 2 i Forskriften. 


Styringsdokumenter og ansvarsfordeling 


Styringsdokument Ansvarlig for etablering 


av dokumentet 


Ansvar for 


oppfølging 


Nasjonalt nivå 


Opplæringslov med forskrifter KD Rådmann / Rektor 


Nasjonale læreplaner KD/UDIR Rådmann / Rektor 


Nasjonale satsninger: 


Motivasjon og mestring for bedre læring 
GNIST, NYGIV, UNGDOMSTRINN I UTVIKLING 


Realfag for framtida 


Innføring av valgfag 


 


KD/ UDIR 


 


Rådmann / Rektor 


   


Kommunenivå 


 Markers kommunes plan for skoleutvikling 


2010 til 2013 


 Prosjektet: Kvalitetsutvikling i grunnskolen 


i Indre Østfold. 


Rådmann/ Rektor 


/Oppvekst og 


omsorgsutvalget / 


Kommunestyret 


Rådmann / rektor 


 Tilstandsrapport 


 Lokale mål for tilstandsrapporten 


Rådmann/ Rektor 


/Oppvekst og 


omsorgsutvalget / 


Kommunestyret 


Rådmann / Rektor 


 Plan for miljørettet helsevern for barn og 


unge 


Rådmann / rektor Rektor 


 Planer for særskilte satsingsområder Rådmann / rektor Rektor 


 Kompetanseplan for pedagogisk personale Rådmann/oppv. og om- 


sorgs utv. / Kom.styret 


Rådmann / rektor 


 Økonomiplan/ budsjett Rådmann/ kommunestyre Rådmann / rektor 


Skolenivå 


 Marker kommunes plan for skoleutvikling Rådmann / Rektor Rektor/medarbeidere 


 Kompetanseplan for pedagogisk personale Rådmann/Rektor/ UDF Rektor 


 Ungdomstrinn i utvikling Rådmann/rektor/UDF Rådmann/rektor 


 Lokale læreplaner Rektor/Lærer Rektor/lærer 


 Grunnleggende ferdigheter Rektor/lærer Rektor / lærer 


 


 



http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-10

http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map002
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LÆRINGSRESULTATER 


NASJONALT 


VURDERINGSSYSTEM 


 


STYRING OG 


KVALITETSUTVIKLING 


I REGI AV SKOLEEIER 
SKOLEBASERT 


VURDERING 


 


HVOR GOD ER MARKER 


SKOLE? 


Kvalitetsvurderingssystemet som virkemiddel for utvikling: 


Helhet og sammenheng 


Det er viktig med en helhetlig tilnærming til hvordan man kan styre arbeidet med å utvikle god 


kvalitet i skolen. En viktig del av skoleeierrollen er å støtte opp om skolenes arbeid med å utvikle 


egen organisasjonskapasitet og interne kvalitetssikring.  


 


”En lærende organisasjon er en organisasjon som tilrettelegger for læring for alle sine 


medlemmer, og som kontinuerlig utvikler seg selv.”, er en definisjon av begrepet. Det innebærer at 


skoleeier må medvirke aktivt til at skolen gis rom til å bli en lærende organisasjon. Systematisk 


kompetanseheving over tid er et tiltak fra skoleeier som gir dette rommet. 


 


Modellen viser at de nasjonale målingene måler vesentlige, men kun deler av skolens omfattende 


virksomhet. Videre viser modellen at skolebasert vurdering må ses i relasjon til elevenes skår mht. 


læringsresultater i fag og læringsmiljøindikatorer, for å skape større helhetsforståelse av egen 


virksomhet. Dette omhandler skolenes organisasjonskapasitet, og i dette viktige arbeidet trenger 


skolene at det er skoleeiere og et administrativt nivå som kan fungere som både pådrivere, veiledere 


og støttende premissgivere for skolens virksomhet. I sluttrapport fra FOU – prosjektet fra KS ” 


Hvordan lykkes som skoleeier?”, er sluttkonklusjonen slik: 


” Forventningsbasert ansvarsstyring; politikere, administrasjon og den enkelte skole står samlet til 


ansvar for læringsresultatene i skolen. Hver enkelt aktør er opptatt av å bli bedre skoleutøver på 


sitt nivå og vil samhandle med de andre aktørene for å gjøre de andre bedre til å utøve sin rolle i 


den kommunale skoleforvalting.” 
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2. Verktøy i arbeidet  


 


 Kvalitetsarbeidet baserer seg på 5 hovedaktiviteter: 


1. Skolebasert vurdering. 


2. Elevundersøkelser – vurdering av læringsmiljøet. 


3. Nasjonale prøver/ kartlegginger – vurdering av læringsutbyttet. 


4. Ståstedsanalyser – å innhente og strukturere informasjon. 


5. Sjekkliste for opplæringsloven. 


 


 


1. Skolebasert vurdering – Hvor god er Marker skole? 


 Skolebasert vurdering gjennomføres årlig. Det velges ut et vurderingsområde for hvert skoleår. 


Området den skolebaserte vurderingen skal skje på, fastsettes etter innspill fra skolens ansatte av 


rektor. Resultatene fra den skolebaserte vurderingen drøftes internt på skolene og i møte med 


elever og foresatte. 


 ”Hvor god er Marker skole” – er utarbeidet for å hjelpe med å evaluere kvaliteten på 


undervisningen i skolen, og er det verktøyet skolen i Marker kan bruke i den skolebaserte 


vurderingen.  


 


Tre grunnleggende spørsmål ligger ved kjernen av evalueringsprosessen: 


 Hvor god er vi egentlig? Hvordan vet vi det? Hva gjør vi nå? 


Tre deler: 


 Del 1 ser på selvevaluering steg for steg ved å bruke de tre grunnleggende spørsmålene, drøfter 


hvordan skolens selvevaluering og ekstern evaluering utfyller hverandre og beskriver hvordan 


kvalitetsindikatorer blir brukt innenfor skoleevaluering og i planlegging. 


 Del 2 er praktisk veiledning og case- studier omkring bruk av kvalitetsindikatorer i 


selvevaluering. 


 Del 3 inneholder kvalitetsindikatorene. 


 


2. Elevundersøkelser – vurdering av læringsmiljøet 


 Skolen med aktuelle trinn gjennomfører Elevundersøkelsen 


 Resultat fra Elevundersøkelsen skal drøftes internt på skolen, i møte med elever og føresatte, i 


møter mellom skolen og rådmann og i politisk utvalg. 


 


3. Nasjonale prøver/ kartlegginger/eksamen – vurdering av læringsutbyttet 


 Skolen med aktuelle trinn gjennomfører følgende vurdering av elevenes læringsutbytte: 


 Nasjonale prøver. 


 Kartleggingsprøver, karakter- og læringsstøttende prøver og andre målinger av læringsutbytte 


etter behov. 


 Karakterer for eksamen og standpunkt 10. års trinn. 


 Resultat fra nasjonale prøver/ kartlegginger/eksamen skal drøftes internt på skolene, i møte med 


elever og føresatte, i møter mellom skolen og rådmann og i politisk utvalg. Oppsummert i 


grunnskolens tilstandsrapport. 


 


 


 


 


  



http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=775

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=876
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4. Ståstedsanalyse/organisasjonsanalyse – å innhente og strukturere informasjon 


 Ståstedsanalyse/organisasjonsanalyse av skolen foretas hvert tredje år. Ståstedsanalysen skal 


først og fremst brukes til å gi fart og retning til skolens utviklingsarbeid, ved at valg av 


hovedutfordringer er underbygd og forankret internt og mot skoleeier. Erfaringsmessig er det 


vanskelig og tidkrevende for et kollegium å bli enige om en beskrivelse av nå situasjonen uten 


noen form for hjelpemidler eller verktøy. Ståstedsanalysen kan brukes til å støtte felles 


diskusjoner, samt til å innhente og strukturere informasjon.  


 


5. Sjekkliste for opplæringsloven 


 Være et funksjonelt verktøy som skal sikre at opplæringsloven følges. 


 Inneholde en konkret opplisting av lovkrav med henvisning til forskrift. 


 Beskrive konkrete arbeidsoppgaver for sjekking av lovkravet med ansvarsbeskrivelser og 


tidsangivelser. 


 Beskrive av oppfølgingsplan i forhold til forbedring av praksis, med tidsangivelser og 


beskrivelse av ansvar. 
 


Utdanningsdirektoratet har utarbeidet ”tegn på god praksis” og i forbindelse med skolenes 


utviklingsarbeid er skolevurdering en slik viktig faktor. 
” I de store nasjonale skoleutviklingsprogrammene etter 2006 har direktoratet lagt vekt på at skoleutvikling for å 


forbedre læring og læringsmiljø for elever og lærlinger også innebærer å endre skolens virkemåte. En slik endret 


virkemåte vil si at hele skolen endrer undervisningspraksis og hvordan de jobber sammen. Dersom bare en og en av 


skolens ildsjeler endrer praksis, vil ikke skolens virkemåte endre seg. Og hvis ikke skolens organisering og bruk av 


felles arenaer for erfarings deling og tilbakemelding understøtter den nye praksisen, vil praksis ofte skli umerkelig 


tilbake til de samme formene som tidligere. For å få til dette, må hele skolen gå sammen inn i endringsprosessen. 


Ved starten av en endringsprosess er det erfaringsmessig lurt å bruke tid slik at personalet blir enige om 


 hvordan skolens praksis og resultater kan beskrives 


 hvorfor endring er nødvendig 


 hvordan en ønsket situasjon er forskjellig fra nå - situasjonen 


Ståstedsanalysen gir skolen et utgangspunkt for å bli enige om nettopp ståsted. Gjennom arbeidet med 


Ståstedsanalysen blir faktaopplysninger om skolen sammenstilt med resultater fra brukerundersøkelser og 


elevresultater. Dette danner grunnlaget for en diskusjon, før lærerne vurderer skolens praksis i lys av tegn på god 


praksis. Arbeidet med Ståstedsanalysen kan også brukes til å skape en felles erkjennelse av at det er behov for å endre 


praksis ved skolen. ” 


  


NÅ-


SITUASJONEN 


ERKJENNE BEHOV FOR 


ENDRING 


ØNSKET 


SITUASJON 


REFLEKSJON TILTAK 
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3. Aktivitetskalender for arbeidet  


 
Hva 


 Innsamling og oppfølging av resultat skjer på skoleeiernivå Drøfting av resultatet på 
skolene skjer straks resultatet og presentasjoner er tilgjengelig. 


 Drøfting i skolen av resultatet fra alle prøver og undersøkelser skjer flere gang pr. år i 
ledermøte. 


 Drøfting på politisk nivå av resultat skjer en gang pr. år. 
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Sjekkliste for Opplæringsloven 


Gå gjennom sjekklista for lovgivning R/RE    X 


Følgje opp ”avvik” frå sjekklista for lovgivning R/RE    X 


Ståstedsanalyse/organisasjonanalyse 


Valg av vurderingsområde R/RE/L    X 


Gjennomføre ståstedsanalysen/organisasjonasanalysen RE    X 


Analyse/ refleksjon RE/L    X 


Melding til skoleeier RE    X 


Drøfting på rektormøte R/ RE    X 


Skolebasert vurdering 


      Plan for arbeid med valgt vurderingsområde RE X       X 


     Egenanalyse og refleksjon  L X       X 


     Presentasjon av resultatet av analyse Re X       X 


    Utarbeidelse av tiltak for å forbedre vurderingsområdet RE/L  X      X 


    Iverksettelse av tiltakene  R/RE/L  X X     X 


    Evaluering av tiltak og vurderingsområde Re/L    X    X 


Elevundersøkelser 


Gjennomføre elevundersøkelsen RE/L X    


Samle inn og analysere resultat fra elevundersøkelsen R/RE X    


Drøfte resultatene fra Elevundersøkelsen på skolen (lærer/ elever/ foresatte) RE/L  X   


Tilbakemeld. til rådmann om gjennomf. kvalitetsvurd. etter oppl.lova § 13-10,  R/RE  X   


Drøfte res. av vurd., læringsmiljø og læringsutb. i rektormøte, teammøte og 
medarb.samt. 


R/RE/L  X   


Nasjonale prøver 


Gjennomføre NP i henhold til vedtatte retningslinjer RE X    


Analysere resultatet av NP RE/L X    


Drøfte resultat fra NP med elev/foreldre L X    


Sette inn tiltak på elev og klassenivå RE/L  X   


Rapportering av resultatene til rådmann RE  X   


Kartleggingsprøver og læringsstøttende  prøver 


Samle/ analysere res. kartleggingsprøver og læringsst. prøver RE/L   X X 


Drøfte resultat  med elev/foreldre RE/L    X 


Sette inn tiltak på elev og klassenivå R/RE    X 


Rapportering av resultatene til rådmann RE/L    X 


Eksamen 


Forberedelser til skriftlig og muntlig eksamen RE/L   X X 


Gjennomføre skriftlig eksamen RE/L    X 


Gjennomføre muntlig eksamen. RE/L    X 


Drøfte resultatene fra eksamen (lærere/ elever/ foresatte). RE/L    X 


Rapportering av resultater fra eksamen til rådmann O/R/RE    X 
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4. Kvalitetssystemet og opplæringsloven  


 
 
 


Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Rett og plikt til 
opplæring 


Sikre at alle barn i 
kommunen i 
opplæringspliktig alder, 
får 
grunnskoleopplæring 


Kommunen har personale med 
skolefaglig kompetanse tilsatt i 
kommuneadministrasjonen. 
Kommunen har rutiner for å sikre at 
alle som bor i kommunen får innfridd 
retten til grunnskoleopplæring og 
spesialpedagogisk hjelp. 
Kommunen har rutiner for å 
registrere alle barn i skolepliktig 
alder og for oppfølging av barn som 
event. Ikke møter til undervisning. 


Oppl. § 2-1, Oppl. § 13-
1, Oppl §2-13 og Oppl § 
14-2.  
Fvl kap III, Fvl kap VI, 
Forskr kap 18 


Skolefaglig 
rådgiver i 50 % 
stilling. 
 
 
Innmelding av 
nybegynnere ved 
grunnskolen. 
 
Rutiner for 
registrering og 
oppfølging av 
elevfravær i 
grunnskolen. 
 
Informasjonsfolder 
om skolevegring. 


Rett til gratis offentlig 
opplæring 


Ingen egenbetaling av foresatte for 
aktiviteter i skolens regi. 


Oppl. § 2-15 Ingen 
egenbetaling. 


Omfanget av 
opplæringen i tid 


Opplæringen er i samsvar med fag- 
og timefordelig. Jfr. Nasjonal 
forskrift. 
Vedtatt  fag- og timefordelingsplan 
på skolen. 
Skoleruta samordnes og 
offentliggjøres. 


Oppl § 2-2, Forskr §§ 1-4 
til 1-7, Læreplanverket 


Fag – og 
timefordelingsplan. 
 
Skolerute. 
 
Kommunens / 
skolens 
hjemmeside 


Nærskoleprinsippet Marker kommune har en grunnskole, 
1 – 10 skole 


Oppl. § 8-1  


Rett til skyss og 
innlosjering  


Elever som oppfyller kommunalt 
vedtak om gratis skyss, får dette. 
Funksjonshemmede og midlertidig 
skadde elever får gratis skyss og 
reisefølge/ tilsyn ved ventetid 
uavhengig av lengden på 
skoleveien. 
Barn under opplæringspliktig alder 
som har rett til spesialpedagogisk 
hjelp får gratis skyss etter særskilt 
vurdering. 


Oppl § 7-1, §§ 7-3 til §7-
6, §13-4.  
Fvl kap III til VI 


Marker kommune 
følger reglene om 
skyss. 
Lokal vedtatte 
regler for 
Mosebyneset og 
Lihammeren. 


Permisjon Kommune har rutiner for vurdering 
av søknader om permisjon fra 
undervisningen. 


Oppl § 2-11 Skolen har 
skriftlige rutiner 


Forsøksvirksomhet Skolen er gjort kjent med muligheten 
for tidsavgrenset pedagogiske og 
organisatoriske forsøk. 


Oppl § 1-4  
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Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Innholdet i 
opplæringen og 
tilpasset 
opplæring mv 


Innhold i opplæringen Kommunen har føringer for skolens 
virksomhet.. 
Lokale læreplaner. Årsplaner for alle 
trinn. 
Rutiner for elevsamtaler. 
Gjennomfører elevundersøkelsen. 


Oppl § 2-3, Oppl § 2-3a  
Forskr § 1-1, Forskr §§ 
1-8 og Forskr 1-9, Forskr 
§ 24-1. Læreplanverket 


Marker kommunes 
plan for 
skoleutvikling 2010 
– 2013. 
Skolen har lokale 
læreplaner. 
Årsplaner for alle 
fag og trinn. 


Tilpasset opplæring for 
alle 


Kommunal handlingsplan med 
uttrykt elev- og læringssyn.  
Skolen har fagplaner og konkrete 
arbeidsplaner for elevene.. 


Oppl § 1-2, Oppl §§ 2-3 
til 2-8, Oppl § 2-14 
Læreplanverket 


Marker kommunes 
plan for 
skoleutvikling 2010 
– 2013. 
Skolen har 
fagplaner og 
arbeidsplaner for 
elevene 


Retten til 
spesialundervisning 
 


Elever med rett til spesialunderv. får 
innvilget denne. 
PPT har rutiner for sakkyndig 
vurdering som er kjent. 
Årsrapporter gjennomgås hvert 
halvår. 
Skolen har kartleggingsrutiner for å 
avdekke behov. 
Skriv som beskriver saksgangen. 
IOP i samarbeid med foreldrene. 


Oppl kap 5 Elever med rett til 
spesialundervisnin
g, får retten. PPT. 
har kjente rutiner –
eget skjema. 
Årsrapporter 
utarbeides. 
Marker skole har 
beskrevne rutiner 
for spesial – 
undervisning. 
2 lærere er 
LOGOS 
sertifiserte. 
Marker skole har 
IOP - rutine 


Samiskopplæring og 
finskopplæring 


Ingen opplæring per tiden Oppl § 6-2, Oppl § 6-4 
Forskr kap 7 


 


Målformer Kommunen har forskrifter om hvilken 
målform som skal være hovedmålet 
på skolen. 


Oppl § 2-5 Forskr kap 9, 
Forskr kap 17 


Ikke aktuelt for 
Marker kommune 


Språk Rutiner for vurdering av behovet for 
morsmålsopplæring. 
PPT følger opp i samarbeid med 
skolen. 
Skolen vurderer om eleven har rett 
etter loven. 


Oppl § 2-7, Oppl § 2-8 Praksis i henhold til 
Oppl. 


Tegnspråk  Døve blir informert om og får oppfylt 
sine særskilte rettigheter.  


Oppl § 2-6 Ikke aktuelt 


Punktskrift Blinde og svaksynte blir informert 
om, og får oppfylt sine særskilte 
rettigheter. 


Oppl § 2-14 Ikke aktuelt 


Læremidler og utstyr Skolen har tilgang til nødvendig 
utstyr, inventar og læremidler. 
Inventarlister ajourføres. 
Skolen har læremidler som er i 
samsvar med læreplanverket. 


Oppl § 9-3, Oppl § 9-4. 
Forskr kap 17 


Marker skole har 
tilstrekkelig med 
utstyr, inventar og 
læremidler. 


Organisering i grupper 
og krav om 
kontaktlærer 


Elevene er organisert i pedagogisk, 
trygge og forsvarlige grupper og hver 
elev er knyttet til en kontaktlærer. 


Oppl § 8-2 Opplæringsloven 
er oppfylt på dette 
punktet i Marker. 
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Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Vurdering i 
skolen 


Elevvurdering Skolen har faste rutiner for 
elevvurdering, elevsamtaler og 
foreldresamtaler. 


Oppl § 2-3. Forskr § 2-3 
og Forskr § 2-4, Forskr 
kap 3 


Skolen har 
skriftlige 
retningslinjer 


Skolebasert vurdering Skolen vurderer årlig i hvilken grad 
organiseringen, tilretteleggingen og 
gjennomføringen av opplæringen 
medverker til å nå målene i 
læreplanen. 


Oppl § 2-3. Forskr §§ 2-1 
til 2-3 


Skolen iverksetter 
systematisk 
skolebasert 
vurdering – hvor 
god er Marker 
skole? 


Kvalitetsutvikling Kommunen har system for å 
innhente opplysninger om tilstanden 
og utviklingen innenfor opplæringen. 
Kommunen har system for 
gjennomføring av nasjonale 
undersøkelser om motivasjon, 
trivsel, mobbing, elevmedvirkning, 
elevdemokrati og det fysiske miljøet 
blir gjennomført og fulgt opp. 


Forskr §§ 2-1 til 2-3 Tilstandsrapport for 
hvert skoleår. 
Behandles i 
kommunestyret. 


Elevenes 
skolemiljø 


Det fysiske miljøet Kommunen har rutiner for å vurdere 
elevenes fysiske miljø, behandle 
klager og iverksetting av tiltak. 
 
Skolen har hensiktsmessige anlegg. 
Kommunen har en forebyggende 
plan for rusarbeid. 
Alkohol er ikke tillatt ved skolen i 
kommunen. 


Oppl § 9-5. Oppl §§ 9a-
1. Oppl 9a-2, Oppl 9a-4 
til 9a-7.  
Fvl kap III – VI. Forskr 
kap 12 


Nytt 
ordensreglement 
fra august 2013 
 
Kommunal rusplan. 
 
MOT 


Det psykososiale 
miljøet 


Kommunen har rutiner for å vurdere 
elevenes psykososiale miljø, 
behandle eventuelle klager og sette i 
gang nødvendige tiltak. 
Utarbeidet anti-mobbeplan som 
rulleres.. 
Gjennomfører elevundersøkelsene. 


Oppl § 9a-3, Oppl 9a-4 til 
9a-7 


Nytt 
ordensreglement 
fra 2013. 
Rutiner for dok. Av 
henvendelser. 
Sos.læreplan. 


Ordensreglement Skolen har et godkjent 
ordensreglement som er drøftet i 
rådsorganene, vedtatt i 
kommunestyrett og som det er 
informert om. 
Plan for sosial kompetanse. 
Skriftlige rutiner ved brudd på regler. 


Oppl § 2-9. Forskr kap 
12 


Nytt 
ordensreglement 
fra august 2013. 
 
Sos.læreplan. 


Bortvisning Skolen har skriftliggjort 
begrunnelsene for bortvisning for 
kortere eller lengre perioder.  
Det er laget rutiner for rådføring med 
eleven og orientering til foreldre. 


Oppl § 2-10 Ordensreglementet 
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Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Personale i 
skolen 


Ledelse Skolens leder skal ha pedagogisk 
kompetanse og nødvendige 
lederegenskaper og utdanning. 


Oppl § 9-1  


Kompetansekrav Undervisningspersonalet har 
relevant faglig og pedagogisk 
kompetanse.  


Oppl § 10-1, Oppl § 2-4. 
Forskr kap 14 


 


Ansettelse  Den som tilsettes i skolen skal legge 
fram politiattest. 


Oppl §§ 10-3 til 10-7,  
Oppl § 10-9. Oppl § 10-
10 Forskr kap 15 


 


Kompetanseutvikling Kommunen tar ansvar for å ha rett 
og nødvendig kompetanse, og 
sørger for kompetanseutvikling i 
samsvar med sentrale føringer. 
Kommunen og skolen har 
kompetanseplaner. 


Oppl § 10-8 4 årig 
kompetanseplan 
for pedagogisk 
personale 
 
Skolebasert 
kompetanseheving 


Opplysningsplikt til 
barnevern- og sosialtj. 


Personalet på skolen er kjent med at 
de på eget initiativ kan gi 
opplysninger til barnevernstjenesten 
og sosialtjenesten når det er grunn til 
å tro at barn blir mishandlet eller at 
det er andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. 


Oppl. §§ 15-3. Oppl §15-
4 


Årlig gjennomgang 
av regelene 


Taushetsplikt Taushetsplikten er gjort kjent for alle 
ansatte i skolen. 


Oppl § 15-1. Fvl §§ 13-
13e 


Ved ansettelse. 
Ved skolestart. 


Bruker-
medvirkning, 
råd og utvalg i 
skolen 


Elever  Skolen har felles og skriftlig 
beskrivelse av hvordan elever skal få 
tilbakemelding og veiledning. 


Oppl §§ 1-2, Oppl § 2-3, 
Oppl § 5-4, Oppl § 9a-5 
Forskr kap. 3, 
Læreplanverket 


Skolen har 
skriftlige rutiner 


Foreldre  Rutiner som sikrer godt samarbeid. 
Årlige møter mellom skoleeier og 
foreldreutvalg. 


Oppl § 1-2, Oppl § 5-4. 
Forskr kap. 3, særlig § 3-
2, Læreplanverket 


Skolen har 
skriftlige rutiner 


Samarbeidsutvalg  Skolen har samarbeidsutvalg 
sammensatt etter gjeldende lov og 
forskrift. 


Oppl § 11-1. Oppl §11-7, 
Oppl § 2-3, Oppl § 9a-6 


Etter regelene 


Skolemiljøutvalg  Skolen har skolemiljøutvalg 
sammensatt etter gjeldende lov og 
forskrift. 


Oppl § 11-1a , Oppl § 
11.7, Oppl § 9a-6 


Etter reglene 


Elevråd  Skolen har elevråd. 
Det er utarbeidet rutiner for 
opplæring av elevrådene. 
Elevråd deltar i drøfting av 
strategiplan. 


Oppl § 11-2, Oppl §11-7, 
Oppl § 9a-5 og 9a-6 


Barnetrinn og 
ungdomstrinn 


Foreldreråd Skolen har foreldreråd med valgt 
arbeidsutvalg. 
Oppæring skjer hver høst. 
FAU deltar i skolens 
evalueringsarbeid, revisjon av 
strategidokument, 
brukerundersøkelser og 
læringsresultat. 


Oppl §§ 11-4. Oppl §11-
7. Oppl § 9a-6 


Etter reglene 


 


Rådgivning og 
skolebibliotek 


Elevene har tilgang til nødvendig 
rådgiving om utdanning, yrkestilbud 
og yrkesvalg og om sosiale 
spørsmål. 
Det finnes en samarbeidsavtale med 
folkebibliotektjenesten. 


Oppl § 9-2, Oppl § 4A-8. 
Forskr kap 21, Forskr 
kap 22 


Etter reglene 



http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-010.html#9-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-4

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-042.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-3

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-043.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-3

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#13e

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#13e

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-4

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-5

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-003.html

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-4

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-003.html

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-003.html

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-1a

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-1a

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-1a

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-5

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-4

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-8

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-051.html

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-052.html

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-052.html
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Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 


dokumenter 


     


Organer og 
tilleggstjenester 
knyttet til 
grunnskolen 


PPT Samarbeidsavtale om PPT. 
PPT har egen strategi- og 
virksomhetsplan. 


Oppl § 5-6 Samarbeidsavtale 
av januar 2012 


SFO Kommunen har tilbud om SFO for 
barn på 1.-4. trinn, og for barn med 
spesielle behov på 1.-7. trinn. 
Ordningen krever at minst 5 elever 
deltar.. 


Oppl § 13-7, Oppl kap 
9a. Forskr kap 12 


SFO er på Marker 
skole 


Musikk- og 
kulturskoletilbud 


Kommunen har kulturskoletilbud 
 


Oppl § 13-6 Organisert under 
kultur 


Leirskole Kommunen benytter seg av leirskole Oppl § 10-3 Avtale med 
leirskole 


Rett til 
grunnskoleopplæring 


Voksne med rett til opplæring får et 
tilrettelagt tilbud. 


Oppl § 4A-1, Oppl § 4A-
4, Oppl § 4A-11. Fvl kap 
III - VI 


 


Rett til tilpasset 
gratis 
grunnskole-
opplæring for 
voksne 


Rett til 
spesialundervisning 


Voksne som ikke får tilfredsstillende 
utbytte av det ordinære tilbudet får 
spesialundervisning. 


Oppl § 4A-2. Fvl kap III - 
VI 


 


Kompetansekrav til 
personalet 


De ansatte har relevant faglig og 
pedagogisk kompetanse. 


Oppl § 4A-5, Oppl § 10-1  


Innhold i opplæringen  Oppl § 4A-6, Oppl § 1-3, 
Oppl § 2-3 og Oppl § 6-
4. Forskr § 1-2, 
Læreplanene 


 


Rådgivning  Oppl § 4A-8  


Skyss  Oppl § 4A-7  


Vurdering  Forskr § 3-28, Forskr § 
3-34 


 


Bortvisning  Oppl § 2-10, Oppl § 15-
1, Oppl §15-2, Oppl § 
4A-9 Forskr § 3-21 


 


 


 


 


  


Skoleeier 
Gjennom aktivt skoleeierskap kan 
politikere få innsikt i og ta medansvar 
for skolenes virksomhet. 
Utdanningspolitisk plattform 
System for kvalitetsvurdering etter 
opplæringsloven 
FoU: Tidlig innsats - for livslang læring 
Hvordan lykkes som skoleeier 
 



http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-040.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map003

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map003

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map003

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-007.html#6-4

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-007.html#6-4

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-001.html#1-2

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-007.html#3-28

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-007.html#3-34

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-007.html#3-34

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-10

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-9

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-9

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html#3-21

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/Utdanningspolitisk-plattform/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/System-for-kvalitetsvurdering-etter-opplaringsloven/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/System-for-kvalitetsvurdering-etter-opplaringsloven/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Videregaende-opplaring/Tidlig-innsats---for-livslang-laring/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/Hvordan-lykkes-som-skoleeier/
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Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


Enkeltvedtak iht 
opplærings-
loven og 
forvaltnings-
loven 


Spesialundervinsing Elever med rett til spesialunderv. får 
innvilget denne. 
PPT har rutiner for sakkyndig 
vurdering som er kjent. 
Årsrapporter gjennomgås hvert 
halvår. 
Skolen har kartleggingsrutiner for å 
avdekke behov. 
Skriv som beskriver saksgangen. 
IOP i samarbeid med foreldrene. 


Oppl § 5-1, jf § 5-3, Oppl 
§ 15-1, Oppl §15-2. Psl § 
3-6 


Skolen har de 
nødvendige rutiner 
på plass. 


Senere skolestart Kommunen har rutiner for senere 
skolestart 


Oppl § 2-1 tredje ledd  


Tidligere skolestart Kommunen har rutiner for tidligere 
skolestart 


Oppl § 2-1 tredje ledd  


Nærskoleprinsippet Ikke aktuelt i Marker Oppl § 8-1 Kun en skole 


Fritak for 
opplæringsplikt og 
aktiviteter m v 


Kommunale retningslinjer Oppl § 2-1 fjerde ledd, 
Oppl § 2-3a 


 


Permisjon Kommunale retningslinjer Oppl § 2-11  


Punktskiftsopplæring  Oppl § 2-14, Oppl § 15-
1, Oppl §15-2 


Ikke aktuelt 


Tegnspråkopplæring  Oppl § 2-6, Oppl § 15-1, 
Oppl § 15-2 


Ikke aktuelt 


Elevenes fysiske miljø Kommunale retningslinjer Oppl § 9a-2, Oppl § 15-
1, Oppl § 15-2 


Kommunalt 
ordensreglement 


Elevenes psykososiale 
miljø 


Kommunale retningslinjer Oppl § 9a-3, Oppl § 15-
1, Oppl § 15-2 


Kommunalt 
ordensreglement 


Standpunktskarakter Skolen har retningslinjer Oppl § 15-1, Oppl §15-2. 
Forskr kap 5 


 


Avgangsprøva/ 
eksamen 


Kommunale retningslinjer Oppl § 15-1, Oppl §15-2. 
Forskr 3-22, Forskr kap 5 


Felles retningslinjer 
i IØ 


Skyss Vedtak som sier hvem retten gjelder. 
Elever med særlig farlig skolevei får 
gratis skyss etter kommunalt vedtak, 
Skolen lager skysslister. 


Oppl § 7-1, Oppl § 15-1, 
Oppl §15-2. Psl § 3-7 


 


Annet  Oppl § 15-1  


 


Spesialped. hjelp før 
opplæringspliktig alder 


Barn under opplæringspliktig alder 
som har særlige behov får 
nødvendig hjelp. 
Barnehagemyndigheten gjør 
enkeltvedtak for barn som får 
opplæring i og utenfor barnehagen i 
kommunen. 


Oppl § 5-7 Kommunale rutiner 
er  innført 


Annet Forsøksvirksomhet Skolen er gjort kjent med reglene. Oppl § 1-4  


Hjemmeundervisning / 
elever i frittstående 
skoler 


Kommunale retningslinjer Oppl § 2-13, Oppl § 14-
2, Oppl § 3-5, Oppl § 3-
6. Psl § 3-6, jf Oppl § 5-
6. Psl § 3-7, jf Oppl kap 
7. 


Mangler skrevne 
retningslinjer 



http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-009.html#8-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3a

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-11

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-14

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-010.html#9-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html#3-22

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html#7-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-4

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-13

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-016.html#14-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-016.html#14-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html#3-5

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-6

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html
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5. Vedlegg i kvalitetsvurderingssystemet. 


 


 
Oversikt styringsdokumenter. Organisering og myndighetsfordeling. 


• Opplæringsloven med forskrifter 


• Forvaltningsloven, kommuneloven  


• Nasjonale læreplaner (forskrift) 


• Lokale læreplaner 


• Organisasjonskart 


• Delegasjonsreglement 


• Økonomiplan/budsjett 


• Kommunens lokale planer (også jf avtaleverket) 


• Skolenes planer 


 


Status 


Mangler  skriftlig dokumentasjon på deler av opplæringsloven. Revisjon av lokale lærerplaner 


er påbegynt. Samordning av styringshjul /aktivitetskalender er utarbeidet, men ikke utprøvd i 


praksis. Utprøvingen skjer fortløpende gjennom høst 2013 vår 2014. 


Nytt ordensreglement er vedtatt og innført i skolen fra skolestart 2013. 


Arbeid med utviklingsplan for skolen er igangsatt og vil komme til politisk behandling i løpet 


av inneværende skoleår. 


Delegasjonsreglementet skal revideres i løpet av 2013/14. 


 


Utfordringer 


Få oversikt på skriftlige rutiner på kommune – og skolenivå 


Få oversikt på muntlige rutiner på kommune – og skolenivå ( praksis) 


Forståelse for nødvendigheten av formelle skriftlige rutiner 


 


Tiltak 


Systematisere de skriftlige rutinene. 


Omforme, endre og systematisere muntlige rutiner (praksis) til skriftlige rutiner i henhold til 


loven. 


Informasjonsarbeid. 


 


 


Kompetansekrav. Informasjonskanaler. Rapporteringsrutiner. 


• Kartlegge kompetanse 


• Opplæringsbehov 


• Klarhet i delegering 


• Ansvar for rapportering 


• Ledelsesansvar 


• Informasjonsflyt 


 


Status 


Arbeid med kompetanseplanen er påbegynt  januar 2013. 


Noe uklarhet i ansvar og delegering 


Manglende system for informasjonsflyt innad skole, mellom skole, kommune og innad 


kommune. 
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Utfordringer 


Involvering av det pedagogiske personalet og fagforening er tidkrevende men helt nødvendig 


for at planen skal bli levende i organisasjonen. 


Endring av rutiner for informasjon og rapporteringer og medbestemmelse. 


Involvering av kommunal ledelse og politisk nivå 


 


Tiltak 


Kompetanseplan må være ferdig politisk behandlet i god tid før budsjett 2014.  


Presentasjon av kompetanseplanen – kartleggingen - vise skolens behov for typer av 


kompetanse fremover – skolens kompetansebehov og personlig kompetansebehov. 


Presentasjon for ledelsesnivå kommune og politisk nivå. 


Dette tiltaket er utsatt, da arbeidet med kompetanseplan for marker skole ikke er ferdig 


utarbeidet. 


 


Ledelse og resultatoppfølgingssystem. 


• Årshjul/ styringshjul 


• Politisk/administrativt 


• Sjekkliste for opplæringsloven oppfølging og bearbeiding av nasjonalt kvalitetssystem 


• Del av kommunenes helhetlig styringssystem 


 


 


Status 


Samkjøring av styringshjul utprøves høst 2013 og vår 2014. 


 


Utfordringer 


Krever nøye oppfølging for å påse at tidsfristene er korrekte og kan overholdes i praksis. 


 


Tiltak 


Tas opp med skoleledelse. 


Tas opp med kommuneledelse. 


Kvalitetsvurderingssystemet med være godt kjent av lederne på forskjellige nivå, det gjøres 


best gjennom ofte informasjon. 


 


 


Risikovurdering og avvikskontroll.  


• Risikovurderinger 


• Rutiner for risikoområder 


• Gjennomgående lederkrav/ forventninger 


• Virksomhetsbasert vurdering kultur for forbedring 


 


Status 


Innføres høst 2013 – vår 2014. 


Legges inn i skolens og kommunens rutiner. 


Årlig evaluering med endring/ forbedring. 


 


Utfordringer 


I innføringsfasen er prosessen tidkrevende. 


Skape forståelse for viktigheten av at skoleeier (både administrativt og politisk) tar ansvar for 


skolens innhold, resultater og utvikling. 
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Tiltak 


Tas opp på ledermøter på skole og kommunenivå jevnlig. 


Informasjon om grunnskole på kommunalt nivå økes både administrativt og politisk. 
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Litteratur. 


 


Veileder til kravet om skoleeiers ”forsvarlige system” utgitt av UDIR og KS. 


 


Kvalitetssystem fra Re kommune 


 


Kvalitetssystem fra Sarpsborg kommune. 


 


Kvalitetssystem fra Indre Salten regionen 


 


Skolebasert vurdering, hvor god er vår skole? 


 


…Om å sette læring i system, Roald Jensen, Opplandske bokforlag , 2012. 


 


Sluttrapport FOU – prosjektet fra KS ” Hvordan lykkes som skoleeier?” 


 


UDIR: Tegn på god praksis. 


 


Artikkel i Bedre skole nr. 2 3 2010- Skoler som lærer  





