
Meeting Book: Siljan kontrollutvalg (20.11.2018) 

Siljan kontrollutvalg 

Date: 2018-11-20T10:00:00 

Location: Kommunehuset, møterommet 

Note: 

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf. 

47034560, snarest mulig.  

 

Innkalles:  

Sak 19/18 Rådmann Jan Sætre 

Sak 19/18 Økonomisjef Kjersti Førstøyl 
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Arkivsak-dok. 18/00165-24 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 20.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 20.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 20.11.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 20.11.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00165-25 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll fra møtet 11.09.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll fra møtet 11.09.2018 

 



4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2018 - 18/00165-25 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2018 : Protokoll Siljan kontrollutvalg 11.09.2018

 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Siljan kontrollutvalg 

 
Dato: 11.09.2018 kl. 10:00 – 13:30 
Sted: Kommunehuset, møterommet 
Arkivsak: 18/00165 
  
Til stede:  Jan Olav Hagen 

Helga Baasland 

Ole Arthur Austad 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Ordfører Kjell A. Sølverød 

 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal (sak 13/18) 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 
 

I forbindelse med kontrollutvalgsmøtet ble det gjennomført et virksomhetsbesøk på Loppedåpan 

barnehage. Virksomhetsbesøket med orientering fant sted fra klokka 10:00 til 11:30. Sentrale tema i 

orienteringen var:   

- Generell orientering om Loppedåpan barnehage og organiseringa av barnehagene i Siljan 

kommune, herunder  

o Bemanning – pedagoger  

o Utfordringer  

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager  

o Inneklima i barnehagene  

o Sikring mot ulykker og overgrep  

o Hvordan det arbeides med psykososialt miljø og mobbing  

Samarbeid med barnevernet – får ansatte tilfredsstillende opplæring ihht. meldeplikt  

 

Kommunalsjef Oppvekst Torny Strand Moripen, barnehageleder Lisbeth Gulseth, styreleder i 

Loppedåpan Lisbeth E. Christensen deltok fra kommunen.  

 

Sakene på det ordinære sakskartet ble behandlet fra klokka 12:00.  
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Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00165-16 Godkjenning av innkalling 11.09.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00165-17 Godkjenning av protokoll fra møte 17.04.2018 4 

Saker til behandling 

13/18 18/10642-1 Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland" 5 

14/18 18/07171-1 Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Siljan kommune 6 

15/18 18/07170-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - 

Siljan kommune 
7 

16/18 18/07173-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Siljan kommune 8 

17/18 18/00171-9 Referatsaker 11.09.2018 9 

18/18 18/00178-5 Eventuelt 11.09.2018 10 

    

 

 
Siljan, 11.09.2018 

 

 

Jan Olav Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 11.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkalling 11.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkalling 11.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.04.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

Protokoll fra møtet 17.04.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokoll fra møtet 17.04.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

13/18 Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland" 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Informasjon fra Telemark kommunerevisjon IKS tas til orientering. Siljan kontrollutvalg godtar at 

rapporten legges frem på et fellesmøte i januar 2019. 

 

 

Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal ga utvalget en orientering om status i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bypakke Grenland» 

 

Utvalgsmedlemmene og ordfører kommenterte i saken.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Informasjon fra Telemark kommunerevisjon IKS tas til orientering. Siljan kontrollutvalg godtar at 

rapporten legges frem på et fellesmøte i januar 2019. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Siljan kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor ga en kort kommentar om revisors uavhengighetserklæring.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - 

Siljan kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Siljan kommune 2018 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto la frem den overordna regnskapsrevisjonen for 

regnskapsrevisjon for 2018 i møte, og svarte på spørsmål fra utvalget.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Siljan kommune 2018 tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Siljan kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan 

kommune med en ramme på kr. 533 400,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn for 2019.  

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan 

kommune med en ramme på kr. 533 400,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 11.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Referatsaker  

a. Orientering fra sekretariatet  

 

2. Neste møte 20.11.2018, kl. 10:00  

a. Godkjenning av møteinnkalling og protokoll  

b. Rapport - Eierskapskontroll  

c. Møte- og arbeidsplan for 2019  

d. Orientering om budsjettet for Siljan kommune 2019  

e. Orientering fra revisor  

f. Referatsaker/Eventuelt  

  g. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling 

 

Innspill fra ordfører: Orientering om arbeidet med ungdom i Siljan kommune.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 11.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 18/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/11918-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Siljan kommunes budsjett for 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget 

forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig 

innstillingsrett, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal gå uendret til 

kommunestyret.  

 

Det er likevel av stor betydning for kontrollutvalget å få informasjon om kommunens budsjettsituasjon 

for året og årene som kommer.  

 

Rådmann Jan Sætre og økonomisjef Kjersti Førstøyl vil gi kontrollutvalget en orientere om budsjettet 

2019 for Siljan kommune i møtet. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rådmannens forslag til budsjett 2019 - ettersendes 
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Arkivsak-dok. 16/11970-12 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om plan og 

byggesaksbehandling - Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget finner skriftlig tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonen tilfredsstillende, 

og avslutter med dette saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Siljan kommune behandla rapporten i møte 06.02.2018, sak 1/18 og kommunestyret 

i Siljan behandla rapporten i møte 05.04.2018, sak 19/18. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Kommunestyret tar rapporten Plan og byggesaksbehandling til orientering og ber rådmannen følge opp 

revisjonens anbefaling:  

- iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling av plansaker, for eksempel:  

 sørge for å dokumentere bruken av rutiner, og  

 sørge for å dokumentere lovpålagte oppgaver,  

 

- iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel:  

 dokumentere bruk av sjekklister som er egnet til å sikre at byggesøknader er fullstendige og at 

sakene blir tilstrekkelig utredet, og  

 bruke maler som er egnet til å sikre at vedtak inneholder lovpålagte opplysninger,  

 

- vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 

behandling av plan- og byggesaker, for eksempel:  

 gjennomføre risikoanalyser av saksbehandlingen i plan- og byggesaker,  

 dokumentere anskaffelser i tråd med lovverket, og  

 dokumentere habilitetsvurderinger.  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av  

oktober 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i vedtaket over følger kontrollutvalget med dette opp vedtaket fra kommunestyret og har 

bedt rådmann gjøre greie for hvordan rapporten har blitt fulgt opp.  
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Rådmann har sendt skriftlig tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp:  

 

1. Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling av plansaker: 

Rådmannen vil vise til at kommunene i Grenland har et samarbeid om plan- og byggesaksbehandling, og 

at det i den forbindelse er utarbeidet rutiner og sjekklister for plansaksbehandling. Siljan kommune følger 

disse rutinene i forbindelse med behandlingen av plansaker, og vil dokumentere dette i saksbehandlingen. 

 

2. Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker: 

Siljan kommune benytter i dag sjekklister ved all byggesaksbehandling. Utfylt sjekkliste for hver sak blir 

lagret. Det er igangsatt et arbeid med å innføre nytt sakssystem for byggesaksbehandling. Sjekkliste vil 

være inkludert i dette systemet. Siljan kommune vil ta i bruk saksbehandlingssystemet så snart dette er på 

plass.  

Porsgrunn kommune har på vegne av plan- og byggesaksforumet i Grenland utarbeidet et sett med 

standardtekster som har som formål å sikre at lovpålagte oppgaver blir fulgt opp i vedtaket. Siljan 

kommune vil benytte disse standardtekstene i forbindelse med byggesaksbehandlingen. 

 

3. Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for 

korrupsjon i behandling av plan- og byggesaker: 

Rådmannen har tidligere analysert risiko ved byggesaksbehandlingen og kommet fram til at rutiner i 

forbindelse med gebyrfastsettelse og fakturering har størst risiko for korrupsjon. Vi har derfor rutiner for 

dette i vårt system. Det er i tillegg innført saksbehandlingsrutiner der alle vedtak blir behandlet av 

kommunalsjef i tillegg til saksbehandler. Kommunalsjefen ekspederer vedtaket. 

Rådmannen kan bekrefte at alle habilitetsvurderinger nå blir dokumentert. 

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen til kontrollutvalget vil teknisk sjef Kjell G. Borgeraas komme 

å gi utvalget en orientering i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er en viktig oppgave for kontrollutvalget å se til at funnene i forvaltningsrevisjoner og vedtak som 

gjøres i den forbindelse følges opp og bidrar til forbedringer og organisasjonsutvikling. Kontrollutvalget 

må vurdere om de på bakgrunn av mottatt dokumentasjon fra kommunen mener at saken kan avsluttes, 

eller om det er ønskelig at forvaltningsrevisjonen følges opp ytterligere. 

 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrapport Plan- og byggesaksbehandling - svar 
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Fra: Kjell Gunne Borgeraas <KjellGunne.Borgeraas@siljan.kommune.no> 
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Forvaltningsrevisjonsrapport – Plan- og byggesaksbehandling 

Det vises til vedtak i kommunestyre 05.04.2018 der kommunestyret tar rapport om Plan- og 

byggesaksbehandling til orientering og ber rådmannen om å følge opp revisjonens anbefaling.  

I rapporten bes rådmannen om å iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling av 

plansaker, for eksempel å sørge for å dokumentere bruken av rutiner og å sørge for å dokumentere 

lovpålagte oppgaver. I tilsynsrapporten blir det vist til at dokumenter (varslingsannonse i avisa) ikke 

var arkivert i en av de kontrollerte sakene i saksbehandlingssystemet, og at kommunen ikke har 

rutiner for å følge opp lovpålagte frister for saksbehandling av reguleringsplaner.  

Rådmannen vil vise til at kommunene i Grenland har et samarbeid om plan- og byggesaksbehandling, 

og at det i den forbindelse er utarbeidet rutiner og sjekklister for plansaksbehandling. Siljan 

kommune følger disse rutinene i forbindelse med behandlingen av plansaker, og vil dokumentere 

dette i saksbehandlingen. 

I vedtakets del 2 bes rådmannen om å iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig 

saksbehandling i byggesaker, som å dokumentere bruk av sjekklister som er egnet til å sikre at 

byggesøknader er tilstrekkelig utredet og å bruke maler som er egnet til å sikre at vedtak inneholder 

lovpålagte opplysninger. 

Siljan kommune benytter i dag sjekklister ved all byggesaksbehandling. Utfylt sjekkliste for hver sak 

blir lagret. Det er igangsatt et arbeid med å innføre nytt sakssystem for byggesaksbehandling. 

Sjekkliste vil være inkludert i dette systemet. Siljan kommune vil ta i bruk saksbehandlingssystemet 

så snart dette er på plass.  

Porsgrunn kommune har på vegne av plan- og byggesaksforumet i Grenland utarbeidet et sett med 

standardtekster som har som formål å sikre at lovpålagte oppgaver blir fulgt opp i vedtaket. Siljan 

kommune vil benytte disse standardtekstene i forbindelse med byggesaksbehandlingen. 

Rådmannen blir videre bedt om å vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som 

reduserer risikoen for korrupsjon i behandlingen av plan- og byggesaker. 

Rådmannen har tidligere analysert risiko ved byggesaksbehandlingen og kommet fram til at rutiner i 

forbindelse med gebyrfastsettelse og fakturering har størst risiko for korrupsjon. Vi har derfor rutiner 

for dette i vårt system. Det er i tillegg innført saksbehandlingsrutiner der alle vedtak blir behandlet av 

kommunalsjef i tillegg til saksbehandler. Kommunalsjefen ekspederer vedtaket. 

Rådmannen blir i rapporten bedt om å dokumentere at anskaffelser er i tråd med lovverket. 

Rådmannen har i sitt svarbrev til rapporten hatt synspunkter på dette, og dette vil derfor ikke bli 

kommentert ytterligere. Det er nå inngått felles rammeavtaler for Grenlandskommunene for alle 

innkjøp av tjenester i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling. Siljan kommune benytter disse 

avtalene. 

Rådmannen blir tilslutt bedt om å ha system for dokumentasjon av habilitetsvurderinger. 

Rådmannen kan bekrefte at alle habilitetsvurderinger nå blir dokumentert. 
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Med vennlig hilsen 
JAN SÆTHRE 
Rådmann 

 

  
KJELL G. BORGERAAS 
Kommunalsjef Samfunn 
Kontor +47 35 94 25 81 
Mobil +47 901 76 778 
Epost kgb@siljan.kommune.no 
www.siljan.kommune.no 
 

 

     

     

 



21/18 Orientering fra revisor 20.11.2018 - 18/00185-3 Orientering fra revisor 20.11.2018 : Orientering fra revisor 20.11.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00185-3 
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Orientering fra revisor 20.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto vil orientere om den løpende revisjonen. 
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Arkivsak-dok. 18/11916-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Møte og arbeidsplan 2019 - Siljan kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.  
 

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter 

utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019, Tirsdager klokka 10:00: 5.2.2019 – 09.4.2019 – 17.9.2019 – 19.11.2019 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2019. 

Saken legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret.  

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle.  

 

Kontrollutvalget i Siljan kommune har i utgangspunktet fire møter i året, fordelt på to møter på våren og 

to møter på høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet.  

 

Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, framfor å utarbeide 

en samlet plan for virksomheten i valgperioden.  

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller forskrift 

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04.  

 

Sekretariatet legger frem følgende forslag til møtetidspunkt og forslag til agenda for 2019: 

 

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Eierskapskontroll – Eierstyring i Siljan kommune 

 Årsmelding 2018 for Siljan kontrollutvalg  

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt 
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Tirsdag 9. april 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Regnskap for 2018 for Siljan kommune  

 Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 17. september 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020  

 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon  

 Innspill frå KU til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023  

 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering kommunens eierskap  

 Innspill frå KU til analyse og plan for eierskapskontroll  

 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2019  

 Vurdering av revisors uavhengighet  

 Virksomhetsbesøk? 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 19. november 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023  

 Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023  

 Møte- og arbeidsplan for 2020  

 Orientering om budsjettet for Siljan kommune 2020  

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 
Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man ønsker.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller  
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, og eventuelle prosjektplaner, 

underveisrapporteringer e.l., legges frem/behandles fortløpende. Nye prosjekt bestilles fortløpende. 

Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som mulig.  

 

Fellesmøter/prosjekter med andre kontrollutvalg  
Avholdes/planlegges etter utvalgenes ønske og behov som dukker opp ila arbeidsåret.  

 

Kurs/Konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljøet og kommunens innbyggere. Endra regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk 

er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjeng fram av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for 

å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar 2019, på Gardermoen  

- Temark vårkonferanse i april  og haustkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 4-5. juni 2019, i Kristiansand 
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Arkivsak-dok. 18/00171-11 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 20.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

 NKRFs kontrollutvalgskonferansen, 30-31. januar 2019 på Gardermoen. Påmeldingsfrist 

18. desember.  

 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

 Nytt reglement for intern varsling 

 

2. Neste møte 5. februar 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Eierskapskontroll – Eierstyring i Siljan kommune 

 Årsmelding 2018 for Siljan kontrollutvalg  

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt  

 

3. Fellesmøte  

 Det legges opp til et fellesmøte ved fremlegging av forvaltningsrevisjonsrapporten av 

Bypakke Grenland i januar. Sekretariatet informerer om møtedato så snart den er klar.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

- Reglement for intern varsling  
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Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos 

skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden 
i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og 
fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig 
for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved 
de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven § 5-2 andre ledd 
bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 

 Fylkeskommuner 

 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 

 Private skoler med rett til statstilskudd 

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren kan 
omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er det 
viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er 
tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for 
datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den 
spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data 
som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for 
å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. 
Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det 
stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret 
knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 
5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov 
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og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal 
dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. 
Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter 
personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må 
behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. 
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1. Sosio-økonomiske bakgrunnsvariabler  
 

 Siljan Telemark Norge 
Grunnskole som høyest gjennomført utdanningsnivå, 
% ( 25 – 45 år) 

20 22 18 

Videregående som høyest gjennomført 
utdanningsnivå, % (25 – 45 år) 

46 40 34 

Universitet/høyskole % (25 – 45 år) 34 38 48 
Gjennomsnittsinntekt pr familie 567 000 473 000 498 000 
Barn i lavinntektsfamilier, % (0 – 17 år) 12,7 13,6 11 
Barn av eneforsørgere % 15,4 17,6 15,1 
Arbeidsledig (15 - 29 år), % 1,5 3,5 2,8 
Arbeidsledig (30 - 77 år), % 0,9 2,3 2,2 
Ufør (18 - 44 år), % 3,6 4,3 2,7 

  

Skoleeiers egenvurdering 

De sosioøkonomiske bakgrunnsvariablene har blitt noe dårligere for Siljan over tid. Tidligere år har vi ligget 
likt med landet og noe bedre enn fylket. Men forskjellene er fortsatt små med unntak av andel av 
befolkningen med høyskoleutdanning, her ligger vi 14 % lavere enn landet.  Foreldrenes utdanning har 
betydning for elevers prestasjoner i skolen, men likevel bør sammenligning av resultater i all hovedsak 
relateres til det skolen vet om elevene, og andre forhold som kan ha påvirke resultatene.  
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2. Hovedområder og indikatorer 

2.1 Elever og undervisningspersonale 
 

2.1.1 Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. 

Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som 

får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og 

beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er 

benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: 

Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i 

de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Siljan kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform  

Indikator og nøkkeltall  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Talet på elevar 308 315 289 304 295 

Årsverk for undervisningspersonale 32,8 31,9 31,4 32,1 34,9 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale 

med godkjent utdanning 
99,3 98,3 95,8 97,8 94,3 

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Elevtall i kommunen er tilnærmet likt som forrige skoleår, men det er en nedgang. Fødselstallene i kommunen 
synkende, og dette har en negativ effekt på elevtallsutviklingen.  

Vi har en økning av andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning med. Noe av dette skyldes at vi har ansatte 
i vikariater som mangler godkjent lærerutdannelse, det det har vært vanskelig å rekruttere i enkelte fag. Målet ved 
årets skolestart var at 100% av lærerne ved hadde godkjent utdanning. 

Årsverk for undervisningspersonalet økte med 2,8 årsverk sammenlignet med året før. Det skyldes bl.a. at kommunen 
får overført midler gjennom ordningen «Tidlig innsats». Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å 
øke lærertettheten på 1.-4. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning. 

Vi ser, basert på tallene som foreligger nå, at Siljan kommune vil få lite overføringer fra staten i forbindelse med 
innføringen av ny lærernorm. Skolene i Siljan er godt rustet til å imøtekomme de nye kravene, men det forutsetter 
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lærertettheten som er for tiden. Selv om elevtallet går ned er ikke det synonymt med at man kan kutte i tilsvarende 
antall klasser og grupperinger, fordi effekten av nedgangen sprer seg på alle skoler og alle trinn. 

 

2.1.2 Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med 

utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. 

Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle 

elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser 

til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette 

målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører 

lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være 

timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. 

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig 

eierform  

Indikator og nøkkeltall  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Lærertetthet 1.-7. trinn  

Siljan kommune skoleeier 12,7 12,5 12,6 12,3 10,5 

Kommunegruppe 01 11,9 11,9 11,5 11,6 11,1 

Telemark fylke 12,4 12,8 12,7 12,3 12,2 

Nasjonalt 13,3 13,4 13,4 13,4 13,0 

Lærertetthet 8.-10. trinn  

Siljan kommune skoleeier 11,8 13,8 11,8 14,0 12,5 

Kommunegruppe 01 12,9 13,2 13,1 12,4 11,5 

Telemark fylke 13,9 14,1 13,4 13,7 13,7 

Nasjonalt 14,3 14,3 14,2 14,2 14,4 

Lærertetthet i ordinær undervisning  

Siljan kommune skoleeier 15,9 15,8 15,0 16,5 14,6 

Kommunegruppe 01 15,7 15,5 14,8 15,0 14,3 

Telemark fylke 16,4 16,8 16,5 16,2 16,6 

Nasjonalt 17,0 17,0 16,9 17,0 16,8 

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Antall årsverk av lærere har holdt seg ganske stabil, mens antall elever er synkende. Dette gir utslag i større 
lærertetthet over tid. Som tidligere nevnt er det ikke mulig å kutte i lærerårsverk i like hyppig takt som reduksjon i 
elevtallet, fordi synkende elevtall gir seg gjeldende på alle trinn på alle skoler. Både på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet er det fag som krever mindre grupper, eks. musikk, kunst -og handverk, mat og helse, svømming. I 
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basisfagene norsk, matematikk og engelsk er det vesentlig med fleksibilitet i gruppene for å kunne tilpasse 
opplæringen best mulig. 

Lærertetthet: 

 Statlig styrking av lærertetthet på 1.-4.trinn i form av øremerkede midler. Dette er med på å forklare hvorfor 
lærertettheten har gått opp på 1.-7. trinn i tabellen over. 

 Frikjøp av lærere videreutdanning. Det er viktig at kommunen satser på videreutdanning av lærere generelt, 
men også i forhold til de nye kompetansekravene som er gitt for lærere med virkning fra 2025. Disse kravene 
og behovet generelt vil tilsi at kommunen må legge til rette for å videreutdanne lærere i mange år fremover. 

 Tilvalgsfag og Valgfagsordninger som fordrer mindre grupper på ungdomstrinnet. 

 Elever fra andre kommuner (gjesteelever). Siljan gir skoletilbud til noen elever fra andre kommuner. Disse 
elevene har store behov for spesialundervisning. 

 Stortinget har vedtatt ny lærernorm (antall elever pr. lærer). Denne trer i kraft ved skolestart høsten 2018. 
Det er fortsatt uklart hvordan dette vil slå ut for Siljan kommune 

2.2 Tilpasset opplæring 
Det er en nasjonal målsetting at fleste elever skal få dekket sitt behov for tilpasset opplæring innenfor det ordinære 
skoletilbudet, jf. Opplæringsloven §2-1. Dette innebærer et bredt perspektiv på tilpasset opplæring. 

2.2.1Spesialundervisning 
Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke 
kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. I følge opplæringslovens § 5-1 har elever som ikke 
har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. 
Dette skjer etter et enkeltvedtak basert på sakkyndig vurdering fra PPT. Skolene samarbeider tett med PPT. Hver skole 
har sin PPT kontakt. 

I april 2018 ble det ferdigstilt en ekspertrapport angående spesialundervisning som ble overlevert 
Kunnskapsministeren. Denne konkluderer med at dagens ordning med spesialundervisning ikke virker etter 
intensjonen. Det forventes at rapporten vil få konsekvenser for hvordan vi skal jobbe med spesialundervisning i 
fremtiden. 

Med tidlig innsats menes; tidlig i opplæringsløpet eller tidlig når vanskene oppdages. Dette er med på å forebygge 
behov for spesialundervisning. Organisering av spesialundervisning er underlagt de samme føringer som ordinær 
opplæring. Elever med behov for spesialundervisning skal ha sin tilhørighet i klassefelleskapet, og opplæringen skal til 
vanlig foregå der. 

Oversikt spesialundervisning  
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Tallene hentet fra GSI rapportering okt 201 

Skoleeiers egenvurdering 

Elever som først har fått enkeltvedtak med rett til spesialundervisning ser ut til å få dette store deler av sitt skoleløp. 
De færreste kommer tilbake til tilpasset opplæring innenfor det ordinære tilbudet. Noen elever vil alltid ha behov for 
spesialundervisning, uansett hvor god den ordinære undervisningssituasjonen er. Spesialundervisningen skal være 
kvalitativt god, og gi den enkelte elev et godt og helhetlig tilbud. Individuell opplæringsplan (IOP) lages ut i fra 
sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. PPT, foresatte/elever og skole samarbeider om elevenes undervisningstilbud. 

Diagrammene over viser samme trender som på nasjonalt nivå. Andel elever som mottar spesialundervisning i Siljan er 
høyere enn det som er forventet, og høyere enn fylket og landet. 

 

 

 

 

 

2.3 Læringsmiljø 
 

Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre 

Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen 

til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I 

tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Diagramtittel

2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
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 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for 

å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet 

med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Trinn 7 Siljan kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Telemark fylke Nasjonalt 

Støtte fra lærerne 4,8 4,4 4,4 4,4 

Vurdering for læring 4,6 4,0 3,9 3,9 

Læringskultur 4,4 4,1 4,1 4,1 

Mestring 4,2 4,0 4,1 4,1 

Elevdemokrati og medvirkning 4,3 3,9 3,8 3,8 

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 
 

Trinn 10 Siljan kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Telemark fylke Nasjonalt 

Støtte fra lærerne 3,6 4,0 4,0 4,0 

Vurdering for læring 2,6 3,3 3,2 3,3 

Læringskultur 3,3 3,7 3,8 3,8 

Mestring 4,0 3,9 3,9 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,3 3,2 3,3 

 

Skoleeiers egenvurdering 

7. trinn 

Midtbygda skole er godt fornøyd med resultatene etter Elevundersøkelsen. Etter fjorårets resultater (2016) har de 
jobbet med vurderingsarbeid; hvordan elevene oppfatter tilbakemeldinger de får underveis av lærer, samt hvordan 
elevene best mulig kan nyttegjøre seg de disse. I hovedsak har dette arbeidet gått på å bevisstgjøre elevene at de nå 
får en tilbakemelding, og at denne må forstås som en vurdering av elevens arbeid. Skolen tolker resultatene av årets 
undersøkelse dit at vi har oppnådd å gi elevene tydelige tilbakemeldinger som de forstår 

10. trinn 

For Siljan er dette svake tall. Vi ønsker ikke å framstå slik som det framkommer i elevundersøkelsen. Skolen visste om 
de utfordringene dette trinnet hadde utover høsthalvåret. Skolen mener selv at de jobbet godt gjennom vårhalvåret 
med det aktuelle trinnet og at tallene ville sett mer positive ut ved utgangen av skoleåret enn når denne 
undersøkelsen ble gjennomført. Allikevel er dette tall skolen ønsker å forbedre allerede ved neste undersøkelse. 
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Mobbing på s kolen (prosent)
Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller
3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet på
skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Indi kator og nøkkeltall Siljan kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Telemark fylke Nasjonalt

Mobbing på skolen (prosent) 0,0 6,4 7,1 7,2

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2017 - 2018, Trinn 7, Begge kjønn

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall Siljan kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Telemark fylke Nasjonalt

Mobbing på skolen (prosent) 7,5 7,7 8,3

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2017 - 2018, Trinn 10, Begge kjønn

Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2 - 3 ganger i måneden eller
oftere (prosent)
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli mob bet 2 eller
3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på skolen av andre elever er
summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i
uken» og «Flere g anger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet av andre elever 2 - 3 ganger i måneden eller
oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Indikato r og nøkkeltall Siljan kommune
skoleeier

Kommunegruppe
01

Telemark
fylke

Nasjonalt

Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på
skolen 2 - 3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

0,0 5,2 6,5 5,8

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall Siljan kommune
skoleeier

Kommunegruppe
01

Telemark
fylke

Nasjonalt

Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på
skolen 2 - 3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

11,1 5,6 5,8 5,6

Skoleeiers egenvurdering

7. trinn

Midtbygd skole gleder seg over å oppnå gode og synlige resultater av arbeidet de legger ned for at elevene skal
oppleve trivsel og trygghet på skolen. Dette er meget inspirerende for videre arbeid!

10. trinn
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Kommunen har nulltoleranse for mobbing i skolen. At 11,1 % allikevel opplevde å bli mobbet mer enn 2-3 ganger i 
uken er ikke akseptabelt. Det er derfor igangsatt ulike tiltak; miljøarbeider, tettere voksenoppfølging i friminutt, fokus 
på lik reaksjon og tidlig inngripen ved uakseptable situasjoner 

 

2.4 Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i 

stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

2.4.1 Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende 

ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing 

omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer 

at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. 

Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i 

LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse 

ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
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forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammati ske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene
viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes
resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en
oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geograf isk | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing

Delskår Siljan kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Telemark fylke Nasjonalt

Mestringsnivå 1 35,5 24,4 23,6

Mestringsnivå 2 51,6 52,8 53,7 53,0

Mestringsnivå 3 12,9 22,0 23,4

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, 2017 - 2018, Trinn 5, Begge kjønn

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning

Delskår Siljan kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Telemark fylke Nasjonalt

Mestringsnivå 1 32,3 25,3 22,8

Mestringsnivå 2 58,1 51,2 52,5 51,4

Mestringsnivå 3 9,7 22,2 25,8
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Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, 2017 - 2018, Trinn 5, Begge kjønn

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk

Delskår Siljan kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Telemark fylke Nasjonalt

Mestringsnivå 1 33,3 26,4 23,0

Mestringsnivå 2 46,7 49,6 52,2 51,6

Mestringsnivå 3 20,0 21,4 25,4

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk, Offentlig, 2017 - 2018, Trinn 5, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering

Etter flere år på rad med gode resultater og positiv utvikling, fikk barneskolen i år en korrigering. En tredjedel av
elevkullet befinner seg på laveste mestringsnivå i alle tre prøveområdene: Lesing, regning og engelsk. Intern
kartlegging av elevkullet har tidligere avdekket at årgangen samlet h ar vist god fremgang gjennom tredje - og fjerde
klasse innenfor lesing og regning. Innenfor engelsk så har skolen ingen tidligere kartlegging å kunne vise til.
Resultatene må absolutt føre til at skolen tar tak i, og analysere, hva årsaker til at målsetting en vår ikke ble oppnådd.
Og viktigst: Finne ut hvordan vi skal jobbe for å løfte elevgruppen som befinner seg på dette laveste nivå.

2.4.2 Nasjonale prøver ungdomstrinn
For nasjonale prøver på ungdomstrinnet gjelder i år at trinnet er så lite at tallene p å de ulike mestringsnivåene ikke er
publiserbare. Det vil bli gitt orientering i lukket møte i utvalget.

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Skoleeiers egenvurdering

Det er en for stor andel av elevene på 8. trinn som befinner seg på de to laveste mestringsnivåene. Det viser seg jo
igjen på at det er for få som er på de to øverste mestringsnivåene. For Siljan må disse resultatene være en motivasjon
for å se hvordan vi utvikler elevene i lesing og regning fram til 9. tr inn og opp til eksamen.
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2.4.3 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. 
Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i 
målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig 

eierform  

Indikator og nøkkeltall  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen  

Siljan kommune skoleeier 3,4 3,4 2,9 3,2 3,1 

Kommunegruppe 01 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 

Telemark fylke 3,4 3,2 3,3 3,3 3,4 

Nasjonalt 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 

Norsk hovedmål standpunkt  

Siljan kommune skoleeier 4,3 4,4 3,6 4,0 3,9 

Kommunegruppe 01 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 

Telemark fylke 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 

Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 

Matematikk skriftlig eksamen  

Siljan kommune skoleeier 2,2 2,1 2,7 3,0 3,3 

Kommunegruppe 01 2,9 2,7 3,3 3,2 3,5 

Telemark fylke 2,7 2,6 3,0 3,3 3,5 

Nasjonalt 3,0 2,9 3,3 3,4 3,6 

Matematikk standpunkt  

Siljan kommune skoleeier 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 

Kommunegruppe 01 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 

Telemark fylke 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 

Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

Engelsk skriftlig eksamen  

Siljan kommune skoleeier  3,7 2,3 3,3 3,6 

Kommunegruppe 01 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 

Telemark fylke 3,5 3,6 3,4 3,6 3,7 
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Nasjonalt 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7

Engelsk skriftlig standpunkt

Siljan kommune skoleeier 3,8 4,0 3,6 3,6 4,3

Kommunegruppe 01 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9

Telemark fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9

Nasjonalt 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Karakterer - matematikk, norsk og engelsk, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering

Det er litt utfordrende å sammenligne tallene fra eksamen med standpunkt. Det har med at det er en svært liten andel
av kullet – kun 7 - 8 stykker som avlegger skriftlig eksamen i hvert av fagene. Derfor vil vi se at det er en forskjell
mellom standpunkt og eksamen – avhengig av hvilke elever som avla de ulike eksamenene. Det er imidlertid viktig å
påpeke at elevene har hatt nedgang i alle fag på eksamen sammenlignet med standpunkt. Avstanden mellom
standpunktkarakter og eksamenskarakter bør ikke være for stor – da bør vi se nærmere på vurderingskriteriene våre.

2.4.4 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene
brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes
avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Siljan kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform

Indikator og nøkkeltall 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt

Siljan kommune skoleeier 40,1 41,5 38,6 38,7 42,4

Kommunegruppe 01 39,2 40,4 40,7 41,0 41,6

Telemark fylke 39,1 39,7 40,1 40,6 40,7

Nasjonalt 40,3 40,7 41,1 41,4 41,7

Siljan kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering

Vi kan være svært fornøyd med grunnskolepoengene til elevene i Siljan dette året. De er over snittet. Ut fra de
sosioøkonomiske bakgrunnsvariablene, som ble presentert helt i starten i denne rapporten, er det også dette en bør
forvente.
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3 Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre 
dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne 
indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Siljan har lavest frafall i denne sammenligningsgruppen. Siljan ligger også godt an i forhold til landet og fylket. For den 
enkelte betyr økte kunnskapskrav i samfunnet at fullført videregående opplæring blir en nøkkel til stabil tilhørighet til 
arbeidsmarkedet, og til videre studier. Vi vet at personer som ikke gjennomfører videregående opplæring, har 
dårligere forutsetninger for videre utdannings- og arbeidslivskarriere. Blant unge mellom 20 og 24 år som ikke fullfører 
videregående opplæring, står 19 prosent utenfor både arbeid og utdanning, mot 5 prosent i samme aldersgruppe som 
har gjennomført. Nesten alle unge som mottar uføretrygd, har falt fra videregående opplæring. Langtidssykefraværet 
er 2-3 prosentpoeng høyere blant unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring, enn blant unge voksne 
som har fullført. 

Siljan kommune er med i satsingen mot frafall i Telemark. Med «Talenter for framtida» ønsker Telemark som fylke å 
samle tilbud og satsing for å hjelpe barn og unge gjennom skole og utdanningsløp på en god måte. 
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3 System for oppfølging (internkontroll) 
Utdanningsdirektoratet har tydeliggjort hvilke elementer som bør inngå i et forsvarlig system for 
vurdering av om kravene i regelverket blir oppfylt. 
Siljan har etablert et system for kvalitetsvurdering og kvalitetssikring i skolen.  
Med bakgrunn i føringene fra direktoratet beskriver systemet bl.a.: 
 

 Ansvarslinjer mellom nivåene (delegeringsreglement, organisering og myndighetsfordeling, 
rollebeskrivelser, virksomhetenes hovedoppgaver) 

 Styringsdokumenter (kommuneplanen, handlingsprogram, skoleplan, 
diverse pedagogiske plandokumenter) 

 Rapporteringssystemer (tertialrapporter, årsberetning, årshjul, GSI, KOSTRA, tilstandsrapport,) 

 Kompetanseutvikling (plan for videreutdanning, plan for ledernettverk og ledersamlinger) 

 Møtearenaer for informasjon, oppfølging, rapportering og skoleutvikling.(Statusmøte med rådmannen, 
Rektormøte, avdelingsledermøte) 

 Systematisk bruk av og oppfølging av kartlegginger og brukerundersøkelser (elev- og 
foreldreundersøkelsen, kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, mv) 
 

Plikten til å vurdere kvaliteten på opplæringen og følge opp resultater er understreket i opplæringsloven. 
Både politikere, administrativ skoleeier og den enkelte skole (ledere og lærere) står samlet ansvarlig for 
elevenes læring og resultater. 
For å bidra til et mest mulig likt opplæringstilbud, er det utarbeidet felles pedagogiske planer (språkstimulering og 
lesing, matematikk og regning, læringsmiljø) og felles rutiner (fraværsoppfølging, håndtering av kriser, rutiner for 
resultatoppfølging, rutiner for overganger mellom barnehage – skole og mellom barnetrinn – ungdomstrinn osv.).  
Arbeidet med å videreutvikle systemet for oppfølging av lovens §13-10 fortsetter. Ved tilsyn/revisjon skal 
systemet være godt nok til at kommunen ikke får avvik. Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. Der er vi ikke i 
dag. Det vurderes å kjøpe inn MOAVA 1310 et elektronisk system (oversikt og oppfølging av opplæringsloven med 
forskrift, rundskriv og lokale retningslinjer) 
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Reglement for intern varsling 
 
Rådmannens innstilling 7. august 2018 
Erstatter Kommunestyrets vedtak 1. april 2008 
 

1. Hensikt 
 

Siljan kommune ønsker å sikre et godt klima for åpenhet og en god ytringskultur. I praksis betyr det 

at det skal skapes rom for å si ifra om kritikkverdige forhold, først og fremst ved samtale mellom de 

involverte parter for å kunne løse saken.  

 

Avvikssystemet i kommunen vil også være en måte å melde fra om uønskede hendelser og 

kritikkverdige forhold. Likevel kan det oppstå situasjonen hvor varsling er nødvendig, riktig og 

viktig. Varsling er derfor positivt både for Siljan kommune og for samfunnet for øvrig, slik at 

kritikkverdige forhold kan rettes opp. I Siljan kommune oppfordrer vi derfor til varsling.  

 

Alle virksomheter er underlagt et lovmessig krav om å utarbeide rutiner for intern varsling, eller 

sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i 

virksomheten, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-3.  

 

Alle ansatte i Siljan kommune omfattes av reglementet. 

 

 

2. Definisjon 
 

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold er brudd på 

lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.  

 
Eksempler på kritikkverdige forhold: 

a) Arbeidsforhold som er en fare for liv og helse 

b) Mobbing og trakassering 

c) Korrupsjon 

d) Maktmisbruk 

e) Underslag, tyveri og økonomiske misligheter 

f) Brudd på taushetsplikt 

g) Diskriminering 

 

 

3. Forsvarlig varsling 
 

Arbeidsmiljøloven krever at varslingen skal være forsvarlig.  

 

Arbeidstakeren bør spørre seg selv før en varsler: 

a) Er det grunnlag for kritikken? 

b) Hvordan bør jeg gå fram? 

c) Hvem bør jeg si fra til? 

 

Forsvarlig varsling innebærer bl.a. at det skal varsles på en måte som ikke er trakasserende eller 

unødig sårende. 
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4. Hvem kan det varsles til 
 

Sakens innhold avgjør hvem som skal varsles. 

 

a) Ledelsen i linjen 

b) Tillitsvalgte 

c) Verneombud 

d) Tilsynsmyndighet eller offentlige organer, slik som 

i. Fylkesmannen 

ii. Mattilsynet 

iii. Arbeidstilsynet 

iv. Kontrollutvalget 

v. Revisjonen 

 

4.1  De ordinære kanaler  
 

Dersom en arbeidstaker kjenner forhold som bør undersøkes nærmere er hovedregelen at dette tas 

opp tjenestevei, som er 

 

a) Nærmeste leder og eller rådmann v/HR-sjef 

b) Tillitsvalgt 

c) Verneombud 

 

4.2  Den særskilte kanalen  
 

Hvis saken ikke blir forsvarlig håndtert via tjenestevei (de ordinære kanaler), skal det varsles til et 

særskilt varslingsutvalget, som består av rådmann, HR-sjef og hovedverneombud. 

 

Dersom varselet gjelder den øverste administrative leder, rådmannen, vil varslingsutvalget bli 

inhabilt. Varslingen sendes da direkte til ordfører. Ordfører retter forespørsel om bistand i form av 

setterådmann til en aktuell kommune. Eventuell setterådmann godkjennes av kommunestyret. 

 

 

5. Varsling kan skje på følgende måter:   
 

a) Pr. skjema for intern varsling 

b) Pr. brev (kan også gjøres anonymt) 

c) Pr. telefon (det vil da gjøres notat fra samtalen) 

d) Ved personlig oppmøte 

 

Vi anbefaler ikke å bruke epost da det ikke regnes som sikker kommunikasjon og da ikke ivaretar 

den det blir varslet om på en forsvarlig måte 

 

 

6.  Oppfølging av varselet 
 

Saksgang ved ordinær varsling: 

a) Undersøke grunnlaget for varslingen 

b) Undersøke faktiske opplysninger  

c) innhente deres synspunkt til den/de/det varsles om angående aktuelle varsling 
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d) Eventuelt overføre saken til riktig nivå i organisasjonen 

e) Iverksette aktuelle tiltak 

f) Gi tilbakemelding til varsler 

g) Viser det seg at varselet, eller kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal 

varsleren få en ordentlig forklaring. 

 

 

7. Anonymitet og fortrolighet 
 

Hvem varsleren er, er fortrolig informasjon, som kun vil være kjent for den det varsles til, og de 

som eventuelt saksbehandler varselet (ref. pkt. 4.1 og 4.2). 

 

Varsler har krav på å være anonym, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre 

resultat for alle involverte parter. 

 

 

8. Vern mot gjengjeldelse 
 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler eller forbereder varsling i samsvar med 

arbeidsmiljøloven § 2-4 er forbudt. Dersom varsleren legger fram opplysninger om at gjengjeldelse 

har funnet sted, har arbeidsgiver ansvar for eventuelt å motbevise dette. 

 

 

9. Den det blir varslet om - Den annen part 
 

Følgende rettigheter skal ivaretas overfor den det blir varslet om: 

 Har krav på ordentlig behandling 

 Skal gjøres kjent med varselet 

 Må gis mulighet til å gi sin versjon 

 Skal gis beskjed om utfallet av saken 

 

 

10. Skjema 
 

Varsling og oppfølging skjer på egne skjema.1 

 

 

 

 

                                                 
1 Skjema for melding og Skjema for oppfølging som finnes i ansattportalen. 
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1 

 

Arkivsak-dok. 18/00178-7 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 20.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 20.11.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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