
Meeting Book: Porsgrunn kontrollutvalg (12.03.2019) 

Porsgrunn kontrollutvalg 

Date: 2019-03-12T11:00:00 

Location: Møterom 3 etg 

Note: 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Dato: 12.03.2019 kl. 11:00 – 14:30  

Møtested: Møterom 3 etg  

Arkivsak: 19/00011  

Arkivkode: 033   

 

Det serveres rundstykker fra 10:45! 

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr.tlf:  90 11 45 43 

 

Innkalles: 

Sak 9/19 Personvernombud Anne Tilly Bagås   KL: 11:30 

Sak 10/19 Kommunalsjef oppvekst     KL: 12:00 

Sak 11/19 Virksomhetsleder økonomiavdeling Per Ivar Eidem KL: 12:30 

Sak 12/19 Rune Hagøy, spesialkonsulent GKI  

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet og 

Virksomhetsleder serviceavdelingen Stian Stiansen   KL: 13:00 

 

Sakslisten blir muligens endret i møtet, noen av de siste sakene tas første halvtime! 

 



Saksliste
 

Møteinnkalling
2/19 Godkjenning av møteinnkalling 12.03.2019 3

 

Møteprotokoll
2/19 Godkjenning av protokoll 24.01.2019 4

 

Saker til behandling
9/19 Porsgrunn kommunes implementering av GDPR 18 

10/19 videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune 21 

11/19 Oppfølging 2019 - Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter - Porsgrunn kommune 61 

12/19 Skjenkekontroll og avtale med Securance i Porsgrunn kommune 62 

13/19 Orientering fra revisor 12.03.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 112 

14/19 Orientering og videre oppfølging i sak Stiftelsen sjøfartshuset - SSH 113 

15/19 Referatsaker 12.03.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 115 

16/19 Eventuelt 12.03.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 116
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Arkivsak-dok. 19/00011-10 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 12.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 12.03.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 12.03.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-møteinnkalling 12.03.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00011-11 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 24.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 24.01.2019 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 24.01.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-protokoll 24.01.2019 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 24.01.2019 kl. 11:30 – 16:00 
Sted: Fylkeshuset Skien, 
Arkivsak: 19/00011 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Ingrid Brubakken, 

medlem Henning Yven, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor 

Ingebjørg Norby Vibeto. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Rolf Ejme 

  
Forfall:  Bente Ragnhild Tangen 
  
Andre: Tilstede i fellesmøtet og Porsgrunn kontrollutvalgsmøte: TKR IKS v/ 

Hildegunn Rafdal, Ingebjørg Norby Vibeto, Kirsti Torbjørnson, Kjell Ekman, 

Hildegunn Rafdal 

 

 

Tildstede i fellesmøtet sak 1/19: 

 

 Birgitte Holmberg, Marianne Rogn 

 

Skien kontrollutvalg,  

Siljan kontrollutvalg, ordfører Kjell A. Sølverød 

Telemark fylkeskommunes kontrollutvalg også i sak 2/19 

Sekretærer: Ingebjørg Liland og Anne Torunn Berge 

 

Samferdselssjef for Telemark fylkeskommune Hildegunn Søbø 

 

 

 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
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Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00011-1 Godkjenning av møteinnkalling 24.01.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00011-2 Godkjenning av protokoll 04.12.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 17/15271-17 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Bypakke Grenland fase 1 - Porsgrunn 

kommune 
5 

2/19 18/12796-9 Orientering og videre oppfølging om Stiftelsen Sjøfartens hus - SSH 7 

3/19 19/02594-2 
Prosjektplan og tilbud - Selskapskontroll - Vekst i Grenland IKS – 

gjennomføring og måloppnåelse - Porsgrunn kommune 
8 

4/19 19/00021-1 Orientering fra revisor - 24.01.2019 Porsgrunn kontrollutvalg 9 

5/19 19/00052-1 Årsmelding for kontrollutvalget 2018 - Porsgrunn kommune 10 

6/19 19/01005-1 
Uavhengighetserklæring 2019 - Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn 

kommune 
11 

7/19 19/00029-1 Referatsaker 24.01.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 12 

8/19 19/00037-1 Eventuelt 24.01.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 13 

    

 

 
Skien, 24.01.2019 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder    Sekretær 

Erik Bystrøm     Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 24.01.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 24.01.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 24.01.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 24.01.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll 04.12.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 04.12.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 04.12.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 04.12.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Bypakke Grenland fase 1 - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Porsgrunn kontrollutvalget tar rapporten «Bypakke Grenland fase 1» til orientering. 

 

Innstilling til bystyret: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering,  

og ber Porsgrunn kommune om å: 

 

1. sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav. 

 

2. Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for styring av enkeltprosjekter i 

Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle prosjektene. 

 

3. vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere 

samarbeidsutfordringer på mer robuste måte. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen 

utgangen av September 2019 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 

 

 

 

Møtehandsaming 
Rapporten ble lagt frem for kontrollutvalgene i Telemark fylkeskommune og Siljan, Porsgrunn og 

Skien kommuner i fellesmøte 24.01.2019 på Fylkeshuset i Skien. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/Hildegunn Rafdal møtte og la frem rapport Bypakke Grenland fase 

1. Hildegunn Rafdal var tilgjengelig i utvalgsmøtene for å svare på spørsmål. 
 

 

Votering 

Enstemmig. 
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Vedtak  
Porsgrunn kontrollutvalget tar rapporten «Bypakke Grenland fase 1» til orientering. 

 

Innstilling til bystyret: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering,  

og ber Porsgrunn kommune om å: 

 

1. sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav. 

 

2. Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for styring av enkeltprosjekter i 

Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle prosjektene. 

 

3. vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere 

samarbeidsutfordringer på mer robuste måte. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen 

utgangen av September 2019 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Orientering og videre oppfølging om Stiftelsen Sjøfartens hus - SSH 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune anbefaler Stiftelsestilsynet å gjennomfører et tilsyn 

av Stiftelsen Sjøfartens hus (SSH) 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalgets leder har vært i møter med Historielaget, sjømannsforeningen og Telemark 

fylkeskommune sitt kontrollutvalg, i etterkant av Porsgrunn kontrollutvalg sitt møte 04.12.2018.  

Leder informerte om disse møtene for Telemark Fylkeskommunes kontrollutvalg og Porsgrunn 

kontrollutvalg. 

 

Stiftelsestilsynet har selv tatt initiativ til tilsyn med bakgrunn i avis oppslag. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken utsettes til rapporten fra Stiftelsestilsynet er ferdig. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Prosjektplan og tilbud - Selskapskontroll - Vekst i Grenland IKS – 

gjennomføring og måloppnåelse - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Porsgrunn kontrollutvalg godkjenner prosjektplan og pristilbudet på selskapskontroll av Vekst 

i Grenland IKS – gjennomføring om måloppnåelse, som det foreligger. Porsgrunn ønsker ikke 

å bruke av forvaltningsrevisjonstimene sine til dette prosjektet. 

 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Kirsti Torbjørnson la frem prosjektplan og tilbud på 

selskapskontroll av Vekst i Grenland. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker å utsette prosjektet og ber om at det tas med i vurdering av plan for 

selskapskontroll i neste periode. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Orientering fra revisor - 24.01.2019 Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orienterte om revisors sitt arbeid i Porsgrunn 

kommune. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Årsmelding for kontrollutvalget 2018 - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
 «Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Porsgrunn kommune» godkjennes og oversendes bystyret. 

 

Innstilling til bystyret:  

«Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Porsgrunn kommune» godkjennes som den 

foreligger. 
 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem forslag til Årsmelding for kontrollutvalget 2018. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
 «Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Porsgrunn kommune» godkjennes og oversendes bystyret. 

 

Innstilling til bystyret:  

«Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Porsgrunn kommune» godkjennes som den 

foreligger. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/19 Uavhengighetserklæring 2019 - Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet –Porsgrunn kommune» 

ble lagt frem. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Referatsaker 24.01.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 Neste møtedato 12.03.2019 

 Kontrollutvalget diskuterte saker til neste møte.  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Eventuelt 24.01.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 24.01.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Invitasjon til den årlige vårkonferansen 

  
Temark – Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS har gleden av å invitere til vårkonferanse i 
Arendal 26. april 2019 kl. 10:00-15:00. Konferansen avholdes på Clarion Hotel Tyholmen, 
Teaterplassen 2, 4801 Arendal.  
 

Målgruppen for konferansen er primært kontrollutvalgsmedlemmer og revisorer fra de 

kommunale revisjonsenhetene. Men også rådmenn, ordførere, øvrige politikere og 

representanter fra Fylkesmannen kan ha interesse av å delta.  

 

Til denne konferansen kommer blant annet: 

 Riksrevisor Per Kristian Foss 

 Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på stortinget Svein Harberg  

 

Informasjon/invitasjon sendes kontrollutvalget, ordfører, rådmann og revisjonen i 

Porsgrunn kommune pr- epost 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/03018-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Porsgrunn kommunes implementering av GDPR 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som 

gjelder for alle EU/EØS-land (informasjon hentet fra datatilsynets nettsider) og som skal styrke og 

harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. 

 

Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk- av personopplysninger. 

Reglene gir virksomhetene en rette plikter samtidig som den gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. 

 

Personopplysningsloven får en rekke konsekvenser for kommunene. Dette dreier seg blant annet om at 

personvernombud blir obligatorisk for alle offentlige myndigheter, samt at alle kommuner må ha oversikt 

over hvilke personopplysninger de har.  

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunen har et selvstendig ansvar for å tilpasse seg reglene i forordningen. Det er derfor aktuelt å få et 

innblikk i hva kommunen har gjennomført eller planlagt for å tilpasse seg nytt regelverk. 

 

Datatilsynet har laget mange oversikter over de viktigste endringene som følger med det nye regelverket, 

et av disse oversiktene ligger vedlagt. 

 

 

Personvernombud Anne Tilly Bagås møter for å redegjøre om hvordan Porsgrunn kommune har tilpasset 

seg den nye personvernforordningen. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

-  Datatilsynets 10 punkter 
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Hva blir nytt?

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

1

Alle norske virksomheter får  
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn  
i den nye lov   givningen og finne ut 
hvilke nye plikter som gjelder dem. 
Ledelsen må sørge for å få på plass 
rutiner for å overholde de nye 
pliktene. Alle ansatte må følge de  
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2

Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal 
være lett tilgjengelig og skrevet på en 
forståelig måte. Det nye lovverket 
stiller strengere krav til informasjonens 
form og innhold enn dagens lovgivning. 
All informasjon som gis til barn, skal 
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3

Alle skal vurdere risiko og 
personvern konsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko 
for personvernet, må virksomheten 
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen 
viser at risikoen er stor og dere selv 
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet 
involveres i forhåndsdrøftelser.

4

Alle skal bygge personvern inn  
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en 
mest mulig personvernvennlig måte. 
Dette kalles innebygd personvern. Den 
mest personvernvennlige innstillingen 
skal være standard i alle systemer.

5

Mange virksomheter må opprette 
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er 
virksomhetens personvernekspert,  
og et bindeledd mellom ledelsen,  
de registrerte og Datatilsynet.  
Ombudet kan være en ansatt eller en 
profesjonell tredjepart.

6

Reglene gjelder også virksomheter 
utenfor Europa 
Virksomheter som holder til utenfor 

Europa må også følge forordningen, 
dersom de tilbyr varer eller tjenester  
til borgere i et EU eller EØSland.  
Dette gjelder også om de ikke direkte 
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden 
til europeiske borgere på nett. De som 
er etablert i flere land i Europa, skal 
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har 
sitt europeiske hovedkvarter. 

7

Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som 
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten. 
Ofte er det snakk om leverandører av 
ITtjenester. De nye reglene pålegger 
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger. 
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser 
som er i strid med loven. Oppdragsgiver 
skal også godkjenne data behandlerens 
underleverandører. Databehandlere 
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig 
sammen med oppdragsgiver.

8

Alle bør samarbeide i egne nettverk  
og følge bransje normer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og 
bransjenormer. Om dere følger 
bransjenormer, vil dere ha de viktigste 
rutinene på plass. Datatilsynet skal 
godkjenne bransjenormene.

9

Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen 
stiller krav til når det skal varsles, hva 
varselet skal inneholde og hvem som  
skal varsles. Kort sagt skal man si fra 
raskere og oftere enn man gjør i dag. 

10

Alle må kunne oppfylle borgernes  
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans  
eller hennes personopplysninger 
slettes blir styrket. Dette kalles «retten 
til å bli glemt». Norske og europeiske 
borgere vil blant annet kunne kreve å 
ta med seg personopplysningene sine 
fra en leverandør til en annen i et vanlig 
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette 
seg profilering. Alle henvendelser fra 
borgere skal besvares innen en måned. 

Hva bør dere
gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler 
Alle virksomheter som samler 
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over 
hvilke personopplysninger det 
er snakk om, hvor de kommer 
fra og hva som er det rettslige 
grunnlaget for behandlingen. 
Sørg for å ha en slik oversikt.  
Det er et krav som gjelder også 
etter dagens lov. 

2

Sørg for å oppfylle dagens 
lovkrav
Overgangen til de nye reglene 
blir lettere om dere etterlever 
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i 
dag. Har dere gode rutiner for 
internkontroll som fungerer 
etter hensikten og er kjent i 
organisasjonen, er det lettere å få 
oversikt over hva dere må endre. 

3

Sett dere inn i det  
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten 
på Datatilsynets nettsider. Der 
fyller vi også på med artikler om 
de nye reglene etter hvert 
som vi utarbeider dem. 

4

Lag rutiner for å følge de  
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har 
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter 
nytt regelverk der det trengs. 
Dokumenter de nye rutinene, 
og legg en plan for nødvendige 
endringer. Er systemene deres 
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet 
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange 
opp og besvare henvendelser 
fra borgerne innen én måned? 
Endringer i systemer og rutiner 
tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynet.no/forordning
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 

forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Anne Sæterdal og Anne Hagen Stridsklev, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold 

kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.  

 

Porsgrunn kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 1. Tildeling av bolig og oppfølging av 

nabomiljø og oppfølging i (2012) 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 2. Ressursbruk, helhetlig og koordinerte 

tjenester og pårørendearbeid innen rusomsorgen (2013) 

 Tjenestekontoret – saksbehandling og service (2014) 

 Samhandlingsreformen i Porsgrunn kommune (2014) 

 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune (2015) 

 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Porsgrunn kommune (januar 2016) 

 Prosjektstyring - investeringsprosjekter 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 

 

  



10/19 videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-21 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : 705035 Tilpasset opplæring Vestsiden skole

Tilpasset opplæring Vestsiden skole – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

ii 

Innhold 
 
 

Sammendrag ........................................................................................................... iii 

1 Innledning ........................................................................................................ 1 
1.1 Kontrollutvalgets bestilling ..................................................................................1 
1.2 Bakgrunn .............................................................................................................1 
1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier ..................................................................3 
1.4 Metode og kvalitetssikring ...................................................................................3 
1.5 Høring .................................................................................................................3 

2 Skolebasert vurdering ....................................................................................... 4 
2.1 Gjennomføring av skolebasert vurdering ..............................................................4 
2.2 Oppfølging av skolebasert vurdering .................................................................. 10 

3 Tilpasset opplæring ......................................................................................... 12 
3.1 Tilpasning av opplæringen ................................................................................. 12 
3.2 Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte ......................................... 17 
3.3 Tidlig innsats ..................................................................................................... 22 

4 Andre forhold ................................................................................................. 26 
Arkivering ..................................................................................................................... 26 

5 Konklusjoner og anbefalinger .......................................................................... 27 
5.1 Konklusjoner ..................................................................................................... 27 
5.2 Anbefalinger...................................................................................................... 28 

Litteratur og kildereferanser ................................................................................... 29 

Tabelloversikt ......................................................................................................... 30 

Figuroversikt .......................................................................................................... 30 

Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse ................................................................ 31 

Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring .................................................................... 32 

 
Foto forside: David Castillo Dominici/FreeDigitalPhotos.net  



10/19 videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-21 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : 705035 Tilpasset opplæring Vestsiden skole

Tilpasset opplæring Vestsiden skole – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

iii 

Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Prosjektplan er forelagt kontrollutvalget og forvaltningsrevisjonen er bestilt av 

kontrollutvalget i sak 25/16.  

 
Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved Vestsiden 

skole? 

 I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevenes evner og forutsetninger? 

 
Vi har foretatt intervjuer, spørreundersøkelser og gjennomgått dokumentasjon på 

årsplaner i fag og på halvårsvurderinger i fag og elev-/foreldresamtaler. I tillegg har vi 

benyttet tilgjengelig statistikk, gjennomgått relevante rutiner, planer og rapporter for å 

besvare problemstillingene.  

 

Skolebasert vurdering 
Vestsiden skole gjennomfører ulike vurderinger av skolens virksomhet, men 

vurderingene er ikke satt inn i et helhetlig system. Skolen mangler en skriftlig 

framgangsmåte for å sikre at den skolebaserte vurderingen planlegges og 

gjennomføres systematisk. Skolen har heller ikke foretatt bevisste valg av tema for den 

skolebaserte vurderingen. Kravet om medvirkning blir ivaretatt for de vurderingene 

som gjøres.  

 

Skolen har til en viss grad gjennomført skolebasert vurdering, men vurderingene er 

ikke i tråd med alle kravene som er satt. Skolen har fulgt opp vurderingene.  

 

Skoleeier har ikke i tilstrekkelig grad sikret at skolene følger opp kravene som er satt til 

skolebasert vurdering. 

 

Tilpasset opplæring 
Vestsiden skole har tiltak for å tilpasse opplæringen for elevene, men de sikrer ikke 

kravene som er satt godt nok. Det er svakheter i arbeidet med å følge opp årsplanene, 

både når det gjelder planlegging av vurdering og å sikre tilpasset opplæring gjennom 

variert bruk av oppgaver, lærestoff og arbeidsmåter. Skolen bør også sikre bedre 

samarbeid om læringsutbytte for elever som får spesialtilpasset og ordinær 

undervisning. 
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Skolen ivaretar flere av kravene som er satt til underveisvurdering, som 

halvårsvurderinger og elev- og foreldresamtaler. Skolen bør imidlertid sikre at 

underveisvurderingene i større grad både brukes til å tilpasse opplæringen og øke 

elevenes kompetanse. 

 

Skolen har tiltak i tråd med kravet om tidlig innsats, som er del av arbeidet med 

tilpasset opplæring.  

 

Vestsiden skole har til en viss grad tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevene. 

 

Annet 
Hverken skolen eller kommunen har rutiner for dokumentasjon av 

underveisvurderinger, og lærerne hadde ulik praksis på hva og hvordan de oppbevarte 

dokumentasjon på underveisvurdering.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør sørge for: 

 felles rutine for dokumentasjon av underveisvurderinger, 

 tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert vurdering. 

 

Vi mener at skolen bør: 

 utarbeide en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at skolen gjennomfører en 

helhetlig og systematisk skolebasert vurdering og følger opp resultatene av 

vurderingen, 

 sikre oppfølging av det lokale arbeidet med årsplaner og underveisvurdering, 

 sikre at ordinær og spesialtilpasset opplæring blir samordnet. 

 

 

Skien, 08.11.16 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan og bestilte forvaltningsrevisjonen i sak 25/16.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Skolebasert vurdering er skolens vurdering av sin egen virksomhet og måloppnåelse. 

Vurdering av egen virksomhet betyr at skolen skal vurdere organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen.  

 

Kommunen skal sørge for at grunnskoleopplæringen skal tilpasses evnene og 

forutsetningene til den enkelte elev. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle 

skal oppleve økt læringsutbytte. Opplæringen skal så langt som mulig tilpasses 

innenfor rammen av ordinær undervisning. Skolens evne til å gi opplæring som 

ivaretar elevenes faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær 

undervisning, er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning.  

 

1.2.1 Læringsresultater 
Vestsiden skole har med unntak av i 2013 hatt noe lavere grunnskolepoeng enn 

landsgjennomsnittet. Grunnskolepoeng er et uttrykk for elevenes samlede resultat 

etter avsluttet grunnskoleopplæring, både standpunkt og eksamenskarakterer. I 

2013/14 og 2014/15 hadde skolen bedre resultat enn gjennomsnittet for egen 

kommune.  

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Vestsiden  37,6 40,8 39,9 40,1 39,6 

Porsgrunn  38,3 39,6 38,9 39,1 39,9 

Telemark  38,5 38,7 39,1 39,7 40,1 

Nasjonalt  39,9 40,0 40,3 40,7 41,1 
Kilde: Skoleporten, Udir. 

Fra og med skoleåret 2014-15 inngår standpunktkarakter i valgfag i grunnskolepoeng. Det gjør at tall før og etter 

ikke kan sammenlignes. 

 

Vestsiden har høsten 2014 og 2015 hatt lavere resultat på nasjonale prøver enn snittet 

i egen kommune og landet, med unntak av regning for 9. trinn høsten 2015. Da var 
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resultatet bedre enn både snittet i kommunen og for landet. Fordi skolens resultat 

bygger på få elever, er tallene usikre. Usikkerheten er beregnet og viser at forskjellene 

mellom skolen og landsresultatet kan skyldes tilfeldig variasjon. Når det gjelder regning 

for 5. trinn høsten 2014, var resultatene ved Vestsiden skole klart dårligere enn 

resultatet for landet, også når en tar hensyn til usikkerheten i tallmaterialet. 

 

Porsgrunn kommune har som mål at andelen på mestringsnivå 1, som er laveste 

mestringsnivå, ikke skal være høyere enn 15 % på de nasjonale prøvene. Dette klarer 

både kommunen og Vestsiden skole på ungdomstrinnet, men ikke på barnetrinnet. 

Resultat på barnetrinnet (5. trinn) er vist i tabellen under. 

 
Tabell 2 Andel på mestringsnivå 1 nasjonale prøver 5. trinn 

 Høst 2014 Høst 2015 

 Vestsiden  Porsgrunn Vestsiden Porsgrunn 

Lesing 18,9 % 19,1 % 51,4 % 24,3 %* 

Regning 41,0 % 22,8 % 28,6 % 21,7 %* 

Engelsk 45,9 % 23,4 % 20,0 % 21,7 % 
Kilde: Skoleporten, Udir, *Porsgrunn kommune  

 

1.2.2 Spesialundervisning 
Andelen elever i kommunen som får spesialundervisning er redusert de senere årene, 

og den er også redusert ved Vestsiden skole. Dersom en ser bort fra spesialavdelingen 

ved skolen, er omfanget av spesialundervisning ved Vestsiden skole under snittet for 

ungdomsskoler i kommunen. På barnetrinnet er det det også skoler i kommunen som 

har både høyere og lavere nivå på omfanget av spesialundervisning.  

 

1.2.3 KLART VI KAN! – plan for å øke barn og unges læringsutbytte 
Porsgrunn kommune har utarbeidet et lokalt plandokument – KLART VI KAN!1 - som er 

en plan for å øke barn og unges læringsutbytte i barnehage og skole. Planen skal bidra 

til en felles forståelse av satsningsområder for det sosiale og faglige læringsarbeidet 

som skal gi økt læringsutbytte. Planen er et overordnet styringsdokument som også 

inneholder mål og tiltak. Den første planen gjaldt for perioden 2011 – 2013. Planen ble 

evaluert i 2014 og en revidert utgave gjelder for perioden 2015 – 2018.  

 

1.2.4 Organisering og delegasjon 
I Porsgrunn kommune er skolene organisert under kommunalområdet oppvekst, som i 

tillegg til grunnskole har ansvar for avlastningstjenester til barn og unge, barnevern, 

                                                      
1 «Klart vi kan» 2015-2018, sist vedtatt i bystyret 11.6.15. 
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barnehager, kulturskolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og voksenopplæring. 

Kommunalområdet har en kommunalsjef som på sitt område representer rådmannen. 

Alle virksomheter har en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen. 

Virksomhetslederne har selv ansvar for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine 

virksomheter. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Denne rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

 I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved Vestsiden 

skole? 

 I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevenes evner og forutsetninger? 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra opplæringsloven. 

Kriteriene er nærmere omtalt i de aktuelle delene i rapporten.  

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
Vi har intervjuet ledelsen på oppvekst i kommunen, skolens ledelse og noen lærere. 

Det er i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle lærere ved skolen, 

samt at vi har brukt resultater fra skolens elevundersøkelse og foreldreundersøkelsen. 

Vi har gjennomgått dokumentasjon på halvårsvurderinger og elev- og 

foreldresamtaler, samt resultater og statistikk tilgjengelig i Skoleporten og i KOSTRA. I 

tillegg har vi undersøkt årsplaner for tre fag ved skolen, samt relevante rutiner, planer 

og rapporter. 

 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 2 til 

rapporten. 

 

1.5 Høring 
Faktadelen av rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i 

kommunen. Rapporten er sendt på høring til rådmannen. Høringen har ikke ført til 

endringer i rapporten. Høringsuttalelsen ligger som vedlegg 1.  

  

                                                      
2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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2 Skolebasert vurdering 
 

I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved 
Vestsiden skole? 

 

2.1 Gjennomføring av skolebasert vurdering 

2.1.1 Revisjonskriterier 
Kravet til å gjennomføre skolebasert vurdering fremgår av forskrift til opplæringsloven 

§ 2-1. Forskriften sier følgende: 

 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 

vurderinga blir gjennomført etter føresetnadane.  

 

Det er utarbeidet en egen veileder for skolebasert vurdering der 

Utdanningsdirektoratet (Udir) legger til grunn at skolen skal velge et tema for den 

skolebaserte vurderingen. Skolen skal vurdere hva som best kan øke måloppnåelsen 

for elevene innenfor det valgte temaet. Skolen kan ikke bare vurdere en type tiltak, 

men må vurdere ulike tiltak for skolen samlet. Vurderinger for 

enkeltelever/klasser/grupper er ikke skolebasert vurdering. Ved skolebasert vurdering 

må lærernes vurderinger sees på samlet og helhetlig, jf. veileder for skolebasert 

vurdering.  

 

Kravet om skolebasert vurdering innebærer blant annet at skolen skal sikre at fag- og 

timefordelingen følges, at rektor har rutine for å kvalitetssikre at skolens arbeid er i 

tråd med gjeldende læreplaner, at skolen utarbeider lokale læreplaner som 

tilrettelegger for opplæring iht. prinsipper og mål i læreplanverket og at rektor og 

lærere deltar i analyse- og konklusjonsarbeidet (Udir.no). 

 

Fylkesmannen viser til at tilsyn på skolebasert vurdering skal bidra til at kommunen 

som skoleeier sørger for at skolene ved skolebasert vurdering:  

 har gode kilder og relevant informasjon om elevenes måloppnåelse,  

 avdekker årsaken til manglende måloppnåelse og gjennomfører endringer, 

 sikrer bred medvirkning i gjennomføringen, 

 gjennomfører vurderingen jevnlig. 
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Skolen må selv vurdere hvilket kunnskapsgrunnlag som gir et godt bilde av om alle 

elevgrupper når målene. Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, eksamensresultatet og 

egne kilder er aktuelle kilder for kunnskap om måloppnåelse, jf. fylkesmannens 

tilsynsrapport 15.06.16.  

 

Skolen skal sikre medvirkning. Dette innebærer at skolens ledelse og lærerne, eller 

representanter for lærerne, må delta i analysen og utformingen av tiltak. Skolen kan 

også involvere elevene, jf. veileder for skolebasert vurdering.  

 

Når skolen avdekker mangler og forbedringsområder, må den sørge for at de 

nødvendige endringer blir gjennomført, jf. veileder for skolebasert vurdering. 

 

Skolebasert vurdering skal gjennomføres jevnlig, den må planlegges og gjennomføres 

systematisk. I sine tilsyn legger fylkesmannen til grunn at for å sikre at dette blir 

ivaretatt, må skolen ha en skriftlig fremgangsmåte som angir når den skolebaserte 

vurderingen skal foretas. Skolen må også ha en skriftlig fremgangsmåte som gir 

føringer for hvordan de skal ivareta de øvrige rettskravene knyttet til 

gjennomføringen.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Skolen bør ha en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at den skolebaserte 

vurderingen planlegges og gjennomføres systematisk. 

 Skolen må gjøre en helhetlig vurdering av om organiseringen, tilretteleggingen 

og gjennomføringen av opplæringen medvirker til at elevene når målene i 

Læreplanverket.  

 Skolen skal sikre at lærerne medvirker i vurderingen. 

 Skolen må iverksette endringer dersom den skolebaserte vurderingen viser at 

det er behov for det. 

 

2.1.2 Fakta om gjennomføring av skolebasert vurdering 

Skriftlig fremgangsmåte for den skolebaserte vurderingen 
Vestsiden skole har ikke noe eget dokument som viser når og hvordan den 

skolebaserte vurderingen skal gjennomføres.  

 

I skolens årsplan er det lagt inn elementer som kan inngå i arbeidet med skolebasert 

vurdering. Dette omfatter arbeid med og evaluering av virksomhetsplan og evaluering 

av elevmiljø og arbeidsmiljø og foreldre- og elevundersøkelsen, samt gjennomføring og 

evaluering av kartleggingsprøver inklusiv de nasjonale prøvene. De ulike aktivitetene er 
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lagt til ulike måneder i skolens årsplan. I skolens årsplan er også arbeidet med 

årsplaner for fagene lagt inn. 

 

Helhetlig vurdering av organisering, tilrettelegging og gjennomføring 
Skolen har ikke en analyse eller en samlet vurdering som omtales som skolebasert 

vurdering. Skolens ledelse trekker frem arbeidet med årsplaner for fag, bruk av PULS, 

arbeid med virksomhetsplan og skolevandring, for å beskrive arbeidet med skolebasert 

vurdering.  

 

Gjennomgangen av årsplanene viser at årsplanene i varierende grad inneholder de 

elementene som skolen har lagt opp til skal være med. Det var heller ikke oppdatere 

planer i alle fag. Vestsiden skole hadde lagt opp til et arbeid med årsplanene høsten 

2016. Arbeidet ble utsatt fordi kommunen har startet et arbeid med å lage felles lokale 

læreplaner/årsplaner for alle fag i høst.  

 

PULS (pedagogisk utviklings- og læringsspeil) er et verktøy for kvalitetsarbeid. PULS er 

både et analyse- og et prosessverktøy, der skolen og kommunen kan få sammenstilt 

resultater av opplæringen.3  I PULS har skolen tilgang på resultater fra de ulike 

kartleggingene og undersøkelsene som gjøres. PULS kan brukes til å analysere skolens 

resultater. Resultatene blir presentert i plenum på fellesmøter. Vurdering av 

resultatene og hva skolen skal jobbe videre med, er det lagt opp til at lærerteamene og 

plangruppa drøfter.4 Vestsiden skole har brukt analysefunksjonene i de elektroniske 

verktøyene til f.eks. å følge opp elevundersøkelsen, men ikke til å følge opp resultatet 

på lesing i de nasjonale prøvene for 5. trinn høsten 2015.   

 

Lærerne ble spurt om kartleggingsprøvene og de nasjonale prøvene blir brukt i 

arbeidet med å forbedre undervisningen. Flertallet var enig i det, men tre av ti lærere 

på 1. – 4. trinn var litt uenig i at kartleggingsprøvene blir brukt forbedring og syv av 

atten lærere på 5. til 10. trinn var uenig eller litt uenig i at de nasjonale prøvene ble 

                                                      
3 Porsgrunn kommune bruker VOKAL sammen med PULS. VOKAL er en løsning som sammenstiller 

kartlegginger og vurderingsverktøy for eleven og som lærer kan bruke i arbeidet med å tilpasse 

opplæringen. I VOKAL legges det inn resultat fra de nasjonale kartleggingsprøvene, nasjonale prøver og 

kartleggeren som er et kartleggingsverktøy kommunen har kjøpt inn. I PULS er resultatene fra de 

nasjonale prøvene og de obligatoriske kartleggingsprøvene, samt resultatene fra elev- og 

foreldreundersøkelsen, avgangskarakterer og annen statistikk fra skoleporten. 

4 Skolen er organisert i baser, der hver base har ansvar for to trinn. Lærerteamene består av lærerne 

som underviser på basen. Alle skolene i kommunen skal ha plangrupper som skal representere alle deler 

ved skolens virksomhet, der også tillitsvalgt kan være med. Plangruppene har ansvar for å jobbe med 

utviklingsarbeid. 



10/19 videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-21 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : 705035 Tilpasset opplæring Vestsiden skole

Tilpasset opplæring Vestsiden skole – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

7 

brukt slik. Fire lærere på 5. til 10. trinn visste ikke. To av lærerne har også kommentert 

at oppfølgingen av de nasjonale prøvene i for stor grad har vært overlatt til den 

enkelte lærer.  

 

Skolens virksomhetsplan inneholder informasjon om elevtall, klasser og ansatte, samt 

resultater fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver, grunnskolepoeng, økonomi, 

sykefravær og medarbeiderundersøkelse og –samtale. Planen omfatter også mål på 

utvalgte måltall, periodemål, utfordringer og lokale tiltak. Skolene har en felles mal for 

virksomhetsplaner og årsrapporter. Rektor er ansvarlig for å utarbeide årsrapport, og 

den utarbeides i sammenheng med arbeidet med virksomhetsplan i plangruppa.  

 

Skolene i Porsgrunn skal gjennomføre skolevandring minimum en gang i året i alle 

klasser. Skolevandring er en metode for skoleutvikling, der ledelsen observerer 

undervisningen med drøfting og refleksjon i etterkant. Det er gjennomført 

skolevandring i 2015/16, men det ble ikke gjort i alle klasser. Skolen fikk heller ikke 

gjennomført refleksjon og drøfting i etterkant med alle som ble observert. Ledelsen 

opplyser at dette skyldes stort press på de administrative ressursene ved skolen.  

 

Vi har spurt fem lærere om skolevandringen, men bare en av dem hadde erfaring fra 

siste skolevandring. Vestsiden skole planlegger en ny runde med skolevandring, som 

skal starte i november. Tema skal være som sist – bruk av mal for timen.5 Skolen har 

foreløpig ikke fastlagt hvordan skolevandringen skal følges opp. 

 

Kommunalsjefen mener at plangruppa og KO-team er organ for skolebasert vurdering 

og utvikling. Både tillitsvalgt og skolens ledelse opplyser at plangruppa blir brukt til 

utviklingsarbeid og at de drøfter resultater fra nasjonale prøver og kartlegginger, samt 

undersøkelser. Alle skolene skal også ha et eget KO-team, som er team for tverrfaglig 

drøfting av elevsaker på individ- og systemnivå. Teamet skal være et ledd i 

kvalitetssikringen av elevenes faglige og sosiale tilbud i grunnskolen og styrke det 

system-rettede arbeidet. På Vestsiden består teamet av helsesøster, to fra PP-

tjenesten (pedagogisk psykologisk), rektor, ansvarlig for spesialundervisningen og 

karriereveileder/sosial-lærer på ungdomstrinnet. Teamet møtes hver 14. dag. 

 

Ledelsen i oppvekst gjennomfører årlige kvalitetsoppfølgingsmøter med den enkelte 

skole. I forkant må skolene skaffe seg oversikt over resultater av de kartleggingene 

skolene skal gjøre ifølge kommunens kartleggingsplan og KLART VI KAN! Skolen skal 

                                                      
5 Vestsiden skole har utarbeidet en mal for undervisningen som skal brukes i undervisningstimene, med 

krav til oppstart og det å orientere om mål for timen, krav til variasjon i aktiviteter og krav til avslutning 

av timene. 
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også presentere hvordan man har fulgt opp resultatene, hvilke utfordringer skolen 

mener å ha og hvilke tiltak skolen har planlagt for å møte utfordringene. Rektor på 

Vestsiden har foreløpig ikke vært med på slike møter som rektor. Hun startet i 

stillingen i 2015. Det skulle vært et møte våren 2016, men det ble utsatt bl.a. grunnet 

sykdom. Nytt møte er planlagt vinteren 2017.   

 

Medvirkning 
Ved Vestsiden skole er tillitsvalgt med i plangruppa. Tillitsvalgt mener at plangruppa 

sikrer en «demokratisk» forankring av utviklingsarbeidet ved skolen.  

 

På Vestsiden skole blir resultater fra nasjonale prøver/kartlegginger og undersøkelser 

presentert i plenum på fellesmøter. I tillegg til at resultatene drøftes i plangruppa, skal 

de også drøftes i lærerteamene. Tillitsvalgt mente at skolen har et godt system for å 

følge opp elevundersøkelsen, der lærerne er involvert.  

 

Porsgrunn kommune har igangsatt et arbeid med refleksjonsgrupper, der alle lærerne 

ved en skole deles inn i ulike grupper. Tiltaket skal styrke den kollegabaserte 

veiledningen. Alle skolene har hatt refleksjonsgrupper på tema lesing i alle fag, og er 

nå i gang med tema skriving i alle fag. På Vestsiden har de i tillegg hatt 

refleksjonsgrupper knyttet til arbeid med klasseledelse. Arbeidet i refleksjonsgruppene 

blir oppsummert i plenum på skolen. 

 

Iverksetting av endringer 
I arbeidet med virksomhetsplan og årsrapport utarbeider skolen tiltak for bl.a. å bedre 

læringsresultatene. Som følge av resultatene på lesing 5. trinn høsten 2015 har skolen 

iverksatt tiltaket «ukas tekst». Tiltaket innebærer at alle fagene har sine uker med 

bevisst jobbing med lesing. Et annet tiltak skolen har iverksatt som følge av resultatene 

på nasjonale prøver, er en egen rutine for forberedelse og gjennomføring av nasjonale 

prøver.  

 

På bakgrunn av resultatene fra elevundersøkelsen på mobbing, har skolen hatt et 

kompetanseutviklingstiltak knyttet til arbeid mot mobbing. Skolen har også innført en 

ordning med elever som er aktivitetsledere, for å inkludere alle elevene i aktiviteter i 

friminuttene.  

 

2.1.3 Revisors vurdering av gjennomføring av skolebasert vurdering 

Skriftlig fremgangsmåte for den skolebaserte vurderingen 
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 Skolen bør ha en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at den skolebaserte 

vurderingen planlegges og gjennomføres systematisk. 

 

Skolen har etter vår vurdering ikke en skriftlig framgangsmåte i tråd med de kravene 

som er satt. Årsplanen dokumenterer når skolen skal gjennomføre aktiviteter knyttet 

til det å vurdere egen virksomhet, men det er ikke lagt føringer for hvordan de ulike 

analysene sees i sammenheng. Skolen sikrer ikke at det blir valgt et tema for 

skolebasert vurdering, og vurderer ikke hvilket kunnskapsgrunnlag skolen trenger for å 

vurdere dette temaet. Skolen har heller ikke et system som sikrer at planlegging og 

valg av tema sees i sammenheng over tid og gjøres systematisk.  

 

Helhetlig vurdering av organisering, tilrettelegging og gjennomføring 
 

 Skolen må gjøre en helhetlig vurdering av om organiseringen, tilretteleggingen 

og gjennomføringen av opplæringen medvirker til at elevene når målene i 

Læreplanverket.  

 

Skolen gjør flere vurderinger av opplæringen ved skolen, f.eks. gjennom arbeidet med 

årsplan, virksomhetsplan, skolevandring, drøftinger i KO-team og i plangruppa og 

kvalitetsoppfølgingsmøtene. Vurderingene er basert på flere kilder som gir 

informasjon om elevenes måloppnåelse.  

 

Både i forbindelse med virksomhetsplanen, kvalitetsoppfølgingsmøte og ved drøftinger 

i plangruppa settes det et helhetlig fokus på skolens resultater. Vi kan imidlertid ikke se 

at skolen har vurdert hvilket kunnskapsgrunnlag de legger til grunn i den skolebaserte 

vurderingen. Vi kan heller ikke se at skolen har valgt tema for vurderingen, eller at 

skolen sikrer godt nok at de avdekker årsaken til manglende måloppnåelse.  

 

Slik det fremstår for oss vurderer skolen mange elementer ved egen virksomhet, men 

setter ikke de ulike vurderingene inn i et helhetlig og planlagt system.  

 

Medvirkning 
 

 Skolen skal sikre at lærerne medvirker i vurderingen. 

 

Gjennom arbeidet til plangruppa og lærerteamene sikrer skolen medvirkning i de 

vurderingene skolen gjør.  
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Iverksetting av endringer 
 

 Skolen må iverksette endringer dersom den skolebaserte vurderingen viser at 

det er behov for det. 

 

Skolen iverksetter tiltak på bakgrunn av de vurderingene skolen gjør.  

 

 

2.2 Oppfølging av skolebasert vurdering 

2.2.1 Revisjonskriterier 
Skoleeier skal se til at skolebasert vurdering blir gjennomført. Dette følger både av 

forskriften § 2-1 og av § 13-10 i opplæringsloven om forsvarlig system. Kommunene er 

i § 13-10 pålagt å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven 

og forskriftene blir fulgt, og for å følge opp resultatene av disse vurderingene. 

Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. Det er anbefalt at systemet bl.a. 

inneholder rutiner som sikrer informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger, 

jf. veileder til kravet om skoleeiers «forsvarlige system».  

 

Det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa som 

omhandler læringsresultater og læringsmiljø. Funn og vurderinger fra den skolebaserte 

vurderingen kan inngå i tilstandsrapporten sammen med resultater fra nasjonale 

prøver og elevundersøkelsen.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterium: 

 Skoleeier må ha tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert 

vurdering. 

 

2.2.2 Fakta om oppfølging av arbeidet med skolebasert vurdering 
Kommunen har etablert fast rapportering fra skolene. Skolene rapporterer på 

virksomhetsplanen, månedlig på økonomi og tertialvis på sykefravær. Skolene leverer i 

tillegg årsrapporter. Det rapporteres hvert halvår på varslinger og vedtak etter 

opplæringsloven § 9a. Det rapporteres ikke spesifikt om skolenes arbeid med 

skolebasert vurdering. Kommunen har ikke nedfelt disse rapporteringsrutinene 

skriftlig. 

 

Kommunalsjefen opplyser at både kvalitetsoppfølgingsmøter og 

medarbeidersamtalene han har med skolelederne omfatter rapportering fra den 

enkelte skole. Gjennom PULS har ledelsen i oppvekst tilgang på resultater for den 

enkelte skole.  
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Det skrives referat fra kvalitetsoppfølgingsmøtene. Vi har sett ett eksempel på referat 

fra kvalitetsoppfølgingsmøte ved en annen skole. Referatet er stikkordspreget. Det 

inneholder skolens beskrivelse av eget arbeid med egne mål og skolens vurderinger av 

eget arbeid, blant annet arbeid med leseferdigheter, vurdering, læreplanarbeid og 

læringsmiljø. Utfordringer er beskrevet, og det er også nedfelt noe som kan være 

tiltak, men dette er ikke tydelig. Hvilken prosess skolen har hatt i forkant av møtet er 

ikke beskrevet. 

 

Skoleeier har pålagt skolene å ha skolevandring, men det er ikke satt krav til hvor 

systematisk dette skal brukes. Skolene skal følge opp føringene i KLART VI KAN! og ha 

plangruppe og KO-team. Hvis skolene følger opp disse kravene, regner 

kommunalsjefen med at skolene får gjennomført skolebasert vurdering i tråd med de 

kravene som er satt. 

 

Den årlige tilstandsrapporten, som kommunen er pålagt å utarbeidet etter 

opplæringsloven § 13-10, blir utarbeidet sentralt i kommunen. Skolenes arbeid med 

skolebasert vurdering blir ikke benyttet i dette arbeidet. 

 

2.2.3 Revisors vurdering av oppfølging av skolebasert vurdering 
 

 Skoleeier må ha tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert 

vurdering. 

 

Skoleeier følger opp skolenes arbeid både gjennom kvalitetsoppfølgingsmøtene, 

oppfølgingen av arbeidet med virksomhetsplan og årsrapport. 

Kvalitetsoppfølgingsmøtene fremstår som en god arena for pedagogisk refleksjon og 

vurdering av skolens virksomhet. Vi kan imidlertid ikke se at skoleeier ved disse 

tiltakene sikrer at skolene gjennomfører skolebaserte vurderinger i samsvar med de 

kravene som er satt. Skoleeier sikrer ikke at skolene har en skriftlig framgangsmåte for 

arbeidet med skolebasert vurdering, eller at skolene har prosesser som tilfredsstiller 

de kravene som er satt til den skolebaserte vurderingen.   
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3 Tilpasset opplæring 
 

I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak som sikrer at opplæringen blir 
tilpasset elevenes evner og forutsetninger? 

 

3.1 Tilpasning av opplæringen 

3.1.1 Revisjonskriterier 

Hva er tilpasset opplæring? 
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf. 

opplæringsloven § 1-3. Kravet om tilpasset opplæring gjelder både for de som følger 

ordinær undervisning og for de mottar spesialundervisning, men det er ingen 

individuell rettighet slik som spesialundervisningen er det. 

 

Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) beskriver tilpasset opplæring slik:  

 

Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, 

lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i 

opplæringen. Tilpasset opplæring innebærer høy bevissthet i valg av virkemidler 

med sikte på å fremme den enkeltes og fellesskapets læring. Opplæringen må 

ikke bare tilpasses fag og lærestoff, med også elevenes alder og utviklingsnivå.  

 

I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett på noen særskilt tilrettelegging. 

Spesialundervisning er derimot en individuell rett eleven har i de tilfellene der han 

eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. 

De fleste elever med enkeltvedtak om spesialundervisning deltar i ordinær 

undervisning store deler av skoledagen. Det er derfor viktig at lærerne i 

spesialundervisning og ordinær opplæring samarbeider om opplæringen til eleven. I 

den delen av opplæringen som eleven ikke har spesialundervisning, forventes det at 

lærer i ordinær undervisning kjenner til sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og 

individuell opplæringsplan (IOP), og påser at eleven får et tilfredsstillende 

læringsutbytte. Samordningen mellom IOP og plan for den ordinære opplæringen bør 

gjøres ut fra en avveiing mellom hensynet til individuell tilpasning og inkludering, jf. 

veileder spesialundervisning. Den ordinære planen for opplæring skal ta hensyn til og 

legge til rette for arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning, jf. Udir -

Tilpasset opplæring for alle elever.  
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I tilsyn på dette temaet har fylkesmannen lagt til grunn at skolen skal ha en skriftlig 

fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og den ordinære 

undervisningen skal ses i sammenheng/arbeide sammen. Fremgangsmåten må være 

innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre 

opplæringen, jf. tilsynsrapport om skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen 15.06.15.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 I planlegging av undervisningen skal skolen sikre variasjon i organisering og 

bruk av varierte arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og læremidler for å 

tilpasse opplæringen.  

 Skolen bør ha tiltak som sikrer samarbeid om elevens læringsutbytte mellom 

lærerne av spesialundervisning og ordinær undervisning. 

 

3.1.2 Fakta om tilpasning av opplæringen 

Variasjon i opplæringen 
Vi har sett på årsplaner i norsk, naturfag og musikk for skoleåret 2015/16.6  

 

Vestsiden skole har årsplaner i de ulike fagene. Noen hadde bare utarbeidet plan for 

skoleåret 2014/15, og en årsplan manglet. 

 

I årsplanene er tema for opplæringen vist, og mange har også tema koblet til mål i 

læreplanverket, arbeidsmetoder og vurdering. Flere av planene vi så på var utformet 

etter en felles mal, som omfatter tema, kompetansemål, læremiddel, arbeidsmetode 

og vurdering. Andre planer hadde en litt annen form og et annet innhold. På enkelte 

trinn i musikk var ikke arbeidsmetoder omtalt.  

 

Det er lagt opp til bruk av ulike læremiddel og arbeidsmetoder, i planene der dette er 

beskrevet. Planene for noen fag/trinn hadde stor variasjon i bruk av læremiddel og 

arbeidsmetoder, andre mindre.  

 

Skolen bruker kurs og mindre grupper for å gi opplæring som er tilpasset dem som 

trenger det, primært til elever med lave ferdigheter/kompetanse. Rektor opplyser at 

skolebygget har mindre fleksible løsninger enn det som var planlagt da skolen ble 

bygget, fordi en måtte sette inn noen permanente vegger i etterkant, samt at antallet 

grupperom ikke er høyt nok. Skolen har også merket de økonomiske innsparingene, 

                                                      
6 Vi har sett på 1 – 7. trinn i alle fag. I naturfag så vi også på alle trinn på ungdomstrinnet, men her 

manglet det plan for 9. trinn. I musikk så vi på ett tilfeldig valgt trinn på ungdomsskolen, 9. trinn. 
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ved at de ikke kan bruke to lærere i klassen like mye som før, noe rektor mener har 

betydning for arbeidet med tilpasset opplæring. 

 

Arbeidet med tilpasset opplæring er omtalt i KLART VI KAN! Ifølge planen skal den 

gode lærer legge til rette for undervisning som er tilpasset den enkelte elevs evner og 

forutsetninger. 

 

I elevundersøkelsen er det spørsmål knyttet til mestring, faglige utfordringer, støtte fra 

lærer og vurdering. Spørsmålene som gjelder vurdering blir omtalt i punkt 3.2. De 

andre temaene har noen spørsmål som viser elevenes syn på deler av skolens arbeid 

med tilpassing av undervisningen. Disse spørsmålene er vist i tabellen nedenfor. 

  
Tabell 3 Utvalgte spørsmål fra elevundersøkelsen for 7. trinn Vestsiden skole 

 2013/14 2014/15 2015/16 

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal 

gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? * 
4,0 4,0 3,8 

Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på 

skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og 

forklarer? * 

3,9 4,0 3,6 

Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? # 4,2 4,5 4,1 
Får du nok utfordringer på skolen? # 3,8  4,2  3,8 

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på 

skolen, får jeg god hjelp av lærerne ¤ 
4,4 4,5 4,1 

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære ¤ 4,5 4,5 4,3 
Kilde: Skoleporten, Udir.no 

Alle svar er gitt på en skala fra en til fem der fem er best. *Svaralternativ 3 er noen ganger, 4 ofte og 5 alltid. #Svaralternativ 3 er i 

noen fag, 4 i mange fag og 5 i alle eller de fleste fag. ¤Svaralternativ 3 er verken enig eller uenig, 4 litt enig og 5 helt enig. 

 

Resultatene for Vestsiden skole ligger noe lavere enn resultatene for kommunen 

samlet, Telemark og landet, men i 2014/15 er resultatene omtrent på nivå med dem vi 

sammenligner med. 

 

Skolen har også resultater for 5. til 10. trinn samlet. For skoleåret 2015/16 er 

resultatene i tråd med målene som er satt både på mestring og støtte fra lærer, men 

resultatene ligger under målene på faglige utfordringer. Resultatene på faglige 

utfordringer var også lavere enn målsettingen i 2013/14, men ikke i 2014/15.  

 

I foreldreundersøkelsen blir foreldrene spurt om barna deres får hjelp og oppgaver 

som er tilpasset. Litt under 40 % av foreldrene har svart, og lav svarprosent gjør at 

tallene er usikre. Vi mener likevel de kan brukes som en pekepinn. Flertallet av 

foreldrene som har svart, opplever at barna deres får hjelp og oppgaver som er 

tilpasset, men rundt 12 % mener at barna får lekser de ikke klarer på egenhånd. På de 

andre spørsmålene er det under 10 % som mener at barna ikke får hjelp og oppgaver 

som er tilpasset dem.  
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I spørreundersøkelsen til lærerne ba vi dem ta stilling til noen påstander om arbeidet 

med tilpasset opplæring ved skolen. Svarene er vist nedenfor.  

 

 
Figur 1 Svar fra spørreundersøkelse lærere – tilpasset opplæring. Svar gitt på en skala fra 1 uenig til 4 enig. 

 

Det typiske svaret, det som er mest vanlig, er 3 litt enig. Fire lærere er litt uenig i at 

arbeidet med tilpasset opplæring har stort fokus på skolen og at elever med svake 

faglige forutsetninger får utfordringer og opplever mestring, mens åtte lærere er litt 

uenig i at elever med sterke faglige forutsetninger får oppgaver tilpasset dem. Ingen 

valgte alternativ en uenig på påstandene. 

 

Samarbeid mellom lærerne i spesialundervisning og ordinær undervisning 
Det er en lærer med ansvar for spesialundervisning på hver base. På ett trinn har også 

faglærerne fått ansvar for spesialundervisningen. Alle lærerne har ansvaret for den 

tilpassede opplæringen i sine fag/klasser. På basene er det faste møter hver uke. Det 

er laget en egen mal for møtene, der det er lagt opp til at individuelle 

opplæringsplaner for elever med vedtak om spesialundervisning skal drøftes. I 

spørreundersøkelsen har vi spurt lærerne om bruk av basemøter og om samordning 

mellom spesialtilpasset og ordinær undervisning. Det gjennomsnittlige svaret på hver 

av påstandene er vist i figuren under. 

 

 
Figur 2 Samarbeid om spesialundervisning og ordinær undervisning – svar er gitt på en skala fra 1 uenig til 4 enig. 
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Det er 12 lærere som er litt uenige i påstanden om at de har arenaer for å samordne 

spesialtilpasset og ordinær undervisning. Blant disse 12 er det flere som mener at 

basemøtene er en god arena for å samordne denne undervisningen. Det er 7 lærere 

som er uenig eller litt uenig i at elevene får samordnet undervisning.  

 

3.1.3 Revisors vurdering av tilpasning av undervisningen 

Variasjon i opplæringen 
 

 I planlegging av undervisningen skal skolen sikre variasjon i organisering og 

bruk av varierte arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og læremidler for å 

tilpasse opplæringen.   

 

Årsplanen er sentral i planleggingen av undervisningen. Her synliggjør skolen at det er 

lagt opp til variasjon i oppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og læremidler. Manglene vi 

har avdekket i arbeidet med årsplaner, tyder på at oppfølgingen av arbeidet med 

planer ikke har vært god nok. Det gjør også at arbeidet med årsplaner ikke sikrer at 

undervisningen planlegges i tråd med kravene om tilpasset opplæring.  

 

Skolen har variasjon i organiseringen ved bruk av kurs og undervisning i mindre 

grupper. Mange av disse tiltakene er rettet mot elever med svake ferdigheter/lav 

kompetanse. Svarene fra både lærerne og elevene tyder på at skolen i større grad kan 

sikre at alle elever får faglige utfordringer.  

 

Samarbeid mellom lærerne i spesialundervisning og ordinær undervisning 
 

 Skolen bør ha tiltak som sikrer samarbeid om elevens læringsutbytte mellom 

lærerne av spesialundervisning og ordinær undervisning. 

 

Basemøtene er et tiltak som kan sikre samarbeid mellom lærere med ansvar for 

spesialundervisning og ordinær undervisning om elevens læringsutbytte. Mange av 

lærerne vurderer at dette er en god arena for å samordne undervisningen. Skolens mal 

for gjennomføring av basemøtene er etter vår vurdering ikke tydelig nok på at 

basemøtene skal sikre dette samarbeidet. Malen ivaretar dermed ikke anbefalingen 

om å ha en skriftlig fremgangsmåte for dette arbeidet. Svarene som lærerne gir, tyder 

også på at basemøtene ikke alltid blir brukt til slik samordning. 
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3.2 Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte 

3.2.1 Revisjonskriterier 
Underveisvurdering er en vurdering av elevens kompetanse på mål i læreplanverket, 

som også skal omfatte informasjon om hvordan eleven kan utvikle kompetansen sin i 

faget. Det er satt krav til underveisvurderingen i § 3-11 i forskrift til opplæringsloven. 

Det fremkommer her at underveisvurdering skal brukes som et redskap i 

læreprosessen og et grunnlag for tilpassa opplæring. Underveisvurderingen skal gis 

løpende og systematisk.  

 

Utdanningsdirektoratet mener at følgende fire prinsipper er sentrale for å få til en 

læringsfremmende undervisning: 

 

 Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 

 Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet 

eller prestasjonen. 

 Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg. 

 Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget 

arbeid og utvikling.  

 

Elevene har rett til en samtale med kontaktlæreren minst hvert halvår. Samtalen skal 

blant annet handle om elevens utvikling i forhold kompetansemålene i fagene. 

Foreldrene har også rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer minst 

to ganger i året. Samtalen skal handle om hvordan eleven jobber daglig og om elevens 

kompetanse i fagene. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene 

skal samarbeide for å legge til rette for læringa og utviklinga til eleven. 

 

Samtalen kan gjennomføres i forbindelse med halvårsvurderingen uten karakter, som 

alle elever har rett på, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurderingen uten 

karakter skal gis muntlig og/eller skriftlig, og dette gjelder alle fag. Det er stor 

fleksibilitet i hvordan halvårsvurderingen uten karakter kan gjennomføres og 

dokumenteres, så lenge elevens rettigheter blir ivaretatt. Skoleeier har mulighet til å 

fastsette felles krav til dokumentasjon hvis skoleeier mener det er hensiktsmessig 

(Udir.no). Alle elever skal ha halvårsvurdering uten karakter. Fra 8. trinn skal elevene i 

tillegg ha skriftlig halvårsvurdering med karakter. 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Skolen skal sikre at elevene får underveisvurdering, herunder halvårsvurdering 

og halvårlige elevsamtaler og foreldresamtaler.  

 Underveisvurderingen skal brukes til å tilpasse opplæringen.  
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3.2.2 Fakta om underveisvurdering 

Underveisvurdering 
Underveisvurdering er all vurdering som foregår underveis i opplæringen. Når 

underveisvurderingen brukes til å øke elevens kompetanse i faget, kalles den vurdering 

for læring. Vurdering for læring er ett av fem satsingsområder i KLART VI KAN! 

Satsingen er basert på utdanningsdirektoratets prinsipper for god underveisvurdering. 

 

Porsgrunn kommune har hatt vurdering for læring som fokusområde siden 2008. 

Kommunen har hatt et prosjekt på klasseledelse som omfattet vurdering for læring og 

et eget prosjekt i vurdering for læring. Vestsiden skole skulle arbeide med begge disse 

prosjektene samtidig som de skulle arbeide med et prosjekt på tilpasset opplæring. 

Skolen valgte å jobbe med de tre prosjektene samlet. Kommunalsjefen opplyser at 

Vestsiden skole og enkelte andre skoler har signalisert behov for mer opplæring 

knyttet til arbeid med vurdering for læring.  

 

Kommunen har en egen kartleggingsplan, som sammen med daglig undervisning og 

andre tester/kartlegginger som den enkelte lærer gjør, gir grunnlag for å si noe om 

elevenes ferdigheter og kompetanse underveis i skoleåret (underveisvurdering). 

Kartleggingsplanen omfatter et eget verktøy, Kartleggeren, som kommunen bruker på 

elever i 5. – 10. trinn, STAS gruppetest på 3. og 6. trinn, felles nasjonale 

kartleggingsprøver og nasjonale prøver.7 Vestsiden skole har hatt tekniske problemer 

med bruk av Kartleggeren og har derfor ikke fått tatt den i bruk fullt ut enda. Fem av 

lærerne hadde erfaring med STAS-gruppetest.  

 

I årsplanene vi har sett på var vurdering et tema det var satt av plass til, men det var 

likevel ikke beskrevet i alle årsplanene vi undersøkte. I enkelte årsplaner i norsk var det 

laget kriterier til bruk i vurderingsarbeidet. Kriteriene gjaldt måloppnåelse for de ulike 

læringsmålene.  

 

De halvårsvurderingene som vi har gjennomgått var ulike både i omfang og i hvor 

konkrete tilbakemeldingene var. Enkelte vurderinger var omfattende og tydelig 

individuelt tilpasset, mens andre var mer knappe og også relativt like for elever i 

samme klasse. Kontaktlærerne til de klassene vi undersøkte halvårsvurderingene til, 

hadde også ulike måter å gi tilbakemeldinger på underveis. De ga bl.a. skriftlige 

månedsmeldinger på ungdomstrinnet og skriftlige tilbakemeldinger på 

prøver/elevarbeid. Hva lærerne gjorde varierte. 

 

                                                      
7 STAS-gruppetest er en test som kartlegger to delkomponenter i lese- og skriveferdigheter, avkoding og 

staving. 
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Svarene fra spørreundersøkelsen til lærerne viser bl.a. at lærerne mener at skolen kan 

få bedre rutiner på underveisvurdering, at mange lærere opplever at de ikke har nok 

tid til å gi tilbakemeldinger på kompetanse i det daglige og at de ikke får forklart den 

enkelte elev hva som skal til for å nå kompetansemålene.  

 

Lærerne opplyser at de får gjennomført elev- og foreldresamtaler. Dette ble bekreftet 

av vår gjennomgang på skolen. Det er fastlagt i skolens årsplan når samtalene skal 

gjennomføres og det er utarbeidet maler for samtalene. Gjennomgangen vår viste at 

det var mindre forskjell i malene, men at alle dekket samme innhold. Svarene fra 

spørreundersøkelsen er vist under. 

 

 
Figur 3 Underveisvurdering – svar på en skala fra 1 uenig til 4 enig (Antall svar = 28). 

 

Vi har ikke sett dokumentasjon på at samtaler er gjennomført på alle trinn/alle elever 

som vi hadde valgt ut. Hverken skolen eller kommunen har noen felles rutine for 

arkivering av dokumentasjon av underveisvurdering og halvårlige elevsamtaler. 

Tidligere arkiverte lærer dette i papirarkivet. I 2014 ble det innført elektronisk arkiv på 

skolene. Lærerne har ikke tilgang til det elektroniske arkivet, det er det bare rektor og 

sekretær som har. Dokumentasjon fra samtalene arkiveres ikke i det elektroniske 

arkivet. Lærerne har ulike systemer for å oppbevare og følge opp samtalene fra år til 

år, noen på papir og elektronisk, andre bare elektronisk. Flere lærere etterlyste felles 

system og rutiner på oppbevaringen. Kommunalsjefen opplyser at skolene skal kunne 

dokumentere at underveisvurdering er gitt, men at det ikke er fastlagt hvilken form 

dokumentasjonen skal ha.  

 

I elevundersøkelsen er det laget en indikator på vurdering for læring 

(underveisvurdering). Resultatene for Vestsiden, Porsgrunn, Telemark og landet er vist 
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nedenfor for 7. trinn. Resultatene for 5. – 10. trinn samlet, er nesten identiske med 

resultatene på 7. trinn, men for skolen samlet er resultatet i 2013/14 også 3,5. 

Resultatene for 7. trinn viser at skolen særlig kan bli bedre til å gi tilbakemelding om 

hvordan elevene kan bli bedre i faget og til å involvere eleven i vurderingsarbeidet. 

 

Tabell 4 Vurdering for læring 

 2013/14 2014/15 2015/16 

Vestsiden skole 7. trinn 3,6 3,5 3,4 

Porsgrunn 7. trinn 3,7 3,8 3,8 

Telemark 7. trinn 3,8 3,9 3,9 

Landet 7. trinn 3,8 4,0 3,9 
Kilde: Skoleporten, Udir 

 

Administrasjonen opplyser at skolen har prioritert å følge opp resultatene knyttet til 

medvirkning og mobbing, og har ikke jobbet spesielt med å bedre resultatene på 

vurdering. Skolen har valgt få temaer for å kunne følge dem godt opp.   

 

Resultatene fra foreldreundersøkelsen varierer noe, men særlig i 2015 er det tydelig at 

en del opplever at det er fag der barna deres ikke er kjent med hva som vektlegges i 

vurderingene/kreves for å oppnå de ulike karakterene i de fleste fagene. Her er det 

viktig å påpeke lav svarprosent, samt at spørsmålet om karakter bare gjelder 

ungdomsskolen. Resultatene er vist under. 

 

Tabell 5 Foreldreundersøkelsen 

Jeg har inntrykk av at barnet mitt… I alle eller de fleste fag – %andel  

2014 2015 

forstår hva som er målene i de ulike fagene 51,7 % 47,3 % 

vet hva som legges vekt på når skolearbeidet 

hans/hennes vurderes 

51 % 36,4 % 

vet hva som kreves for å oppnå de ulike 

karakterene ved halvårsvurdering i fag 

45,5 % 28,9 % 

får tilbakemelding om hva som er bra med 

arbeidet han/hun gjør 

69,2 % 49,7 % 

får tilbakemelding om hva han/hun bør gjøre 

for å bli bedre i fagene 

55,6 % 47,7 % 

Kilde: Vestsiden skole 

 

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring  
Flertallet av lærerne oppgir at lærerteamet bruker resultater av kartleggingene i 

arbeidet med å planlegge undervisningen, men fem lærere er litt uenig i dette og en 
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har svart vet ikke. Lærerne oppgir også at de følger opp resultater fra kartleggingene i 

det daglige arbeidet med den enkelte elev, men tre lærere er litt uenig. Det 

gjennomsnittlige svaret er vist i figuren under. 

 

 
Figur 4. Underveisvurdering og tilpasset opplæring - svar på påstandene på en skala fra 1 uenig til 4 enig. 

 

Til de ulike kartleggingene finnes det veiledningsmateriell som handler om hvordan en 

tilpasser opplæringen i etterkant ut fra klassens resultater. Materiellet er utarbeidet til 

oppfølging av nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Lærerne bruker i liten grad dette 

materiellet.  

 

Lærerne oppgir at kartleggingsprøvene siker at de får identifisert elever som trenger 

ekstra oppfølging, og de bruker også disse prøvene til å tilpasse opplæringen. Flere 

lærere mener at de nasjonale prøvene ikke er så godt egnet som grunnlag for å 

tilpasse opplæringen. Lærerne har også gitt uttrykk for at oppfølgingen av de nasjonale 

prøvene i for stor grad er overlatt til den enkelte lærer. 

 

VOKAL8 er tilgjengelig for lærerne og kan brukes i arbeidet med å tilpasse opplæringen. 

Vi har ikke undersøkt bruken med mange lærere, men har fått kjennskap til at ikke alle 

lærerne er godt kjent med bruken av systemet. Rektor opplyser at hun kjenner til at 

flere bruker det, men at bruken varierer. Systemet er presentert for personalet, og de 

har ved innføringen fått hjelp til å registrere og hente ut resultater.  

 

Kartleggeren, som skolen ikke har fått tatt ordentlig i bruk enda, har også materiell for 

å tilpasse opplæringen ut fra kartleggingsresultatene. 

 

3.2.3 Revisors vurdering av underveisvurdering 

Underveisvurdering 
 

 Skolen skal sikre at elevene får underveisvurdering, herunder halvårsvurdering 

og halvårlige elevsamtaler og foreldresamtaler. 

                                                      
8 VOKAL er en løsning som sammenstiller kartlegginger og vurderingsverktøy for eleven og som lærer 

kan bruke i arbeidet med å tilpasse opplæringen. 

3,2

3,2

1 2 3 4

Lærerteamet  bruker resultater kartleggingen i
planlegging av undervisning

Jeg følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i
det daglige arbeidet med hver enkelt elev
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Skolen har rutiner og system for å gi halvårsvurdering og halvårlige elev- og 

foreldresamtaler. Informasjonen vi har samlet inn viser at dette blir gjennomført.  

 

Skoleeier har en forventing om at skolene skal kunne dokumentere at 

underveisvurdering er gitt. Det bør derfor være felles rutiner for dette for alle skolene i 

kommunen. Dokumentasjon av underveisvurderingene er en sentral del av 

dokumentasjonen av den opplæringen eleven har fått. 

 

Gjennom kartleggingsrutinen og arbeidet med årsplaner har skolen tiltak som kan sikre 

at lærer har grunnlag for å vurdere eleven og at lærer har planlagt hvordan 

underveisvurderingen skal gis. Vår gjennomgang av årsplanene tyder imidlertid på at 

planleggingen av underveisvurderingen varierer: noen lærere jobber mer med 

planlegging og utarbeiding av kriterier for vurderingen enn andre. Skolen kan trolig ha 

nytte av mer erfaringsutveksling på tvers av fag.  

 

Tilbakemeldingene både fra foreldre og elever tyder på at underveisvurderingen kan 

bli bedre, særlig det å forklare elevene hva som vektlegges i vurderingene. Lærerne 

oppgir også selv at de ikke får gitt de nødvendige tilbakemeldingene i det daglige.  

 

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring 
 

 Underveisvurderingen skal brukes til å tilpasse opplæringen.  

 

Skolen har et system på å drøfte læringsresultater i lærerteamene, og bruker 

vurderingene i planleggingen av undervisningen, altså til tilpasning av opplæringen. 

Lærerne har ulik oppfatning av hva som blir gjort. Det kan tyde på at det er forskjeller 

på hva som gjøres i de ulike teamene.  

 

Skolen bør sikre at lærerne tar i bruk de verktøyene kommunen har. Skolen bør også 

vurdere hvordan de best kan bruke det veiledningsmateriellet som er utarbeidet for å 

følge opp de nasjonale kartleggingene og prøvene.  

 

 

3.3 Tidlig innsats 

3.3.1 Revisjonskriterier 
For 1. til 4. trinn skal kommunen sørge for at den tilpassede opplæringen i norsk, 

samisk og matematikk har særlig høy lærertetthet, og er særlig rettet mot elever med 
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svake ferdigheter i lesing og regning, jf. opplæringsloven § 1-3. Den særlige plikten 

rettet mot lesing og regning, ble innført som en del av plikten til tilpasset opplæring.  

 

Det er i stor grad opp til skoleeier å avgjøre hvordan den forsterkede opplæringen skal 

organiseres, og det vil naturlig nok være aktuelt å bruke mange av de samme 

prinsipper og metoder som i annen tilpasset opplæring. Den forsterkede innsatsen skal 

være særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Derfor er det 

nødvendig med kjennskap til elevenes ferdigheter og kunnskapsnivå. Skoleeiere bør 

sammen med ledelsen på skolene definere elevgruppen som skal gis forsterket 

opplæring ved hjelp av resultater fra kartlegginger og lærernes øvrige kjennskap til 

elevens ferdighetsnivå, jf. Ot.prp.nr. 55 (2008-2009) Om endringer i opplæringslova og 

privatskolelova. 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Skolen skal ha ekstra innsats rettet mot elever på 1. til 4. trinn med svake 

ferdigheter i lesing og regning.  

 Skoleeier og skolen bør i fellesskap definere elevgruppen som den ekstra 

innsatsen skal rettes mot.  

 

3.3.2 Fakta om tidlig innsats 

Ekstra innsats på 1. – 4. trinn 
Vestsiden skole har ekstra innsats på 1. – 4. trinn gjennom tilbud om kurs for mindre 

grupper med svake ferdigheter i lesing og regning. Det er de to spesialpedagogene 

med ansvar for trinnene som også har ansvar for kursene. I skoleåret 2015/16 ble det 

gitt kurs til 2. – 4. trinn. Det ble gitt ulike typer lesetreningskurs til mindre grupper. Ett 

av kursene var interaktivt og ble gjennomført elektronisk. Dette fikk alle elevene på 2. 

trinn i grupper på 10 elever. I tillegg fikk elever på trinnet med svake leseferdigheter 

tilleggskurs i grupper på 2 – 4 elever. Disse kursene ble også gitt for mindre grupper på 

3. og 4. trinn. Det ble dessuten gitt kurs i matematikk i mindre grupper, med fokus på 

grunnleggende ferdigheter i regning.  

 

I perioden august til oktober 2016 ble ressursene brukt på ekstra oppfølging av 1. 

trinn. For skoleåret 2016/17 skal det gis tilbud om kurs til 1. – 4. trinn.  

 

Blant de ti lærerne som har svart fra 1. – 4. trinn, er det fire som er uenig/litt uenig i at 

skolen har gode verktøy for å avdekke lese og skrivevansker tidlig og to er uenig/litt 

uenig i at skolen har gode rutiner på dette. Alle lærerne mener at kartleggingsprøvene 

bidrar til at de får identifisert elever med behov for ekstra oppfølging og at lærerne 

bruker dem i arbeidet med å tilpasse opplæringen.  
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Skolene i Porsgrunn har noe ulik lærertetthet for 1. – 4. trinn. Antall elever per lærer 

(inklusiv spesialundervisning) er vist i tabellen nedenfor. 

 
Tabell 6 Antall elever per lærer 1. - 4. trinn 

Skole 2012 2013 2014 2015 Skole 2012 2013 2014 2015 

Borge 13,73 14,21 15,01 16,16 Langangen 13,93 9,97 9,75 9,40 

Brattås 15,76 13,81 15,80 15,50 Myrene 8,06 8,83 9,98 9,69 

Brevik 14,67 15,09 15,00 15,00 Stridsklev 13,36 12,92 14,26 15,13 

Grønli 17,42 17,03 16,52 15,83 Tveten 12,46 15,45 16,66 14,51 

Heistad 13,69 14,11 15,45 14,19 Vestsiden 13,20 13,84 15,37 14,24* 

Klevstrand 16,38 11,90 12,78 12,50      
Kilde: Skoleporten, GSI, Porsgrunn kommune * Tall fra Vestsiden omfatter også lærer med ansvar for 

tospråklig fagopplæring, som skulle vært holdt utenom. 

 

I tabellen under er gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1. – 4. trinn vist for Porsgrunn 

kommune sammenlignet med landet og egen kommunegruppe.  

 
Tabell 7 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 4. trinn (elevtimer/lærertimer - morsmålstimer holdt utenfor) 

 2012 2013 2014 2015 

Porsgrunn 13,0 12,9 13,7 13,6 

Kommunegruppe 14,0 14,3 14,6 14,2 

Landet utenom Oslo 13,1 13,3 13,3 13,2 

Kilde: SSB 

 

Kommunen har utarbeidet en rutine for overgang fra barnehage til skole. Rutinen skal 

bl.a. sikre at skolene får informasjon som er viktig for å tilrettelegge opplæringen på 

best mulig måte. Vestsiden skole har i tillegg utarbeidet en aktivitetsplan som sikrer en 

rekke faste møtepunkt der barnehagebarna kan bli kjent med skolen året før de skal 

starte. Foresatte i barnehagen får informasjon om denne planen. Skolen opplever at 

de i hovedsak får informasjon fra barnehagene i kommunen i tråd med rutinen. 

Ledelsen opplyser at de har måttet etterspørre noe og en av de ti lærerne har erfart at 

de ikke får all den dokumentasjonen de skal ha fra barnehagene.  

 

Bruk av ressurser til tidlig innsats 
Den ekstra innsatsen på 1. – 4. trinn brukes på kurs for mindre grupper av elever. 

Hvilke kurs skolen tilbyr og fordeling av plasser på kursene skjer ut fra resultat på ulike 

kartlegginger og tester som skolen gjennomfører.  

 

Felles vurdering av prioriteringer - tidlig innsats  
I Porsgrunn velger skolene hvordan den ekstra innsatsen på 1. – 4 trinn gjennomføres 

og hvem den rettes mot. Bruken av midlene blir imidlertid drøftet med skoleeier, som 
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på den måten er involvert i prioriteringene. Skolene rapporterer på antall 

timer/stillingsprosent som ble brukt på tidlig innsats. 

 

 

3.3.3 Revisors vurdering av tidlig innsats 

Ekstra innsats på 1. – 4. trinn 
 

 Skolen skal ha ekstra innsats rettet mot elever på 1. til 4. trinn med svake 

ferdigheter i lesing og regning.  

 

Vestsiden skolen har en ekstra innsats slik det er satt krav om. Kursene som gis til 

elever med svake ferdigheter i lesing og regning ivaretar dette kravet.   

 

Både overgangs- og kartleggingsrutinene bidrar til at kommunen får identifisert 

elevene som har behov for ekstra innsats tidlig. Dårligere lærertetthet nå enn i 2012-

2013 kan innebære en risiko for at kvaliteten i dette arbeidet blir svekket. 

 

Felles vurdering av prioriteringer - tidlig innsats  
 

 Skoleeier og skolen bør i fellesskap definere elevgruppen som den ekstra 

innsatsen skal rettes mot. 

 

Vi mener at drøftingen mellom skolen og skoleeier om bruk av ressursene til tidlig 

innsats sikrer at skoleeier er med på å definere elevgruppen som den ekstra innsatsen 

rettes mot. 
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4 Andre forhold 
 

Arkivering 
Som omtalt under punkt 3.2, har skolen hatt noen utfordringer knyttet til overgangen 

fra papir til elektronisk arkiv, blant annet ved at lærerne ikke har tilganger til 

kommunens arkivløsning. Manglende tilgang medfører at administrativt ansatte må 

skrive ut dokumentasjon fra arkivet til lærerne som trenger det. Skolen opplyser at i 

praksis blir dette for tidkrevende, og at de for elever med vedtak om 

spesialundervisning derfor har papirarkiv, et «skygge-arkiv». 

 

Kommunalsjefen opplyste at kommunen nå skal innføre et administrativt system for 

skole og at de også skal få bedre system for sikker lagring elektronisk. Vi vil påpeke at 

kommunen bør få på plass et felles system for sikker og oversiktlig oppbevaring av 

elevdokumentasjon og som sikrer at lærere med behov for informasjon kan få tilgang 

til denne på enklest mulig måte, og slik at elevdokumentasjon i nødvendig utstrekning 

er sikret for ettertiden.  
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 

Skolebasert vurdering 

I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved 
Vestsiden skole? 

Vestsiden skole gjennomfører ulike vurderinger av skolens virksomhet, men 

vurderingene er ikke satt inn i et helhetlig system. Skolen mangler en skriftlig 

framgangsmåte for å sikre at den skolebaserte vurderingen planlegges og 

gjennomføres systematisk. Skolen har heller ikke foretatt bevisste valg av tema for den 

skolebaserte vurderingen. Kravet om medvirkning blir ivaretatt for de vurderingene 

som gjøres.  

 

Skolen har til en viss grad gjennomført skolebasert vurdering, men vurderingene er 

ikke i tråd med alle kravene som er satt. Skolen har fulgt opp vurderingene.  

 

Skoleeier har ikke i tilstrekkelig grad sikret at skolene følger opp kravene som er satt til 

skolebasert vurdering. 

 

Tilpasset opplæring 

I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak for å sikre at opplæringen blir 
tilpasset elevenes evner og forutsetninger? 

Vestsiden skole har tiltak for å tilpasse opplæringen for elevene, men de sikrer ikke 

kravene som er satt godt nok. Det er svakheter i arbeidet med å følge opp årsplanene, 

både når det gjelder planlegging av vurdering og å sikre tilpasset opplæring gjennom 

variert bruk av oppgaver, lærestoff og arbeidsmåter. Skolen bør også sikre bedre 

samarbeid om læringsutbytte for elever som får spesialtilpasset og ordinær 

undervisning. 

 

Skolen ivaretar flere av kravene som er satt til underveisvurdering, som 

halvårsvurderinger og elev- og foreldresamtaler. Skolen bør imidlertid sikre at 

underveisvurderingene i større grad både brukes til å tilpasse opplæringen og øke 

elevenes kompetanse. 
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Skolen har tiltak i tråd med kravet om tidlig innsats, som er del av arbeidet med 

tilpasset opplæring.  

 

Vestsiden skole har til en viss grad tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevene. 

 

 

5.2 Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør sørge for: 

 felles rutine for dokumentasjon av underveisvurderinger, 

 tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert vurdering. 

 

Vi mener at skolen bør: 

 utarbeide en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at skolen gjennomfører en 

helhetlig og systematisk skolebasert vurdering og følger opp resultatene av 

vurderingen, 

 sikre oppfølging av det lokale arbeidet med årsplaner og underveisvurdering, 

 sikre at ordinær og spesialtilpasset opplæring blir samordnet. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet ved oppstartbrev til Porsgrunn kommune 7. juni 2016.  

 

Vi har intervjuet kommunalsjef på oppvekst og rektor, inspektør og ansvarlig for 

spesialpedagogiske tiltak på skolen, samt tillitsvalgt. Vi har også gjennomgått 

dokumentasjon på halvårsvurderinger uten karakter, elev- og foreldresamtaler for fire 

utvalgte trinn på skolen. Vi har dessuten fått utfyllende informasjon om 

dokumentasjonen og arbeidet med underveisvurdering, samt årsplaner, 

kvalitetsutvikling og samarbeid rundt spesialundervisning og ordinær undervisning 

med kontaktlærere på disse trinnene.9 Vi har sett på to trinn fra 1 – 4 trinn – siden vi 

også har fokus på tidlig innsats, samt et trinn fra mellomtrinnet og ett fra 

ungdomstrinnet. Innenfor hver gruppe ble det gjort tilfeldig valg av trinn. 

 

Intervjuene var delvis strukturerte. Det innebærer at vi har utarbeidet en intervjuguide 

for å sikre en felles ramme for intervjuene, men at det er samtidig åpent for å komme 

med oppfølgingsspørsmål. Vi har lagt inn spørsmål som gjelder spesielt for den enkelte 

vi har intervjuet. I etterkant av intervjuene er det utarbeidet referater som er sendt 

dem som er intervjuet til verifisering. 

 

Vi har i tillegg gjennomgått kommunens plan for skole og barnehage, 

handlingsprogram, tilstandsrapport, og rutiner/planer/rapporter som er utarbeidet 

ved skolen og som er felles for kommunen på de områdene vi har undersøkt. Vi har 

undersøkt årsplaner for tre fagområder, norsk, musikk og naturfag. 

 

Vi har benyttet resultat fra elevundersøkelsen som skolen gjennomfører for 5. – 10. 

trinn. Dessuten har vi brukt resultater fra skolens årlige foreldreundersøkelse for 2014 

og 2015. Disse to årene var svarprosenten på henholdsvis 38 og 39 %.  

 

Spørreundersøkelse 

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til alle de 35 lærerne ved skolen. Undersøkelsen 

omfattet ikke rektor og inspektør. Vi sendte to påminninger for å øke svarprosenten. 

Skolens ledelse har informert om at det kommer en undersøkelse og minnet lærerne 

på at de skal svare. Vi har fått svar fra 28 lærere, en svarprosent på 80. 

 

                                                      
9 For to trinn var det bare en kontaktlærer som fortsatt jobbet på skolen. På de to trinnene så vi bare på 

en klasse. 
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Figur 4 viser hvilke trinn de som 

har svart på undesøkelsen jobber 

på. 73 % av de som har svart er 

kontaktlærere, mens 

spesialpedagogene utgjør 11,5 %. 

64 % av lærerne som har svart har 

undervist i 7 år eller mer ved 

skolen. Bare 4 % har vært ansatt i 

mindre enn ett år. Lærerne i norsk, 

engelsk og matematikk på 

barneskolen og ungdomstrinnet har utdanning på ulike nivå i faget. Gjennomsnittet er 

på mellom 30 og 59 studiepoeng, med unntak av engelsk på barnetrinnet der 

gjennomsnittet er på under 15 studiepoeng.    

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig. Dataene som er samlet inn skal være relevante for 

de forholdene som problemstillingene skal avklare og datainnsamlingen skal skje på en 

mest mulig nøyaktig måte (pålitelig).  

 

Vi har gjennomført flere tiltak for å sikre at dataene er relevante og pålitelige. Det er 

som nevnt utarbeidet intervjuguider, som både bidrar til at vi får spurt om det som er 

relevant for revisjonen og styrker påliteligheten ved at vi sikrer at det er de samme 

temaene som blir belyst av flere av dem vi snakker med. De som er intervjuet, er 

sentrale personer på området.  

 

Vi har benyttet datatriangulering, dvs. at data er hentet fra flere kilder. Vi har fått 

informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige kilder. Når det er samsvar mellom 

beskrivelser og data fra flere kilder, er dette et tegn på at dataene gir en riktig 

beskrivelse av det som undersøkes. Vi har også benyttet metodetriangulering, en 

kombinasjon av ulike metoder; intervju, spørreundersøkelse og 

dokumentgjennomgang. Når bildet vi finner er lignende ut fra bruk av de ulike 

metodene, styrker det funnene vi har gjort. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

Figur 5 Prosentvis fordeling av hvilke trinn de som har svart 
jobber på. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 5. - 10. trinn 8. - 10. trinn
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revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon10. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
10 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Arkivsak-dok. 17/00304-8 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging 2019 - Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med 

misligheter - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Porsgrunn kontrollutvalg i møte 24.01.2017 sak 5/17 

Møtehandsaming 

Saken om kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter ble lagt frem. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar forelagt sak om kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter til orientering.  

Kontrollutvalget ber rådmann om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og 

misligheter.  

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å se til at kommunen har tilfredsstillende internkontroll for å 

forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle kontrollutvalget) i de 

tilfeller hvor det avdekkes misligheter 

 

Rådmann Per Wold og virksomhetsleder økonomiavdeling Per Ivar Eidem møte og orienterte i 2018. 
 

 

Saksopplysninger: 
Virksomhetsleder ved økonomiavdeling Per Ivar Eidem møter for en årlig orientering i saken. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken med forslag om å ta den til orientering. 
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Arkivsak-dok. 19/03654-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

   

 

Skjenkekontroll og avtale med Securance i Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forlag til vedtak 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Erik Bystrøm, leder av Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune har rettet en henvendelse til GKI 

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet, med et ønske om å få innsyn i den dokumentasjon som er gitt og 

saksfremstilling som lå til grunn for vedtak om at Securance fikk tilbud om å foreta skjenkekontroller i 

Porsgrunn kommune. 

 

Kontrollutvalget har fått henvendelser og informasjon fra utelivsbransjen om et ønske om å få dette til 

kontrollutvalget for behandling. 

 

 

Saksopplysninger: 
Rune Hagøy, spesialkonsulent GKI Grenlandskommunenes innkjøpsenhet møter for å for svar på 

spørsmål relatert til selve innkjøpsprosessen. 

Virksomhetsleder serviceavdelingen Stian Stiansen møter for å svare på faglige spørsmål fra Porsgrunn 

kommune.  

 

 

Dokumenter som er etterspurt i saken er vedlagt. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger fram saken uten forlag til vedtak, da kontrollutvalget bestemmer vedtak etter at 

dokumentene, informasjon og spørsmålene er stilt i møtet. 

 

Vedlegg:  

- 00 Relevante dokumenter i anskaffelsesprosessen 

- 01 Kunngjoring Doffin 30042017 

- 02 Konkurransegrunnlag 28042017 

- 03 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon 

- 04 Vedlegg 2 Prisbilag 28042017 

- 05 Vedlegg 3 SSA-O_generell_avtaletekst_2015 

- 06 Vedlegg 04 SSA-O_bilag_v2013-2015 

- 07 Meddelelse valg av leverandør 

- 08 Anskaffelsesprotokoll - Tilbudsåpning 15122017 
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Relevante dokumenter i anskaffelsesprosessen relatert til avtale for kontroll av salg- og skjenkesteder 

 

 

Nr. Tekst Kommentarer 

01 Kunngjøring på Doffin - 30.04.2017.  Vedlagt e-posten. 

02 Konkurransegrunnlag – versjon 28.04.2017. Vedlagt e-posten.  

03 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon – versjon 28.04.2017. Vedlagt e-posten.  

04 Vedlegg 2: Prisbilag – versjon 28.04.2017. Vedlagt e-posten.  

05 Vedlegg 3: SSA-O, Generell avtaletekst 2015. Vedlagt e-posten.  

06 Vedlegg 4: SSAO, Bilag versjon 2013-2015. Vedlagt e-posten.  

07 Meddelelsesbrev om tildeling av kontrakt til alle tilbydere. Vedlagt e-posten.  

08 Tilbudsåpning og Anskaffelsesprotokollen. Vedlagt e-posten.  
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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Om oppdragsgiver 

Kommunene Kragerø, Porsgrunn og Bamble har valgt å slå seg sammen for å inngå 

en kontrakt på levering av kontrolltjenester. Målet med anskaffelsen er å kunne 

tilfredsstille Alkohollovens krav til kontroll av salgs- og skjenkevirksomhetene i den 

enkelte kommune. Kommunene vil koordinere og gjøre avrop på kontrakten 

individuelt. 

 

Det vil ved kontraktsinngåelse etableres kontakt med kontaktpersoner i den enkelte 

kommune. 

 

Oppdragsgivers kontaktperson er: 

 

Navn: Bamble kommune – Cato I Andersen (Hoved) 

 

e-post Catoidar.andersen@Bamble.kommuen.no 

 

 

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.  

 

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver 

hva gjelder tilbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. 

 

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov 

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 til kontrakt. 

 

Avtaleperiode er 2 år hvor oppdragsgiver har mulighet til å prolongere/forlenge 

rammeavtalen med 1 + 1 år. 

 

1.3 Deltilbud 

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 

Det er ikke adgang til å dele oppdraget mellom flere leverandører. Vi ønsker en 

leverandør av tjenesten. 

 

1.4 Viktige datoer 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  

 

Aktivitet Tidspunkt 

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget  26.5.2017 og 12:00 

Frist for å levere tilbud 2.6.2017 og 12:00 

Tilbudsåpning 2.6.2017 og 13:00 
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Evaluering Uke 23 

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører 13.6.2017 

Kontraktsinngåelse 20.6.2017 

Tilbudets vedståelsesfrist 30.9.2017 

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 

gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan 

bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.  

 

 

2  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN  

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 

2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. 

Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse. 

  

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene 

utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.  

 

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 

konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per 

e-post til kontaktperson. 

 

 

2.2 Offentlighet og taushetsplikt 

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 

offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller 

drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

2.3 Vedståelsesfrist 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 

ovenfor.  

 

2.4 Oppdatering av konkurransegrunnlaget og 
tilleggsopplysninger 

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt 

spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle 

leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen på Doffin.no. Dersom 

leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller er 

uklart, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved 

oppdragsgivers kontaktperson. 
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Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles 

skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. 

 

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes med navnet på konkurransen 

og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post.  

 

  

3 KVALIFIKASJONSKRAV 

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere egenerklæring om at han 

oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.  

 

3.1 Skatteattest 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Norske leverandøren skal ha 

ordnede forhold med hensyn 

til betaling av skatt, 

arbeidsavgift og 

merverdiavgift. 

 Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd  

(Skatt og mva attest RF-13-16). 

 

 

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Leverandøren skal være 

registrert i et foretaksregister, 

faglig register eller et 

handelsregister i den staten 

leverandøren er etablert. 

 Norske selskaper: Firmaattest 

 Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet 

er registrert i foretaksregister, faglig register eller et 

handelsregister i den staten leverandøren er etablert. 
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3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner   

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal ha 

erfaring fra sammenlignbare 

oppdrag. 

Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante 

oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må 

inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og 

mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens 

ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. 

Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til 

kompetanse til personell han råder over og kan benytte til 

dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens 

personellet har utført tjeneste for en annen leverandør. 

 

Leverandør må kunne dokumentere at kontrollørene har 

bestått prøve for kontrollører jf (alkoholforskriften §5-1). 

 

 

4 TILDELINGSKRITERIER 

 

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har den laveste prisen. 

 

Vurderingstema: Krav til dokumentasjon: 

Under dette kriteriet vurderes 

tilbudt pris. 

Ferdig utfylt prisskjema 

 

5  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  

 

5.1 Innlevering av tilbud 

 

Tilbudet skal leveres i papirformat med vedlagt elektronisk versjon på minnepinne. 

5.2 Tilbudets utforming 

 

Tilbudet skal leveres i PDF format 

 

Tilbudet utformes med denne disposisjonen: 

 

 Signert og utfylt tilbudsbrev. (Ligger vedlagt.) 

 Egenerklæring om at leverandøren oppfyller samtlige kvalifikasjonskrav for 

deltakelse i konkurransen. 

 Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de 

siste 3 årene. 

 Leverandørens løsningsspesifikasjon. Leverandørens svar på oppdragsgivers 

kravspesifikasjon med etterspurt dokumentasjon 
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 Dokumentasjon på at virksomhetens kontrollører har bestått kunnskapsprøven 

for kontrollører (alkoholforskriften §5-1). 

 Utfylt prisbilag 

 
Den leverandøren som vinner konkurransen må i tillegg levere skatteattest og 
firmaattest. 

 

6 Vedlegg 

 Kontrakt m/bilag 

 Tilbudsbrev 

 Kontrakt FSA-0 med bilag 

 Prisbilag 
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Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av 

konkurransegrunnlaget.  

 

 Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av 

oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 

 

 

   

Sted Dato Underskrift 

   

  Navn med blokkbokstaver 
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 Service- og dokumentsenter 

 
Postadresse Besøksadresse   
Bamble kommune 
Postboks 80 
3993 LANGESUND 
 

Kirkeveien 12 
3970 LANGESUND 
 
www.bamble.kommune.no 

Telefon: +47 35965000 
 
 
Epost:    

Bankgiro: 1503.19.37075 
Org.nr.: 940 244 145 MVA 

 

 
 
 

 

Bevillingskontroller - Kravspesifikasjon  
 

Oversikt over Bevillinger 
Bevillingstype Bamble Porsgrunn Kragerø 

Alminnelig skjenkebevilling 18 48 35 

Salgsbevilling 13 19 13 

Tilvirkningsbevilling 1  0 

 
Det skal for alkohol gjennomføres 3 kontroller per. sted per. år. 
 
Butikkene er helårsåpne, noen har utvidede åpninger i desember med søndagsåpent. 

 
Årlig omfang av kontroller 
 

Kontrolltype Bamble Porsgrunn Kragerø 

Kontroll av alminnelige skjenke bevillinger 54 144 105 

Kontroll av Enkeltanledninger og ambulerende 30 105 45 

Kontroll av salgsbevillinger 39 57 39 

Ekstraordinære kontroller med kort varslingstid 10   

 
Estimert omfang av kontrakten er ca kr 600.000,- eks mva. i året 
 

Gjennomføring av kontroller: 
Salgskontroller  - 1 kontrollører 
Skjenkekontroller  - 2 kontrollører 
 
Alle kontrollene skal gjennomføres anonymt. 
Kontrollørene skal ha gjennomført og bestått Kunnskapsprøve for skjenkekontrollører. 
Kontrollørene skal ha gjennomgått kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.  
 

Gjennomføring av skjenkekontroller: 
- Kontrollene skal kunne gjennomføres innen hele skjenkestedenes åpningstid og noe utover 

stengetid. 

 
Gjennomføring av salgskontroller: 

- Kontrollene skal kunne gjennomføres innen hele salgsstedets åpningstid. 
 

Rapportering 
- Kontrollskjema skal føres i forbindelse med kontrollen og ved avvik skal det skrives en 

tilleggsrapport. 
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- Kontrollskjema og tilleggsrapport skal være kommunen i hende innen 2 virkedager etter kontroll. 
- Tilleggsrapport skal om mulig understøttes av bilder. 
- Kontrollskjema skal omfatte kontrollpunkter som er angitt i Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk mv (alkoholloven), Forskrift om omsetning av alkoholholdig dikk m.v (alkoholforskriften) og 
vilkår satt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan. 

 

 
Samarbeid 

- Oppfølgingsmøter i etterkant av innrapporterte avvik. 
- Det skal gjennomføres 2 møter årlig med følgende innhold: 

o Gjennomgang av salgs og skjenkesteder – fokuspunkter. 
o Gjennomgang av kontrollskjema og tilleggsrapporter. 
o Gjennomgang av plan over kontroller som skal gjennomføres. 
o Evaluering av samarbeidet – forbedringspunkter. 

 
Fakturering 

- Spesifisert faktura sendes kommunen en gang pr. kvartal 
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Prisbilag 

 

Kontrolltype Pris pr kontroll 

Salgskontroller   

Skjenkekontroller  

 

Prisen skal dekke: 

- Reise til og fra kontrollsted 

- Gjennomføring av kontroll og utfylling av kontrollskjema 

- Skriving av tilleggsrapport ved avvik 

- Opplæring 

- Oppfølgingsmøter ved avvik 
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SSA-O – juli 2015 

 

SSA-O 2015 

 
 
  

Oppdragsavtalen 
Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag  
fra Konsulent 

Statens standardavtaler om konsulenttjenester  
SSA-O 
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Avtale om konsulentoppdrag 
 
 
Avtale om 
[kort beskrivelse av oppdraget] 
 
 
er inngått mellom: 

[Skriv her] 
_____________________________________________________ 
(heretter kalt Konsulenten) 
 
og 

[Skriv her] 
_____________________________________________________ 
(heretter kalt Kunden) 
 
 
Sted og dato: 

[Skriv sted og dato her] 
______________________________ 
 
 

[Kundens navn] [Konsulentens navn] 

 
____________________________ 
Kundens underskrift 

 
______________________________ 
Konsulentens underskrift 

 
Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. 
 
 
 
Henvendelser 
Med mindre annet fremgår av bilag 4, skal alle henvendelser vedrørende denne 
avtalen rettes til: 
 
 

Hos Kunden Hos Konsulenten 

Navn:  Navn:  

Stilling:  Stilling:  

Telefon:  Telefon:  

E-post:  E-post:  
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1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.1 AVTALENS OMFANG  

Avtalen gjelder levering av tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver fra 
Konsulenten hvor Konsulenten skal levere og være ansvarlig for et selvstendig 
sluttresultat, heretter kalt oppdraget. 
 
Kunden har fremstilt sine behov og krav i bilag 1. 
 
Konsulenten har spesifisert gjennomføringen av oppdraget i bilag 2. 
 
Omfanget og gjennomføringen av oppdraget er nærmere beskrevet i de bilagene 
som nedenfor er inkludert i avtalen.  
 
Med avtalen menes denne generelle avtaleteksten med bilag. 
 

1.2 BILAG TIL AVTALEN 

Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei): Ja Nei 

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget    

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget   

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan    

Bilag 4: Administrative bestemmelser   

Bilag 5: Samlet pris og prisbestemmelser   

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten   

Bilag 7: Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen   

Andre bilag:   
 

1.3 TOLKNING – RANGORDNING 

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 6, med mindre den 
generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag. Ved motstrid skal 
følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: 
 
1. Den generelle avtaleteksten går foran bilagene. 

2. Bilag 1 går foran de øvrige bilagene.  

3. I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter 
som er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal følgende motstridprinsipper 
gjelde: 

a) Bilag 2 går foran bilag 1. 

b) Bilag 6 går foran den generelle avtaleteksten. 

c) Hvis den generelle avtaleteksten henviser endringer til et annet bilag enn 
bilag 6, går slike endringer foran den generelle avtaleteksten. 

d) Bilag 7 går foran de øvrige bilagene 
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1.4 FREMDRIFTSPLAN OG LEVERINGSDAG 

Konsulenten skal utføre oppdraget i henhold til fremdriftsplanen i bilag 3.  
 
Omfatter oppdraget flere leveranser eller delleveranser, skal det i bilag 3 angis 
leveringsdag for den enkelte leveranse. 
 

1.5 PARTENES REPRESENTANTER 

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er 
bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen. Bemyndiget 
representant for partene, og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning 
av disse, spesifiseres nærmere i bilag 4. 
 

1.6 NØKKELPERSONELL 

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal 
fremgå av bilag 4. 
 
Skifte av nøkkelpersonell hos Konsulenten skal godkjennes av Kunden. 
Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 
Ved bytte av personell som skyldes Konsulenten, bærer Konsulenten kostnadene 
ved kompetanseoverføring til nytt personell. 

2. ENDRING, STANSING OG AVBESTILLING 

2.1 ENDRING AV YTELSEN ETTER AVTALEINNGÅELSEN 

Hvis Kunden etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene 
eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at ytelsenes karakter eller 
omfang blir annerledes enn avtalt, kan Kunden be om endringsavtale.  
 
Ved krav om endringer kan Konsulenten kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner 
hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag 
eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med Konsulentens svar på Kundens 
anmodning om endringsavtale.  
 
Endringer av eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig. Konsulenten 
skal føre en fortløpende katalog over slike endringer som utgjør bilag 7, og uten 
ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi. 
 
Kunden kan kreve at oppdraget reduseres eller økes inntil tilsvarende 20 (tjue) 
prosent av vederlaget for hele oppdraget. Prisen skal i så fall endres tilsvarende 
reduksjonen eller økningen. Konsulenten kan ikke kreve kompensasjon for slik 
eventuell reduksjon. 
 
Konsulenten kan si opp avtalen med 30 (tretti) dagers varsel, hvis Kunden reduserer 
eller øker oppdragets innhold eller omfang med mer enn 20 (tjue) prosent. 
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2.2 MIDLERTIDIG STANSING AV OPPDRAGET 

Kunden kan med minimum 5 (fem) kalenderdagers skriftlig varsel kreve at gjennom-
føringen av oppdraget stanses midlertidig. Det skal opplyses når oppdraget skal 
stanses og når det er planlagt gjenopptatt. 
 
Ved midlertidig stans skal Kunden erstatte: 

a) Konsulentens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av 
personell. 

b) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av 
stansingen. 

2.3 AVBESTILLING 

Oppdraget kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel. 
 
Ved avbestilling før oppdraget er fullført skal Kunden betale: 

a) Det beløp Konsulenten har til gode for allerede utført arbeid. 
b) Konsulentens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av 

personell. 
c) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av 

avbestillingen. 
d) Et gebyr på 4 (fire) prosent av avtalt vederlag for hele oppdraget. 

3. KONSULENTENS PLIKTER 

3.1 KONSULENTENS ANSVAR OG KOMPETANSE 

Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med avtalen og skal utføres profesjonelt, 
effektivt, og med høy faglig standard. 
 
Konsulenten skal lojalt samarbeide med Kunden, og ivareta Kundens interesser.  
 
Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold. 
 
Konsulenten skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Konsulenten forstår 
eller bør forstå at kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder 
eventuelle forventede forsinkelser. 
 

3.2 BRUK AV STANDARDER/METODER 

Konsulenten skal benytte de standarder og/eller metoder eller lignende som Kunden 
eventuelt har angitt i bilag 1. 
 
Kunden skal gis mulighet til å kontrollere og etterprøve Konsulentens arbeid og at 
oppgitte standarder/metoder følges. 
 

3.3 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER 

Konsulentens bruk og utskifting av eventuell underleverandør skal godkjennes 
skriftlig av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.  
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Godkjente underleverandør skal angis i bilag 4. 
 

3.4 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, gjelder følgende: 
 
Konsulenten skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge 
for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å 
oppfylle Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, ikke har dårligere lønns- og 
arbeidsvilkår enn det som følger av forskriften som allmenngjør tariffavtalen. På 
områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale, skal Konsulenten sørge for 
at de samme ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger 
av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder for 
arbeid utført i Norge.  
 
Alle avtaler Konsulenten inngår, og som innebærer utførelse av arbeid som direkte 
medvirker til å oppfylle Konsulentens forpliktelser under denne avtalen, skal 
inneholde tilsvarende betingelser.  
 
Dersom Konsulenten ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde 
tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 (to) ganger innsparingen for 
Konsulenten, inntil det er dokumentert at forholdet er bragt i orden.  
 
Oppfyllelse av Konsulentens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres i 
bilag 6 ved enten en egenerklæring eller tredjepartserklæring om at det er samsvar 
mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av 
Konsulentens og eventuelle underleverandørers forpliktelser.   
 
Konsulenten skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de 
lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Konsulenten kan hver for seg 
kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden 
har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. 
Konsulenten kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at 
opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av 
Konsulentens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten 
gjelder også underleverandører. 
 
Nærmere presiseringer om gjennomføring av dette punkt 3.4 kan avtales i bilag 4. 
 

3.5 FRI PROGRAMVARE 

Med fri programvare menes programvare som blir tilbudt under alminnelig 
anerkjente frie programvarelisenser. 
 
Hvis det skal benyttes fri programvare i forbindelse med oppdraget, skal dette 
spesifiseres i bilag 2, og kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle 
frie programvaren (fri programvare-lisens) skal vedlegges. 
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Konsulenten skal påse at det ikke benyttes fri programvare med lisensbetingelser 
som er uforenlige med kravene til leveransen, eller som er uforenlige med 
lisensbetingelsene som gjelder for annen programvare som inngår i leveransen. 
 
Konsulenten skal bare benytte fri programvare som etter en forsvarlig vurdering fra 
Konsulentens side ikke krenker tredjeparts rettigheter, og som tilbys under 
alminnelig anerkjente lisenser for fri programvare. 
 
For de deler av leveransen som er basert på fri programvare, herunder tilpasning og 
videreutvikling av denne, får Kunden de rettigheter som er nødvendige for å kunne 
videredistribuere resultatet under den aktuelle lisensen for fri programvare, eller 
under en kompatibel fri programvare-lisens hvis dette er spesifisert i bilag 2. 
Rettighetene omfatter tilgang til kildekode med tilhørende spesifikasjoner og 
dokumentasjon.  

4. KUNDENS PLIKTER 

4.1 KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING 

Kunden skal lojalt medvirke til oppdragets gjennomføring.  
 
Henvendelser fra Konsulenten skal besvares uten ugrunnet opphold. 
 
Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Kunden forstår eller bør 
forstå at kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle 
forventede forsinkelser. 
 

4.2 BRUK AV TREDJEPART 

Kunden kan fritt engasjere tredjepart til å bistå seg i forbindelse med sine oppgaver 
under avtalen. Konsulenten skal varsles om engasjementet. Konsulenten kan 
motsette seg engasjementet hvis han påviser at det vil medføre vesentlig 
forretningsmessig ulempe for ham. 
 
Tredjepart som benyttes, skal angis i bilag 4. 

5. PARTENES PLIKTER 

5.1 MØTER 

Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 (tre) virkedagers 
varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten 
avtaleforholdet blir gjennomført på. 
 
Annen frist og rutiner for møtene kan avtales i bilag 4. 
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5.2 ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØR OG TREDJEPART 

Dersom en av partene engasjerer tredjepart eller underleverandør til å utføre 
arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen 
av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen. 
 

5.3 RISIKO OG ANSVAR FOR KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON 

Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og 
sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for oppdraget 
uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.  
 
Konsulenten har risikoen og ansvaret for alt materiale uansett form, som skades 
eller ødelegges mens de befinner seg under Konsulentens kontroll. 
 

5.4 TAUSHETSPLIKT 

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og 
gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig 
for utenforstående uten samtykke fra den annen part.  
 
Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, er taushetsplikt etter denne bestemmelsen 
ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende 
sektorspesifikk regulering.  
 
Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av 
informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet 
og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i 
offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik 
informasjon gis. 
 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget 
interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller 
alminnelig tilgjengelig andre steder.  
 
Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får 
innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. 
 
Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som 
handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan 
bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i 
den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse 
pålegges plikt om konfidensialitet tilsvarende dette punkt 5.4. 
 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse 
som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen. 
 
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som 
fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter 
fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år 
etter leveringsdag, med mindre annet følger av lov eller forskrift. 
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5.5 SKRIFTLIGHET  

Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis skriftlig til 
den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt på avtalens forside, 
med mindre partene har avtalt noe annet i bilag 3 for den aktuelle type henvendelse. 

6. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 

6.1 VEDERLAG 

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for 
Konsulentens ytelser, fremgår av bilag 5. 
 
Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt. 
Reise- og diettkostnader skal spesifiseres særskilt, og dekkes etter statens 
gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt. Reisetid faktureres bare hvis det er avtalt i 
bilag 5.  
  
Med mindre annet er angitt i bilag 5, er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift. 
Alle priser er i norske kroner. 
 
Dersom vederlaget skal baseres på løpende timer, skal et estimat for antall timer 
angis i bilag 5. Dersom Konsulenten ser at estimatet vil overskrides med mer enn 10 
(ti) prosent, skal Konsulenten straks varsle Kunden skriftlig. I varselet skal 
Konsulenten angi årsaken til overskridelsen, samt estimert tid for gjenstående 
arbeid. Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat er angitt i bilag 5. 
 

6.2 FAKTURERING 

Vederlag og utlegg skal faktureres til de tider som fremgår av bilag 5. Vederlag 
basert på løpende timer faktureres etterskuddsvis pr. måned hvis ikke annet er 
avtalt i bilag 5. I så fall skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til 
faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom. 
 
Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Konsulentens fakturaer 
skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i 
forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt 
detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt.  
 
Der Kunden har tilrettelagt for det, skal Konsulenten levere faktura, kreditnotaer og 
purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF).  
 
Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår, samt eventuelle vilkår for bruk av EHF, 
fremgår av bilag 5. 
 
Konsulenten må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk 
faktura måtte medføre for denne. 
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6.3 FORSINKELSESRENTE 

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Konsulenten krav på rente av det beløp 
som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 
forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). 
 

6.4 BETALINGSMISLIGHOLD 

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) 
kalenderdager fra forfall, kan Konsulenten sende skriftlig varsel til Kunden om at 
avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager 
etter at varselet er mottatt. 
 
Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av 
forsinkelsesrenter innen fristens utløp. 
 

6.5 PRISENDRINGER 

Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres 
med virkning for Konsulentens vederlag eller kostnader.  
 
Timeprisen kan under enhver omstendighet endres hvert årsskifte, begrenset oppad 
til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks 
(hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen 
ble inngått, med mindre annen indeks er avtalt i bilag 5. 
 
Eventuelle andre bestemmelser om prisendringer fremgår av bilag 5. 

7. OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT  

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter 
til oppdragets resultater tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med mindre annet er 
avtalt i bilag 6, og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig 
lov. 
 
Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov 12. mai 
1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) § 39b. 
 
Konsulenten beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge 
parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt 
og som de har tilegnet seg i forbindelse med oppdraget. 

8. KONSULENTENS MISLIGHOLD 

8.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD 

Det foreligger mislighold fra Konsulentens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med 
de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom 
Konsulenten ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen. 
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Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller 
force majeure.  
 
Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er 
oppdaget eller burde vært oppdaget. 
 

8.2 VARSLINGSPLIKT 

Hvis Konsulentens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal Konsulenten så raskt 
som mulig gi Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet 
og så vidt det er mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må 
antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.  
 

8.3 TILLEGGSFRIST 

Konsulenten kan be om tilleggsfrist som må godkjennes skriftlig av Kunden for å 
kunne gjøres gjeldende. 
 
For den perioden tilleggsfristen løper, kan Kunden ikke gjøre gjeldende dagbot eller 
erstatning. 
 
Tilleggsfrist har ingen virkning for Kundens rett til dagbot eller erstatning som er 
opparbeidet før tilleggsfristen. 
 

8.4 AVHJELP 

Konsulenten skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet 
uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra 
kostnad for Kunden. 
 

8.5 SANKSJONER VED MISLIGHOLD 

8.5.1 Tilbakehold av ytelser 

Ved Konsulentens mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke 
åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følger av 
misligholdet. Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens 
mislighold med mindre misligholdet er vesentlig. 
 

8.5.2 Dagbot ved forsinkelse 

Blir ikke avtalt tidspunkt for levering, eller annen frist som partene i bilag 3 har 
knyttet dagbøter til, overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens 
forhold, foreligger en forsinkelse fra Konsulentens side som gir grunnlag for dagbot. 
 
Dersom Konsulenten før levering er forsinket til milepæler som partene har knyttet 
dagbøter til, så forskyves de senere frister tilsvarende det antall kalenderdager 
dagboten har løpt. Dersom Konsulenten gjennom forsering oppnår å levere en 
senere milepæl til opprinnelig avtalt tid, bortfaller tidligere påløpte dagbøter. 
 



12/19 Skjenkekontroll og avtale med Securance i Porsgrunn kommune - 19/03654-2 Skjenkekontroll og avtale med Securance i Porsgrunn kommune : 05 Vedlegg 3 SSA-O_generell_avtaletekst_2015

Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent  
– Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015  

SSA-O – juli 2015 Side 14 av 17 

Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør 0,15 prosent av samlet vederlag for 
leveransen (kontraktssummen) ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag 
forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager. 
 
Andre dagbotsatser, annet beregningsgrunnlag og annen løpetid for dagboten kan 
avtales i bilag 5. 
 
Så lenge dagboten løper, kan Kunden ikke heve avtalen. Denne tidsbegrensningen 
gjelder imidlertid ikke hvis Konsulenten, eller noen denne svarer for, har gjort seg 
skyldig i forsett eller grov uaktsomhet. 
 
Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Konsulenten kreve en 
nedsettelse av dagboten som står i forhold til Kundens mulighet til å nyttiggjøre seg 
den del av ytelsen som er levert. 
 

8.5.3 Prisavslag 

Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Konsulenten å avhjelpe en mangel, 
kan Kunden kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen. Prisavslag er 
kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell 
erstatning. 
 

8.5.4 Heving 

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Kunden etter å ha gitt Konsulenten 
skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning.  
 
Kunden kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning hvis ytelsen 
er vesentlig forsinket. Vesentlig forsinkelse foreligger når levering ikke er skjedd når 
maksimal dagbot er nådd, eller etter utløpet av en tilleggsfrist hvis den utløper 
senere.  
 
Hvis det som er prestert frem til hevingstidspunktet er av en slik art at Kunden har 
lite eller ingen nytte av det presterte på hevingstidspunktet, kan Kunden i forbindelse 
med heving kreve tilbakebetalt vederlag for løpende timer og eventuelle utgifter som 
Konsulenten har mottatt under avtalen, med tillegg av renter, tilsvarende NIBOR 
pluss 1 (en) prosent, fra det tidspunkt betaling er skjedd. For øvrig skal Kunden, i 
den utstrekning Kunden kan utnytte disse ytelsene som forutsatt, betale for ytelser 
som var prestert før hevingstidspunktet med fradrag av prisavslag i henhold til punkt 
8.5.3.  
 

8.5.5 Erstatning 

Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader Kunden får 
ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i 
forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold iht. punkt 8.1, med 
mindre Konsulenten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke 
skyldes Konsulenten. 
 
Dagbøter kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse. 
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8.5.6 Erstatningsbegrensning 

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke 
begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav 
fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler. 
 
Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer 
kontraktssummen ekskl. merverdiavgift eller et avtalt estimat for oppdraget.  
 
Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis Konsulenten eller noen denne 
svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.  

9. KUNDENS MISLIGHOLD  

9.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD 

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter 
etter avtalen. 
 
Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Konsulentens forhold, 
eller forhold som anses som force majeure. 
 
Konsulenten skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er 
oppdaget eller burde vært oppdaget. 
 

9.2 VARSLINGSPLIKT 

Hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal 
Kunden så raskt som mulig gi Konsulenten skriftlig varsel om dette. Varselet skal 
angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når Kunden igjen kan overholde avtalt 
plikt.  
 

9.3 BEGRENSNING I KONSULENTENS TILBAKEHOLDSRETT 

Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold, med 
mindre misligholdet er vesentlig. 
 

9.4 ERSTATNING 

Konsulenten kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av mislighold iht. 
punkt 9.1, med mindre Kunden godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet 
ikke skyldes Kunden. 
 
Erstatningsbegrensningen i punkt 8.5.6 gjelder tilsvarende. 
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10. ØVRIGE BESTEMMELSER 

10.1 FORSIKRINGER 

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, står Kunden som selvassurandør. Hvis 
Kunden ikke står som selvassurandør, plikter Kunden å ha forsikringer som er 
tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Konsulenten som følger av Kundens risiko 
eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. 
 
Konsulenten plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra 
Kunden som følger av Konsulentens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor 
rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses som oppfylt 
dersom Konsulenten tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som 
ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet. 
 

10.2 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER 

I den grad Kunden er en offentlig virksomhet, kan Kunden overdra sine rettigheter 
og plikter etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som 
får rettigheter og plikter overdratt, er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens 
rettigheter og plikter overdras samlet. 
 
Konsulenten kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig 
samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis Konsulenten deles i flere selskaper 
eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme 
konsern, men ikke hvis Konsulenten slås sammen med et annet selskap. Samtykke 
kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 
Retten til overdragelse i avsnittet over gjelder kun hvis den nye leverandøren 
oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige 
endringer i kontrakten og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om 
offentlige anskaffelser. 
 
Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke 
vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar. 
 

10.3 KONKURS, AKKORD E. L. 

Hvis det i forbindelse med Konsulentens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, 
akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har 
Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så fremt ikke annet følger 
av ufravikelig lov. 
 

10.4 FORCE MAJEURE 

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll 
som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må 
regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den 
rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen 
varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 
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Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent  
– Oppdragsavtalen. Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015  

SSA-O – juli 2015 Side 17 av 17 

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede 
parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 
(nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 
(femten) kalenderdagers varsel.  
 
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt 
overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen 
part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 

11. TVISTER  

11.1 RETTSVALG 

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk 
rett. 
 

11.2 FORHANDLINGER 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av 
avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.  
 

11.3 MEKLING 

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan 
partene forsøke å løse tvisten ved mekling. 
 
Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved 
advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene 
blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold 
til tvisten. 
 
Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med 
partene. 
 

11.4 DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING 

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene 
forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 
 
Kundens hjemting er verneting. 
 
Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.  
 
 

***** 
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Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 
Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten 
til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler osv. 

 

 
Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang 
(Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov) 
 
 
Beskrivelse av Kundens behov for Oppdraget: 
 
 
Kundens krav til Oppdraget: 
 
 
Sluttresultatet av Oppdraget er: 
 
 
Oppdraget omfatter følgende ytelser: 
 
 
Følgende ytelser omfattes ikke av oppdraget: 
 
 
 
Grunnlagsmateriale/resultat av Oppdraget   
 
Følgende grunnlagsmateriale skal utarbeides og overleveres Kunden ved oppdragets 
avslutning: 
 
 
 
Avtalen punkt 3.2 Bruk av standarder/metoder 
 
Konsulenten skal benytte følgende standarder og/eller metoder ved utførelsen av Oppdraget: 
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Bilag 2 Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget 
Konsulenten skal spesifisere gjennomføringen av Oppdraget som svar på bilag 1. 
 
 

Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget: 
(Denne skal svare på Kundens beskrivelse og krav som følger av bilag 1) 
 
 
Avtalen punkt 3.5 Fri programvare 
 
Fri programvare som benyttes i forbindelse med Oppdraget: 
 

Navn på fri programvare Fri programvarelisens 

  

  

 
Kopi av aktuelle fri programvarelisenser skal vedlegges 
 
Konsulentens redegjørelse for sin vurdering av hvorvidt den frie programvare kan krenke 
tredjeparts rettigheter: 
 
  
 
Virkning av videredistribusjon: 
(Konsulenten må oppgi hvis videredistribusjon innebærer at også andre deler av leveransen 
enn det som opprinnelig var fri programvare vil bli omfattet av vilkårene i en fri 
programvarelisens) 
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Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan 
Her inntas prosjekt- og fremdriftsplanen for Oppdraget. Nedenfor følger bestemmelser som henviser 
frister eller endringer til dette bilaget. 
 

 
Fremdriftsplan for Oppdraget: 
(Fylles ut med aktuelle leveranser, delleveranser og aktiviteter med tilhørende tidsplan, 
oppstartsdato og leveringsdag for leveransene) 
 
 
Avtalen punkt 8.5.2 Dagbot ved forsinkelse 
 
Frister som utløser dagbot ved forsinkelse:
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Bilag 4 Administrative bestemmelser 
 
Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene. 

 
 
Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter,  
 
Bemyndiget representant for partene: 
 
For Kunden: 
Navn 
Tittel 
Adresse 
Telefon 
E-post 
 
For Konsulenten: 
Navn 
Tittel 
Adresse 
Telefon 
E-post 
 
 
Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om 
dette _______ virkedager/uker i forkant. 
 
Ellers gjelder følgende prosedyrer for utskifting av bemyndiget representant: 
 
 
Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell 
Konsulentens nøkkelpersonell: 
 

Navn Stilling Kompetanseområde 

   

   

 
 
Avtalen punkt 3.3 Bruk av underleverandør 
 

Konsulentens godkjente underleverandører: 

Navn Org.nr Leveranseområde 

   

   

 
Avtalen punkt 3.4 Lønns- og arbeidsvilkår 
 
Aktuell tariffavtale samt samsvarserklæring:  
(Her identifiseres allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale, 
samt inntas egenerklæring evt. tredjepartserklæring om samsvar mellom aktuell 
tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og 
eventuelle underleverandørers forpliktelser) 
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Avtalen punkt 4.2 Bruk av tredjepart 
 
Kundens valgte tredjeparter: 

Navn Org.nr Arbeidsområde 

   

   

 
 
 
Avtalen punkt 5.1 Møter 
 
Frist for innkallelse til møter: 
(Fylles ut dersom partene avtaler annen frist enn det som følger av avtalen) 
 
 
Rutiner for gjennomføring av møter: 
(Her kan det f. eks spesifiseres hvem som skal møte, hvor møtene holdes, krav til referat, 
hyppighet osv) 
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Bilag 5 Samlet pris og prisbestemmelser 

 
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal 
fremgå av bilag 5. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av 
grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling 
og avvikende betalingstidspunkt også fremgå  
 
Dersom partene avtaler annet enn det som følger av avtalen vedrørende vederlag, skal det 
spesifiseres i dette bilaget. 

 
 
Avtalen punkt 6.1 Vederlag 
Velg aktuelt alternativ nedenfor eller sett opp egen oppstilling. Stryk alternativene som ikke 

skal brukes. 
Dersom det avtales avvik fra avtalens utgangspunkt om at beløp oppgis i norske kroner, og 
at prisene oppgis eksklusiv merverdiavgift, skal det angis her.  
 
Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger:  
  
Alt. 1) Fastpris  

 

 Valuta Beløp  

Pris for Bistanden   ekskl. mva 

Mva ……%    

Kontraktssum   inkl. mva 

 
 
Alt. 2) Timepris      
 

 Valuta Beløp  

Pris per time   ekskl. mva 

Merverdiavgift ……%    

Pris per time   inkl. mva 

 
 
Alt. 2.1) Totalramme for Oppdraget 
(velg aktuelt alternativ) 
 
Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget: 
 
Alt. 2.11) Totalpris     

 Valuta Beløp  

Totalpris    ekskl mva 

Totalpris    Inkl mva 

    

 
eller 
 
Alt. 2.12)  Estimat antall timer totalt ______  timer 
 
 
Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat med mer enn 10 %: 
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Utlegg 
I tillegg til avtalt vederlag, skal Kunden refundere Konsulentens dokumenterte utlegg til: 
(Fylles ut dersom partene avtaler at utlegg skal dekkes, og her spesifiseres det hvilke utlegg 
som er omfattet) 
 
Satser for reise- og diettkostnader 
Reise- og diettkostnader skal dekkes etter følgende satser: 
(Fylles ut dersom partene avtaler at Statens satser ikke skal legges til grunn) 
 
Reisetid 
I tillegg til avtalt vederlag kan Konsulenten fakturere medgått reisetid: 
(Hovedregelen er at reisetid ikke faktureres. Reisetid kan derfor bare faktureres hvis det er 
avtalt. Fylles ut dersom det er aktuelt å betale for reisetid) 
 
___ For reiser til og fra Konsulentens lokaler til Kunden i forbindelse med Bistanden 
___ For reiser til og fra møter på Kundens vegne 
___ Annet (spesifiseres) 
 
(Det kan evt spesifiseres minimum og maksimum reisetid) 
 
 
Avtalen punkt 6.2 Fakturering 
(Fyll ut dersom det er avtalt annet enn fakturering etterskuddsvis per måned) 

 
Betaling etter medgått tid:  
(Fylles ut dersom betaling for regningsarbeidet ikke skal foretas fortløpende for arbeid utført i 
løpet av én kalendermåned). 
 
Fakturadato (dato) 
Fakturadato (dato) 
 
 
Fastpris:  
(Fylles ut dersom honoraret skal betales avdragsvis. Velg aktuelt alternativ).  

 
Alt. 1) Honoraret betales i henhold til følgende betalingsplan på grunnlag av det arbeid som 
er utført i løpet av én kalendermåned: 
 
Fakturadato  _________ hver måned 
 
Alt. 2) Honoraret betales i avdrag i henhold til følgende betalingsplan på  
grunnlag av det arbeid som er utført i løpet av _____________ (periode) 

 
Fakturadato (dato) 
  
 
Fakturaadresse: 
 
 
Faktura skal merkes med 
referansenummer ________________ 
navn __________________________ 
 
 
Øvrige betalingsvilkår:  
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Vilkår for implementering av EHF (elektronisk handelsformat): 
Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av Direktorat for økonomistyring (DFØ) 
sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil 
Leverandøren bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted. 
 
 
Avtalen punkt 6.5 Prisendringer 
 
Avtalt prisendring: 
 
Timepris kan endres i henhold til følgende indeks: 
(Fylles ut dersom partene avtaler regulering etter annen indeks enn konsumprisindeksen, f. 
eks lønnsindeks for bransjen) 
 
 
Avtalen punkt 8.5.2 Dagbot ved forsinkelse 
(Fylles ut dersom det avtales andre dagbotsatser og/eller annen løpetid for dagboten enn det 
som følger av avtalen) 
 
Avtalt dagbotsats er _______ %  av samlet vederlag for leveransen eller antatt totalt honorar, 
eksklusive merverdiavgift 
 
Dagboten løper i _________ kalenderdager 
 
Makismal dagbot er begrenset til _________kalenderdager eller ________ % av samlet 
vederlag eksklusive merverdiavgift eller antatt totalt honorar
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Bilag 6 Endringer i den generelle avtaleteksten 
 
Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 6, med mindre den generelle 
avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag.  
 
Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor det ikke klart henvises til at 
endringer kan avtales. Endringene til avtaleteksten skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle 
avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det 
er gjort endringer til. 
 
Konsulenten bør imidlertid være oppmerksom på at forbehold og endringer i avtalen ved 
tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.  
 

Punkt Erstattes med 
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Bilag 7 Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen 
 
Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen skal følge prosedyrene i punkt 2.1, og gjøres skriftlig. 
Konsulenten skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør dette bilaget. 

 
 

Nr Dato Endringen gjelder  
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 Service- og dokumentsenter 

Bamble kommune Saks-/løpenr.: 16/07087-22 Dato: 08.06.2017 Side 1 av 2 
 

 
 
 
 

 Unntatt offentlighet ihht §  
 Offl § 23.3 
Til: 
  

         
 

Fra: Cato Idar Andersen  
 

Kopi til: 
 

          
 

           

 
 

 
 
Kontrolltjenester - Tilbudsåpning  
 

 

Protokoll for anskaffelser som overstiger 500 000 kroner eks. mva. 
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen1 skal minst inneholde følgende opplysninger: 
 
1.1 Virksomhetens navn og adresse         1.2 Protokollførers navn       

Service- og dokumentsenteret 
Bamble kommune 

Cato Idar Andersen 

 
1.3 Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser det dynamiske 

innkjøpssystemet omfatter 

Kontrolltjenester i forbindelse lovpålagte kontroller av salgs- og skjenkebevillinger 

 
1.4 Anslått verdi på kontrakten2 

Ca kr 600.000,- eks mva 

 
1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever særskilt 

begrunnelse3  

Ingen 

 
1.6 Navn på leverandøren som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, leverandører som 

er valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utvelgelsen 

Ingen leverandører er særskilt invitert til å 
delta i konkurransen.  

Securitas AS har tidligere hatt kontakt med 
kommunene og gitt tilbud til Porsgrunn 
kommune i 2016. 

 

                                                
1 Oppdragsgiver kan benytte andre typer protokoller eller ha vedlegg til protokollen, så lenge samtlige punkter besvares i den protokollen som benyttes. 
Denne protokollen finnes elektronisk på Fornyings- og administrasjonsdepartementets hjemmeside. 
2 Kontraktens anslåtte verdi skal vurderes i begynnelsen av anskaffelsesprosessen.  
3 For eksempel anvendelse av unntaksbestemmelsene i § 2-1 annet ledd eller konkurransepreget dialog, konkurranse med forhandling og hasteprosedyre i 
forskriftens del III. 

Notat 
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Bamble kommune Saks-/løpenr.: 16/07087-22 Dato: 08.06.2017 Side 2 av 2 

 

1.7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk 
anledning til å delta i konkurransen  

Ingen av tilbyderne har skatte- og avgiftsrestanser. 

 
1.8 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisning 

Navn: 
Ingen leverandører er avvist 

Begrunnelse: 

 

1.9  Navn på alle leverandører som har levert tilbud 

Nokas AS         org.nr 943 184 097 – Komplett tilbud levert innen fristen 

Securance AS   org.nr 999 261 469 – Komplett tilbud levert innen fristen 

Securitas AS     org.nr 920 144 950 – Komplett tilbud levert innen fristen 

 
1.10 Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt lave 

Navn: 
Ingen tilbyder er avvist 

Begrunnelse: 

 
1.11 Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen  

Det er mottatt tre aktuelle tilbud til konkurransen. Konkurransen opprettholdes. 

 
1.12  Navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi 

Navn: 
Securance AS org.nr: 999 261 469 velges 

Begrunnelse: 
Firmaet har levert alle dokumenter og er 
derfor en kvalifisert leverandør. Ved 
sammenligning av priser er Securitas AS 
billigere på salgskontroller, men Securance 
AS er billigst på skjenkekontroller. Når vi 
summerer opp kostnaden av de kontrollene 
som er beskrevet i kravspesifikasjonen, blir 
totalkostnaden lavest ved bruk av Securance 
AS. 

 

1.13  Hvis relevant, andel av kontrakt eller rammeavtale som leverandører har til hensikt å overdra 

til tredjepart 

Det er ikke anledning til å dele kontrakten mellom flere leverandører. Leverandør kan kjøpe 
tjenesten av andre, med oppdragsgiver skal kun forholde seg til en leverandør. 

 
1.14  Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for 

konkurransen 

Ingen 

 

1.15  Dato og protokollførers signatur  

08.06.2017 Cato I Andersen 

 
Tilbudet ble åpnet 8.6.2017 kl 10:00 av: 
Cato I Andersen 
Sissel Jensen 
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Arkivsak-dok. 19/00021-3 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 12.03.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orienterer om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/12796-11 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering og videre oppfølging i sak Stiftelsen sjøfartshuset - SSH 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Skriv inn forslag til vedtak 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har hatt saken oppe i to møter tidligere: 

 

Kontrollutvalget fikk et brev som ble lagt frem i møtet 04.12.2018 sak 45/18 referatsak punkt 4. 

 

møtebehandling 

4. Innkommet brev – SHH 14.11.2018 

Sekretariatet og revisjonen opplyste om at kontrollutvalg ikke kan gjennomføre selskapskontroll av 

stiftelse da de er selveiende. 

Sekretariatet opplyste om at kontrollutvalget skal se til at kommunestyrevedtak blir gjennomført av 

administrasjonen, Kommunestyrevedtak står til et nytt er fattet. 

Rådmann Per Wold orienterte muntlig om opprettelse og kommunens rolle vedrørende stiftelser, samt 

dagens situasjon og historikk i saken. 

Vedtak 

4. Kontrollutvalget mener de ikke kan ha noen rolle i saken. Saken avvises. 
Kontrollutvalget vil oppfordre til at huseier og aktørene arbeider aktivt for å ha en bedre dialog 

 

 Porsgrunn kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 2/19  

Møtebehandling  
Kontrollutvalgets leder har vært i møter med Historielaget, sjømannsforeningen og Telemark 

fylkeskommune sitt kontrollutvalg, i etterkant av Porsgrunn kontrollutvalg sitt møte 04.12.2018.  
Leder informerte om disse møtene for Telemark Fylkeskommunes kontrollutvalg og Porsgrunn 

kontrollutvalg.  
Stiftelsestilsynet har selv tatt initiativ til tilsyn med bakgrunn i avis oppslag.  

 

Vedtak  
Saken utsettes til rapporten fra Stiftelsestilsynet er ferdig. 
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Saksopplysninger: 
 
Ny informasjon som legges frem i saken. 

 

Epost fra Telemark museum: 

«Hei!  

Mens stiftelsestilsynet vurderer saken om DuVerden, har vi lett litt i arkivene og funnet denne 

redegjørelsen fra kommunen, september 2012.  

Det var bare noen dager etter at jeg tiltrådte, og jeg hadde mer enn nok med å sette meg inn i alle 

problemstillinger i et museum som dekker halve Telemark. Jeg husker dessverre ikke denne 

redegjørelsen, men den ble kanskje lagt frem under kontrollutvalgets behandling av saken?  

Dette viser kommunens holdning til bl.a. spørsmålet om husleie. Den viser også, punkt 5. at kommunen 

regnet det ordinære museumstilskuddet som et bidrag til museumsdrift i DuVerden. Det har imidlertid 

aldri eierne av Porsgrunnsmuseene eller Brevik bymuseum blitt orientert om eller blitt innforstått med – 

at øremerkede midler til de to anleggene skulle omdisponeres. Driftsbeløpet som Beyer her viser til er 

uansett så lite at det ikke gir grunnlag for full museumsdrift med formidling/bemanning noe sted. I dag er 

det oppjustert til ca. 800.000, likt fordelt på de to «gamle» museene, og går til faste driftskostnader for å 

holde en stor og kostnadskrevende bygningsmasse med strøm, sikring og vedlikehold, og noe går til 

forvaltning av foto og arkiver. Museet bruker dessuten betydelige administrative ressurser i både SSH og 

DuVerden v. styrearbeid mm.  

  

Håper denne informasjonen er til nytte,  

Vennlig hilsen   

Jorunn Sem Fure 

Direktør» 

 

Vedlegget Brev fra Ordfører av 06.09.2012 Porsgrunn kommunes engasjement i DuVerden er vedlagt 

saken 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Rapporten fra Stiftelsestilsynet skal sendes sekretariatet når den er ferdig. Om den blir ferdig til dette 

møtet, ettersendes den sakspapirene og legges frem i møtet. Om ikke legges den frem i neste møte. 
 

 

Vedlegg:  

-Brev fra Ordfører av 06.09.2012 
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Arkivsak-dok. 19/00029-3 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 12.03.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Betraktninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 30-31.01.2019 på Gardermoen. 

 Forum for kontroll og tilsyn – FKT fagkonferanse i Kristiansand 04-05.2019, påmelding 

 Endring av møtedato 04.06.2019 ved evt. påmelding til FKT. 
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Arkivsak-dok. 19/00037-3 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 12.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 12.03.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
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