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Samordning tilsyn og egenkontroll



Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet - KSI
• Etablert 2005
• 2 ansatte

• Øivind Nyhus; sekretariatsleder
• Kari Louise Hovland; rådgiver

• §27-samarbeid etter gammel kommunelov
• Ansatt i Innlandet fylkeskommune
• 4 deltagere:

• Lillehammer kommune
• Gausdal kommune
• Øyer kommune
• Innlandet fylkeskommune

• Egne vedtekter og samarbeidsavtale
• Eget styre



Planer for kommende valgperiode

• Det er nylig valgt nye kontrollutvalg – disse skal senest innen utgangen av 
2020 vedta planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

• Mål for våre «oppdrag» – vedta planer før sommeren 2020

• Planlagte forvaltningsrevisjoner er dermed kun de tema som tidligere 
kontrollutvalgene bestilte for å sikre overgang/kontinuitet for nye 
kontrollutvalg

• Tema på kontrollutvalgskonferansen til NKRF vet vi at ofte følges opp på et 
vis av flere utvalg:
• Hat, trusler, hets
• Drikkevann
• Bærekraft
• Personvern
• Bompengeselskapenes pengebruk



Planer Gausdal kommune
• Meldeplikt til barnevernet

• Formål; å undersøke om kommunen har etablert rutiner og praksis som sikrer at 
barnevernet får melding om barn som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller 
overgrep

• Problemstillinger
✓ Er ansatte trygge på at de har kunnskap om regelverket, at de vet hvordan de skal avdekke 

mulig omsorgssvikt og hvordan de skal gå fram ved bekymringer? 
✓ Er det etablert tilstrekkelige rutiner for praktisering av meldeplikten og fungerer rutinene i 

praksis? 
✓ Er det utviklet et samarbeid mellom barnevernet, barnehagene og helsestasjonen som bidrar 

til at bekymringer meldes til barnevernet?
• Ferdigstilles i løpet av 2020

• Mulige orienteringer
• PP-tjenesten
• Ernæringsarbeid i hjemmetjenesten (jf. Arbeidstilsynets plan om tilsyn på 

hjemmetjenesten) 
• Beredskap



Planer Øyer kommune
• PPT/Spesialundervisning og tolærersystemet

• Avgjøres på det første møtet i 2020. 
• Mulige problemstillinger:

• I hvilken grad har kommunen rutiner og tiltak for å sikre elevene en tilpasset opplæring?
• Hvordan fungerer tolærermodellen mht å gi tilpasset opplæring og redusere omfanget av  

spesialundervisning?
• I hvilken grad bistår pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skolene på systemnivå for å sikre elevene 

tilpasset opplæring?
• I hvilken grad er saksbehandlingen knyttet til vurdering av behov for spesialundervisning i samsvar med 

lovkrav?
• Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får tilstrekkelig utbytte av 

spesialundervisningen?

• Mulige orienteringer
• Tilsyn og ulovlighetskontroll i byggesaker
• Psykososialt miljø i skole/barnehage
• Samarbeid i barnevernstjenesten
• Regionalt samarbeid om helsetjenester
• Arbeidstilsynets planlagte tilsyn på hjemmetjenesten



Planer Lillehammer kommune

• Effekter av endring i skolestruktur
• Formål; kartlegge og vurdere konsekvenser av skolestrukturendringene 

knyttet til økonomi og læringskvalitet/-miljø.

• Eierskap Jorekstad AS

• Mulige orienteringer
• Oppfølging av tilsyn fra Fylkesmannen om barnevern

• Utskrivningsklare pasienter

• Journalføring av post og oppfølging av henvendelser

• Ressursbruk sykepleiere; stillingsprosenter, økonomistyring, ressurser, 
kompetanse og sykepleierdekning

• Interkommunalt samarbeid (spesielt innen helse og omsorg)



Planer Innlandet fylkeskommune
• Bruk av digitale læremidler (inkl. NDLA)

• Andre aktuelle tema
• Mobbing og psykososialt miljø

• Forvaltning av kunst og eiendeler

• Journalføring

• Innkjøp/samfunnsansvar

• Undervisning ved lærerfravær

• Rollen som fylkesvegeier

• Tilskuddsforvaltning 

• Personvern, IKT-sikkerhet

• Spesialundervisning



Oppsummering

• Litt lite konkret per i dag grunnet valget

• Sekretariatet veldig positive til initiativ om økt samordning
• Ser ofte til hvilke andre tilsyn som er på gang for ikke å gjøre det samme eller 

for å påse at kommunen har fulgt opp gitte funn

• Erfart at det er vanskelig å finne oversikt over hva som skjer på tilsynsfronten 
på FM sine hjemmesider

• Sekretariatet er innstilt på å ta i bruk tilsynskalenderen


