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FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSMILJØ FOR ANSATTE 
VED GRUNNSKOLEN  – PROSJEKTPLAN  
 
1 Bestilling – formål og problemstillinger 
Ås kommunes kontrollutvalg vedtok 29.1.2019 (sak 3/19) at tema for forvaltningsrevisjon 
2019 er Arbeidsmiljø for ansatte ved skolene i ÅS. Kontrollutvalget vedtok 6.3.2019 (sak 
9/19) mål og problemstillinger.  
 
Forvaltningsrevisjonen har følgende formål: "Formålet med revisjonen er å undersøke hvor-
dan arbeidsmiljøet ved skolene i kommunen ivaretas, og hvordan det sikres at ansatte ved 
skolene har og opprettholder god kompetanse."  
 
Kontrollutvalget vedtok fire problemstillinger: 
 
1. "Er det etablert et godt HMS-arbeid i skolene i Ås? 

a) Har Skolene i Ås kommune verneombud, og gis verneombudet nødvendig opp-
læring i det ansvaret han/hun har?  

b) Har skolene gode rutiner for internkontroll i forhold til arbeidsmiljø, og er det 
psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte godt ivaretatt i internkontrollen? 

c) Finnes rutiner for hvordan avvik ved internkontrollen skal rapporteres, og 
hvordan følges avviksrapportering opp? 

d) Er det etablert arbeidsmiljøutvalg ved skolene? Er det rutiner for hvem som 
skal sitte i utvalgene, møtehyppighet og hvilke saker som skal tas opp i ar-
beidsmiljøutvalgene? 

e) Hvordan er rutiner og praksis for gjennomføring og oppfølging av medarbei-
derundersøkelser blant ansatte ved skolene? 

 
2. Hvordan fungerer registrering og oppfølging av sykemeldte ved skolene? 

a) Hvor stort er sykefraværet blant ansatte ved skolene i Ås, sammenliknet med 
andre kommuner i området? Herunder hvor stor andel av sykemeldinger er ar-
beidsrelatert? 

b) Hvordan sikres at sykemeldte blir fulgt opp i henhold til lov og regelverk? Er 
det egne rutiner for oppfølging av sykemeldte dersom sykefraværet er arbeids-
relatert? 

3. Hvor stort er omfanget av bruk av vikarer og assistenter ved fravær? 
a) Når settes det inn vikarer for fraværende lærere og andre ansatte ved skolen? 
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Engasjeres vikarer på heltid? 
b) Hvilke krav stilles til vikarers kompetanse, og hvordan sikres at vikarer har til-

strekkelig kompetanse? 
c) I hvilket omfang benyttes assistenter i klassene? Hvilke krav til kompetanse 

stilles til assistenter? 
4. Hvordan sikres kompetanseutvikling og kompetanseheving blant ansatte i skolene? 

a) Oppfyller ansatte ved skolene i Ås kompetansekravene som gjelder for de ulike 
ansattgrupper? 

b) Finnes ordninger for permisjon (hel eller delvis) for å kunne ta et-
ter/videreutdanning for ansatte ved skolen? Gjelder dette alle ansattgrupper?  

c) Finnes støtteordninger (økonomisk) for ansatte som ønsker å gjennomføre  
videre/etterutdanning?" 

 
 
2 Presiseringer 
I forslag til problemstillinger utarbeidet av sekretariatet var det i problemstilling 1 og under-
punktene a, b og d referert til «alle skolene».  Vi har i denne planen endret dette til «skolene» 
det er dermed mulighet til å gjøre et utvalg av skolene i Ås kommune dersom dette skulle 
være hensiktsmessig og ikke en gjennomgang av alle 10 skoler i kommunen. 
 
 
3 Metode og gjennomføring 
Kilder til revisjonskriterier kan være Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
  (2005) Datakilder er Ås kommunes dokumenter, planer, rutiner, maler osv. på området og 
ansatte/intervjuobjekter, det vurderes også å gjennomføre en spørreundersøkelse blant lærere 
på skolene.  
 
Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
 
Dato:  Aktivitet:  
xx.xx.2019: Ås kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjon av Arbeidsmiljø for 

ansatte ved skolene i ÅS kommune.  
xx.x.2019: Kontrollutvalget vedtok mål og problemstillinger. 
x.x.2019: Oppstartsmøte med rådmann Wenche Folberg. Rådmannen vil selv stå som 

kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
xx.x.2019: Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan. 
  
  
  
  
  
  
?: Tentativ dato – ikke berammet. 
 
 
 
Steinar Neby /s/    Even Tveter /s/    
revisjonssjef     rådgiver  


