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Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2005 
 
Protokollen følger vedlagt. 
 
Brev til ordføreren datert 02.09.2005 jfr. sak 92 i kontrollutvalgets møte 25.08.2005 ligger 
ved. 
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Rapport 17/2005 IKT - Status og erfaringer i grunnskolen 

 
Saken gjelder: 
IKT i skolen er et satsningsområde både nasjonalt og i Oslo kommune. Hvordan Oslo 
kommune realiserer sin IKT-satsing, er av stor betydning i forhold til å gi alle elever mulighet 
til å gjøre bruk av IKT i læringsarbeidet og til å oppnå digital kompetanse som nå er fastlagt 
som en basisferdighet. I rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen beskriver 
Kommunerevisjonen status for og erfaringer med IKT-satsingen i grunnskolen i Oslo 
kommune.  
 
Undersøkelsen er vedtatt av kontrollutvalget i møte 26.08.2004. Prosjektet sorterer under 
fokusområdet "store brukergrupper" i overordnet plan for forvaltningsrevisjon 2005-2007, 
vedtatt av bystyret 16.03.2005.  
 
I undersøkelsen er det tatt utgangspunkt i bystyrets vedtak og føringer (Bystyremelding nr 
1/1999 Kvalitet i utdanningen V - Mer kunnskap med informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT) og Handlingsplan for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i 
Oslo-skolen). I rapporten beskriver, analyserer og vurderer revisjonen blant annet: 
• status for InnsIKT-prosjektet, 
• de betydelige forskjellene mellom skolene når det gjelder antall elever per datamaskin,  
• tilgjengeligheten til datamaskiner for lærere, og  
• resultater fra Utdanningsetatens brukerundersøkelser på dette området. 
 
Rapporten gir dermed informasjon om status for ordinære grunnskoler i forhold til bystyrets 
satsing på IKT i skolen, og gir dessuten en beskrivelse av utvalgte grunnskolers erfaringer 
knyttet til denne satsingen.  
 
Byråden for barn og utdanning og Utdanningsetaten har kommentert rapporten. Byråden 
mener at det er meget nyttig at det er blitt foretatt en slik gjennomgang av IKT-satsingen i 
grunnskolen. Både byråden og etaten peker på at rapporten viser sentrale utfordringer som 
Oslo kommune står overfor og at rapporten såledels er viktig for det videre arbeidet på dette 
området.  
 
Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg at IKT-satsingen i grunnskolen i all hovedsak gjennomføres i 
overensstemmelse med bystyrets vedtak og føringer. Utvalget peker på at undersøkelsen viser 
at det er store forskjeller mellom grunnskolene blant annet når det gjelder maskintetthet og 
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konstaterer at det fremdeles gjenstår mye på å oppnå de mål som er satt av bystyret på IKT-
området i grunnskolen.   
 
Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen til 
orientering.  
 
Saken oversendes kultur- og utdanningskomiteen. 
 
 
Dokumenter innkommet: 

 - Kommunerevisorens innstilling datert 06.09.2005 m/vedlegg 
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Rapport 19/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Søndre Nordstrand 
 

 
Saken gjelder: 
På bakgrunn av bydelens merforbruk i 2004 (43,2 mill.kr) mottok Kommunerevisjonen en 
forespørsel fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester om å gjennomgå den 
økonomiske styringen i bydelen i 2004. 
 
Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 27.01.2005. Undersøkelsen sorterer inn 
under fokusområdet; Økonomistyring, Internkontroll i økonomiforvaltningen i overordnet 
plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av bystyret 16.03.2005. 
 
Undersøkelsen viser at bydelen har betydelige forbedringsmuligheter når det gjelder den 
økonomiske styringen. Revisjonen mener at bydelsdirektøren og bydelsutvalget ikke har 
ivaretatt sitt ansvar for å styre økonomien innenfor tildelte budsjettrammer. Revisjonen stiller 
spørsmål ved om byrådets tilsynsansvar er ivaretatt på en tilstrekkelig måte 
 
Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak: 
Kommunerevisjonens rapport 16/2005 viser at Bydel Søndre Nordstrand har betydelige 
forbedringsmuligheter når det gjelder den økonomiske styringen. Kontrollutvalget vil 
understreke det ansvar både bydelsdirektør og bydelsutvalg har for å styre økonomien 
innenfor tildelte budsjettrammer. 
 
Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Bystyret tar Kommunerevisjonens rapport 19/2005 og kontrollutvalgets vedtak til orientering. 
 
 
Dokumenter innkommet: 

 - Kommunerevisorens innstilling datert 06.09.2005 m/vedlegg 
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Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.08.2005 
 

 
Saken gjelder: 
Oversikten over kontrollutvalgets saker til oppfølging pr. 31.08.2005 viser 17 saker. 
Pr. 30.04.2005 var det også 17 saker til oppfølging. I to av sakene avventes tilbakemelding fra 
instanser utenfor kommunen.  
 
Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets restanseliste pr. 31.08.2005 tas til orientering.  
 
 
Dokumenter innkommet: 

 - Sekretariatets notat datert 13.09.2005 m/vedlegg 
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Plan for selskapskontroll 
 

Saken gjelder: 
Nye bestemmelser i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg har pålagt kontrollutvalget 
å fremme forslag til plan for selskapskontroll for bystyret. I denne saken er det tatt sikte på å 
legge fram et diskusjonsgrunnlag for kontrollutvalget. Med bakgrunn i diskusjonen i utvalget 
vil sekretariatet fremme forslag til plan. 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Dokumenter innkommet: 

- Sekretariatets notat datert 15.09.2005  
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Kontrollutvalgets neste møte. Valg av bydel 
 

Saken gjelder: 
Som tidligere nevnt tas det sikte på å avholde kontrollutvalgets møte 20.10.2005 i en bydel. 
Det settes av anslagsvis én time for orientering og diskusjon før kontrollutvalget formelt setter 
sitt møte. 
 
Formålet er å bli orientert om en viktig kommunal virksomhet ved å få informasjon f.eks. om: 
• store og viktige oppgaver i bydelen 
• viktige utfordringer for bydelen 
• samspillet mellom bydelsutvalg og administrasjon 
• viktige utviklingstiltak 
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• bydelens styring av aktiviteter innenfor budsjett 
 
Kommunerevisjonen kan (som forut for forrige besøk i Utdanningsetaten) gi en 
oppsummering til kontrollutvalget om relevante saker fra Kommunerevisjonen som grunnlag 
for en diskusjon med bydelen. Det er imidlertid viktig å sondre mellom det å bli orientert og 
det å gjennomføre kontroll-/tilsynsbesøk. Dette er ikke ment å være et tilsynsbesøk. 
 
Aktuelle bydeler 
I kontrollutvalgets møte 25.08. ble det invitert til forslag. Det har kommet inn forslag om 
Bydel Sagene som har hatt direktevalg til bydelsutvalget. En annen mulighet kunne være 
Bydel Stovner som også har hatt direktevalg.  
 
Bydel Sagene hadde et merforbruk ekskl. øremerkede midler på 2,9 mill i 2004; Bydel 
Stovner hadde et mindreforbruk ekskl. øremerkede midler på 6,6 mill i 2004. 10 bydeler har 
for tiden forsterket oppfølging fra byrådets side; Bydel Sagene er én av disse. 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Dokumenter innkommet: 

- Sekretariatets notat datert 15.09.2005.  
 
 

100/05  
 

Merknader og vedtak i kontrollutvalget 
 

 
Saken gjelder: 
Hensikten med denne saken er å drøfte bruk av hhv merknader og vedtak i kontrollutvalget. 
Dette har bl.a. sammenheng med at kontrollutvalget tidligere nesten utelukkende har benyttet 
vedtaksformen, men i det siste har merknadsinstituttet blitt benyttet i økende grad. Det kan 
derfor være nyttig å drøfte bruk av merknader, utformingen av kontrollutvalgets egne vedtak 
og forslag som fremmes overfor bystyret. 
 
Saken legges fram til drøfting uten forslag til vedtak. 
 
 
Dokumenter innkommet: 

- Sekretariatets notat datert 15.09.2005. 
 
 
 
Kontrollutvalgets sekretariat, 15. september 2005  
 
 
Reidar Enger 
sekretariatsleder 
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