
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 

Kontrollutvalget Fredrikstad 
 
 
 
Møtested:      Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Tidspunkt: 07.12.2022 kl. 14:00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 900 86 740, 
rona@fredrikstad.kommune.no. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Dersom du ønsker å få vurdert din habilitet, send nødvendig informasjon til utvalgsleder  
Rita Holberg til epost: riho@fredrikstad.kommune.no med kopi til møtesekretær Anita Dahl 
Aannerød til epost: rona@fredrikstad.kommune.no. 
. 
 
 
Fredrikstad, 25.11 2022 
 
Rita Holberg 
Leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 71 
Løpenr.: 280161/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/59 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
Fredrikstad, 03.10.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 70 
Løpenr.: 280154/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/60 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 
Fredrikstad, 03.10.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.11 2019 skal det ved hvert 
møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av protokoll». Den som 
leder møtet skal alltid signere. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 83 
Løpenr.: 320825/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/61 

 

Henvendelse angående Samvirkebarnehagene 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
Fredrikstad, 21.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Henvendelse fra Styreleder i Samvirkebarnehagene, datert 18.11 2022 – med emne: «Har 
ventet i årevis. Nå er tålmodigheten slutt». 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgsleder har fått en henvendelse fra Samvirkebarnehagene, se vedlegg 1. 
Henvendelsen gjelder kommunens tilbakebetaling av tilskudd til private barnehager etter 
feilberegning fra 2014. Henvender viser til en artikkel i barnehage.no. 
Kommunedirektør er invitert til møtet for å gi informasjon om når kommunen skal utbetale 
tilskuddene og eventuelt (hvis beregningen er ferdig) hvor mye tilskudd som vil bli 
etterbetalt. 
 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller statsforvalteren som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
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vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
dokumentasjonen og informasjonen som foreligger.  
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Fra: Karlsen, Leif-Arne <Leif-Arne.Karlsen@arcticpaper.com> 
Sendt: fredag, november 18, 2022 8:36 pm 
Til: Holberg Rita <riho@fredrikstad.kommune.no> 
Emne: Har ventet i årevis. Nå er tålmodigheten slutt 
  
Hei, kan dette være av interesse for kontrollutvalget? 
 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.barnehage.no%2Fhar-
ventet-i-arevis-na-er-talmodigheten-
slutt%2F238799&amp;data=05%7C01%7C%7C32deff9ebffb4f53199908dac99c226f%7Cfe3d63540e
954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C638043969678709166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d
8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000
%7C%7C%7C&amp;sdata=lGHUjLy1YSpJ4YSyWP%2FMRTucxj01It%2BaFqDGwX1iegw%3D&a
mp;reserved=0 
 
 
Mvh 
Leif-Arne Karlsen 
 
Phone +47 900 92 239<tel:+47%C2%A0900%2092%20239> 
leif-arne.karlsen@arcticpaper.com<mailto:leif-arne.karlsen@arcticpaper.com> 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 88 
Løpenr.: 315587/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/62 

 
 

Kommunens oppfølging etter forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering 

 
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 

ferdigstilt. 
 
Fredrikstad, 15.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Notat fra kommunedirektør, ved direktør for utdanning og oppvekst og barnevernsleder, 
datert 14.11 2022. – «Svar til bystyrets vedtak 15.09 2022» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Bystyresak 19/22, den 15.09.2022 (Oppfølgingsrapport «Fosterhjem») 
• Kontrollutvalgssak 22/37 den 15.06.2022 – Oppfølgingsrapport – «Barnevern-

Fosterhjem» i Fredrikstad kommune. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Fosterhjem» våren 
2022. den gang fremkom det av rapporten at revisjonen konkluderte med at 6 av 9 
anbefalinger var fulgt opp, mens tre var påbegynt, men ikke ferdigstilt.   
 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til bystyret, bystyret vedtok innstillingen: 
 
«Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022:  
- Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder.  
- Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem.  
- Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 
oppfølgingsbesøk blir gjennomført.»  
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Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt notat. Av notatet fremkommer det 
blant annet hvilke rutiner som nå er på plass, og at det fra 1. august 2022 er ett årsverk satt 
av til internkontroll. 
Sekretariatet ser at det er laget systemer for oppfølgingsbesøk, sekretariatet kan imidlertid 
ikke se om det er utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere 
risikoområder. Det fremkommer av notatet risikofaktorer. Kontrollutvalget kan be om 
informasjon om dette i sitt møte den 7. desember 2022. Det blir også opplyst i notatet at 
Statsforvalter har hatt tilsyn på området, men rapporten fra Statsforvalter er enn så lenge 
ikke ferdigstilt. 
  
 

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det utover kommunedirektørens tilbakemelding ikke er gjort nye 
kontrollhandlinger. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektør viser til tiltak som er gjort for å følge opp 
bystyrevedtaket. 
Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra kommunedirektør 
til orientering, og anse saken som ferdigstilt. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE   
 

SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST 

Notat 
 

Til:  Kontrollutvalget  

Fra:  Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst og 
 Ingrid Blindheim, barnevernsleder 

 

Dato:  14. november 2022 

 

Svar til Bystyrets vedtak 15.09.2022  

Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått; 

1. Utarbeidet systematiske risikovurderinger for kartlegge og identifisere risikoområder. 
2. Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem. 
3. Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 

oppfølgingsbesøk blir gjennomført. 
 

Fra 1.august har barneverntjenesten igangsatt et systematisk arbeid knyttet til internrevisjon. 
1 årsverk er avsatt til internkontroll og det er igangsatt et samarbeid mellom kommunens 
stab for virksomhetsstyring og økonomi og internkontroller for å sikre god kvalitet i 
revisjonsarbeidet. 

Høsten 2022 er det i avdeling omsorg opprettet to funksjoner som fagkoordinatorer som skal 
sikre tettere oppfølging av barnevernkonsulentene og saksbehandlingen i avdelingen. 

Rutinehåndboka for tjenesten er revidert og sendt ut til alle ansatte. Rutinehåndboken finnes 
i fagsystemet. 

Statsforvalteren har i høst gjennomført et tilsyn med fosterhjemsfeltet. Tilsynsrapporten er 
ikke mottatt i kommunen ennå, men tjenesten er orientert om at innenfor de områdene som 
er definert som risikoområdene 1-3 nedenfor, er det funnet mangler.  

1. Utarbeidet systematiske risikovurderinger for kartlegge og identifisere risikoområder. 

Følgende risikoområder er identifisert: 

1. Rutiner for oppfølging av fosterhjem  
2. Hvordan utføre oppfølgingsbesøkene i praksis  
3. Det utarbeides plan over oppfølgingsbesøkene hvert år 

Rutiner for oppfølging av fosterhjem 

Saksbehandler har kjennskap til følgende rutiner for oppfølgingsbesøk i fagsystemet 
(Familia):   
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- Referat fra oppfølgingsbesøket 
- Referat fra samtale med barn 
- Barns rett til medvirkning 

 

I tillegg er det utarbeidet et skjema for saksgjennomgang som barnevernkonsulent har med 
fagkoordinator en gang i måneden. 

Risikofaktorer: 
Følge opp fremdriften i sakene – hvordan ligger barnevernkonsulent an ift å oppfylle kravet 
om minimum 2 eller 4 oppfølgingsbesøk per år – avdelingsleder i samarbeid med 
fagkoordinator 

Når saksbehandler er sykemeldt over en lengre periode: 3 – 6 mnd. 
Interne rutiner – ansvarlig er avdelingsleder  

Systematiske stikkprøver/kontroll: 
- Internkontroll på om rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem fungerer etter 
hensikten. 
- Internkontroll på om alle saksbehandlerne er kjent med rutiner for oppfølging av fosterhjem. 
- Internkontroll på om oppfølgingsbesøk blir gjennomført. 
jf. Forskrift om fosterhjem - § 7 

Internkontroll hver 3.måned 
Utføres av: Internkontroller i samarbeid med Fagkoordinatorer 

Internkontroller skal ha en gjennomgang av avvikssystemet i avdelingene i tjenesten. 

 

2. Rutiner for oppfølging av fosterhjem: (Rutinehåndboka) 

Barneverntjenesten har en plikt til oppfølging og kontroll med barnets situasjon, og en plikt til 
å veilede og følge opp fosterhjemmet, jf. Barnevernloven § 4-22 annet ledd, og forskrift for 
fosterhjem § 7. 
 
Barneverntjenesten har en plikt til å besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men 
minimum fire ganger i året. 
 
For barn som har vært plassert i fosterhjem mer enn to år og har fylt femten år, og samtykker 
til det, kan barneverntjenesten vedta at antall besøk kan reduseres til minimum to ganger i 
året. Det er krav om at forholdene i fosterhjemmet må anses som gode, jf. Forskrift om 
fosterhjem § 7 tredje ledd siste punktum. 

 

3. Dokumentasjon av oppfølgingsbesøk i fosterhjem. 

Det er utarbeidet rutine for dokumentasjon av oppfølgingsbesøk i fosterhjem. 
I tillegg skrives det eget referat for samtale med barn/ungdom (Postjournal). 

Kvalitetssikring av fosterhjemsarbeidet gjennom utarbeidet sjekkliste. 

Saksgjennomgang: hver måned (utarbeidet rutine «Skjema for saksgjennomgang») 
Evaluering av tiltak (utarbeidet rutine « Intern evaluering») 

Det utarbeides plan for neste års oppfølgingsbesøk i desember. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 89 
Løpenr.: 320017/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/63 

 

Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Ekstremvær" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjon fra kommunedirektør om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Ekstremvær», tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt 
 
Fredrikstad, 21.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 16.06 2021, sak Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 16. juni 2021 en oppfølgingsrapport av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær». I denne oppfølgingsrapport redegjorde 
kommunedirektøren for følgende: 
«Vi har ingen kommentarer til rapportutkastet, ut over omtalen av tidspunkt for politisk 
behandling av vår ROS-analyse. [..] På grunn av svært stort arbeidspress i tilknytning til 
håndtering av korona-pandemien, vil saken om ROS-analysen først komme til politisk 
behandling i andre halvdel av 2021. Tiltakskort og dokumentering av tiltak vil også bli ferdig 
innen samme tid.» 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i punkt 2.2 i saken 16. juni 2021.  
 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er gjennomført: 
o ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.  
o Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er oppdatert 

og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass 
 
Administrasjonen har meldt at de i møte 7. desember 2022 ønsker å redegjøre for 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær». 
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Vurdering 
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget tar Informasjon fra kommunedirektør om 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Ekstremvær», til orientering, under den 
forutsetning at informasjonen som gis i møte svarer ut gjenstående anbefalinger. Dette vil i 
så fall bety at kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdigstilt 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/64 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad 
korttidssenter" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i helsetjenester ved 

Fredrikstad korttidssenter», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad 
korttidssenter» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen sørge for at: 

A. Fredrikstad korttidssenter iverksetter tiltak som sikrer kontroll med at de ansatte 
har tilstrekkelig kunnskap og nødvendige ferdigheter om internkontrollsystemet.  

B. Fredrikstad korttidsenter iverksetter og dokumenterer tiltak for en systematisk 
gjennomgang av internkontrollen som går utover en systematisk håndtering av 
avvik.  

C. Fredrikstad korttidssenter gjennomfører en kartlegging av behovet for ROS-
analyser ved Fredrikstad korttidssenter, samt at det utarbeides ROS-analyser 
knyttet til risiko knyttet til mangel på personal, risiko ved mangel på rett 
kompetanse og risiko i forbindelse med inn- og utskriving av pasienter.  

D. Det settes på plass et system som sikrer at det gjennomføres regelmessige 
brukerundersøkelser.  

E. Etat omsorgssentre og Fredrikstad korttidssenter bringer dagens praksis med 
hensyn til kartlegging av ernæringsmessig status og eventuelle tiltak overfor 
den enkelte pasient, i tråd med nasjonale og kommunale målsettinger.  

F. Det så raskt som mulig iverksettes et arbeid for å utarbeide og oppdatere 
pasientenes tiltaksplaner ved Fredrikstad korttidssenter.  

G. Fredrikstad kommune/etat omsorgssentre sikrer et tilpasset tilbud til 
korttidspasienter med alvorlig demens. 

 
2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse 
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra 
revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal 
også sendes til bystyret. 
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Fredrikstad, 21.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter», datert 
11.11 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 166/21, den 09.12 2022, (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024) 
KU-sak 22/6, den 16.02 2022 (Prosjektplan) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble to problemstillinger vedtatt: 
 
Problemstilling 1:  
Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester? 
 
Problemstilling 2:  
Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor 
respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas? 
 
 
Revisjonskriterier for problemstilling 1: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
Kommunen bør: 
Hovedoppgaver og mål 

• sørge for at helse- og omsorgstjenestene har en klar organisering, hvor fordeling av 
ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, 
herunder mål for forbedringsarbeidet bør være beskrevet. 

Internkontroll 
• sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter om virksomhetens 

internkontroll. 
• foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 

• sørge for at de ansatte i helse- og omsorgstjenestene har tilgang til og kunnskap om 
aktuelle lover og forskrifter. 

• sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet 
for å opprettholde kvaliteten i tjenesten. 

• skaffe seg oversikt over områder i helse- og omsorgstjenesten hvor det er fare for 
svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

• utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer mv., for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgstjenesten. 

Medvirkning 
• sørge for at de ansatte får medvirke i helse- og omsorgstjenesten slik at samlet 

kunnskap og erfaring blir nyttiggjort. 
• gjøre bruk av erfaringer fra brukere i sitt forbedringsarbeid i helse- og 

omsorgstjenesten. 

15



 

 

• sørge for at det foreligger rutiner, prosedyrer og systemer som sikrer at brukere av 
pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker 
ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. 

 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 1: 
«Basert på kontroller revisjonen har gjort av vedtatte målsettinger for Fredrikstad 
korttidssenter, virksomhetens organisering, internkontroll og brukernes og ansattes 
medvirkning, er revisjonen av den oppfatning at beboerne ved Fredrikstad korttidssenter får 
faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Vår vurdering er at Fredrikstad kommune har 
sørget for at helse- og omsorgstjenestene ved Fredrikstad korttidssenter har en klar 
organisering, hvor fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. Vi 
vurderer at virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder også mål for 
forbedringsarbeidet er beskrevet på en hensiktsmessig måte. Revisjonen er også av den 
oppfatning at det ved Fredrikstad korttidssenter i all hovedsak er satt på plass en 
internkontroll som er i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Revisjonen anser likevel at det finnes rom for forbedringer på enkelte områder. Det pekes i 
denne sammenheng på at det ikke finnes dokumentasjon på at de ansatte vet hvordan de 
skal bruke internkontrollsystemet RiskManager. Revisjonen undersøkelse viser også at den 
vesentligste delen av korttidssenterets systematiske overvåkning og gjennomgang av 
internkontrollen skjer i forbindelse med håndtering av avvik. Vi er av den oppfatning at 
forskriftskravet setter forventninger til en mer omfattende regelmessig gjennomgang av 
internkontrollen, basert på et bredere spekter av styringsinformasjon enn kun registrerte 
avvik. Revisjonen legger videre vekt på at ledelsen ved korttidssenteret selv har gitt uttrykk 
for at det er sider ved virksomhetens driften hvor det er behov for ROS-analyser, og ledelsen 
har særlig pekt på risiko knyttet til mangel på personal, risiko ved mangel på rett 
kompetanse og risiko i forbindelse med inn- og utskriving av pasienter.» 
 
Revisjonens anbefalinger til problemstilling 1: 
Kommunen bør sørge for at: 
a) Fredrikstad korttidssenter iverksetter tiltak som sikrer kontroll med at de ansatte har 

tilstrekkelig kunnskap og nødvendige ferdigheter om internkontrollsystemet. 
b) Fredrikstad korttidsenter iverksetter og dokumenterer tiltak for en systematisk 

gjennomgang av internkontrollen som går utover en systematisk håndtering av avvik. 
c) Fredrikstad korttidssenter gjennomfører en kartlegging av behovet for ROS-analyser ved 

Fredrikstad korttidssenter, samt at det utarbeides ROS-analyser knyttet til risiko knyttet 
til mangel på personal, risiko ved mangel på rett kompetanse og risiko i forbindelse med 
inn- og utskriving av pasienter. 

d) Det settes på plass et system som sikrer at det gjennomføres regelmessige 
brukerundersøkelser. 

 
Revisjonskriterier for problemstilling 2: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
Kommunen bør: 
 
Personlig stell og hygiene  

• sikre at brukere/beboere på Fredrikstad korttidssenter får: 
- ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 
- ivaretatt munnhygiene og nødvendig tannbehandling 
- følge en normal døgnrytme 
- får tilpasset hjelp ved av- og påkledning 
- får mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

• sikre at brukere og beboere av Fredrikstad korttidssenter: 
- får tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 
- får dekket sine sosiale behov gjennom samvær, fellesskap og aktivitet 
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• sikre at personer med alvorlig demens bør få tilbud om pleie og omsorg i skjermet 
enhet på sykehjem 

Medvirkning  
• sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester, eventuelt 

pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av 
tjenestetilbudet.  

• sikre at den enkelte bruker har medbestemmelse i forbindelse med den daglige 
utførelse av tjenestene. 

Legemiddelhåndtering 
• ha utarbeidet skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering. Disse skal være gjort 

kjent i virksomheten. 
• ha skriftlige bestemmelser om hvilken kompetanse ansatte skal ha for å utføre 

oppgaver innen legemiddelhåndtering. 
• ha rutiner og prosedyrer som sikrer at kommunens helsepersonell får nødvendig 

opplæring og kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering. 
Ernæring 

• sikre at alle brukere og beboere ved Fredrikstad korttidssenter vurderes for 
ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter etter et faglig begrunnet 
individuelt opplegg. 

• sikre at personer i ernæringsmessig risiko har en individuell ernæringsplan med 
dokumentasjon om ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak. 

 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 2: 
«Basert på de undersøkelser som er gjort konkluderer revisjonen med at beboerne ved 
Fredrikstad korttidssenter på de fleste områder får ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor 
respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas. 
 
Samtidig har kommunen på enkelte områder rom for forbedringer. Det pekes i denne 
sammenheng på de funn revisjonen har gjort i forbindelse med kartlegging av 
ernæringsmessig status hos pasientene. I denne sammenheng vil revisjonen særlig peke på 
at nesten halvparten av de kontrollerte tiltaksplanene ble karakterisert som ikke-funksjonelle. 
Manglende vurdering av ernæringsmessig status er en sentral komponent i dette bildet. 
Revisjonen viser også til at Fredrikstad korttidssenter, av kapasitetsmessige årsaker, har 
vært nødt til å ta imot pasienter med alvorlig demens, selv om virksomheten ikke har en 
egen skjermet avdeling for demente.» 
 
Revisjonens anbefalinger til problemstilling 2:  
Kommunen bør sørge for at: 
 
e) Etat omsorgssentre og Fredrikstad korttidssenter bringer dagens praksis med hensyn til 

kartlegging av ernæringsmessig status og eventuelle tiltak overfor den enkelte pasient, i 
tråd med nasjonale og kommunale målsettinger.  

f) Det så raskt som mulig iverksettes et arbeid for å utarbeide og oppdatere pasientenes 
tiltaksplaner ved Fredrikstad korttidssenter. 

g) Fredrikstad kommune/etat omsorgssentre sikrer et tilpasset tilbud til korttidspasienter 
med alvorlig demens.  

 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten og dens anbefalinger, dette fremgår i sin 
helhet på side 48 i rapporten.  
Kommunedirektøren skriver blant annet: «Vi tar rapportens konklusjoner og anbefalinger til 
etterretning og vil følge opp samtlige anbefalinger i tråd med rapporten.» 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 

17



 

 

området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer, spørreundersøkelse, mappegjennomgang 
og observasjon. 
Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og 
reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er 
tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors 
vurderinger er basert på innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske 
avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser 
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til 
bystyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen vurdert hvorvidt beboerne ved Fredrikstad korttidssenter 

får faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, samt om beboerne får dekket sine grunnleggende be-

hov.  

 

Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i bestemmelsene gitt i kommunelovens bestemmelser om 

kommunedirektørens ansvar for internkontrollen. Videre har helse- og omsorgsloven, forskrift om le-

delse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstje-

nestene vært viktige kilder for utledning av revisjonskriterier.  

 

Forvaltningsrevisjonen besvarer følgende problemstillinger knyttet til henholdsvis faglig forsvarlighet og 

tjenestenes innhold: 

 

Problemstilling 1:  

Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester? 

 

Problemstilling 2:  

Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor respekt for den 

enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas? 

 

Revisjonens fremgangsmåte 

Målsettingen med forvaltningsrevisjonen har vært å kontrollere om pasienter/beboere ved Fredrikstad 

korttidssenter får faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, samt om de får ivaretatt sine grunnleg-

gende fysiologiske og sosiale behov. Med grunnleggende behov menes det blant annet at den enkelte 

bruker skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet som blir gitt. Brukeren 

skal også oppleve selvstendighet og styring av eget liv. Revisjonen har også vurdert om kommunen har 

satt på plass systemer som sikrer at helse- og omsorgstjenestene er organisert på en klar og tydelig 

måte hvor ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. I forvaltningsrevisjonen har vi for ek-

sempel vurdert om Fredrikstad korttidssenter har et system som sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunn-

skap og ferdigheter om virksomhetens internkontrollsystem, hvor de ansatte for eksempel skal ha tilgang 

til aktuelle lover og forskrifter, samt de nødvendige rutiner og prosedyrer som skal sikre at pasienter og 

brukere får pleie- og omsorg i henhold til lov og forskrift.  

 

For å svare ut problemstillingene har revisjonen gjennomgått sentrale dokumenter på helse- og vel-

ferdsområdet. Dette omfatter for eksempel Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 – Seksjon for 

helse og velferd, Kommunedelplan for helse og velferd 2016 – 2027 og Virksomhetsplan 2022 og Års-

rapport 2021 – Fredrikstad korttidssenter. Revisjonen har også gjennomgått 12 tiltaksplaner for pasien-

ter ved Fredrikstad korttidssenter. Revisjonen hadde bistand fra en fagutviklingssykepleier ansatt i Fred-

rikstad kommune ved gjennomgangen av tiltaksplanene. 

 

Det er gjennomført ti intervjuer, herunder med etatssjef for etat Omsorgssentre, virksomhetsleder og tre 

avdelingssykepleiere ved Fredrikstad korttidssenter. Revisjonen har også intervjuet plasstillitsvalgte for 

henholdsvis Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet, samt 3 pasienter/beboere. 

 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte ved Fredrikstad korttidssenter hvor de an-

satte ble bedt om å gi sine vurderinger av kvaliteten på ulike sider ved tjenestetilbudet på Fredrikstad 

korttidssenter. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkelsesverkt-

øyet Questback. 
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I forbindelse med befaringer og gjennomføring av intervjuer har revisjonen gjort observasjoner i felles-

arealene og på tre pasientrom ved Fredrikstad korttidssenter. Observasjonene av pasientrom ble av-

grenset til de tre rommene hvor det ble gjennomført intervjuer. Denne avgrensingen ble gjort fordi pasi-

entrommene anses å være pasientenes personlige bolig den tiden de er ved korttidssenteret og at man 

derfor trenger informert samtykke fra den enkelte pasient for å gå inn på pasientenes rom. 

 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Basert på kontroller revisjonen har gjort av vedtatte målsettinger for Fredrikstad korttidssenter, virk-

somhetens organisering, internkontroll og brukernes og ansattes medvirkning, er revisjonen av den opp-

fatning at beboerne ved Fredrikstad korttidssenter får faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Vår 

vurdering er at Fredrikstad kommune har sørget for at helse- og omsorgstjenestene ved Fredrikstad 

korttidssenter har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer 

tydelig. Vi vurderer at virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder også mål for forbedringsarbeidet 

er beskrevet på en hensiktsmessig måte. Revisjonen er også av den oppfatning at det ved Fredrikstad 

korttidssenter i all hovedsak er satt på plass en internkontroll som er i tråd med forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Revisjonen vurderer også at Fredrikstad korttidssenter har iverksatt tiltak for at de ansattes samlede 

kunnskaper og erfaringer blir nyttiggjort. På samme måte vurderer revisjonen at tilbakemeldinger fra 

pasienter og pårørende blir hensyntatt ved virksomheten. Revisjonen anser dette som grunnpilaren i 

arbeidet med å sikre god brukermedvirkning. Fredrikstad korttidssenter gjennomfører samtaler med 

både pasienter og pårørende ved innleggelse. I disse samtalene skal informasjon om tjenestetilbud, 

brukerrettigheter og klageadgang gis til pasienter og pårørende. Det er også gjennomført brukerunder-

søkelser ved virksomheten. Det fremstår imidlertid for revisjonen som at disse brukerundersøkelser ikke 

gjennomføres som faste, regelmessige tiltak. Vi mener at regelmessige brukerundersøkelser, for ek-

sempel annethvert år, vil kunne gi viktig innspill til det lokale forbedringsarbeidet. 

 

Revisjonens kontroll har vist at etat omsorgssentre og derav Fredrikstad korttidssenter har systemer for 

å ivareta beboernes personlige hygiene, munnhygiene og naturlige funksjoner (toalettbehov). Revisjo-

nen legger i sine vurderinger særlig vekt på at eventuelle bistandsbehov vurderes og kartlegges i inn-

komstsamtaler med den enkelte pasient. Basert på de intervjuer revisjonen har gjennomført er det også 

revisjonens oppfatning at det legges opp til at pasientene skal kunne følge det som kalles en normal 

døgnrytme. Basert på de data revisjonen har innhentet er revisjonen av den oppfatning at pasientene 

ved Fredrikstad korttidssenter i all hovedsak får sikret sine behov for varierte og tilpassede aktiviteter i 

tråd med det som kan forventes, avhengig om pasienten er innlagt for korttids- eller langtidsopphold. På 

samme måte anser revisjonen at pasientene ved Fredrikstad korttidssenter i all hovedsak får dekket 

sine sosiale behov gjennom samvær, fellesskap og aktivitet. 

 

Revisjonen er opplyst om at personer med alvorlig demens i Fredrikstad kommune i all hovedsak får 

tilbud om plass i skjermet enhet, eller forsterket skjermet enhet. Likevel ser etat omsorgssentre at man 

av kapasitetshensyn kan være nødt til å benytte seg av en korttidsplass i påvente av at det blir ledig 

plass ved en skjermet enhet. I og med at det ikke finnes et særskilt tilbud for denne pasientgruppen ved 

Fredrikstad korttidssenter kan dette fra tid til annen skape utfordringer for driften. Vi vurderer det som 

uheldig at manglende kapasitet i kommunen som sådan har ført til at demente pasienter har blitt plassert 

i en institusjon som ikke er tilrettelagt for dette.  

 

Revisjonen vurderer at etat omsorgssentre har prosedyrer og rutiner som sikrer at kommunens helse-

personell får nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering.  
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Revisjonen vurderer det som alvorlig at 5 av 12 kontrollert tiltaksplaner ved Fredrikstad korttidssenter 

ble vurdert som ikke-funksjonelle av den fagekspertisen revisjonen trakk veksler på. Dette begrunnes 

for eksempel i at planen ikke inneholdt tiltak i det hele tatt, eller at planen ikke var oppdatert.  

 

Revisjonen anser at det finnes rom for forbedringer på enkelte områder. Vi peker i denne sammenheng 

på at det ikke finnes dokumentasjon på at de ansatte har kompetanse i bruk av internkontrollsystemet 

RiskManager. Revisjonens undersøkelse viser også at den vesentligste delen av korttidssenterets sys-

tematiske overvåkning og gjennomgang av internkontrollen skjer i forbindelse med håndtering av avvik. 

Vi er av den oppfatning at forskriftskravet setter forventninger til en mer omfattende og regelmessig 

gjennomgang av internkontrollen, basert på et bredere spekter av styringsinformasjon enn kun regist-

rerte avvik. Revisjonen legger videre vekt på at ledelsen ved korttidssenteret selv har gitt uttrykk for at 

det er sider ved virksomhetens driften hvor det er behov for ROS-analyser. Ledelsen har særlig pekt på 

risiko knyttet til mangel på personal, risiko ved mangel på rett kompetanse og risiko i forbindelse med 

inn- og utskriving av pasienter. Revisjonen anbefaler også at regelmessige brukerundersøkelser gjen-

nomføres som en del av det lokale forbedringsarbeidet.  

 

Revisjonen er av den oppfatning at beboerne ved Fredrikstad korttidssenter på de fleste områder får 

ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og 

livsførsel hensyntas. Revisjonen er videre av den oppfatning at Fredrikstad kommune, med de plando-

kumenter og prosedyrer som er utarbeidet, har lagt et hensiktsmessig rammeverk for å sikre en god 

ernæringsmessig oppfølging av den enkelte pasient. Samtidig har kommunen også her rom for forbed-

ringer på enkelte områder. I denne sammenheng viser revisjonens kontroll at kommunen ikke har kart-

lagt ernæringsmessig status i tråd med egne og nasjonale målsettinger. Denne forvaltningsrevisjonen 

har også vist at nesten halvparten av de kontrollerte tiltaksplanene ble karakterisert som ikke-funksjo-

nelle. Manglende vurdering av ernæringsmessig status er en sentral komponent i dette bildet.  

 

Revisjonens anbefalinger 

Basert på våre vurderinger og de konklusjoner som er trukket anbefaler vi at kommunen bør sørge for 

at: 

a) Fredrikstad korttidssenter iverksetter tiltak som sikrer kontroll med at de ansatte har tilstrekkelig 

kunnskap og nødvendige ferdigheter om internkontrollsystemet. 

b) Fredrikstad korttidsenter iverksetter og dokumenterer tiltak for en systematisk gjennomgang av 

internkontrollen som går utover en systematisk håndtering av avvik. 

c) Fredrikstad korttidssenter gjennomfører en kartlegging av behovet for ROS-analyser ved Fred-

rikstad korttidssenter, samt at det utarbeides ROS-analyser knyttet til risiko knyttet til mangel på 

personal, risiko ved mangel på rett kompetanse og risiko i forbindelse med inn- og utskriving av 

pasienter. 

d) Det settes på plass et system som sikrer at det gjennomføres regelmessige brukerundersøkel-

ser. 

e) Etat omsorgssentre og Fredrikstad korttidssenter bringer dagens praksis med hensyn til kart-

legging av ernæringsmessig status og eventuelle tiltak overfor den enkelte pasient, i tråd med 

nasjonale og kommunale målsettinger.  

f) Det så raskt som mulig iverksettes et arbeid for å utarbeide og oppdatere pasientenes tiltaks-

planer ved Fredrikstad korttidssenter. 

g)  Fredrikstad kommune/etat omsorgssentre sikrer et tilpasset tilbud til korttidspasienter med al-

vorlig demens.   
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-

velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-

munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-

munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-

munerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som 

er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 

problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-

muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i 

Fredrikstad kommune i sak 166/21, den 09.12.2021. 

 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 16.02.2022. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet februar – oktober 2022. Vi 

har gjennomført et oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens inn-

spill er vurdert i planleggingsprosessen. 

 

Vi har kvalitetssikret innsamlet data/fakta underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern 

kvalitetssikring. I tillegg er faktaopplysningene i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil 

eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 21.10.22 

hvor revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rap-

porten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av vedlegg. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen. Casper Støten 

er oppdragsansvarlig revisor. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og 

den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 

 

Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt for et godt samarbeid i forbindelse med gjen-

nomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 11. november 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  

 

Problemstilling 1:  

Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester? 

 

Problemstilling 2:  

Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor respekt for den 

enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas? 

 

3.2 Om revisjonskriterier 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til 

å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 

og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 

og holdbare vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 

dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-

visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva 

revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjons-

kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 

og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 

virksomheters løsninger og resultater. 

 

3.3 Revisjonsmetoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-

fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-

visjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 

faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-

sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-

ringene.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:  

 Dokumentanalyse  

 Intervjuer 

 Spørreundersøkelse 

 Mappegjennomgang 

 Observasjon 
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Dokumentanalyse 

Revisjonen har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet har overordnede dokumenter 

som Årsrapport 2020 og 2021, Økonomiplan 2022 - 2025 og Årsbudsjett 2022 - seksjon for helse og 

velferd vært sentrale for revisjonens undersøkelse. På virksomhetsnivå har virksomhetsplanene for 

2021 og 2022, årsrapporter for samme år og bemanningsplanen for 2021 vært viktig. Også avviksover-

sikter og risiko og sårbarhetsanalysen for 2021 har vært viktige dokumenter for revisjonens undersø-

kelse. Dokumentene er oversendt fra kommunen. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av 

kildehenvisningene i kapittel 6. 

 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført ti intervjuer:  

 

 Etatssjef for etat Omsorgssentre Birgitte Skauen Kopperud 

 Virksomhetsleder Per Åge Pettersen 

 Tre avdelingssykepleiere, hvorav en av disse er nylig konstituert og under opplæring 

 Plasstillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet 

 3 pasienter/brukere 

 

Det var planlagt intervjuer med 4 pasienter/brukere. Ett av intervjuobjektene ønsket ikke å gjennomføre 

intervjuet. Det var også planlagt intervju med hovedverneombud. Dette intervjuet ble avlyst på grunn av 

sykdom. Alle gjennomførte intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjen-

nom referatet fra intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under 

intervjuet, og rette opp eventuelle misforståelser. 

 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte ved Fredrikstad korttidssenter. Undersøkel-

sen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkelsesverktøyet Questback. 

 

Undersøkelsen besto av 37 spørsmål hvor de ansatte ble bedt om å gi sine vurderinger av kvaliteten på 

ulike sider ved tjenestetilbudet på Fredrikstad korttidssenter. Ved flere av spørsmålene kunne de ansatte 

gi utdypende kommentarer. Flere av de ansatte har gjort dette og på den måten gitt viktig informasjon 

til rapporten. 

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 149 ansatte. Vi fikk 81 svar, noe som gir en svarprosent på 54. 

Dette vurderes av revisjonen å være akseptabelt. Spørreundersøkelsen gir indikasjoner eller tendenser 

knyttet til respondentenes oppfattelse av spørsmålene, og kan ikke alene svare på om kommunens 

praksis er i tråd med kriteriene. Sammen med andre analysemetoder gir den et perspektiv på problem-

stillingene, der man får dekket et større antall ansatte i kommunen. Spørreundersøkelsen følger revi-

sjonskriteriene tematisk og gir en forståelse av hvordan ansatte oppfatter tjenesten som gis til brukerne 

ved Fredrikstad kortidssenter. På bakgrunn av dette vurderer vi at funnene er valide. 

 

Mappegjennomgang 

Det er gjennomgått 12 tiltaksplaner for pasienter ved Fredrikstad korttidssenter. Dette er tiltaksplaner 

som ligger lagret i kommunens journalsystem Gerica. Det ble plukket ut fire tiltaksplaner for hver av de 

tre avdelingene man har ved korttidssenteret. Det ble gjort tilfeldige utplukk basert på en liste utarbeidet 
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av administrasjonen ved korttidssenteret. Det tilfeldige utplukket ble gjort ved hjelp av en slumptallsge-

nerator2. Revisjonen hadde bistand fra en fagutviklingssykepleier ansatt i Fredrikstad kommune ved 

gjennomgangen av tiltaksplanene. 

 

Observasjon 

Revisjonen har i forbindelse med befaringer og gjennomføring av intervjuer gjort observasjoner i felles-

arealene og på tre pasientrom ved Fredrikstad korttidssenter. Observasjonene av pasientrom ble av-

grenset til de tre rommene hvor det ble gjennomført intervjuer. Denne avgrensingen ble gjort fordi pasi-

entrommene anses å være pasientenes personlige bolig den tiden de er ved korttidssenteret. Revisjo-

nen har vurdert det dithen at man trenger informert samtykke for å gå inn på pasientenes rom. 

 

3.4 Fredrikstad korttidssenter 

Fredrikstad korttidssenter3 er en virksomhet som organisatorisk er plassert i seksjon helse og velferd, i 

det som kalles «Etat omsorgssentre». Virksomheten har 85 korttidsplasser for personer med somatiske 

lidelser fordelt på tre avdelinger, samt 5 plasser for lindrende behandling.  

 

Pasientens mål med oppholdet ved Fredrikstad korttidssenter kan for eksempel være å få kartlagt sitt 

funksjonsnivå gjennom tett medisinsk behandling og observasjon for en avgrenset periode. Har pasien-

ten vært innlagt på sykehus kan Fredrikstad korttidssenter videreføre behandling som er igangsatt på 

sykehuset. Ofte vil målsettingen for den enkelte pasient være å gjøre pasienten i stand til å komme hjem 

til egen bolig etter sykdom og skade. Fredrikstad korttidssenter vil i denne sammenheng vurdere pasi-

entens behov for helsetjenester i hjemmet. Dette er vurderinger som gjøres i samarbeid med Tildelings-

kontoret og hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune.  

 

Korttidssenteret ledes av en virksomhetsleder. Korttidssenteret har tre avdelinger som ledes av hver sin 

avdelingssykepleier. Disse avdelingssykepleierne danner sammen med virksomhetslederen ledergrup-

pen ved Fredrikstad korttidssenter. Virksomheten er døgnbemannet med sykepleiere og helsefagarbei-

dere. Det er tilknyttet flere sykehjemsleger til virksomheten. Dersom pasienten er innlagt på langtids-

opphold så kan pasienten få visitt av lege en gang pr. uke dersom behov. Dersom pasienten er innlagt 

for lindrende behandling vil legen komme på visitt tre ganger pr. uke. Ved avlastningsopphold avtales 

det legevisitt etter behov. På korttidsavdelingene er det lege tilgjengelig hver dag. 

 

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er tilgjengelig ved henvisning. Korttidsenteret samarbeider tett med 

sykehus, fastleger, hjemmesykepleie og andre kommunale helsetjenester. Korttidssenteret har egen 

laboratorietjeneste. Tjenestetilbudet ved Fredrikstad korttidssenter har fire hovedkomponenter. For det 

første gis det tilbud om korttidsopphold til pasienter som trenger oppfølging av behandling fra sykehus 

eller hjemmet. For det andre så gis det tilbud til pasienter som har vedtak om langtidsplass på sykehjem, 

men som ennå ikke har fått plass ved et av kommunens ordinære sykehjem. Den tredje pasientgruppen 

er pasienter som har behov for lindrende behandling. Den fjerde pasientgruppen det gis tilbud til er 

brukere som trenger avlastningsopphold begrunnet i pårørendes krevende omsorgsoppgaver. 

  

                                                      
2 Dette er et dataprogram som trekker tilfeldige tall av en forhåndsbestemt mengde 
3 https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/sykehjem/kart-sykehjem/om-

sorgssentre/fredrikstad-korttidssenter, 18.05.2022 
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4 FAGLIG FORSVARLIGE HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER 

Problemstilling 1:  

Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Kommunedirektøren er i henhold til kommunelovens § 25-1 ansvarlig for internkontrollen i kommunen. 

Det kreves at internkontrollen skal være systematisk. Det kreves også at kommunens internkontrollsys-

temer er tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risiko. Kommunens internkontroll skal 

etter denne bestemmelsen inneholde en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organi-

sering. Internkontrollen skal i tillegg til dette inneholde de nødvendige rutiner og prosedyrer. Det er også 

et krav at kommunen skal avdekke og følge opp avvik, og risiko for avvik. Kommunens internkontroll 

skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig. Det påligger også kommunen å eva-

luere og eventuelt forbedre skriftlige prosedyrer og andre sider ved internkontrollen.  

 

Kommunen må sørge for nødvendige helse og omsorgstjenester til innbyggerne, jf. helse- og omsorgs-

tjenesteloven § 3-1. Det fremkommer videre av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, at kom-

munen er ansvarlig for å tilby helsetjenester i hjemmet.  

 

Helse- og omsorgstjenestelovens § 4-1 stiller krav om at helse- og omsorgstjenester som kommunen 

yter skal være forsvarlige. Det samme kravet til forsvarlighet finner man også i annen helselovgivning, 

se for eksempel helsepersonelloven § 4 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Revisjonen vil kontrollere 

om Fredrikstad korttidssenter gir forsvarlige helse- og omsorgstjenester med utgangspunkt i bestem-

melsene gitt i «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene». Formålet med 

forskriften er å «....bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester....», jf. § 1. I veilederen til for-

skriften sies det at forsvarlighet innebærer at «standarden på tjenestene skal ligge på et visst nivå»3. 

Veilederen peker også på at kravet til forsvarlighet omfatter en plikt til å tilrettelegge tjenestene slik at 

personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte 

pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. En kontroll etter denne forskriften inne-

bærer å kontrollere hvorvidt virksomheten har satt på plass et styringssystem, en internkontroll, som 

ivaretar kommunens plikter til å planlegge, gjennomføre, evaluere og eventuelt korrigere sin tjeneste-

produksjon ved Fredrikstad korttidssenter. Kontrollen avgrenses til å kontrollere om virksomheten har 

etablert et styringssystem i tråd med forskriftskravet og om minimumskravene til styringssystemet, som 

fremkommer i §§ 6-9, er hensyntatt. 

 

Kommunen bør: 

Hovedoppgaver og mål 

 sørge for at helse- og omsorgstjenestene har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar, 

oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbed-

ringsarbeidet bør være beskrevet. 

 

Internkontroll 

 sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter om virksomhetens internkon-

troll. 
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 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 

som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

 

 sørge for at de ansatte i helse- og omsorgstjenestene har tilgang til og kunnskap om aktuelle 

lover og forskrifter. 

 

 sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet for å opp-

rettholde kvaliteten i tjenesten. 

 

 skaffe seg oversikt over områder i helse- og omsorgstjenesten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer mv., for å avdekke, 

rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgstjenesten. 

 

Medvirkning 

 sørge for at de ansatte får medvirke i helse- og omsorgstjenesten slik at samlet kunnskap og 

erfaring blir nyttiggjort. 

 

 gjøre bruk av erfaringer fra brukere i sitt forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 

 

 sørge for at det foreligger rutiner, prosedyrer og systemer som sikrer at brukere av pleie- og 

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller 

endring av tjenestetilbudet. 
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Hovedoppgaver og mål 

 

Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 – Seksjon for helse og velferd 

Økonomiplan 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022 for seksjon helse og velferd ble vedtatt i helse og vel-

ferdsutvalget 15.12.2021. 

 

Innledningsvis i dokumentet henvises det til bystyrets vedtak. Bystyret fastslår at målet med helse- og 

velferdstjenestene er «at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den». Bystyret peker likevel 

på at fremtidens omsorgstjenester ikke kun kan forstås som en opp skalering av det tilbudet vi har i dag. 

Fredrikstad kommunes økonomi ville ikke kunne forsvare en slik samfunnsutvikling. Bystyret gir uttrykk 

for at forebygging vil være viktig for folkehelsen fremover4. 

 

Når det gjelder Fredrikstad korttidssenter så sier bystyrevedtaket at bystyret støtter flyttingen av kort-

tidssenterets virksomhet til Onsøyheimen i 2023. Bystyret presiserer «...at denne flyttingen er et ledd i 

å utbedre og oppruste helsehustilbudet i og ved Fredrikstad korttidssenter til det minisykehuset det skal 

være i fremtida. Vi må ha moderne helsehus som kan ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på 

sykehuset – dette som et ledd i å ha nok korttidsplasser, samtidig som man ruster opp hjemmetjenesten, 

ambulante tjenester, dagsenter og andre tjenester lengre ned i omsorgstrappa»5. 

 

Nye Onsøyheimen sykehjem (heretter kalt Helseparken – Onsøyheimen) skal være innflyttingsklart tidlig 

i 2023. I økonomiplan 2021–2024 styrket bystyret seksjon helse og velferd med 21,7 millioner kroner i 

2023 og ytterligere 10 millioner kroner i 2024. Dette var midler som skulle gå til en opptrapping av antall 

sykehjemsplasser. Midlene skulle finansiere 30 nye sykehjemsplasser (netto tilvekst) og 12 dagsenter-

plasser. I bystyrets budsjettvedtak for 2022 foreslås det at det ved Helseparken Onsøyheimen etableres 

30 nye plasser, i tillegg til 12 nye dagsenterplasser for hjemmeboende personer med demens. 90 plas-

ser fra Fredrikstad korttidssenter flyttes til Helseparken Onsøyheimen. Det innebærer at det etableres 

30 nye plasser. Bystyrets vedtak sier også at framtidig løsning for bygget som i dag huser Fredrikstad 

korttidssenter skal utredes og fremmes som egen politisk sak. Dette bygget beskrives å ha tekniske 

svakheter. En konsekvens av dette er at bygget ikke egner seg for sykehjemsdrift etter dagens standar-

der. Det pekes særlig på at bygget er lite egnet for drift av korttidsplasser på grunn av dobbeltsengs-

rommene, samt det faktum at de fleste rommene deler bad og toalett6. 

 

Budsjettprosessen i Fredrikstad kommune fra virksomheter til seksjonsnivå 

Revisjonen har fått opplyst at virksomhetene starter budsjettprosessen i juni med å forbereder lønns-

budsjett for kommende års budsjett. Parallelt med dette arbeides det med å beskrive de driftsmessige 

utfordringer som hver enkelt etat står over.  

 

I august mottar de ulike etatene under seksjon helse og velferd skisse til en rammefordeling. Etat Om-

sorgssentre fordeler rammen til virksomhetene utfra en mal for budsjettering, som bygger på at planlagte 

aktiviteter skal finansieres. Budsjetteringsmalen baserer seg på nøkkeltall for ulike variabler som er 

definert. Dette kan for eksempel være nøkkeltall knyttet til kostnader for støttefunksjoner. Midt i samme 

måned leverer etatene et budsjett til seksjonen med en beskrivelse av de driftsmessige utfordringer man 

                                                      
4 Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 – Seksjon for helse og velferd, s. 4 
5 Ibid. s. 4 
6 Økonomiplan 2022–2025 Årsbudsjett 2022, Vedtatt av bystyret 9. desember 2021, s.78 
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mener å ha identifisert. Etatene har også utarbeidet et forslag til håndtering av økonomiske avvik. Virk-

somhetsledere og etatssjef i etat Omsorgssentre har da jobbet sammen om forslag til tiltak. 

 

I tiden frem til oktober utarbeider seksjonene prioriteringer og tiltak for å håndtere utfordringsbildet. Di-

rektør for helse og velferd presenterer seksjonenes budsjettforslag med tiltak overfor kommunedirektø-

ren. I andre halvdel av oktober legger kommunedirektøren fram forslag til helhetlig økonomiplan og 

årsbudsjett for Fredrikstad kommune til politisk behandling.  

 

Økonomiplan og årsbudsjett vedtas med utgangspunkt i innstilling fra formannskapet. Formannskapets 

innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandlingen i bystyret. Det er bystyret 

som endelig vedtar økonomiplan for kommende fireårsperiode, i tillegg til årsbudsjett for det første året 

i planperioden. Dette gjøres innen midten av desember måned hvert år. Årsbudsjett som vedtas inne-

holder rammene for frie inntekter, finansposter og netto driftsrammer til seksjonene, herunder seksjon 

Helse og velferd. Etter bystyrets behandling av årsbudsjett og økonomiplan, det vil si medio desember, 

fordeler hovedutvalgene for de enkelte seksjonene netto driftsrammer på etater og/eller virksomheter. I 

tillegg har hvert hovedutvalg myndighet til å godkjenne investeringer på mellom 0,5 og 1 millioner kroner 

for egen seksjon, innenfor det vedtatt driftsbudsjett. 

 

Kommunedelplan for helse og velferd 2016 – 2027 

Kommunedelplan for helse og velferd 2016 – 2027 ble vedtatt av bystyret i sak 24/17, 09.02.2017. 

 

Organisering 

Fredrikstad korttidssenter er organisatorisk plassert i seksjon helse og velferd, i det som er kalt etat 

omsorgssentre. Fredrikstad korttidssenter er ledet av en virksomhetsleder. Korttidssenteret har tre av-

delinger. Hver avdeling ledes av en avdelingssykepleier. Fredrikstad korttidssenter har også eget labo-

ratorium, samt merkantile tjenester. I organisasjonskartet er laboratorie- og merkantile tjenester plassert 

som stabsfunksjoner i forhold til virksomhetsleder. 

 

 

 

Figur 1 Organisasjonskart Fredrikstad korttidssenter 
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Delegering  

Virksomhetslederen ved Fredrikstad korttidssenter rapporterer til etatsjef for omsorgssentre i Fredrik-

stad kommune (jf. organisasjonskart). Revisjonen er av etatsjef omsorgssentre opplyst om at virksom-

hetsleder, innenfor sine oppgaver og innen rammen av bestemmelsene i lover, forskrifter, avtaler, sent-

rale og lokale retningslinjer er delegert myndighet i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven (hol) § 

3-1 og § 3-2.  

 

I henhold til helse- og omsorgslovens § 3-1 er virksomhetsleder delegert myndighet til å sørge for at 

pasienter og brukere av Fredrikstad korttidsenter tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette 

innebærer ett ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenes-

tenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

 

Når virksomhetsleder er delegert ansvar for kommunens oppfølging av helse- og omsorgslovens § 3-2 

så innebærer dette at virksomhetsleder har ansvar for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og 

rehabilitering av pasienter og brukere ved Fredrikstad korttidssenter. Virksomhetsleder er også delegert 

myndighet til å fatte vedtak i henhold til pasient- og brukerrettighetslovens § 4A-5. Denne lovparagrafen 

hjemler vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg. For at denne lovparagrafen skal komme til 

anvendelse må pasienten/brukeren mangle samtykke kompetanse. 

 

Det er et grunnleggende prinsipp for all helsehjelp at all bistand og hjelp til pasienten forutsetter pasien-

tens samtykke. Det å gi sitt samtykke vil vanligvis forstås som å godta eller å akseptere noe. Hovedreg-

lene om samtykke til helsehjelp er annerledes enn et slikt hverdagslig samtykke. Samtykkekompetanse 

i forbindelse med mottak av helse- og omsorgstjenesten skal forstås dithen at en pasient/bruker kan si 

ja eller nei til et tilbud om helsehjelp. Et premiss for å kunne si ja eller nei til helsehjelp er at man har 

tilegnet seg nødvendig informasjon om den situasjon eller tilstand man står overfor som pasient. Dette 

kalles et informert samtykke, og forutsetter at pasienten er samtykkekompetent. Det kan for eksempel 

være aktuelt å vurdere om en pasient er samtykkekompetent ved demenssykdom7.  

 

Virksomhetsplan 2022 og årsrapport 2021 – Fredrikstad korttidssenter 

I Fredrikstad korttidssenters virksomhetsplan for 2022 beskrives fremtidige perspektiv og prioriteringer 

for virksomheten.  Det vises til at kommunens korttidsplasser i all hovedsak benyttes av brukere som 

skal tilbake til egne boliger eller som er til vurdering for et annet omsorgstilbud, for eksempel langtids-

plasser på sykehjem. Fredrikstad kommune har som målsetting at alle skal bo hjemme lengst mulig. 

 

Fredrikstad korttidssenter har nødvendig kompetanse, og tilbyr tjenester innenfor demens, klinisk syke-

pleie og palliasjon. Dette gis som heldøgnsomsorgstjenester i institusjon for pasienter som er innlagt i 

korttidsopphold, avlastningsopphold og rullerende opphold.   

 

34 % av de ansatte ved Fredrikstad korttidssenter er ansatt i 100% stilling. Gjennomsnittlig stillingspro-

sent er 76%. Fredrikstad korttidssenter opplyser at de jobber tett sammen med aktuelle tjenesteytere til 

beste for sine beboere / pasienter og ansatte. Det er beboerens/pasientens behov som styrer tjenesten. 

Ved korttidssenteret arbeider det sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og servicearbeidere i tett 

samarbeid med leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er fokus på måltider og hyggelige sosiale 

samlinger. Kultur- og aktivitetstiltak er også godt etablert i samarbeid med lokalmiljøet og frivillige.  

 

Fredrikstad korttidssenter tilbyr heldøgnsomsorgstjenester i institusjon for pasienter som er innlagt på 

korttidsopphold, avlastningsopphold, rullerende opphold, eller for lindrende behandling. De fleste av 

                                                      
7 https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/samtykkekompetanse/, 02.03.22 

32

https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/samtykkekompetanse/


 

13 

 

korttidssenterets pasienter kommer fra sykehus og har behov for spesialiserte tjenester.  Korttidssente-

ret samhandler i stor grad med hjemmesykepleie, sykehus, pårørende, tildelingskontor og andre natur-

lige samarbeidspartnere.  

 

Til Fredrikstad korttidssenters virksomhetsplan for 2022 er det lagt ved flere vedlegg. Revisjonen legger 

særlig merke til følgende vedlegg: 

 

1. Organisasjonskart 

(Er beskrevet tidligere, se s. 9) 

 

2. Stillings- og funksjonsbeskrivelser 

Under denne overskriften i virksomhetsplanen ligger det en lenke til kommunens internkontroll-

system. I kvalitetssystemet Compilo ligger det en rekke funksjons- og tjenestebeskrivelser som 

i tittelen begynner med Hjemmesykepleien og omsorgssentra. Disse gjelder også for virksom-

heten ved Fredrikstad kortidssenter.  

 

3. Lover som regulerer tjenesten 

Under denne overskriften i kapitelet om vedlegg vises det til delegeringsreglement for Fredrik-

stad kommune.  Hvordan delegering av myndighet ved Fredrikstad korttidssenter er organisert 

er kommentert tidligere. I tillegg til å vise til delegeringsreglementet henvises det også til rutiner 

og prosedyrer lagret under Helse og velferd i kommunens internkontrollsystem RiskManager.  

Dette kommenteres nærmere under kapitel 4.2.2 Internkontrollsystem. 

 

4. Kompetanseplan 

Kompetanseplanen viser de satsingsområder for opplæring og kompetanseheving som Fred-

rikstad korttidssenter har definert for driften inneværende år. Kompetanseplanen inneholder 

blant annet følgende satsingsområder: 

 

Kompe-

tanse/læ-

ringsbe-

hov 

Mål-

gruppe 

Ønsket 

resultat 

Anbefalte 

tiltak 

Ansvarlig 

for iverk-

setting, 

gjennom-

føring og 

evalue-

ring 

Tidsplan Eventuelle 

behov fra 

sentrale 

mid-

ler/kost-

nader 

Medisin-

håndtering 

nivå 2 

Helsefag-

arbeidere 

Lovkrav e-kurs Virksom-

hetsleder 

2022 20 ansatte 

Medisin-

håndtering 

nivå 1 

Sykeplei-

ere 

Lovkrav e-kurs   20 ansatte 

Brannopp-

læring 

Alle an-

satte 

Brannfor-

skrift 

Intern 

opplæring 

  30 ansatte 

 

I tillegg til de satsingsområdene som er nevnt ovenfor skal det gjennomføres kompetansehe-

vende tiltak vedrørende bruk av tiltaksplaner, opplæring av nyansatte m.m. I alt er det identifisert 

18 områder hvor det er et kompetanse- og opplæringsbehov. Tiltakene er rettet mot helsefag-

arbeidere, sykepleiere, tillitsvalgte, merkantilt personale og virksomhetens ledere.  
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5. Bemanningsplan 

Fredrikstad korttidssenters bemanningsplan viser at virksomheten har planlagt følgende be-

manning for driftsåret 2022: 

 

Fredrikstad korttidssenter  2022  

Virksomhetsleder  1,00 

Avdelingssykepleier  3,00 

Førstesekretær  2,70 

Fagutviklingssykepleier  3,00 

Samhandlingssykepleier  3,00 

Sykepleier  29,00 

Vaktsykepleier (natt)  1,80 

Vernepleier  4,00 

Spesialsykepleier  2,67 

Assistent  4,16 

Helsefagarbeider  44.46 

Lærling 1,80   

 Sum Fredrikstad korttidssenter  100,59 

 

Planlagt bemanningen for 2022 er uendret fra driftsåret 2021. 

 

6. HMS - kalender 

Ansvaret for helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten er i all hovedsak lagt til 

virksomhetsleder og hans ledergruppe i samarbeid med verneombud.  I HMS-kalenderen, som 

fremstår som en plan for HMS-arbeidet fremkommer det for eksempel at det skal arbeides med 

IA-handlingsplan (dvs. plan for et inkluderende arbeidsliv), plan for samarbeid med bedriftshel-

setjeneste, vernerunder, medarbeidersamtaler og beredskap/brannvern. Det tas også høyde 

for at det skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse og oppfølging av denne.  

 

Forbedringsarbeid 

Revisjonen er forelagt «Plan for forbedringsarbeid Fredrikstad korttidssenter». Plandokumentet er ikke 

datert, men det fremkommer at planen er «... utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger i media, kla-

gesaker fra politikerne og gjennomgang av korttidssenteret fra internrevisor». Det vises til gjennomgang 

foretatt av internrevisor. Internrevisors rapport «Rapport fra gjennomført faktaundersøkelse av Fredrik-

stad korttidssenter» er datert 16.11.2021. Denne rapporten ble behandlet av helse- og velferdsutvalgets 

15.12.2021. Revisjonen går derfor ut i fra at «Plan for forbedringsarbeid Fredrikstad korttidsenter» er 

utarbeidet i etterkant av helse- og velferdsutvalgets møte 15.12.2021. Utvalget gjorde følgende vedtak: 

1. Saken og vedlagte rapport fra gjennomført fakta undersøkelse av Fredrikstad korttidssenter 

tas til orientering. 

2. Utvalget ber om at administrasjonen følger opp forbedringsframleggene fra rapporten, blant 

annet om risikoanalyse samt servicemedarbeidere for å frigjøre tid for helsepersonell til å drive 

med mer pasientdirekte arbeidsoppgaver. 

 

I planen fremkommer følgende hovedmål: 

 Pasientsikkerhet - enhver pasient og deres pårørende skal føle seg ivaretatt 

 Fornøyde pasienter og pårørende 

 Følge lover og regler 

 System og struktur – hvem gjør hva – fra innleggelse til utskrivelse 

 Samarbeid – innad og med naturlige samarbeidspartnere 
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 Ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. «vi kan – vi vil og vi får til» 

 Godt arbeidsmiljø 

 

Disse hovedmålene er supplert med delmål. Et av delmålene i forbedringsarbeidet er at alle pasienter 

skal ha tiltaksplaner. Det er avdelingssykepleierne som har ansvar for at dette målet nås. I tilknytning til 

dette delmålet er det også formulert en målsetning om at alle ansatte skal være gode på å skrive og 

bruke tiltaksplaner. Ansvaret for 

opplæring er lagt til fagutvik-

lingssykepleier, og det er ro-

mansvarlige som utarbeider til-

taksplanene ved Fredrikstad 

korttidssenter.  Det er nedfelt en 

målsetting om at alle ansatte 

skal være trygge i forhold til å 

opprette tiltaksplaner og å rap-

portere på tiltak innen utgangen 

av februar 2022.  

 

De ansatte ble i spørreundersø-

kelsen spurt om de leste tiltaks-

planene de dagene de var på 

jobb (figur 2). 27 % av de spurte 

svarte at dette gjorde de sjel-

dent. Ulike begrunnelser ble gitt 

for dette. Mange av disse res-

pondentene oppga at tidspress 

i arbeidet var årsaken til at de 

ikke leste tiltaksplanene hver 

gang de var på jobb. Andre oppga som begrunnelse at mange av tiltaksplanene ikke var oppdaterte og 

mangelfulle. At enkelte har svart at de ikke leser tiltaksplaner kan ha sin begrunnelse i at de ikke har 

direkte pasientrelatert arbeid. Et annet av spørsmålene i spørreundersøkelsen forsøkte å belyse om de 

ansatte ved Fredrikstad korttidssenter hadde kompetanse til å opprette tiltak i tiltaksplanen. 3 av 4 re-

spondenter svarte at dette hadde de kompetanse til å gjøre. Revisjonen spurte også om respondentene 

anså at de hadde behov av opplæring i å opprette tiltak i tiltaksplanen. Til dette svarte 38 % av de spurte 

at det hadde de behov for. 

 

I tillegg til delmålene som omhandler tiltaksplaner er det også nedfelt delmålsetninger om at alle innleg-

gelsesprosedyrer skal samles i en innleggelsesmappe og at pasienttavlene8 skal brukes aktivt i behand-

lingen. Dette innebærer at pasienttavlene skal oppdateres fortløpende, samt at personalet skal ha tav-

lemøter.  Det er også nedfelt en målsetting om å klargjøre personalets oppgaver og roller i avdelingen. 

I dette ligger det at den enkeltes arbeidsoppgaver skal defineres ut i fra den enkelte ansattes kompe-

tanse.  Det skal også utvikles gode rutiner for utskrivelse, samt at virksomheten skal satse på internun-

dervisning.  

 

                                                      
8 Pasienttavlene brukes til synliggjøre om pasienten har en risiko for ulike forhold som skisseres i planen. 

Figur 2  Leser du pasientenes tiltaksplan de dagene du er på 

jobb? N=81 
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4.2.2 Internkontroll 

Fredrikstad kommune bruker RiskManager som sitt kvalitets- og internkontrollsystem. RiskManager er 

ett nettbasert kvalitetssystem som består av flere moduler. Systemet kan blant annet brukes til doku-

mentstyring, avvikshåndtering og risikovurdering. I RiskManager gis den enkelte ansatte tilganger til 

ulike deler av systemet, med tilhørende informasjon, basert på hvilke oppgaver du er satt til å løse. Dette 

innebærer for eksempel at den rollen du har i organisasjonen avgjør om du mulighet til å legge til doku-

menter i systemet eller om du bare skal ha lesetilgang. Hvert dokument som lagres i RiskManager har 

en versjonslogg som gjør brukeren i stand til å se ulike versjoner av et dokument. 

 

Modulen for avvikshåndtering brukes til å melde og følge opp avvik i driften. RiskManagers avvikshånd-

tering kan brukes som et verktøy i forbindelse med læring og forbedringsarbeid i virksomheten. Syste-

met oppfyller kravene til avvikshåndtering etter ISO 9001. På samme måte som for dokumenthåndte-

ringsmodulen så er det den enkelte ansattes rolle i virksomheten som styrer hvilke tilganger og mulig-

heter den enkelte ansatte har. Noen skal bare melde avvik og kunne følge sine egne meldinger, noen 

er ansvarlig for å behandle avvik og noen har behov for en mer overordnet tilgang. Avvikshåndterings-

modulen har funksjoner som sørger for å varsle både den som har meldt avviket, den som skal behandle 

avviket og overordnet leder om fremdriften i avvikshåndteringen. 

 

RiskManager har også en egen modul for risikovurdering. I denne modulen kan man registrere og vur-

dere trusler knyttet til virksomhetens drift. Registrering, vurdering og oppfølging av trusler er en sentral-

del av virksomhetens kvalitetsarbeid. 

 

På spørsmålet om Fredrikstad korttidssenter sørger for at de ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og 

ferdigheter om internkontrollsystemet ved virksomheten får revisjonen ikke helt sammenfallende svar. 

Ledelsen, dvs. virksomhetsleder og avdelingsledere, viser alle til at kommunens internkontrollsystem er 

å finne i RiskManager. Virksomhetsleder viser til at ved nyansettelser får alle et tilsettingsbrev i tillegg 

til informasjon som skal gjennomgås med alle. Den nytilsatte signerer på at denne informasjonen er 

mottatt. Virksomhetsleder forteller også at alle ansatte får opplæring i registrering av avvik. Det blir gitt 

opplæring i registrering av interne avvik, men også registrering av avvik når det gjelder eksterne forhold. 

Dette siste knytter seg til avvik i forbindelse av overføring av pasienter fra sykehuset Østfold.  

 

En av avdelingslederne opplyste at det ikke finnes dokumentasjon på at de ansatte ved Fredrikstad 

korttidssenter vet hvordan de skal bruke RiskManager, men hun understreket likevel at alle ansatte vet 

hvordan de skal føre avvik. Hun pekte også på at det finnes prosedyrer for nyansatte, hvor de får en 

gjennomgang av alt de skal gjøre i løpet av en dag, men hun var usikker på om kvalitetssystemet er en 

del av denne gjennomgangen. 

 

En annen av avdelingslederne viser til at kvalitetssystemet beskriver hva som kreves og forventes av 

den enkelte. Alle ansatte får opplæring i bruk av kvalitetssystemet Risk Manager. Denne avdelingsle-

deren peker også på at det stilles krav til yrkesutøvelsen i kraft av at man har gjennomført en helsefaglig 

utdanning. Hun peker også på at det er hennes ansvar av vedtatte rutiner og retningslinjer følges på 

hennes avdeling. Dersom dette ikke skjer varsler hun virksomhetsleder.  

 

Den tredje av avdelingslederne uttrykte usikkerhet med hensyn til om det finnes dokumentasjon på om 

de ansatte vet hvordan RiskManager skal brukes. Hun gikk likevel ut i fra at slik dokumentasjon finnes 

blant annet i form av dokumenterte ansettelsesprosesser, personalmapper med kursbevis, og liknende. 

Denne avdelingslederen understreket at dersom det oppstår avvik, for eksempel ved at en bruker faller, 

må avdelingsleder sørge for at dette følges opp, ved at avviket registreres. Avviket går da til nærmeste 
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leder. I de tilfeller hvor nærmeste leder ikke kan lukke avviket, går avviket til virksomhetsleder. Det er 

da virksomhetsleder som følger opp avviket. 

 

På spørsmål fra revisjonen om det finnes dokumentasjon som viser at det ved Fredrikstad korttidssenter 

foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i helse- og omsorgstjenesten, viser virksomhetsleder til at 

man benytter seg av sjekkliste ved innleggelse av nye pasienter. Sjekklister brukes også ved medisin-

utdeling. I tillegg til dette skrives det avvik på eventuelle brudd på interne regler og retningslinjer. Re-

gistrerte avvik blir behandlet på avdelingsnivå og det er avdelingsleder som har ansvar for at dette 

gjøres. Virksomhetsleder fortalte at det gjøres egne avviksregistreringer av fall og feilmedisinering. Her-

under også om pasienten ikke har fått de medisiner man skal ha. Som et eksempel på at det arbeides 

kontinuerlig med å sikre at internkontrollen fungerer som den skal viser virksomhetsleder også til et 

forbedringsarbeid som er gjort på avdeling 3, hvor man har hatt farmasøyter inne for å observere syke-

pleiere som legger medisiner i dosett.  

 

Virksomhetsleder forteller at registrerte avvik knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) går til virksom-

hetsleder. Disse avvikene behandles i virksomhetens HMS-gruppe og sendes videre dersom andre in-

stanser er ansvarlige. 

 

Virksomhetsleder svarer bekreftende på revisjonens spørsmål om det finnes dokumentasjon som viser 

at det ved Fredrikstad korttidssenter er satt på plass et system som sikrer at de ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet for å opprettholde kvaliteten i tjenesten. Virksomhetsleder 

viser til at det er utarbeidet kompetanseplan og opplæringsplan på etatsnivå i tillegg til egen opplærings-

plan for virksomheten. Virksomhetsleder forteller også at korttidssenteret har skolert 25 ansatte i tidlig 

oppdaging av forverring av sykdomsbilde hos pasientene. Kurset er gjennomført hos proACT Norge 

som er en ideell forening som utvikler og forvalter kurskonseptet «Tidlig oppdagelse, rask respons og 

teamarbeid ved forverret somatisk tilstand». 

 

En av avdelingslederne bekrefter at Fredrikstad korttidssenter har systemer som sikrer at de ansatte 

har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet. Dokumentasjon på dette finnes i kvali-

tetssystemet. Denne avdelingslederen peker også på intern opplæring og kursing som sentrale tiltak for 

å sikre rett kompetanse. Hun forteller at det hver tolvte uke arrangeres fagdag. Dette er ett tiltak som 

ikke har blitt gjennomført under korona-pandemien. Hun viser også til et utstrakt tilbud om e-læringskurs. 

Tematikken på disse kursene kan for eksempel dreie seg om dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og 

lignende. 

 

Virksomhetsleder bekrefter også at det finnes dokumentasjon på at Fredrikstad korttidssenter har et 

system som sikrer at ansatte har tilgang til aktuelle lover, forskrifter, samt interne rutiner og prosedyrer. 

Han forteller at dette ligger lagret i Risk Manager. Han forteller at han ikke med sikkerhet kan si at alle 

har lest og satt seg inn i alt. På spørsmål om hvordan han sikrer seg at endringer i eksisterende prose-

dyrer blir gjort kjent for alle ansatte viser han til innkomstprosedyren, fordi dette er den prosedyren det 

sist er gjort endringer i. Når endringer i innkomstprosedyren er godkjent av virksomhetsleder presente-

res endringene i ledermøte og deretter i avdelingsmøtene. 

 

Virksomhetsleder forteller at det ligger en bemanningsnorm i turnusen på hver avdeling. I perioder 

går man med mindre folk på jobb enn turnusen legger opp til. Dette skjer dersom det ikke er mulig å 

skaffe kvalifisert vikar eller der det ikke er tilgjengelige vikarer i det hele tatt. 

 

Når det gjelder behandling av klager har virksomhetsleder informert revisjonen om disse behandles i  
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i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Stab helse og velferd i Fredrikstad kommune bistår ved 

besvarelse på klager, særlig i de tilfeller hvor Statsforvalteren er inne i bildet. Vanligvis forsøker man å 

håndtere saker og løse saker på lavest mulig nivå, det vil si nærmest mulig pasienten. 

 

På revisjonens spørsmål om det foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen 

ved Fredrikstad korttidssenter, for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbed-

ring av tjenestetilbudet viser virksomhetsleder til at alle avvik blir behandlet av avdelingssykepleier. Virk-

somhetsleder deltar i håndteringen ved alvorlig avvik. Dersom meldte avvik av en eller annen grunn ikke 

blir behandlet og lukket vil virksomhetsleder bli varslet etter 21 dager. 

 

Revisjonen er opplyst av virksomhetsleder om at det er utarbeidet en oversikt over områder ved Fred-

rikstad korttidssenter hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Det er 

også utarbeidet en liste over gjennomførte og planlagte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). 

Virksomhetsleder gir uttrykk for at korttidssenteret fremdeles har en vei å gå når det gjelder utarbeidelse 

av ROS-analyser. Han mener det for eksempel burde vært gjennomført ROS-analyser av risiko knyttet 

til mangel på personal, mangel på rett kompetanse og risikovurdering knyttet til utskriving/innskriving av 

pasienter. Han forteller at det nettopp er gjennomført en risikovurderingen av nattbemanningen på av-

deling 2, noe som fikk som konsekvens at man gikk opp på bemanningen.  

 

I oversikten utarbeidet av virksomhetsleder fremkommer det at det foreligger følgende risikoanalyser for 

Fredrikstad korttidssenter: 

 

1. Inneliggende pasienter og aktivisering 

2. Kommunikasjon og samarbeid 

3. Blir pasientsikkerheten ivaretatt 

4. Rett bruk av sykepleiekompetanse 

5. Bemanning natt avd. 2 

6. 12,5 timers vakt i forbindelse med Covid-19 utbrudd 

7. Ivareta et godt arbeidsmiljø i omgjøring av plasser ved FKS 

8. Mangel på sykepleierkompetanse 

9. Tilberedning av infusjoner/injeksjoner 

10. Ekstrasenger 

 

Etatssjef omsorgssentre har informerte revisjonen om at korttidssenteret gjennomfører faste møter med 

nøkkelpersoner (ledere, fagutviklingssykepleiere, tillitsvalgte og HMS gruppa). En representant fra virk-

somheten deltar i etatens kvalitetsteam hvor prosedyrer utarbeides. Hun forklarer videre at eventuelle 

avvik i tjenesteproduksjonen meldes i avvikssystemet og behandles på laveste mulige ledernivå. Ved 

behov løftes avvik til virksomhetsleder. Dersom det er snakk om HMS-avvik involveres virksomhetens 

HMS-gruppe. Alle registrerte avvik gjennomgås og tiltak planlegges iverksatt. Avvikene lukkes ikke før 

tiltaket er evaluert, eventuelt korrigert. 

 

Virksomhetslederen ved Fredrikstad korttidssenter forteller at for å utvikle, iverksette, kontrollere, eva-

luere og forbedre nødvendige prosedyrer så har etaten en fagkoordinator som arbeider mye med pro-

sedyrer. Kvalitetssystemet Risk Manager gir beskjed når prosedyrer skal revurderes. Eventuelle klage-

saker behandles i tråd med forvaltningsloven. Han forteller også at stab helse og velferd i Fredrikstad 

kommune bistår ved besvarelse på klager, særlig om Statsforvalteren er inne i bildet.  

 

En av avdelingslederne peker på vedlikeholdet av internkontrollsystemet som det sentrale aspektet ved 

å forbedre virksomhetens prosedyrer. Hun viser til at dersom det finnes en rutine som det registreres 

mange avvik i tilknytning til, så vil man vurdere denne rutinen. Fungerer ikke rutinen vil nærmeste leder 
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varsles. Denne avdelingslederen gir uttrykk for en oppfatning av at det foretas systematisk overvåking 

og gjennomgang av internkontrollen ved Fredrikstad korttidssenter. Denne oppfatningen bygger på er-

faringer fra Fredrikstad kommunes internrevisjon høsten 2021.  

 

En annen avdelingsleder viser til at det ved Fredrikstad korttidssenter er utarbeidet et avkryssings-

skjema for oppgaver som skal utføres i forbindelse med nye pasienter. Dette er en del av virksomhetens 

kvalitetssystem. Blant annet skal det, innen tre dager etter ankomst av ny pasient, gjennomføres en 

pasientsamtale. Dette inkluderer en samtale om pasientens mål for oppholdet. I denne prosessen leg-

ges det også stor vekt på kommunikasjon med pårørende. Avdelingslederen la også vekt på at Fredrik-

stad korttidssenter har fått etablert en ny stilling som samhandlingssykepleier. Denne skal blant annet 

arbeide med kommunikasjon overfor pårørende, og dette er veldig viktig for at totalopplevelsen for på-

rørende og pasienter skal bli best mulig. 

4.2.3 Medvirkning 

Revisjonens kontroll av lagrede rutiner i RiskManager viser at det er utarbeidet en rutine kalt «Bruker-

medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet». Formål med rutinen er å sikre at brukere av tjenestene 

opplever trygghet, forutsigbarhet, respekt og medvirkning i forhold til tjenestetilbudet. Målgruppen for 

rutinen er alle ansatte i seksjon Helse og velferd. Dette er altså en rutine som ikke kun gjelder for Fred-

rikstad korttidssenter. Rutinen beskriver seks trinn på veien mot å sikre brukerne medvirkning ved utfor-

ming av tjenestetilbudet. I trinn 1 skal primærkontakt, sykepleier eller vernepleier sørge for at brukeren 

får aktuell informasjon og veiledning om tjenestetilbud, brukerens rettigheter og de klageadgang bruke-

ren har. Trinn 2 innebærer at tjenesteyter skal sikre at brukeren kan oppnå kontakt med tjenesteappa-

ratet gjennom for eksempel telefon, trygghetsalarm, varslingsanlegg eller gjennom personlig kontakt. 

Det neste trinnet, altså trinn 3, innebærer at tjenesteyter følger opp at avtaler, målsettinger og tiltak 

utvikles i samarbeid med bruker i henhold til gjeldende planer for brukeren. Det er tjenesteyter som har 

ansvaret for at dette trinnet i prosedyren følges opp. Det er også tjenesteyter som skal påse at overle-

vering av nødvendig informasjon ivaretas tjenesteytere imellom. Dette innebærer at rapporteringsrutiner 

må gjennomgås jevnlig. Disse to siste oppgavene utgjør trinn 4 i prosedyren. Trinn 5 innebærer at pri-

mærkontakt, sykepleier eller vernepleier rent faktisk skal sørge for at brukeren og eventuelt pårørende/ 

verge/ hjelpeverge medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Det siste trinnet i prosedy-

ren innebærer at primærkontakt, sykepleier eller vernepleier skal sørge for at det utføres egenkontroll i 

forhold til kontrollspørsmålene:  

 

1. Har brukeren mulighet til kontakt med tjenesteapparat? 

2. Har brukeren fått informasjon om tjenestetilbud, rettigheter og klageadgang? 

3. Har bruker/ pårørende/hjelpeverge medvirket ved utforming av avtaler og mål? 

 

Fredrikstad korttidssenter har i henhold til virksomhetsleder satt på plass systemer som sikrer at erfa-

ringer fra pasienter, brukere og pårørende blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeidet. Det er i denne sam-

menheng for eksempel snakk om innleggelsesrutiner og pårørendesamtaler. Det vises også til at pasi-

entene blir bedt om å svare på et spørreskjema når de skrives ut. En av samhandlingssykepleiernes 

oppgaver er å dokumentere innspill fra pasienter og pårørende. En av avdelingslederne peker på at 

brukerundersøkelser er et av tiltakene man benytter seg for å sikre at erfaringer fra pasienter, brukere 

og pårørende blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeidet.  Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkel-

ser etter at hun startet i stillingen for noen år siden. Denne avdelingslederen viser også til at man har 

samlet erfaringer fra pasienter og pårørende ved at det lå spørreskjemaer i foajeen som kunne brukes 

for å gi tilbakemeldinger til ledelsen. Det ligger i henhold til avdelingsleder ingen spørreskjemaer i foa-

jeen på intervjutidspunktet. Eventuelle tilbakemeldinger man fikk på disse skjemaene ble diskutert og 

kunne følges opp i ledermøter. 
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Revisjonen har av virksomhetsleder blitt opplyst om at beboere og brukere av Fredrikstad korttidssenter, 

samt pårørende/verge/hjelpeverge medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet blant annet 

gjennom innkomstsamtalen og i pårørendesamtalen. Det er også en dialog med tildelingskontoret. Virk-

somhetsleder peker på at det kan være dissens mellom hva pårørende ønsker og hva bestillingen rent 

faktisk er. De pårørende kan for eksempel ha en forventning om permanent sykehjemsplass, mens 

bestillingen fra tildelingskontoret er korttidsopphold for å gjøre pasienten i stand til å reise hjem og klare 

seg selv. Innkomstsamtaler med pasient og pårørende, samt samtale ved utskrivning er også viktig i 

denne forbindelsen. Det vises også til at det i resepsjonen ved Fredrikstad korttidssenter er hengt opp 

en postkasse hvor det kan gis tilbakemeldinger til virksomheten. Det er virksomhetsleder som behandler 

forslagene som kommer i denne forslagskassen. Etatens fagkoordinator (autorisert forbedringsagent) 

samler inn, og systematiserer. Enkle forbedringsforslag håndteres og settes ut i livet umiddelbart. 

 

De ansattes samlede kunnskaper og erfaringer blir i henhold til virksomhetsleder nyttiggjort i forbindelse 

med driften av virksomheten blant annet ved at man har laget en felles oversikt over ansatte som har 

spesialkompetanse. Dette gjelder for eksempel fagsykepleiere og andre ansatte med spesielle oppga-

ver. Det er virksomhetsleder som oppdaterer denne oversikten til enhver tid. Etatens fagkoordinator 

sender hver måned ut månedens opplæringspakke. Dette er gjerne e-læringskurs. Alle ansatte skal 

dokumentere pasientbehandlingen med bruk av PC. En av avdelingslederne viser til at ansattes kunn-

skaper og erfaringer nyttiggjøres ved at de ansatte lærer opp hverandre. Alle nyansatte får en fadder, 

og fagsykepleier går igjennom rutiner med nyansatte. Det avholdes også tavlemøter hvor kunnskaper 

og erfaringer om pasientene deles. 
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4.3 Vurderinger 

4.3.1 Hovedoppgaver og mål 

Revisjonens kontroll har vist at Fredrikstad kommune har vedtatt overordnede målsettinger for seksjon 

for helse og velferd. Disse målsettingene fremkommer både i økonomiplan for 2022-2025, årsbudsjett 

for 2022 og i kommunedelplan for helse og velferd 2016 – 2027. Vår kontroll viser også at det er utar-

beidet en egen virksomhetsplan for Fredrikstad korttidssenter. I denne planen beskrives fremtidige per-

spektiv og prioriteringer for virksomheten. Vedlagt virksomhetsplan følger også organisasjonskart, stil-

lingsbeskrivelser, oversikt over lover som regulerer tjenesten, kompetanseplan, bemanningsplan, samt 

det som kalles en HMS-kalender. Dette siste fremstår som en plan for arbeidet med helse, miljø og 

sikkerhet ved Fredrikstad korttidsenter. Det er vår vurdering at disse dokumentene samlet beskriver 

hovedoppgaver og mål for Fredrikstad korttidssenter på en hensiktsmessig måte. 

 

Revisjonen vurderer det som positivt at det er utarbeidet «Plan for forbedringsarbeid Fredrikstad kort-

tidssenter». Vi er av den oppfatning at informasjonsverdien av dokumentet ville økt dersom det hadde 

vært datert, fordi man da lettere kan se sammenhengen dokumentet er utarbeidet i. Revisjonen regi-

strerer at pasientsikkerhet, brukertilfredshet og godt arbeidsmiljø er blant hovedmålene som beskrives 

for virksomhetens forbedringsarbeid. Vi vurderer at virksomheten med dette dokumentet har tilfredsstil-

lende mål for forbedringsarbeidet.  

 

Revisjonen er forelagt et organisasjonskart som viser at Fredrikstad korttidssenter er organisatorisk 

plassert i seksjon helse og velferd, i det som er kalt etat omsorgssentre. Organisasjonskartet viser at 

Fredrikstad korttidssenter er ledet av en virksomhetsleder. Korttidssenteret har tre avdelinger. Hver av-

deling ledes av en avdelingssykepleier. Fredrikstad korttidssenter har også eget laboratorium, samt 

merkantile tjenester. I organisasjonskartet er laboratorie- og merkantile tjenester plassert som stabs-

funksjoner i forhold til virksomhetsleder. Virksomhetslederen ved Fredrikstad korttidssenter rapporterer 

til etatsjef for omsorgssentre i Fredrikstad kommune (jf. organisasjonskart). Virksomhetsleder er dele-

gert myndighet i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven (hol) § 3-1 og § 3-2. Dette innebærer at 

virksomhetsleder er delegert myndighet til å sørge for at pasienter og brukere av Fredrikstad korttidsen-

ter tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester (hol § 3-1). Virksomhetsleder er også delegert ansvar 

for kommunens oppfølging av helse- og omsorgslovens § 3-2 som innebærer at virksomhetsleder har 

ansvar for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering av pasienter og brukere ved 

Fredrikstad korttidssenter. Det er revisjonens vurdering at de delegeringer som er gjort til virksomhets-

leder, kombinert med de stillings- og funksjonsbeskrivelser som er utarbeidet for virksomheten, inne-

bærer at Fredrikstad korttidssenter har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar, oppgaver og myn-

dighet fremkommer tydelig. 

4.3.2  Internkontroll 

Fredrikstad kommune benytter seg av et kvalitets- og internkontrollsystem, i dette tilfellet RiskManager. 

Det er revisjonens oppfatning at et slikt nettbasert system, som gir den enkelte ansatte tilganger til ulike 

deler av systemet, med tilhørende informasjon, basert på hvilke oppgaver du er satt til å løse, på en god 

måte kan bidra til de ansatte har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter om virksomhetens internkon-

trollsystem. Dette vurderer revisjonen som positivt.   I Fredrikstad kommune, herunder også Fredrikstad 

korttidssenter, benyttes systemet til både dokumentstyring, avvikshåndtering og risikovurdering.  

 

Revisjonen registrerer at ledelsen ved Fredrikstad korttidssenter ikke har helt sammenfallende syn på 

om virksomheten sørger for at de ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om internkontroll-

systemet. Det fremstår som uklart for oss, basert på informasjoner vi har fått, om de ansatte ved virk-
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somheten får tilstrekkelig opplæring i bruk av kvalitets- og internkontrollsystemet RiskManager. Revi-

sjonen viser i denne sammenheng til virksomhetsleders uttalelse om at han ikke med sikkerhet kan si 

at alle har lest og satt seg inn i alt av dokumentasjon i RiskManager. Revisjonen oppfatter at ledelsen 

ved korttidssenteret har hatt fokus på å sikre at de ansatte har de nødvendige kunnskaper knyttet til å 

føre avvik. Revisjonen er av den oppfatning at det mangler kontroll på om de ansatte rent faktisk har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter om virksomhetens internkontroll. Dette vurderer revisjonen som 

uheldig og anbefaler derfor Fredrikstad korttidssenter å iverksette tiltak som sikrer kontroll med at de 

ansatte har tilstrekkelig kunnskap og nødvendige ferdigheter om internkontrollsystemet.  

 

Fredrikstad korttidssenter skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å 

sikre at den fungerer som forutsatt. En slik gjennomgang er hjemlet i forskrift om Ledelse og kvalitets-

forbedring i helsetjenesten § 9. I veilederen9 til denne forskriften står det i forbindelse med § 9a at be-

hovet for å gjøre korrigeringer for eksempel kan komme etter «systematisk og regelmessig vurdering av 

styringsinformasjon gjennom året». Aktuell styringsinformasjon kan være rapporter fra avvikssystemer, 

rapporter fra risiko- og sårbarhetsanalyser, målinger av pasientskade, gjennomgang av tilbakemeldinger 

fra pasienter og brukere, resultater fra kartlegging av HMS, felles risikogjennomgang (personalmøter) 

og lignende.  

 

På spørsmål fra revisjonen om det finnes dokumentasjon som viser at det ved Fredrikstad korttidssenter 

foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen så vises det til bruk av sjekklister i 

ulike sammenhenger, for eksempel ved innleggelse av nye pasienter og utdeling av medisiner. Det 

beskrives også et kontinuerlig forbedringsarbeid med håndtering og lukking av avvik. Det fremkommer 

også at avvik knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) behandles i virksomhetens HMS-gruppe. Det 

fremstår for revisjonen som at den vesentligste delen av det virksomhetsledelsen oppfatter som syste-

matisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen skjer i forbindelse med håndtering av avvik. 

Revisjon anser det som viktig og positivt at det gjøres nødvendige korrigeringer av rutiner og prosedyrer 

basert på enkelthendelser og derav innmeldte avvik, vi er likevel av den oppfatning at forskriftskravet 

innebærer en mer omfattende regelmessig gjennomgang av internkontrollen, basert på et bredere spek-

ter av styringsinformasjon enn kun registrerte avvik. Revisjonen anbefaler derfor Fredrikstad korttidsen-

ter å iverksette og dokumentere tiltak for systematisk gjennomgang av internkontrollen som i større grad 

samsvarer med kravene i forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring § 9. 

 

Revisjonens kontroll viser at det er etablert og dokumentert system som skal sikre at de ansatte har 

tilstrekkelig kompetanse innenfor ulike fagområder. Disse kravene fremkommer først og fremst i stillings- 

og funksjonsbeskrivelser, som er å finne i virksomhetens internkontrollsystem. I vår vurdering legger vi 

også vekt på at det er utarbeidet kompetanse- og opplæringsplaner. Dette viser etter vår vurdering at 

virksomheten på en planmessig måte arbeider for å dekke det kompetansebehovet som virksomheten 

måtte har. Det legges også vekt på at virksomhetens satser på intern opplæring og kursing, for eksempel 

gjennom bruk av e-læringskurs, er sentrale tiltak for å sikre rett kompetanse.  

 

Fredrikstad kommune benytter, som tidligere nevnt, kvalitetssystemet RiskManager. I dette systemet 

ligger aktuelle lover, forskrifter, samt interne rutiner og prosedyrer. Alle ansatte har tilgang til dette sys-

temet. Revisjonen anser med bakgrunn i dette at Fredrikstad korttidssenter har satt på plass et system 

sikrer alle har tilgang til aktuelle lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner. 

 

                                                      
9 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenes-

ten, 26.09.2022 
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Revisjonens kontroll har vist at Fredrikstad korttidssenter arbeider med å skaffe seg oversikt over om-

råder i helse- og omsorgstjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighets-

krav. Dette vurderer revisjonen som viktig og positivt siden det bidrar til kontinuerlig forbedring av tje-

nestene. Vi har fått forelagt i alt 10 risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) knyttet til ulike deler av driften 

ved korttidssenteret, og registrerer at ledelsen ved korttidssenteret selv gir uttrykk for at det er flere sider 

ved driften hvor det er behov for ROS-analyser. Det pekes særlig på risiko knyttet til mangel på personal, 

risiko ved mangel på rett kompetanse og risiko i forbindelse med inn- og utskriving av pasienter. Med 

bakgrunn i dette anbefaler vi at det gjøres en kartlegging av behovet for ROS-analyser ved Fredrikstad 

korttidssenter, samt at det utarbeides ROS-analyser for de tre forannevnte situasjonene. 

 

Revisjonen registrerer at det ved Fredrikstad korttidssenter arbeides med utvikle, iverksette, kontrollere, 

evaluere og forbedre prosedyrer og rutiner. Avvikshåndtering er en sentral del av dette arbeidet. Både 

den enkelte leder, det være seg virksomhetsleder eller avdelingssykepleiere, ledergruppen samlet og 

virksomhetens HMS-gruppe deltar i arbeidet med forbedre driften gjennom håndtering av avvik. Vi ser 

også at virksomheten deltar i det overordnede utviklingsarbeidet som Etat omsorgssentre står bak, ved 

at en representant fra virksomheten deltar i etatens kvalitetsteam. Revisjonen mener også at etable-

ringen av en stilling som samhandlingssykepleier kan gi viktige bidrag i arbeidet med å avdekke, rette 

opp og forebygge overtredelse av lov og forskrift.  Også de faste møtene som gjennomføres med fag-

utviklingssykepleiere og tillitsvalgte er viktige i denne sammenheng. Revisjonen ser virksomhetens ar-

beid med å utvikle, iverksette, kontrollere og forbedre prosedyrer og rutiner i sammenheng med behovet 

for systematisk gjennomgang av internkontrollen som revisjonen har kommentert tidligere. Det er revi-

sjonens syn at en systematisk gjennomgang av internkontrollen, basert på et bredest mulig sett av sty-

ringsinformasjon også vil kunne gi positive effekter på det kontinuerlige forbedringsarbeid man har med 

virksomhetens rutiner og prosedyrer. 

4.3.3    Medvirkning 

Revisjonen vurderer at Fredrikstad korttidsenter har iverksatt tiltak for at de ansattes samlede kunnska-

per og erfaringer blir nyttiggjort. Dette gjøres for eksempel i forbindelse med at det avholdes tavlemøter 

hvor kunnskaper og erfaringer om den enkelte pasient deles blant medarbeiderne på den aktuelle av-

deling. Vi registrerer også at alle nyansatte får en fadder, som kan være et viktig tiltak for å sosialisere 

nye medarbeidere inn i bedriftens kultur, samt overføre relevant kunnskap og erfaring med hensyn til 

tjenesteproduksjonen. Ledelsen ved virksomheten har også oversikt over ansatte med spesialkompe-

tanse som ledelsen kan trekke veksler på ved behov. Dette er tiltak som kommer i tillegg til den daglige 

informasjons- og kunnskapsdelingen som skjer mellom ansatte. 

 

I henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7 skal virksomhe-

ten gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. Ved Fredrikstad korttidssenter brukes 

rutinen «Brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet». Denne rutinen er utarbeidet for å sikre 

brukermedvirkning ved utformingen av tjenestetilbudet. Rutinen beskriver i alt 6 trinn på veien mot til-

fredsstillende brukermedvirkning. Trinn 1 innebærer at virksomheten skal sørge for at brukeren får ak-

tuell informasjon og veiledning om tjenestetilbud, brukerens rettigheter og de klageadgang brukeren 

har. Revisjonen anser dette som grunnpilaren i arbeidet med å sikre god brukermedvirkning.  

 

Fredrikstad korttidssenter gjennomfører samtaler med både pasienter og pårørende ved innleggelse. I 

disse samtalene skal nettopp informasjon om tjenestetilbud, brukerrettigheter og klageadgang gis til 

pasienter og pårørende. Fredrikstad korttidssenter har også det som kalles samhandlingssykepleier. 

Samhandlingssykepleierens oppgave er blant annet å dokumentere innspill fra pasienter og pårørende. 

Revisjonen legger også vekt på at virksomheten samler inn informasjon fra pasientene ved at disse blir 

bedt om å svare på et spørreskjema når de skrives ut, samt at det er mulig å gi tilbakemeldinger til 
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virksomheten i en postkasse som er hengt opp i resepsjonen ved korttidssenteret. De undersøkelser vi 

har gjort viser at det også er gjennomført brukerundersøkelser ved virksomheten. Det fremstår imidlertid 

for revisjonen som at disse brukerundersøkelser ikke gjennomføres som faste, regelmessige tiltak. Dette 

vurderer revisjonen som uheldig. Vi mener at regelmessige brukerundersøkelser, for eksempel annet-

hvert år, vil kunne gi viktig innspill til det lokale forbedringsarbeidet. I denne sammenheng viser vi til 

brukerundersøkelsene som KS har utviklet gjennom verktøyet bedrekommune.no. Her er det utarbeidet 

en rekke brukerundersøkelser til bruk for kommunale pleie- og omsorgstjenester, blant annet egne un-

dersøkelser rettet mot brukere av institusjonstjenester og deres pårørende. Basert på de undersøkelser 

som revisjonen har gjort vurderer vi at Fredrikstad korttidssenter innhenter og gjør bruk av erfaringer fra 

pasienter og pårørende. Revisjonen vil likevel anbefale at det settes på plass et system som sikrer at 

det gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser. 

 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på kontroller revisjonen har gjort av vedtatte målsettinger for Fredrikstad korttidssenter, virksom-

hetens organisering, internkontroll og brukernes og ansattes medvirkning, er revisjonen av den oppfat-

ning at beboerne ved Fredrikstad korttidssenter får faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Vår 

vurdering er at Fredrikstad kommune har sørget for at helse- og omsorgstjenestene ved Fredrikstad 

korttidssenter har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer 

tydelig. Vi vurderer at virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder også mål for forbedringsarbeidet 

er beskrevet på en hensiktsmessig måte. Revisjonen er også av den oppfatning at det ved Fredrikstad 

korttidssenter i all hovedsak er satt på plass en internkontroll som er i tråd med forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Revisjonen anser likevel at det finnes rom for forbedringer på enkelte områder. Det pekes i denne sam-

menheng på at det ikke finnes dokumentasjon på at de ansatte vet hvordan de skal bruke internkon-

trollsystemet RiskManager. Revisjonen undersøkelse viser også at den vesentligste delen av korttids-

senterets systematiske overvåkning og gjennomgang av internkontrollen skjer i forbindelse med hånd-

tering av avvik. Vi er av den oppfatning at forskriftskravet setter forventninger til en mer omfattende 

regelmessig gjennomgang av internkontrollen, basert på et bredere spekter av styringsinformasjon enn 

kun registrerte avvik. Revisjonen legger videre vekt på at ledelsen ved korttidssenteret selv har gitt 

uttrykk for at det er sider ved virksomhetens driften hvor det er behov for ROS-analyser, og ledelsen har 

særlig pekt på risiko knyttet til mangel på personal, risiko ved mangel på rett kompetanse og risiko i 

forbindelse med inn- og utskriving av pasienter. 

 

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør sørge for at: 

a) Fredrikstad korttidssenter iverksetter tiltak som sikrer kontroll med at de ansatte har tilstrekkelig 

kunnskap og nødvendige ferdigheter om internkontrollsystemet. 

b) Fredrikstad korttidsenter iverksetter og dokumenterer tiltak for en systematisk gjennomgang av in-

ternkontrollen som går utover en systematisk håndtering av avvik. 

c) Fredrikstad korttidssenter gjennomfører en kartlegging av behovet for ROS-analyser ved Fredrik-

stad korttidssenter, samt at det utarbeides ROS-analyser knyttet til risiko knyttet til mangel på per-

sonal, risiko ved mangel på rett kompetanse og risiko i forbindelse med inn- og utskriving av pasi-

enter. 

d) Det settes på plass et system som sikrer at det gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser. 
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5 GRUNNLEGGENDE BEHOV 

Problemstilling 2:  

Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor respekt 

for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

I formålsparagrafen (§ 1) til «Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting» 

(Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenester) er det nedfelt at forskriften skal bidra til å sikre at 

personer som mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine grunnleggende behov 

med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. De samme 

målsettinger har Fredrikstad kommune nedfelt i dokumentet «Tjenestebeskrivelser – Helse- og 

velferdstjenester»10. 

 

I kvalitetsforskriftens § 3 fremkommer det at kommunen skal etablere et system av prosedyrer som 

sikrer at kommunen kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker av kommunale helse- og 

omsorgstjenester får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid. Tjenestene skal ytes i henhold 

til individuell plan når slik plan er utarbeidet. I samme paragraf stilles det krav om at brukere av pleie- 

og omsorgstjenester, eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, skal medvirke ved utforming eller endring 

av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker har også rett til medbestemmelse i forbindelse med den daglige 

utførelse av tjenestene. 

 

Det er et forskriftskrav at kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner eller prosedyrer som sikrer at 

brukerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov. Disse rutinene skal blant annet sikre at brukerne 

opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold det kommunale til tjenestetilbudet. Brukerne skal 

ha selvstendighet og styring av eget liv. Rutinene skal også sikre at brukerne får tilstrekkelig næring 

gjennom et variert og helsefremmende kosthold. Det skal også etableres systemer som sikrer rimelig 

valgfrihet i forhold til mat. Brukerne skal sikres tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise. 

Kommunen skal utarbeide rutiner som sikrer at brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

kan følge en normal livs- og døgnrytme, man skal få muligheter for ro og skjermet privatliv. Den enkelte 

brukers behov for medisinske undersøkelser og tannbehandling skal også ivaretas. Forskriften krever 

også at det settes på plass hensiktsmessige systemer for å ivareta den enkeltes behov for personlig 

hygiene og naturlige funksjoner (toalett), nødvendig bistand ved av- og påkledning, men også mulighet 

for selv å ivareta egenomsorg. Den enkeltes sosiale behov er også viktig, derfor skal kommunen legge 

til rette for at brukernes sosiale behov dekkes gjennom muligheter for samvær, sosial kontakt, fellesskap 

og varierte og tilpassede aktiviteter. Dersom en person etter vedtak er innvilget langtidsopphold skal 

man få tilbud om eget rom. For personer som kan ha vanskelig for å uttrykke sine behov, for eksempel 

personer med demens, så skal det foreligge et tilrettelagt tilbud. Forskriften krever også at det skal 

legges til rette for verdighet i livets sluttfase i trygge og rolige omgivelser. 

Helsepersonelloven kapitel 8, §§ 39 -47 omhandler kommunens dokumentasjonsplikt. Plikten til å føre 

pasientjournal er nedfelt i § 39. Bestemmelsen pålegger den som yter helsehjelp en plikt til å føre journal. 

Journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og den helse-hjelp 

pasienten får, jf. helsepersonelloven § 40. Revisjonen er av Fredrikstad kommune blitt opplyst om at 

tiltaksplan er en del av dokumentasjonen og en måte å organisere sykepleiejournalen på som ikke er 

lovregulert.  Tiltaksplan er et annet navn på pleieplan, som er et tiltak i sykepleieprosessen. 

                                                      
10 Tjenestebeskrivelser – Helse- og velferdstjenester, s. 4 
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Revisjonens vil kontrollere om det er etablert systemer, rutiner og prosedyrer i tråd med 

kvalitetsforskriftens krav. Vi vil også se på praksis/brukererfaringer gjennom intervjuer av pasienter/bru-

kere av tjenestene ved Fredrikstad korttidssenter. For et hensiktsmessig utvalg av brukere vil revisjonen 

også kontrollere om det foreligger tiltaksplan, og om tjenestetilbudet er i tråd med det som er nedfelt i 

denne planen. 

 

Kommunen bør: 

 

Personlig stell og hygiene  

 sikre at brukere/beboere på Fredrikstad korttidssenter får: 

- ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 

- ivaretatt munnhygiene og nødvendig tannbehandling 

- følge en normal døgnrytme 

- får tilpasset hjelp ved av- og påkledning 

- får mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

 

 sikre at brukere og beboere av Fredrikstad korttidssenter: 

- får tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

- får dekket sine sosiale behov gjennom samvær, fellesskap og aktivitet 

 

 sikre at personer med alvorlig demens bør få tilbud om pleie og omsorg i skjermet enhet på 

sykehjem 

 

Medvirkning  

 sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester, eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, 

medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet.  

 

 sikre at den enkelte bruker har medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av 

tjenestene. 

 

Legemiddelhåndtering 

 ha utarbeidet skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering. Disse skal være gjort kjent i 

virksomheten. 

 

 ha skriftlige bestemmelser om hvilken kompetanse ansatte skal ha for å utføre oppgaver innen 

legemiddelhåndtering. 

 

 ha rutiner og prosedyrer som sikrer at kommunens helsepersonell får nødvendig opplæring og 

kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering. 

 

Ernæring 

 sikre at alle brukere og beboere ved Fredrikstad korttidssenter vurderes for ernæringsmessig 

risiko ved innleggelse/vedtak og deretter etter et faglig begrunnet individuelt opplegg. 

 

 sikre at personer i ernæringsmessig risiko har en individuell ernæringsplan med dokumentasjon 

om ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak. 
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5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Personlig stell og hygiene 

Etatssjef omsorgssentre fortalte at alle forhold knyttet til beboernes personlige hygiene og naturlige 

funksjoner (toalettbehov), samt munnhygiene og eventuelle behov for tannbehandling kartlegges ved 

innkomstsamtalen med den enkelte pasient. Dersom vedkommende ikke kan ivareta dette selv, skal det 

utformes et tiltak relatert til dette i tiltaksplanen. Om nødvendig kan det legges ut egen prosedyre på 

badet eller pasientens nattbord. Hun informerte også om at det tilstrebes at pasientens døgnrytme føl-

ges uavhengig om dette passer inn i avdelingens døgnrytmeplan eller ikke. 

 

På spørsmål fra revisjon om beboere/brukere ved Fredrikstad korttidssenter får tilbud om varierte og 

tilpassede aktiviteter pekte etatssje-

fen på at pasientene ved Fredrikstad 

korttidssenter i all hovedsak er inn-

lagt på korttidsopphold eller avlast-

ningsopphold. Et slikt opphold skal 

ha en klar og tydelig målsetting. 

De viktigste aktivitetene for en pasi-

ent i korttidsopphold vil være å utføre 

eller øve på å utføre daglige gjøre-

mål, som personlig hygiene, trening 

på å gå i trapper og lignende. Pasi-

enter med langtidsvedtak, det vil si 

pasienter som venter på sykehjems-

plass, vil få aktiviteter tilsvarende ak-

tiviteter på øvrige langtidssykehjem.  

 

I spørreundersøkelsen rettet mot de 

ansatte ved Fredrikstad korttidsenter 

var et av spørsmålene om den an-

satte opplevde at pasientene fikk 

nødvendig og tilpasset opptrening. I figur 3 ser vi at over 50 % av de ansatte mente at pasientene fikk 

nødvendig og tilpasset opptrening i stor eller svært stor grad. Omlag 40 % mente at pasientene fikk 

denne tjenesten i middels grad, mens 8 % opplevde at dette i liten grad ble ivaretatt.  

 

Etatssjef omsorgssentre opplyste revisjonen om at i all hovedsak får personer i Fredrikstad kommune 

med alvorlig demens tilbud om plass i skjermet enhet, eller forsterket skjermet enhet. Av kapasitetshen-

syn kan det likevel være at enkelte pasienter må vente i hjemmet med tjenester eller i en korttidsplass i 

påvente av ledig plass ved en skjermet enhet. 

 

Virksomhetsleder forklarer revisjonen at det å forsikre seg om at pasientene får ivaretatt personlig hygi-

ene og naturlige funksjoner (toalett), munnhygiene og får tilpasset hjelp ved av- og påkledning inngår 

som en naturlig del av den sykepleiefaglige yrkesutøvelsen. Hver og en pasient får tilpassede tjenester. 

Pasientene får stå opp når man vil og legge seg når man ønsker det. Virksomhetsleder mener at det er 

i funksjonsbeskrivelsene man vil finne retningslinjer knyttet til hvordan kravene i kvalitetsforskriften skal 

imøtekommes. De ansatte ga i spørreundersøkelsen uttrykk for sine opplevelser knyttet til om pasien-

tene får nødvendig og tilpasset pleie og omsorg. Figur 4 på neste side viser at over 90 % av de ansatte 

mener at pasientene ved Fredrikstad korttidssenter får de nødvendig og tilpasset pleie og omsorg i stor 

eller svært stor grad. 10 % svarer i middels grad.  

Figur 3 I hvilken grad opplever du at pasientene får 

nødvendig og tilpasset opptrening? N=81 
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Virksomhetsleder forteller også at man 

legger til rette for at pasientene kan leve 

ut ulike former for livssyn. På spørsmål 

om beboere og brukere ved Fredrikstad 

korttidssenter får tilbud om varierte og 

tilpassede aktiviteter peker virksomhet-

sleder på at ved Fredrikstad korttids-

senter er behandling i fokus for de aller 

fleste, nettopp fordi de er et korttidssen-

ter. Enkelte kan ha forventninger om at 

tilbudet om aktivering skal være som på 

et vanlig sykehjem. På avdeling 3 har 

en ansatt ansvar for å aktivisere de som 

har vedtak om langtidsopphold. 

 

En av avdelingslederne peker på inn-

komstsamtalen som et viktig tiltak når 

det gjelder å få dekket behov som per-

sonlig hygiene, hjelp til av og på kled-

ning også videre. Basert på de behov 

som avdekkes i denne samtalen så iverksettes det tiltak. Det betyr at dersom en pasient har vanskelig-

heter med å ivareta personlig hygiene på egen hånd, så vil man få hjelp til det. Skulle man ha andre 

behov så skrives dette inn i tiltaksplanen og så planlegger man tiltak ut i fra det. Denne avdelingslederen 

ga uttrykk for at det antakelig er knyttet til munnhygiene og tannhelse at man har det største forbed-

ringspotensialet. På hennes avdeling forsøker man å ta tak i denne problematikken og man har nylig 

sendt over en oversikt til tannpleier med sikte på å få kartlagt status for enkeltpasienter så raskt det lar 

seg gjøre. Når det kommer til dette med aktivisering av pasientene på korttidssenteret så poengterer 

også denne lederen at det er forskjell på det å være pasient på korttidsopphold i forhold til å være 

pasient med vedtak om langtidsopphold. Hun forteller at på hennes avdeling er det to ansatte som har 

ansvar for det man kaller månedens aktivitet. Mange pasienter har for eksempel stor glede av å høre 

på musikk. Fredrikstad kommune har også aktivitetstilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken. Når 

det gjelder aktivisering forteller hun at koronapandemien skapte utfordringer med å aktivisere pasien-

tene. En annen avdelingsleder opplyste at den mest aktuelle aktiviteten for brukere ved Fredrikstad 

korttidssenter, dreier seg om opptrening, som fysioterapi, gå i trapper, osv. Hun viser til at det også 

finnes noen andre aktiviteter, men det er en del brukere som foretrekker å være alene, og hvile. Denne 

avdelingslederen peker på at det kan være et sprik mellom forventningene om aktivisering som pårø-

rende har og hva pasientene selv ønsker seg. Pårørende etterlyser generelt mer aktiviteter enn hva 

brukerne selv ønsker. 

 

En avdelingsleder opplyste revisjonen om at det ikke finnes noe særskilt tilbud til personer med demens 

ved Fredrikstad korttidssenter. Det finnes ikke noen egnet plass for å ta imot demente. Dette kan fra tid 

til annen skape utfordringer for driften. Det er heller ikke alltid at pasientene får enkeltrom. Dette har 

vært og er en av utfordringene ved Fredrikstad korttidssenter. Det vil være den sykeste pasienten, den 

pasienten med de største medisinske behovene som vanligvis blir prioritert i forhold til å få enkeltrom. 

 

Figur 4 I hvilken grad opplever du at pasientene får 

nødvendig og tilpasset pleie og omsorg? N=81 
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Et av spørsmålene i spørreundersøkel-

sen omhandlet i hvilken grad den en-

kelte ansatte opplever at Fredrikstad 

korttidssenter tilrettelegger for at pasi-

entene får ivaretatt sine behov for per-

sonlig hygiene og nødvendige funksjo-

ner på en verdig og god måte. I figur 5 

ser vi at nesten 85 % av de ansatte me-

ner at dette blir ivaretatt i stor eller 

svært stor grad.  

 

En av pasientene som revisjonen in-

tervjuet hadde på det tidspunktet hvor 

revisjonen snakket med henne vært 

ved Fredrikstad korttidssenter i nesten 

5 måneder. Hun fortalte at hun var litt 

skeptisk til å komme til Borge syke-

hjem (hun omtalte Fredrikstad korttids-

senter ved sitt tidligere navn), fordi 

Borge sykehjem hadde et anstrengt 

rykte. Hun ble positivt overrasket da 

hun kom dit.  

 

Hun ga uttrykk for at hun ikke kunne ha det bedre enn hun hadde det. Hun ga uttrykk for at de ansatte 

var veldig dyktige, noe som gjorde at hun følte seg trygg. Pasienten fortalte at hun blir tatt veldig godt 

vare på, og får hjelp til alt hun trenger hjelp til. Hun fortalte videre at forholdene var lagt slik til rette at 

hun sto opp og gikk til sengs etter eget ønske. Pasienten ga videre uttrykk for at hun i all hovedsak 

syntes maten var god. Hun sa at det kan hende andre pasienter som liker litt mer variasjon, eller eksotisk 

mat, kanskje ikke vil være like fornøyde, men for henne som liker tradisjonell mat, så er hun fornøyd. 

På spørsmål fra revisjonen om det var noe hun kunne ønske var annerledes ved Fredrikstad korttids-

senter ga hun uttrykk for at hun gjerne hadde sett at man kunne få frokost noe tidligere. Hun fortalte at 

hun gjerne står opp kl. 0730 og at det av og til kunne være lenge å vente på frokosten som blir servert 

kl. 0930. 

 

De ansattes vurdering av maten ved Fredrikstad korttidssenter ble kartlagt gjennom spørsmålet «I hvil-

ken grad opplever du at pasientene får et tilstrekkelig, godt og variert kosthold?». Svarene fordelte seg 

på denne måten: 

 

Tabell 1 

 

Navn Prosent 

Svært liten grad 0,0 % 

Liten grad 1,2 % 

Middels 13,6 % 

Stor grad 49,4 % 

Svært stor grad 35,8 % 

N (antall svar) 81 

Figur 5 I hvilken opplever du at Fredrikstad korttids-

senter legger til rette for at pasientene får ivaretatt 

sine behov for personlig hygiene og nødvendige funk-

sjoner på en god og verdig måte? N=80 
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En annen pasient ga uttrykk for at han stort sett får den hjelpen han trenger ved Fredrikstad korttids-

senter, og at han nok ikke ville hatt det bedre noe annet sted. Pasienten fortalte at han hadde behov for 

å bli snudd i sengen. Han forklarte at han hadde fått beskjed fra sykehuset om at han måtte snus hver 

halvannen time. Det varierte veldig om dette ble overholdt fra de ansattes side eller ikke, og det hadde 

hendt at det var gått over to timer uten at han var blitt snudd, noe som blant annet medførte store 

smerter. Han ga uttrykk for å være fornøyd med stell og den hjelp han fikk til personlig hygiene og toalett. 

Denne pasienten fortalte at han stort sett var sengeliggende, men at han får stå opp når han ønsker. 

Dersom han visste på forhånd at han kom til å få besøk så sa han fra til de ansatte slik at kunne hjelpe 

han opp i en rullestol for å være klar til besøket. Han ga uttrykk for at syntes maten var «helt alright». 

Når det gjaldt spørsmålet om aktivisering så ga han uttrykk for at han ikke var særlig aktiv, men at han 

den siste tiden hadde fått hjelp til å komme seg ut i rullestol. 

 

Også den tredje av pasientene som revisjonen intervjuet ga uttrykk for at hun hadde det bra ved Fred-

rikstad korttidssenter og at hun trives godt der. Hun syntes maten var god og at hun får den omsorgen 

hun trenger. Hun har vanligvis ikke behov for hjelp til stell og pleie. Denne pasienten har hatt flere 

korttidsopphold og forteller at hun blir godt tatt vare på ved Fredrikstad korttidssenter, noe hun også har 

opplevd ved sine tidligere opphold. Hun peker særlig på at personalet er veldig hyggelig mot henne. 

Pasienten forteller likevel om en hendelse som skjedde for en tid tilbake hvor hun fikk en betennelse, 

som hun sa ifra om til de ansatte. Hun fikk da beskjed om at de skulle se på det når de fikk tid. Det tok 

tre dager før noen så til betennelsen, og hun syntes dette var en negativ opplevelse. Hun presiserte at 

dette er en enkeltepisode som skiller seg ut fra ellers positive erfaringer med Fredrikstad korttidssenter.  

 

Pasienten kunne videre fortelle at hun legger seg når hun ønsker, og står opp når hun ønsker. Dersom 

hun enten ikke står opp til frokost, eller ikke klarer å gå ut for å spise, kommer de ansatte inn til henne 

med frokosten. Hun sa at frokosten serveres klokken 09:00, noe som er et helt greit tidspunkt for henne 

å spise frokost. Hun våkner som regel en god del tidligere, men da får hun kaffe og kjeks. Pasienten 

opplyste at hun generelt synes maten er god. Det eneste hun foretrekker å stå over, er suppene, da de 

fremstår som «lite delikate». Utover dette er hun fornøyd med både middager og brødmåltider. Hun 

fortalte at pasientene selv kan velge hva de vil ha av pålegg på brødskivene, da de forsyner seg av 

ferdig påsmurte brødskiver som står på et serveringsbrett.  

 

Når det gjelder spørsmålet om opptrening fortalte denne pasienten at hun i all hovedsak er i stand til å 

ta hånd om denne delen av oppholdet på egenhånd. Hun fortalte at hun ikke hadde like mye behov for 

bistand av de ansatte som mange av de andre pasientene ved Fredrikstad korttidssenter. På generelt 

grunnlag hadde ikke denne pasienten mye å utsette på tilbudet ved Fredrikstad korttidssenter. Hun ga 

likevel uttrykk for at det kanskje skjer litt lite for pasientene. Hun sa at hun ved tidligere opphold hadde 

deltatt på felles gymnastikk, noe hun synes kunne vært innført igjen. Hun ga videre uttrykk for at det er 

uheldig at ikke alle får tilbud om enkeltrom. Det har også hendt at hun har opplevd uro i forbindelse med 

demente pasienter, og hun mener at det egentlig ikke burde vært demente pasienter ved Fredrikstad 

korttidssenter. I tillegg er det kanskje noen av de andre pasientene som er mer ensomme enn henne 

selv, som synes det er trist at de ansatte ikke har tid til å slå av en prat litt oftere med dem. For hennes 

del er ikke det noe problem, da hun både er vant til, og liker alenetid.  

 

Revisjonen har gjennom i alt åtte besøk ved Fredrikstad korttidssenter observert at både fellesarealer 

og pasientrom fremstår som ryddige, rene og ordentlige. Områdene/avdelingene hvor pasientene opp-

holdt seg og bodde fremsto som lyse og innbydende. Også her var det ryddig og rent. Det luktet friskt 

og godt. Det var god lukt av mat/kaker flere steder. Atmosfæren var rolig og avdempet. Så langt revi-

sjonen kunne oppfatte det var personalet ute blant pasienter og beboere, det var lite personale å se på 

vaktrom, eller pauserom. Det personalet som revisjonen har vært i kontakt med i forbindelse med denne 

revisjonen fremsto som engasjerte og imøtekommende. Bygget som helhet bærer preg av slitasje, dette 
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ble særlig tydelig i forbindelse med revisjonens befaring i kjelleretasjen. Sett bort i fra den bygningsmes-

sige slitasjen som revisjonen observerte satt revisjonen igjen med et generelt godt inntrykk av Fredrik-

stad korttidssenter. 

5.2.2 Medvirkning 

Etatssjef omsorgssentre opplyste at etaten har utarbeidet en egen prosedyre for å sikre medvirkning fra 

brukerne. Hun opplyste også om at Fredrikstad korttidssenter har en prosedyre hvor innkomstsamtalen 

med den enkelte pasient er temaet. Et viktig spørsmål som stilles pasientene i denne samtalen er: «Hva 

er viktig for deg?». Med dette spørsmålet ønsker man seg så tidlig som mulig å avdekke og sette fokus 

på problemstillinger og forhold som betyr særlig mye for pasienten. 

 

Også virksomhetslederen ved korttidssenteret viser til innkomstsamtalen som et sentralt tiltak for å sikre 

medvirkning fra beboere og brukere av Fredrikstad korttidssenter, samt pårørende/verge/hjelpeverge 

når det gjelder utforming eller endring av tjenestetilbudet. Han viser til at det også er dialog med tilde-

lingskontoret om hvilke behov pasienten har og hva det er som er faglige målsettinger for oppholdet ved 

Fredrikstad korttidssenter. Virksomhetsleder peker på at det kan være dissens mellom hva pårørende 

ønsker og hva bestillingen fra tildelingskontoret rent faktisk er. De pårørende kan for eksempel ha en 

forventning om permanent sykehjemsplass, mens bestillingen fra tildelingskontoret er korttidsopphold 

for å gjøre pasienten i stand til å reise hjem og klare seg selv. 

 

En av avdelingslederne forteller at 

man sikrer medvirkning fra bebo-

ere/brukere eller pårørende blant 

annet gjennom brukerundersøkel-

ser og spørreundersøkelser. Hun 

peker også på at medvirkning sikres 

gjennom dialog og direkte tilbake-

meldinger i det daglige både fra pa-

sienter og pårørende. En annen av 

avdelingslederne peker på inn-

komstsamtalen som helt sentral i 

denne forbindelsen. Denne samta-

len skal gjennomføres senest tre 

dager etter ankomst av ny pasient. 

Denne avdelingslederen viser også 

til at korttidssenteret har ansatt en 

samhandlingssykepleier som blant 

annet skal arbeide med kommuni-

kasjon overfor pårørende, og dette 

er veldig viktig for at opplevelsen for 

pårørende og pasienter skal bli best 

mulig. Samhandlingssykepleieren bekrefter at å sikre medvirkning fra beboere/brukere og eventuelt på-

rørende/verge/hjelpeverge er kjerneoppgaven til samhandlingssykepleierne. Rutiner og systemer fin-

nes. Det ligger for eksempel stillingsbeskrivelse for samhandlingssykepleier i RiskManager. 

 

Figur 6 viser at nesten 73 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen opplevde at pasienten 

og/eller brukerne i stor eller svært stor grad får medvirke får medvirke ved utforming og/eller endring av 

tjenestetilbudet.  

Figur 6 I hvilken grad opplever du at pasienten og/eller 

deres pårørende får medvirke ved utforming og/eller 

endring av tjenestetilbudet? N=81 
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5.2.3 Legemiddelhåndtering 

Etatsjef omsorgssentre opplyste revisjonen om at Fredrikstad kommune har prosedyrer for legemiddel-

håndtering og kompetansetiltak relatert til dette. Hun fortalte at det finnes prosedyrer for hvilke ansatte 

som skal ulike former for opplæring. Fredrikstad kommune bruker e-læringskurset til KS. Det er lederne 

ved kommunens ulike virksomheter som velger ut hvilke ansatte som skal håndtere legemidler. Leder 

skal sørge for at ansatte gjennomfører oppfriskningskurs hvert tredje år. Oversikt over hvem som har 

gjennomgått opplæring noteres i GAT, som blant annet er et arbeidstidsplanleggingssystem. Prosedy-

rene for legemiddelhåndtering gjøres kjent ved nytilsetting og gjennomgås av virksomhetens ledere med 

jevne mellomrom. 

 

Virksomhetsleder opplyste om at det foreligger skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering ved Fred-

rikstad korttidssenter. Ved korttidssenteret er det virksomhetsleder som delegerer til sykepleier og hel-

sefagarbeider retten til å administrere medisiner. For å få delegert myndighet må den ansatte ha bestått 

e-læringskurs, samt gjennomgått opplæring i avdelingen. Først når dette er på plass underskrives de-

legert myndighet. Virksomhetsleder får beskjed via GAT dersom delegeringen for enkeltansatte går ut 

på dato. Virksomhetsleder opplyste også om at skriftlige rutiner beskriver hvilken kompetanse ansatte 

skal ha for å utføre oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering. Disse rutinene ligger i delegeringen til den 

enkelte. Han svarer også bekreftende på at det finnes rutiner og prosedyrer som sikrer at kommunens 

helsepersonell får nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering. 

 

En avdelingsleder kunne fortelle revisjonen at skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering ved Fred-

rikstad meget godt kjent gjennom kvalitetssystemet. Hun fortalte videre at avdelingsleder har en perm 

som viser hvem som kan dele ut medisiner. Hun bekreftet at alle som har praktisk og teoretisk utdanning 

i legemiddelhåndtering er registrert i GAT. Hun forklarte også at det finnes rutiner for legemiddelhånd-

tering på to forskjellige nivåer. Nivå 1 gjelder for sykepleier/vernepleiere og nivå 2 gjelder for helsefag-

arbeidere. 

5.2.4 Ernæring 

«Plan for mat og ernæring» ble vedtatt i av helse- og velferdsutvalget i sak PS 40/18, 20. juni 2018.  

I innledningen av dokumentet beskrives formålet med planen å være å sikre en faglig standard på er-

næring, matlaging, servering og salg av mat til kommunens tjenestemottakere i institusjoner og 

hjemme11. Videre slås det fast at ernæringshensyn skal inngå som en naturlig del av det faglige arbeidet 

i helse- og velferdssektoren. Innledningsvis stadfestes det også at det skal tilrettelegges for sunt kost-

hold og gode mat- og måltidsopplevelser i hverdagen brukere av helse- og velferdstjenester i Fredrikstad 

kommune. Det overordnede målet er å bidra til et bedre liv, med bedre helse for den enkelte.  

 

«Plan for mat og ernæring» er ment å konkretisere mål og strategier i Kommunedelplan for helse og 

velferd 2016 - 2027 (se kap. 4.2.1).  

 

Helsedirektoratet anbefaler at det bør etableres én stilling for klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 inn-

bygger i kommunehelsetjenesten, men at det i første omgang bør etableres én stilling per 20-30 000 

innbyggere12. 

 

I henhold til samme dokument har helse- og omsorgstjenestene i Fredrikstad kommune siden 2011 hatt 

en prosedyre for ernæring, hvor avvik fra prosedyren skal håndteres i henhold til en prosedyre kalt 

                                                      
11 Plan for mat og ernæring, s. 3 
12 IS-2012, Helsedirektoratet 2012, s. 20 
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«Risiko for underernæring». Plandokumentet opplyser om at gjennom arbeidet med dette plandoku-

mentet så er det utarbeidet nye prosedyrer for kartlegging av ernæringsstatus og oppfølging ved identi-

fisert behov for ernæringsoppfølging13.  

 

«Plan for mat og ernæring» viser at per 31. desember 2017 hadde 1 270 av totalt 5747 brukere kartlagt 

ernæringsstatus, det vil si 22% av brukerne. 271 brukere er registrert med ernæringsmessig risiko/un-

derernæring og 190 brukere har utarbeidet en ernæringsplan som en del av sin tiltaksplan14. Tilsvarende 

statistikk per 31.12.21 viser at 2 228 av totalt 6 976 brukere har kartlagt ernæringsstatus, det vil si 32 % 

av brukerne. 423 brukere er i 2021 registrert med ernæringsmessig risiko/underernæring. 345 brukere 

har fått utarbeidet en ernæringsplan som en del av sin tiltaksplan15.  

 

Ett av de strategiske målsettingene i «Plan for mat og ernæring» er at informasjon om ernæring og 

mattilbud skal være lett tilgjengelig. Det stadfestes også at all ernæringsoppfølging skal inngå i den 

enkelte brukers tiltaksplan, i henhold til prosedyre for god ernæringspraksis. Det er også opplyst at alle  

IPLOS16-tjenester har registrert funksjonsnivå på ernæring for bruker. Dette skal sikre at ansatte alltid 

har tilgjengelig og oppdatert informasjon for å utføre tjenesten i tråd med brukers plan. 

I planperioden, dvs. fra 2018 – 2023, så skal ernæringssituasjonen for brukerne dokumenteres på føl-

gende områder: 

 

1. Antallet brukere hvor ernæringsstatus er kartlagt. 

2. Om den enkelte bruker er i ernæringsmessig risiko/underernæring. 

3. Om det er utarbeidet en ernæringsplan for den enkelte bruker. 

 

Etatssjef omsorgssentre opplyste at prosedyren «God ernæringspraksis i sykehjem og korttidssenter» 

beskriver oppfølgingen av ernæringsstatusen til alle pasienter i sykehjem og på korttidssenteret. Dette 

er en kartlegging/screening som skal gjøres av pasientene hver tredje måned der det ikke er risiko for 

underernæring. Etatsjefen opplyste revisjonen om at eventuelle individuelle ernæringsplaner skal leg-

ges inn i tiltaksplanen for den enkelte pasient.  

Etatssjef omsorgssentre informerte om at det er tilsatt to ernæringsfysiologer i Fredrikstad kommune. 

En av disse ernæringsfysiologene har som oppgave å bistå funksjonshemmede opplæring knyttet til 

ernæring. I tillegg har denne medarbeideren oppgaver i forbindelse med utarbeidelse av prosedyrer 

knyttet til ernæring for alle etater og virksomheter. Den andre ernæringsfysiologen er ansatt i virksomhet 

mat, vaskeri og praktisk bistand. Hun bistår også ved individuelle vurderinger der pasienten har risiko 

relatert til ernæringssituasjonen. 

 

Virksomhetslederen ved Fredrikstad korttidssenter har opplyst revisjonen om at det finnes rutiner for 

vurdering av ernæringsmessig risiko, men han forteller også at det ikke er alle pasienter man dokumen-

terer vurderingene på. Dette har å gjøre med pasientgruppen man har på korttidssenteret. Noen pasi-

enter er på korttidssenteret veldig kort tid. Når dette er sagt så veies alle pasienter. Det er et eget skjema 

i Gerica for dette. Langtidspasientene ved Fredrikstad korttidssenter følges opp mer jevnlig. For enkelte 

pasienter med ernæringsmessige utfordringer dokumenteres ernæringsstatus, -behov, -inntak og tiltak. 

Ved behov kan pasientene få spesialkost. På lindrende avdeling kan pasienten i prinsippet få den maten 

                                                      
13 Plan for mat og ernæring, s. 8 
14 Ibid. s. 6 
15 Ref. mail fra etatsjef omsorgssentre, 03.03.33 
16 IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal sta-

tistikk for pleie- og omsorgssektoren. IPLOS-registeret er etablert som et individbasert pseudonymt re-

gister med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgs-

statistikk" (17. februar 2006 nr. 204). 
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de ønsker. Som regel er utfordringen for denne pasientgruppen heller manglende matlyst. Virksomhet-

sleder kan også bekrefte at det er tilsatt ernæringsfysiolog på hovedkjøkkenet. Fra sommeren 2022 vil 

Fredrikstad korttidssenter ha en sykepleier med ernæringsfysiologisk kompetanse. Dette skyldes at man 

har ansatt en sykepleier som også har utdanning som ernæringsfysiolog. 

 

En avdelingsleder forklarte revisjonen at ernæringsmessig risiko vurderes hos alle beboere som innskri-

ves ved Fredrikstad korttidssenter. I forbindelse med kartleggingen som skjer ved innkomst er ernæ-

ringsmessig risiko viktig. Alle pasienter veies ved innleggelse og i denne forbindelsen vurderer man om 

pasienten har ernæringsmessige utfordringer. Hun fortalte også at dersom pasienten er overført fra 

sykehuset så kommer det ofte med en bestilling i den forbindelse. Som regel bygger sykepleien ved 

korttidssenteret videre på denne bestillingen. Dersom man ikke har en bestilling, gjøres det en vurdering 

ved innleggelse og så iverksettes eventuelle tiltak. Det utarbeides individuell ernæringsplan for personer 

med ernæringsmessige utfordringer dersom det er behov for det. Hun understreker likevel at dette ikke 

gjøres for alle – kun ved behov.  

 

Den ansatte ved korttidssenteret ble spurt om «I hvilken grad de opplever at pasientene får et tilstrek-

kelig, godt og variert kosthold?». Svarene fordelte seg på følgende måte: 

 

Tabell 2 

 

Vi ser av tabellen at over 85 % av de ansatte mener at pasientene får et tilstrekkelig, godt og variert 

kosthold i stor eller svært stor grad. Revisjonen spurte også om de ansatte opplever at pasientene har 

rimelig valgfrihet i kostholdet. På dette spørsmålet fordelte svarene seg slik: 

 

Tabell 3 

Denne tabellen viser at omlag 45 % av de ansatte mener at pasientene har rimelig valgfrihet i stor eller 

svært stor grad. Cirka 50 % mener at pasientene har rimelig valgfrihet i middels til liten grad, mens 5 % 

mener at når det gjelder valgfrihet i kostholdet så har pasientene valgfrihet i svært liten grad. 

Navn Prosent 

Svært liten grad 0,0 % 

Liten grad 1,2 % 

Middels 13,6 % 

Stor grad 49,4 % 

Svært stor grad 35,8 % 

N (antall svar) 81 

Navn Prosent 

Svært liten grad 4,9 % 

Liten grad 11,1 % 

Middels 38,3 % 

Stor grad 35,8 % 

Svært stor grad 9,9 % 

N (antall svar) 81 
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5.2.5 Tiltaksplaner 

Det er tidligere nevnt i kapitel 4.3.1 under overskriften «Forbedringsarbeid» at Fredrikstad korttidssenter 

har som målsetting at alle pasienter skal ha tiltaksplaner. Ansvaret for at hver enkelt pasient får utarbei-

det tiltaksplan er lagt til avdelingssykepleierne. Revisjonen har valgt å fremstille data for tiltaksplaner 

samlet, selv om funnene som er gjort har relevans for flere av kriteriene som tidligere er omtalt (ernæring 

og personlig hygiene). 

 

En pleieplan/tiltaksplan innebærer en kartlegging av pasientens/brukerens funksjonsnivå og behov for 

hjelp. Hensikten er at pasienten/brukeren får den hjelpen han/hun har krav på, og at alle behov blir 

dekket. I følge etatsjef for omsorgstjenester er tiltaksplanen et tiltak i pasientsikkerhetsarbeidet som 

Fredrikstad kommune mener tilfredsstiller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Etatsje-

fen opplyser videre om at Fredrikstad kommune har valgt å bruke IPLOS-variabler som hovedområder 

i tiltaksplanene, men legger til at dette også kan organiseres på andre måter. 

 

Revisjonen har kontrollert 12 tiltaksplaner ved Fredrikstad korttidssenter. Fire planer for hver av kort-

tidssenterets tre avdelinger. Revisjonen hadde bistand fra en fagutviklingssykepleier fra Fredrikstad 

kommune i forbindelse med gjennomgangen. Fem av de kontrollerte tiltaksplanene ble vurdert å være 

«ikke-funksjonelle». Dette ble for eksempel begrunnet i at planen ikke inneholdt tiltak i det hele tatt, eller 

at planen ikke var oppdatert. For syv av de kontrollerte planene viste det seg at en vurdering av ernæ-

ringsmessig status manglet. For de fem andre var status at vurdering av ernæringsmessig status var 

påbegynt, men ikke ferdigstilt. Også fallvurderingene viste seg å være mangelfulle. Fire av de kontrol-

lerte tiltaksplanene hadde ikke vurderinger av fallrisiko. Tre av planene hadde fallrisiko vurdert og tiltak 

innskrevet inn i planen på en tilfredsstillende måte. De resterende fem planene hadde mangler knyttet 

til risikovurdering av fall eller mangler med hensyn til tiltak mot fall, i større eller mindre grad. Det samme 

bildet tegnet seg når man kontrollerte tiltaksplanenes vurdering av risiko knyttet til personlig hygiene. 

Vurderingene var mangelfulle i de fleste av kontrollerte tiltaksplaner. 
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5.3 Vurderinger 

5.3.1 Personlig stell og hygiene 

Revisjonens kontroll har vist at etat omsorgssentre og derav Fredrikstad korttidssenter har systemer for 

å ivareta beboernes personlige hygiene, munnhygiene og naturlige funksjoner (toalettbehov). Vi regi-

strerer likevel at en av avdelingslederne har gitt uttrykk for at det antakelig er knyttet til munnhygiene og 

tannhelse at man har det største forbedringspotensialet. Revisjonen legger i sine vurderinger særlig 

vekt på at eventuelle bistandsbehov vurderes og kartlegges i innkomstsamtaler med den enkelte pasi-

ent. Eventuelle bistandsbehov skal dokumenteres i pasientenes tiltaksplaner. Dette gjelder også dersom 

det skulle være behov for tilpasset hjelp ved av- og påkledning. De ansatte har i stor grad gitt uttrykk for 

at de opplever å gi pasientene den nødvendige hjelp til å ivareta personlig hygiene, munnhygiene og 

naturlige funksjoner. Dette er et syn som revisjonen erfarer blir bekreftet i de samtalene revisjonen har 

hatt med pasienter ved Fredrikstad korttidssenter. Det samme gjelder pasientenes muligheter for å iva-

reta egenomsorg. Også tilpasset hjelp til av- og påkledning ser ut til å håndteres på en tilfredsstillende 

måte. Basert på de intervjuer revisjonen har gjennomført er det også revisjonens oppfatning at det leg-

ges opp til at pasientene skal kunne følge det som kalles en normal døgnrytme.  

 

Når det gjelder tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter ser revisjonen at den sammensatte pasient-

gruppen ved Fredrikstad korttidsenter kan by på utfordringer. Hovedvekten av pasientene er på kort-

tidsopphold eller avlastningsforhold, og for personer på korttidsopphold vil aktivitetene som tilbys være 

forankret i målsettingen for oppholdet. Dette vil innebære at hovedaktiviteten som regel knytter seg til 

opptrening av en eller annen ferdighet som pasienten er avhengig av, for eksempel å ivareta personlig 

hygiene, gå i trapper eller tilsvarende. 48 % av respondentene i spørreundersøkelsen ga uttrykk for at 

Fredrikstad korttidssenter ga pasientene nødvendig og tilpasset opptrening i middels til liten grad. Re-

visjonen mener man kunne forventet at en enda større andel av de ansatte hadde en mer positiv vur-

dering av tjenestetilbudet på dette området, og dette kan indikere at korttidssenteret har et forbedrings-

potensial på dette området. Revisjonen vurderer det som positivt at ansvaret for aktivisering er lagt på 

en ansatt ved avdelingen. Etter revisjonens syn er dette med på å klargjøre og tydeliggjøre ansvaret for 

denne oppgaven.  

 

Revisjonen anerkjenner at det kan være et sprik mellom de forventningene om aktivisering som pårø-

rende har og hva pasientene selv ønsker seg, og ser at dette kan være utfordrende å forholde seg til. 

Vi vurderer i denne forbindelse at samhandlingssykepleieren, som skal bistå i kommunikasjonen med 

pårørende, har en viktige oppgave med å avklare forventninger både hos pasient og pårørende. Revi-

sjonen legger merke til at en av pasientene vi intervjuet ga uttrykk for «...at det kanskje skjer litt lite for 

pasientene» og at det for enkelte pasienter kunne oppleves som trist at de ansatte ikke har tid til å slå 

av en prat litt oftere enn de gjør.  

 

Basert på de data revisjonen har innhentet er revisjonen av den oppfatning at pasientene ved Fredrik-

stad korttidssenter i all hovedsak får sikret sine behov for varierte og tilpassede aktiviteter i tråd med det 

som kan forventes, avhengig om pasienten er innlagt for korttids- eller langtidsopphold. Revisjonen er 

av den oppfatning at forskjellen i tjenestetilbudet mellom pasienter som er innlagt på kort- og langtids-

opphold kan være utfordrende å kommunisere, særlig utad til allmennheten. På samme måte anser 

revisjonen at pasientene ved Fredrikstad korttidssenter i all hovedsak får dekket sine sosiale behov 

gjennom samvær, fellesskap og aktivitet. 

 

Revisjonen er opplyst om at personer med alvorlig demens i Fredrikstad kommune i all hovedsak får 

tilbud om plass i skjermet enhet, eller forsterket skjermet enhet. Det er fra ledelsen av etat omsorgs-
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sentre gitt uttrykk for at man av kapasitetshensyn likevel kan være nødt til å benytte seg av en korttids-

plass i påvente av det blir ledig plass ved en skjermet enhet. Det finnes ikke noe særskilt tilbud til per-

soner med demens ved Fredrikstad korttidssenter. Dette kan fra tid til annen skape utfordringer for drif-

ten. Vi vurderer det som uheldig at manglende kapasitet i kommunen som sådan har ført til at demente 

pasienter har blitt plassert i en institusjon som ikke er tilrettelagt for dette. Dette er ikke bare uheldig for 

den pasient det gjelder, men også uheldig for andre pasientgrupper som kan oppleve uro og utrygghet, 

samt for ansatte som i disse tilfellene må ta hånd om pasienter som korttidssenteret ikke er ment for. 

Med bakgrunn i dette anbefaler revisjonen Fredrikstad kommune om å sikre et tilpasset tilbud til kort-

tidspasienter med alvorlig demens. 

5.3.2 Medvirkning 

Revisjonens kontroll har vist at etat omsorgssentre har utarbeidet egen prosedyre for å sikre medvirk-

ning fra brukerne, samt at Fredrikstad korttidssenter har en prosedyre for innkomstsamtale med den 

enkelte pasient. Dette vurderer vi som et viktige tiltak i arbeidet med å sikre brukere av pleie- og om-

sorgstjenestene, samt eventuelle pårørende, medvirkning ved utforming/endring av pleietilbudet. Når 

fokuset i denne innkomstsamtalen er på hva som er viktig for den enkelte pasient vurderer vi mulighet-

ene som gode for at Fredrikstad korttidsenter sikrer tilstrekkelig medvirkning fra den enkelte.  

 

Revisjonen vurderer at den funksjonen som samhandlingssykepleieren har ved korttidssenteret også er 

sentral i arbeidet med å sikre brukermedvirkning. Det å sikre medvirkning fra beboere/brukere og even-

tuelt pårørende/verge/hjelpeverge er, slik revisjonen oppfatter det, i kjernen av det samhandlingssyke-

pleieren er satt til å håndtere. Den daglige samhandlingen mellom pasienter og pleiere er av stor betyd-

ning for at brukermedvirkningen skal være reell. Vi registrerer at nesten 3 av 4 respondenter i spørre-

undersøkelsen (73 %) opplevde at pasienten og/eller brukerne i stor eller svært stor grad får medvirke 

ved utforming og/eller endring av tjenestetilbudet. Dette vurderer revisjonen som positivt, i og med at 

det indikerer at brukermedvirkning har et stort fokus hos ansatte.  

 

De tilbakemeldingene som revisjonen fikk ved intervjuer av pasienter på Fredrikstad korttidsenter viste 

at pasientene i all hovedsak var fornøyde med den pleie og omsorg som de fikk. Revisjonen fikk tilba-

kemeldinger som gikk ut på at man var «fornøyd med stell og den hjelp (som) han fikk til personlig 

hygiene og toalett», «føler trygghet» og «at man sto opp og gikk til sengs etter eget ønske». Revisjonen 

vurderer disse uttalelsene som indikasjoner på at brukerne har fått medvirke til innholdet i tjenestepro-

duksjonen. Vi vil likevel bemerke at vi også fikk tilbakemeldinger knyttet til ønsker og behov som ikke 

ble møtt i henhold til pasientens ønske. I denne forbindelsen vil vi særlig peke på opplevelsen som ble 

beskrevet knyttet til at en pasient ikke ble snudd i sengen slik pasienten ønsket, samt opplevelsen av å 

ha fått en betennelse der det gikk tre dager før den ble behandlet. Revisjonen har ikke vurdert det 

sykepleiefaglige knyttet til disse to situasjonene, men det fremstår som åpenbart at dette var negative 

opplevelser for de pasientene det gjaldt, og at de ved disse tilfellene ikke har opplevd mulighet for å 

påvirke tjenestetilbudet i den retning de ønsket.  

 

Til tross for dette er det revisjonens helhetlige vurdering at det er satt på plass et system som sikrer 

medvirkning fra pasienter og pårørende og at den enkelte har medbestemmelse i forbindelse med den 

daglige utøvelsen av tjenestene. 

5.3.3 Legemiddelhåndtering 

Revisjonens kontroll har vist at det er utarbeidet skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering. Det er 

også dokumentert skriftlige prosedyrer for hvilken kompetanse ansatte skal ha for å utføre oppgaver 

innen legemiddelhåndtering. Disse prosedyrene og bestemmelsene finnes i kommunens kvalitetssys-

tem RiskManager. Revisjonen vurderer at etat omsorgssentre har prosedyrer og rutiner som sikrer at 
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kommunens helsepersonell får nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering. 

Våre vurderinger baserer seg for eksempel på de dokumenterte systemene Fredrikstad korttidsenter 

har når det gjelder delegering av myndighet til å håndtere legemidler, opplæring av nyansatte og de 

øvrige opplæringstiltak som er iverksatt.   

5.3.4 Ernæring 

Revisjonen vurderer det som positivt at det er vedtatt en «Plan for mat og ernæring», og at denne 

konkretiserer de mål og strategier som er nedfelt i Kommunedelplan for helse og velferd 2016 – 2027. 

Revisjonens vurderer det også som positivt at det i forlengelsen av de nevnte plandokumenter er utviklet 

prosedyre for kartlegging av ernæringsstatus og prosedyre for oppfølging av pasienter hvor det er iden-

tifisert risiko for underernæring. Revisjonen er av den oppfatning at med de plandokumenter og prose-

dyrer som er utarbeidet så har man lagt et hensiktsmessig rammeverk for å sikre en god ernærings-

messig oppfølging av den enkelte pasient. Når dette er sagt viser kommunens egne tall at pr. 31.12.21 

har 32 % av brukerne fått kartlagt sin ernæringsmessige status. Ser man dette i sammenheng med at 

mange av de kontrollerte tiltaksplanene (se neste kapitel) ikke har kartlagt ernæringsmessig status, 

tegner det seg et bilde som etter revisjonens syn gir grunn til bekymring. Revisjonen viser også til pro-

sedyren «God ernæringspraksis i sykehjem og korttidssenter» hvor det beskrives at det skal gjøres en 

kartlegging/screening av pasientene hver tredje måned der det ikke er risiko for underernæring. Revi-

sjonen legger også vekt på at virksomhetsleder ved Fredrikstad korttidssenter har informert om det ikke 

er alle pasienter man dokumenterer vurderingene på. Med bakgrunn i den dokumentasjon som revisjo-

nen har kontrollert anbefaler revisjonen derfor Etat omsorgssentre og Fredrikstad korttidssenter å bringe 

dagens praksis med hensyn til kartlegging av ernæringsmessig status og eventuelle tiltak overfor den 

enkelte pasient, i tråd med nasjonale og kommunale målsettinger.   

 

5.3.5 Tiltaksplaner 

Revisjonen vurderer det som alvorlig at 5 av 12 kontrollert tiltaksplaner ved Fredrikstad korttidssenter 

ble vurdert som ikke-funksjonelle av den fagekspertisen revisjonen trakk veksler på. Dette ble for 

eksempel begrunnet i at planen ikke inneholdt tiltak i det hele tatt, eller at planen ikke var oppdatert. Når 

det gjelder for eksempel vurdering av ernæringsmessig status så viste det seg at i syv av de kontrollerte 

tiltaksplanene manglet dette helt, for de resterende fem var vurdering av status påbegynt, men ikke 

ferdigstilt. Også dette vurderer revisjonen som en alvorlig mangel. Det er etter revisjonens syn også 

bekymringsfullt at det samme bildet tegner seg for de kontrollerte tiltaksplanene når det gjelder vurde-

ringer og planlagte tiltak i forhold til risiko for fall. Revisjonen anbefaler derfor at det så raskt som mulig 

iverksettes et arbeid for å utarbeide og oppdatere pasientenes tiltaksplaner ved Fredrikstad korttidssen-

ter. 

 

5.4 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på de undersøkelser som er gjort konkluderer revisjonen med at beboerne ved Fredrikstad kort-

tidssenter på de fleste områder får ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor respekt for den enkeltes 

selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas. 

 

Samtidig har kommunen på enkelte områder rom for forbedringer. Det pekes i denne sammenheng på 

de funn revisjonen har gjort i forbindelse med kartlegging av ernæringsmessig status hos pasientene. I 

denne sammenheng vil revisjonen særlig peke på at nesten halvparten av de kontrollerte tiltaksplanene 

ble karakterisert som ikke-funksjonelle. Manglende vurdering av ernæringsmessig status er en sentral 

komponent i dette bildet. Revisjonen viser også til at Fredrikstad korttidssenter, av kapasitetsmessige 

årsaker, har vært nødt til å ta imot pasienter med alvorlig demens, selv om virksomheten ikke har en 

egen skjermet avdeling for demente.  
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Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør sørge for at: 

 

e) Etat omsorgssentre og Fredrikstad korttidssenter bringer dagens praksis med hensyn til kartlegging 

av ernæringsmessig status og eventuelle tiltak overfor den enkelte pasient, i tråd med nasjonale og 

kommunale målsettinger.  

f) Det så raskt som mulig iverksettes et arbeid for å utarbeide og oppdatere pasientenes tiltaksplaner 

ved Fredrikstad korttidssenter. 

g) Fredrikstad kommune/etat omsorgssentre sikrer et tilpasset tilbud til korttidspasienter med alvorlig 

demens.  
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6 KILDER 

Lover, forskrifter og veiledere 

 Helse- og omsorgstjenesteloven (Hol) 

 Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl) 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) - FOR-2003-06-27-792 

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) - FOR-2010-11-12-1426 

 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (sykehjemsforskriften) - FOR-

1988-11-14-932 

 Forskrift om legemiddelhåndtering - FOR-2008-04-03-320 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator - FOR-2011-12-16-

1256 

 Rundskriv: I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem 

 Rundskriv: I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud 

 Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 

 kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven 

 Veileder: Legetjenester i sykehjem 

 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, IS – 1580 

 Helsedirektoratet: IS-2012, 

 Helsedirektoratet (2021): Rundskriv Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer 

 St. meld nr. 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen 

 

Dokumenter fra Fredrikstad kommune 

 Årsrapport 2020 Seksjon helse og velferd Vedtatt i helse- og velferdsutvalget 26 5 21 

 Økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 - Seksjon for helse og velferd Vedtatt i helse- og 

velferdsutvalget 15.12.21 

 Årsrapport etat Omsorgssentre 2021 

 Virksomhetsplan 2021 Fredrikstad korttidssenter 

 Virksomhetsplan 2022 - Fredrikstad korttidssenter 

 Årsrapport - virksomhet 2020- Fredrikstad korttidssenter 

 Årsrapport - virksomhet 2021 – Fredrikstad korttidssenter 

 Bemanningsplan 2021 Fredrikstad korttidssenter 

 Oversikt over avvik med beskrivelse – Fredrikstad korttidssenter (01.01.19 – 01.10.2021) 

 Oversikt over HMS-avvik Fredrikstad korttidssenter (01.01.20 – 07.10.21) 

 HMS kalender 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 2021 Fredrikstad korttidssenter  

 Sjekkliste nyansatt 

 Rapport om brukerundersøkelse i sykehjem 2019 (datert 20.12.2019) 

 Oversikt over risikovurderinger – Fredrikstad korttidssenter 

 Plan for forbedringsarbeid Fredrikstad korttidssenter systematisert 

 10-Faktor 2021_Fredrikstad korttidssenter 

 10-Faktor 2021_Fredrikstad korttidssenter avdeling 2 

 10-Faktor 2021_Fredrikstad korttidssenter avdeling 3 

 10-Faktor 2021_Fredrikstad korttidssenter avdeling 4 

 Fredrikstad kommune Ernæringsplan 

 Omsorgssentre RiskManager 

 Fredrikstad korttidssenter Riskmanager 
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 Hovedmeny RiskManager 

 Kommunedelplan helse- og velferd 2016-2027 

 Helse og velferdsutvalget: Møteprotokoll 170615 

 Helse- og velferdsutvalget: 1.9.21 Særutskrift - Svar på spørsmål om situasjonen ved korttids-

senteret 

 Helse og velferdsutvalget: Møteprotokoll 010921 

 Helse og velferdsutvalget: Møteinnkalling 151221 

 Helse- og velferdsutvalget: 15.12.21 Særutskrift Rapport fra gjennomført faktaundersøkelse av 

Fredrikstad korttidssenter 

 Rapport fra gjennomført fakta undersøkelse av Fredrikstad korttidssenter 

 Helse- og velferdsutvalget 26.1.22 Særutskrift - Svar på spørsmål om bemanningssituasjonen 

ved Fredrikstad korttidssenter 

 Oversikt over interne rutiner for Fredrikstad korttidssenter 

 Stillingsbeskrivelse Samhandlingssykepleier Fredrikstad korttidssenter 

 

Slumptallsgenerator https://medlem.nortura.no/film/slumptall.htm 
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7 VEDLEGG 

7.1 Utledning av revisjonskriterier 

Hovedkilden for revisjonskriteriene er forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, også kalt kva-

litetsforskriften. I tillegg til denne finnes det en rekke andre bestemmelser som relaterer seg til de grunn-

leggende behovene i kvalitetsforskriften. Kildene for disse mer presise revisjonskriteriene er følgende: 

 

• Helse- og omsorgstjenesteloven (Hol) 

• Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl) 

• Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) - FOR-2003-06-27-792 

• Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) - FOR-2010-11-12-1426 

• Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (sykehjemsforskriften) - FOR-

1988-11-14-932 

• Forskrift om legemiddelhåndtering - FOR-2008-04-03-320 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator - FOR-2011-12-16-

1256 

• Rundskriv: I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem 

• Rundskriv: I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud 

• Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven 

• Veileder: Legetjenester i sykehjem 

• Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, IS – 1580 

• St. meld nr. 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen 

 

I forskriftens formålsparagraf er nedfelt at forskriften skal sikre at de som mottar pleie- og omsorgstje-

nester, etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, får ivaretatt sine grunnleggende be-

hov med respekt for enkeltmenneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Forskriften kom-

mer til anvendelse for kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor 

tjenesten utføres.  

Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjeneste-

yterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett 

tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes. Forskriften bestemmer også at det skal gis et helhetlig, 

samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten. Det fremkommer også at bru-

kere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, skal medvirke ved utfor-

ming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker skal gis medbestemmelse i forbindelse med 

den daglige utførelse av tjenestene. 

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige prosedyrer som skal 

sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med grunnleggende 

behov menes det blant annet at den enkelte bruker skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i 

forhold til tjenestetilbudet som blir gitt. Brukeren skal også oppleve selvstendighet og styring av eget liv. 

Den enkelte pasient/bruker skal få dekket fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke) 

gjennom variert og helsefremmende kosthold. Det skal gis rimelig valgfrihet i forhold til mat. Det skal 

ytes tilpasset hjelp ved måltider og slik at brukerne får nok tid og ro til å spise. 

Det skal legges til rette for at den enkeltes sosiale behov tilfredsstilles gjennom samvær med andre, i 

fellesskap og aktivitet. Det skal gis mulighet for å følge en normal livs- og døgnrytme, hvor uønsket og 

unødig sengeopphold unngås. Det skal også legges til rette for at den enkelte kan oppleve ro og et 

skjermet privatliv. Ved langtidsopphold skal det gis tilbud om enerom.  
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Brukerne skal også få ivaretatt sin personlige hygiene, også munnhygiene, og naturlige funksjoner (toa-

lett). Den enkelte skal få tilpasset hjelp ved av- og påkledning. Det skal også gis mulighet til at den 

enkelte selv ivaretar sin egenomsorg.  

Pasienter og brukere skal få nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og 

omsorg tilpasset den enkeltes tilstand. Det gjelder også for nødvendig tannbehandling. 

Kommunen skal gi et tilrettelagt tilbud for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov. 

Det skal gis en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser. 

Revisjonen har utledet revisjonskriterier under i alt 9 underoverskrifter. Revisjonskriteriene, med tilhø-

rende forankring i lov og forskrift, er satt opp i dette skjemaet. 

 

Revisjonskriterium Hjemmel 

1. Informasjon og brukermedvirkning 

 

Revisjonskriterium 

Det skal foreligge rutiner, prosedyrer og systemer 

som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenes-

ter, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, 

medvirker ved utforming eller endring av tjenes-

tetilbudet. 

Kvalitetsforskriften: Brukere/pårørende med-

virker ved utforming/endring av tjenestetilbudet. 

Brukermedvirkning forutsetter at bruker og pårø-

rende blir informert. Bestemmelser bl.a. i 

Pbrl. kap. 3, bl.a. § 3-2 7.ledd: Brukere skal ha 

den info som er nødv. for å få tilstrekkelig 

innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta 

sine rettigheter. 

Sykehjemsforskriften § 4-10: I de tilfelle hvor 

det ikke er opprettet styre for boformen, må en 

talsrepresentant for beboerne på annen måte sik-

res mulighet for innflytelse på driften. 

Hol. § 3-10 2. ledd: Virksomheter som yter helse- 

og omsorgstjenester, skal etablere 

systemer for innhenting av pasienters og bruke-

res erfaringer og synspunkter. 

 

2. Legemiddelhåndtering 

  

Medisinutdeling 

Revisjonskriterium 

Det skal være utarbeidet skriftlige prosedyrer for 

legemiddelhåndtering. Disse skal være gjort kjent 

i virksomheten. 

 

Det skal finnes skriftlige bestemmelser om hvil-

ken kompetanse ansatte skal ha for å utføre opp-

gaver innen legemiddelhåndtering. 

 

Det skal finnes rutiner og prosedyrer som sikrer 

at kommunens helsepersonell får nødvendig 

opplæring og kompetanseutvikling i legemiddel-

håndtering. 

 

Forskrift om legemiddelhåndtering: Virksom-

hetsleder skal sørge for internkontroll, bl.a. 

a) Etablere og oppdatere skriftlige prosedyrer for 

legemiddelhåndtering. Disse skal 

gjøres kjent i virksomheten. 

b) Gi skriftlige bestemmelser om hvilken kompe-

tanse ansatte skal ha for å utføre 

oppgaver innen legemiddelhåndtering. 

c) Sørge for at helsepersonell får nødvendig opp-

læring og kompetanseutvikling i 

legemiddelhåndtering. 

 

3. Ernæring 

Revisjonskriterium 

Kvalitetsforskriften: 
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Alle beboere i sykehjem/institusjon og personer 

innskrevet i hjemme-sykepleien skal vurderes for 

ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak 

og deretter månedlig, eller etter et annet faglig 

begrunnet individuelt opplegg. 

 

Personer i ernæringsmessig risiko skal ha en in-

dividuell ernæringsplan med dokumentasjon om 

ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak. 

Tilstrekkelig næring; Variert og helsefremmende 

kosthold; Rimelig valgfrihet ift mat. 

Hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

Nasjonale faglige retningslinjer for forebyg-

ging og behandling av underernæring: 

(Inneholder 12 anbefalinger, derav flere «skal»-

anbefalinger) 

Dokumentere ernæringsstatus og vurdere ernæ-

ringsmessig risiko 

4. Personlig stell og egenomsorg 

Revisjonskriterium 

Beboerne ved kommunens sykehjem skal: 

- Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funk-

sjoner (toalett) 

- Få ivaretatt munnhygiene og nødvendig tannbe-

handling 

- Følge en normal døgnrytme 

- Få tilpasset hjelp ved av- og påkledning 

- Få mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

Kvalitetsforskriften: 

- Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funk-

sjoner (toalett) 

- Få ivaretatt munnhygiene og nødvendig tannbe-

handling 

- Følge en normal døgnrytme 

- Få tilpasset hjelp ved av- og påkledning 

- Få mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

5. Aktivisering og stimulering 

Revisjonskriterium 

Beboerne ved kommunens sykehjem skal: 

- få tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

- få dekket sine sosiale behov gjennom samvær, 

fellesskap og aktivitet 

Kvalitetsforskriften: 

- Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

- Sosiale behov (mulighet for samvær, fellesskap, 

aktivitet) 

Verdighetsforskriften: 

Et mest mulig normalt liv, … med adgang til å 

komme ut 

Rundskriv I-5/2007: Kommunens plikt omfatter 

også tjenester som skal dekke den enkeltes 

behov for aktivitet; bidra til at bruker får mulighet 

til å leve og bo selvstendig og til å ha en 

aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med 

andre 

6. En verdig livsavslutning 

Revisjonskriterium 

Beboere ved kommunens sykehjem bør ikke 

være alene i livets sluttfase 

Kvalitetsforskriften: 

En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgi-

velser 

Verdighetsforskriften: 

Lindrende behandling og en verdig død 

7. Tilbud tilrettelagt for demente 

Revisjonskriterium 

Personer med alvorlig demens bør få tilbud om 

pleie og omsorg i skjermet enhet ved kommu-

nens sykehjem 

Sykehjemsforskriften § 4-7: 

Skjermet enhet for senil demente kan etableres 

for grupper fra 4-12 beboere. Før innflytting 

i enheten skal beboer være grundig undersøkt og 

diagnosen langtkommet senil demens må 

være fastslått. 

St. meld nr. 50 (1996-97) Handlingsplan for 

eldreomsorgen (s. 27): 

Det anbefales at pleien og omsorgen for personer 

med alvorlig demens bør foregå i 

lovregulerte boliger fortrinnsvis i form av bokol-

lektiv eller skjermede enheter i sykehjem. 
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Små og oversiktlige miljøer og stabilt personell er 

viktig i omsorgen for aldersdemente. 

8. Tilbud om eget rom ved langtidsopphold og 

mulighet for ro og skjermet privatliv. 

 

Revisjonskriterium 

Beboerne bør tilbys enkeltrom. 

 

 

Verdighetsforskriften: 

Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom 

Sykehjemsforskriften: 

Sengerommene skal som hovedregel være 

enerom. Det kan innredes to-sengsrom for 

ektefeller og andre som ønsker å bo sammen. 

Sengerommene skal ha en størrelse og 

utforming som forenkler stellet av sengeliggende 

pasienter. Rommene bør ha uttak for telefon. Det 

skal være et WC-rom i tilknytning til hvert senge-

rom.  

Grupper av sengerom bør ha egne spise- og opp-

holdsarealer samt kokemuligheter som kan 

benyttes av beboerne. 

 

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

Revisjonen har utledet revisjonskriterier med utgangspunkt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten, for å vurdere om kommunen planlegger, gjennomfører, evaluerer og korri-

gerer sin virksomhet i tråd med kravene.  

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring erstatter den tidligere forskriften om internkontroll. Det går nå 

tydeligere frem at internkontroll er en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem.  

 

I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fremkommer følgende vedrø-

rende styringssystemet jf. §§ 6,7,8,9 (planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering): 

 

Plikten til å planlegge fremkommer i forskriftens § 6. Planleggingsplikten innebærer å ha oversikt over 

og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbed-

ring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten.  

 

Det skal innhentes tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre oppga-

vene. 

 

Videre skal man ha oversikt over følgende: 

 relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i 

virksomheten 

 medarbeideres kompetanse og behov for opplæring 

 avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informa-

sjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inklu-

dert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitets-

forbedring og pasient- og brukersikkerhet. 

 områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighets-

krav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasi-

ent- og brukersikkerheten. Man skal også planlegge hvordan denne risikoen kan minimaliseres 

og særlige legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt.  
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Plikten til å gjennomføre fremkommer av forskriftens § 7. Dette innebærer å sørge for at virksomhe-

tens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres, samt sørge for at med-

arbeidere har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, ret-

ningslinjer, veiledere og styringssystem. Videre skal det utvikles og iverksettes nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og 

omsorgslovgivningen. Det skal også sørges for at medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes, og sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.  

 

Plikten til å evaluere fremkommer av forskriftens § 8. Dette innebærer å kontrollere at virksomhetens 

oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres samt vurdere om gjennomføring av oppgavene, tiltakene 

og planene er egnet til å etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen. Videre skal det evalueres om 

iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen, samt vurdere virksomheten på bak-

grunn av pasienter brukere og pårørendes erfaringer. Det skal også gjennomgås avvik, slik at lignende 

forhold kan forebygges. Minst en gang årlig skal det systematisk gjennomgå og vurdere hele styrings-

systemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.  

 

Plikten til å korrigere fremkommer i forskriftens § 9. Dette innebærer å rette opp i uforsvarlige og 

lovstridige forhold, sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterle-

ves samt forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp 

og forebygge overtredelser av helse- og omsorgslovgivningen.  

 

 

Punktvis oppsummering av revisjonskriteriene: 

 

Revisjonskriterium Hjemmel 

Plikt til å planlegge 

Kommunen må sørge for at helse- og omsorgs-

tjenestene har en klar organisering, hvor forde-

ling av ansvar, oppgaver og myndighet er frem-

kommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, herun-

der mål for forbedringsarbeidet bør være beskre-

vet. 

 

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten § 6 

Plikt til å gjennomføre  

Kommunen må sørge for at de ansatte i helse- og 

omsorgstjenestene har tilgang til og kunnskap 

om aktuelle lover og forskrifter. 

 

Kommunen må sørge for at de ansatte har til-

strekkelig kunnskap og ferdigheter om virksom-

hetens internkontroll. 

 

Kommunen må sørge for at de ansatte har til-

strekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fag-

området for å opprettholde kvaliteten i tjenesten. 

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten § 7 

66



47 

Kommunen må sørge for at de ansatte får med-

virkning i helse- og omsorgstjenesten slik at sam-

let kunnskap og erfaring blir nyttiggjort. 

Plikt til å evaluere 

Kommunen må gjøre bruk av erfaringer fra bru-

kere i sitt forbedringsarbeid i helse- og omsorgs-

tjenesten. 

Kommunen må skaffe seg oversikt over områder 

i helse- og omsorgstjenesten hvor det er fare for 

svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighets-

krav. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten § 8. 

Plikt til å korrigere 

Kommunen må utvikle, iverksette, kontrollere, 

evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer 

mv., for å avdekke, rette opp og forebygge over-

tredelse av helse- og omsorgstjenesten. 

Kommunen skal foreta systematisk overvåking 

og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at 

den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuer-

lig forbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten § 9 
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Larsen Frank Willy 
Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 

Unntatt offentlighet:Offl. § 5, 2. ledd 

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
2021/28484-17-312165/2022-PALKLA F00 10.11.2022 

Forvaltningsrevisjon kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter 

Vi viser til deres oversendelse av revisjonsrapport den 27.oktober 2022. 

Vi tar rapportens konklusjoner og anbefalinger til etterretning og vil følge opp samtlige 
anbefalinger i tråd med rapporten. 

Vi takker for godt samarbeid gjennom denne forvaltningsrevisjonen. 

Med hilsen 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Pål Henning Klavenes 

7.2. Kommunedirektørens uttalelse 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/58 
Dokumentnr.: 28 
Løpenr.: 320452/2022 
Klassering: 3004-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/65 

 

Rapport Eierskapskontroll med Isegran Eiendom AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Isegran Eiendom 

AS», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Bystyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Isegran Eiendom AS» til 

etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer 
av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder at: 
• Isegran Eiendom AS sender innkalling til og protokoll fra generalforsamlinger i 

kopi til kommunens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg. 
• Styret i Isegran Eiendom AS vedtar konsernets etiske retningslinjer, inkludert 

habilitetsbestemmelser.  
• Styret i Isegran Eiendom AS vurderer å oppnevne styrets nestleder. 
• Generalforsamling i Isegran Eiendom AS vurderer å oppnevne varamedlemmer 

(numeriske) til styret.  
• Generalforsamling i Isegran Eiendom AS vurderer ordningen med at 

styremedlemmene i morselskapet sitter i styrene i datterselskapene.  
 

 
Fredrikstad, 21.11.2022 

 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Rapport fra Eierskapskontroll «Isegran Eiendom 

AS», datert 18.11 2022. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• KU møte 30.03 2022, sak 22/15: Prosjektplan - Eierskapskontroll av «Isegran Eiendom 

AS», 
• Bystyresak 5/20, den 06.02 2020: Plan for selskapskontroll 2020-2023. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 i møte den 06.02 2020. 
Kontrollutvalget behandlet i møte 30.03 2022, prosjektplan eierskapskontroll av «Isegran 
Eiendom AS».  Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med følgende 
hovedproblemstilling:  
 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring?» 
 
 

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapitel 4.1)  
• Rapportering og eiermøter 
• Selskapets vedtekter 
• Generalforsamling – representasjon og vedtak 
• Styret – sammensetning og funksjon 
• Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 
• Kommunens eierskapsmelding 
• Eierstrategi 

 
Revisjonen har benyttet en rekke kilder til å utlede kriteriene, se nærmere om disse i kapitel 
5. I tillegg til revisjonen gjennomgang av styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker 
i kommunen, er det gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen.  
Selskapet styreleder og kommunens ordfører har også avgitt en høringsuttalelse som er 
vedlagt (innarbeidet) i rapporten.  
 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Fredrikstad kommune i all hovedsak 
utøver sitt eierskap i Isegran Eiendom AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og 
etablerte normer for god eierstyring. 
Revisjonen har funnet avvik knyttet til at generalforsamlingsdokumenter i 2022 bare delvis 
ble sendt til Fredrikstad kommunes postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg, samt at 
Isegran Eiendom AS ikke har egne etiske retningslinjer.  
 
Revisjonen uttrykker også i rapporten at oppnevning av varamedlemmer til styret og 
nestleder i styret for ordens skyld bør vurderes, likeledes bør generalforsamling i Isegran 
Eiendom AS vurdere ordningen med at styremedlemmene i morselskapet sitter i styrene i 
datterselskapene.   
 
 
Med bakgrunn i sine vurderinger og konklusjoner fremmer revisjonen fem anbefalinger til 
Fredrikstad kommune:  
a. Isegran Eiendom AS bør sende innkalling til og protokoll fra generalforsamlinger i kopi til 

kommunens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg. 
b. Styret i Isegran Eiendom AS bør vedta konsernets etiske retningslinjer, inkludert 

habilitetsbestemmelser.  
c. Styret i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne styrets nestleder. 
d. Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne varamedlemmer 

(numeriske) til styret.  
e. Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere ordningen med at 

styremedlemmene i mor-selskapet sitter i styrene i datterselskapene.  
 
Sekretariatet viser i sin helhet til vedlagte rapport.  

Vurdering 
På bakgrunn av rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger, mener sekretariatet 
at kontrollutvalget bør fatte følgende vedtak i saken: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Isegran Eiendom AS», til 
etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
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Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget innstiller på følgende til bystyret:  
• Bystyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Isegran Eiendom AS» til 

etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer av 
rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder at: 

o Isegran Eiendom AS bør sende innkalling til og protokoll fra generalforsamlinger i 
kopi til kommunens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg. 

o Styret i Isegran Eiendom AS bør vedta konsernets etiske retningslinjer, inkludert 
habilitetsbestemmelser.  

o Styret i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne styrets nestleder. 
o Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne varamedlemmer 

(numeriske) til styret.  
o Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere ordningen med at 

styremedlemmene i mor-selskapet sitter i styrene i datterselskapene.  
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1 Sammendrag 

Innledning 

Norske kommuner er ofte eiere av en rekke selskaper. Formålet med selskapsorganisering er gjerne 

interkommunalt samarbeid på områder der hver kommune er for liten til å utføre tjenesteproduksjonen 

alene, eller å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller faglige hensyn på 

en bedre måte. 

 

Selskapene forvalter store verdier på vegne av sine eiere. Kommunene har imidlertid ikke direkte sty-

ringsmulighet over selskapene, slik de har over sin kommuneadministrasjon. Kommunens interesser i 

selskapene utøves gjennom eierstyring, først og fremst gjennom selskapets eierorgan (generalforsam-

ling i AS, representantskap i IKS) og styringsdokumenter (vedtekter i AS, selskapsavtale i IKS, samt 

eierstrategi) og kommunens eierskapsmelding.   

 

Eierstyring innebærer at kommunen som eier sikrer klarhet i roller, herunder hvem som representerer 

kommunen i eierorgan, profesjonalitet i selskapsledelse og kontroll og oppfølging av at driften er i sam-

svar med kommunens mål og interesser. Eierskapspolitikken skal sikre kommunestyret innsyn i og eier-

styring med selskapene som kommunen har eierinteresser i.  

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak (bl.a. eierskapsmelding). Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) legger også til 

grunn Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) fra KS.1 Vi har gjennomført kon-

trollen ved å innhente dokumentasjon fra selskapet ved styreleder og daglig leder. I tillegg har vi inn-

hentet opplysninger fra eierkommune ved ordfører og administrasjon. Kommunens ordfører og selska-

pets styreleder har avgitt høringsuttalelser til rapporten (vedlagt). 

 

Revisjonen har gjennomført eierskapskontroll av Fredrikstad kommunes eierskap (100 %) i Isegran Ei-

endom AS med følgende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Funn 

Kommunens eierskapsmelding 

Fredrikstad kommune oppfyller etter revisjonens vurdering kommuneloven og KS' anbefaling for eier-

skapsmelding. Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune, som bystyret vedtok 

16.06.2022, inneholder de tre elementene som kommuneloven § 26-1 krever av eierskapsmeldinger: 

kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper som kommunen har eierinteresser i og 

øvrig interkommunalt samarbeid, samt kommunens formål med sine eierinteresser.  

 

Eierstrategi 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune har kapittel 4 Fredrikstad kommunes eierporte-

følje og eierstrategier, der det for hvert foretak er en kort tekst om eierstrategi. Med Fredrikstad kom-

mune som eneeier i Isegran Eiendom AS er dette etter revisjonens vurdering tilstrekkelig.  

 

Rapportering og eiermøter 

Isegran Eiendom AS og eierkommunen Fredrikstad oppfyller etter revisjonens vurdering kommunesek-

torens krav til rapportering, bortsett fra at generalforsamlingsdokumenter bare delvis er sendt i kopi til 

                                                      
1 KS, som inntil 2004 het Kommunenes Sentralforbund, er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 
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kommunens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg. Styret har utarbeidet årsmelding, som sup-

pleres med selskapets fyldige nettsider. Eiermøter i Isegran Eiendom AS avholdes hvert kvartal.  

 

Kommunedirektøren fremmer en årlig orienteringssak om aksjeselskaper og interkommunale selska-

per for formannskap og bystyre. Saken lenker til årsmeldinger for AS-er, inkludert Isegran Eiendom AS, 

og IKS-er. Adm. direktør presenterte Isegran Eiendom AS for formannskapet i desember 2021. Rappor-

teringen bidrar til bred politisk forankring av kommunens eierstyring. 

 

Innkallinger til Isegran Eiendom AS sine to generalforsamlinger i 2022 gikk til ordfører (fullmektig i ge-

neralforsamling), men ikke i kopi til kommunens postmottak for journalføring. Protokoll fra generalfor-

samling 07.04.2022 ble journalført og tilgjengelig for publikums innsyn, men ikke protokoll fra general-

forsamling 29.06.2022 (det ble utført senere). Innkalling til generalforsamlingene gikk heller ikke i kopi 

til kontrollutvalget, som dermed ikke fikk anledning til å være til stede i generalforsamling eller følge opp 

saker.  

 

Selskapets vedtekter 

Vedtekter for Isegran Eiendom AS (29.06.2022) oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav 

til opplysninger om selskapets foretaksnavn, virksomhet/formål, aksjekapitalens størrelse og aksjenes 

pålydende beløp. Isegran Eiendom AS sitt formål – eiendomsforvaltning – er tydelig.  

 

Bystyret vedtok 16.06.2022 Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune og Isegran Eien-

dom AS – Endring av selskapets vedtekter. Styringsdokumentene er tydelige på at ordføreren er eier-

representant og styret er ansvarlig for driften av selskapet. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Isegran Eiendom AS oppfyller etter revisjonens vurdering KS' anbefaling om representasjon og aksje-

lovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og protokoll. Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrik-

stad kommune sier i eierstyringsprinsipp 8 at kommunen som hovedregel skal være representert ved 

ordfører i selskapenes eierorganer. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Isegran Eiendom AS den 

07.04.2022 viser at dette praktiseres. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i Isegran Eiendom AS oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens bestemmelser for sam-

mensetning og KS' anbefaling når det gjelder funksjon. Styret består av tre aksjonærvalgte styremed-

lemmer, for tiden én kvinne og to menn. Styret har ikke varamedlemmer og nestleder. Ordfører gir ut-

trykk for at Isegran Eiendom AS har et arbeidsomt styre som leder konsernet på en god måte.  

 

Mål, verdier og strategier Isegran Eiendom AS (27.06.2022) er styrets strategiplan for selskapet, som 

oppdateres årlig. Strategiplanen suppleres med Handlingsplan Isegran Eiendom Konsern (2021–2025), 

samt finansstrategi. KS' anbefaling 12 tilrår en årlig møteplan, inkludert et styreseminar for evaluering 

og opplæring av styret, noe styreleder vil innføre.  

 

Revisjonen anbefaler at oppnevning av varamedlemmer til styret og nestleder i styret vurderes. Også 

ordningen med at styremedlemmene i morselskapet sitter i styrene i datterselskapene bør vurderes. 

 

Etiske retningslinjer, habilitet og samfunnsansvar 

Isegran Eiendom AS følger etter revisjonens vurdering bare delvis KS' anbefaling 19 om at styrer bør 

utarbeide og jevnlig revidere etiske retningslinjer for selskapsdriften. Selskapet har ikke egne etiske 

retningslinjer, men Mål, verdier og strategier Isegran Eiendom AS oppgir at selskapet er forpliktet på 

Fredrikstad kommunes etiske prinsipper, som gjengis i seks punkter: åpenhet, fellesskapets midler, 
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miljøbevisst, omdømme og integritet, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø og varslingsrutiner.  

 

Revisjonen mener at Isegran Eiendom AS bør utarbeide egne etiske retningslinjer, fordi selskapets be-

hov kan være noe annerledes enn kommunens behov, og for at selskapet skal ha et aktivt forhold til 

etikk. Etiske retningslinjer bør inkludere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet (jf. KS' anbefaling 

15). Etiske retningslinjer kan dekke hele konsernet (også datterselskapene). 

 

Konklusjon 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Fredrikstad kommune i all hovedsak utøver sitt 

eierskap i Isegran Eiendom AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring. 

 

Revisjonen har funnet avvik knyttet til at generalforsamlingsdokumenter i 2022 bare delvis ble sendt til 

Fredrikstad kommunes postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg, samt at Isegran Eiendom AS 

ikke har egne etiske retningslinjer.  

 

Revisjonens anbefalinger 

Revisjonen anbefaler Fredrikstad kommune å påse følgende i tilknytning til Isegran Eiendom AS:  

a. Isegran Eiendom AS bør sende innkalling til og protokoll fra generalforsamlinger i kopi til kommu-

nens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg. 

b. Styret i Isegran Eiendom AS bør vedta konsernets etiske retningslinjer, inkludert habilitetsbestem-

melser.  

c. Styret i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne styrets nestleder. 

d. Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne varamedlemmer (numeriske) til 

styret.  

e. Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere ordningen med at styremedlemmene i mor-

selskapet sitter i styrene i datterselskapene.  
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2 Prosjektmandat 

I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018) § 23-4 skal det gjennomfø-

res eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommu-

nestyret er konstituert, utarbeide en plan for eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap for å finne ut hvor det er størst 

behov for slik kontroll. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Plan for eierskapskontroll 2020–2023, som Fredrik-

stad bystyre vedtok 06.02.2020 (sak PS 5/20). ØVKR utarbeidet prosjektplan for eierskapskontrollen 

som kontrollutvalget i Fredrikstad kommune godkjente 30.03.2022 (levering av rapport ble utsatt til de-

sember). Oppstartsmøte med kommunedirektør, direktør virksomhetsstyring og økonomi og spesialråd-

giver virksomhet styring og eierskap ble avholdt 14.09.2022. 

 

Vi har kvalitetssikret datagrunnlaget underveis ved at intervjuede personer har verifisert intervjureferat 

og gjennom intern kvalitetssikring. Rapporten er sendt til uttalelse til selskapet og til den som utøver 

kommunens eierfunksjon (ordfører), i tråd med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Uttalelsene 

fra selskapet og kommunen ligger som vedlegg til rapporten. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført i tidsrommet september–november 2022 av undertegnede forvalt-

ningsrevisorer. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og det undersøkte 

selskapet. De vurderes som habile til å utføre eierskapskontrollen.  

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS takker for godt samarbeid i eierskapskontrollen med Fredrikstad 

kommune og Isegran Eiendom AS. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 18.11.2022 

 

  

 

 

 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Didrik A. Hjort (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 Fremgangsmåte for eierskapskontrollen 

 Problemstilling og avgrensning 

Kontrollen er gjennomført med følgende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Fredrikstad kommunes Plan for 

eierskapskontroll 2020–2023 og NKRFs Standard for eierskapskontroll (RSK 002, 2020) og Veileder i 

selskapskontroll (2018).2  

 

Grundig gjennomgang av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelse av eiers kunn-

skap og oppfatning av selskapets drift og tiltak for å sikre driften, er imidlertid en del av eierskapskon-

trollen. Resultatet av eierskapskontrollen kan tilsi at det iverksettes forvaltningsrevisjon, der man legger 

til grunn NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vedtak om forvaltningsrevisjon i selskaper 

skal innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon for planperioden.   

 

Rapporten tar for seg Fredrikstad kommunes eierstyring – ikke kommunen som planmyndighet. Innkjøp 

sett i forhold til reglene om offentlige anskaffelser gjennomgås ikke i rapporten. 

 

Revidert periode er hovedsakelig 2020–2022.  

 

 Om vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike 

sider av kommunens eierskap og selskapets virksomhet. Kriteriene fastsettes vanligvis med basis i føl-

gende kilder: lovverk, nasjonale politiske føringer, kommunens retningslinjer og vedtak, anerkjent teori 

på området og sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Vurderingskriterier presenteres i kap. 4.1. Se også kap. 5 Kilder.  

 

 Metoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand i revidert enhet beskrives i et omfang som i 

tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. Datagrunnlaget i eierskapskon-

trollen er innhentet gjennom dokumentanalyse, intervju og epost-dialog.  

 

Dokumentanalyse 

Følgende dokumenter er gjennomgått: 

 Fredrikstad kommune: Kommunens eierskapsmelding, bystyresaker om eierstyring, nettsider og 

referater fra eiermøter. 

 Isegran Eiendom AS: Selskapets vedtekter, årsregnskap, årsmelding, strategiplan, handlingsplan, 

møteprotokoller fra generalforsamling og styre, og nettsider.  

 

 

                                                      
2 Norges Kommunerevisorforbund byttet 01.01.2022 navn til "NKRF – kontroll og revisjon i kommunene" med 

NKRF som kortnavn.  
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Intervju 

Revisjonen har intervjuet tre personer i eierskapskontrollen:  

 Fredrikstad kommunes ordfører Siri Martinsen, som er kommunens fullmektig i generalforsamling 

 Styreleder Eva Hagen 

 Adm. direktør (daglig leder) Arild Mortensen 

 

Alle har verifisert (korrigert og godkjent) intervjureferater. 

 

Epost-dialog 

I tillegg til intervjupersonene har revisor hatt epost-dialog med følgende personer: 

 Fredrikstad kommune: virksomhetsleder styring og eierskap og byarkivar.  

 

Rapportens oppbygning – begreper  

Rapporten tar først for seg kommunens eierstyring og dernest det eide objekt – selskapet.  

 

Foretak benyttes som fellesbetegnelse på aksjeselskap, interkommunale selskap, samvirkeforetak etc. 

Isegran Eiendom AS omtaler seg selv både som selskap og konsern. Konsernet består av morselskapet 

Isegran Eiendom AS og 13 datterselskaper (heleide).   

 

Intervju-avsnitt i denne rapport innledes med "NN sier/forklarer i intervju med revisor" eller "NN opply-

ser". Hele avsnittet gjengir intervjupersonens uttalelser. Utsagn fra andre gjengis hovedsakelig indirekte. 

Kommunale dokumenter refereres som regel med utdrag og forkortelse. Skriftlig sitat (markert med an-

førselstegn) og muntlig direkte tale (innledet med replikkstrek) benyttes unntaksvis.  

 

 Informasjon om revidert enhet  

Fredrikstad kommunes administrative organisering: 

 
Figur 1: Administrativ kommuneledelse. Kilde: www.Fredrikstad.kommune.no.  

Under stab virksomhetsstyring og økonomi ligger virksomhet styring og eierskap (8 årsverk), som bistår de folke-
valgte med eierstyring. 
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Isegran Eiendom AS ble stiftet av Fredrikstad kommune i juni 2018, som Fredrikstad kommune eien-

domsutvikling AS. Selskapet skiftet navn til Isegran Eiendom AS i 2019. Selskapet, som holder til i 

Storgata 3, opererer over hele Fredrikstad.   
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4 Kommunens eierskap i Isegran Eiendom AS 

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eierstyring? 
 

 Vurderingskriterier 

Kommunens eierskapsmelding 

Kommuneloven kap. 26 Eierstyring har § 26-1 Eierskapsmelding, der 1. ledd sier følgende: Kommuner 

skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret 

selv. At kravet til eierskapsmelding er tatt inn i loven, markerer kommunestyrets overordnede ansvar for 

de verdier og tjenester som forvaltes av selskaper som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i, jf. kommunelovens forarbeider.3 

 

Kommuneloven § 26-1 2. ledd sier at eierskapsmeldinger skal inneholde: 

a. Kommunens prinsipper for eierstyring. 

b. Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinte-

resser eller tilsvarende interesser i. 

c. Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser. 

 

Dette er kommunelovens minimumskrav til innhold for heleide og deleide selskaper. Kommunen står 

fritt til å omtale andre forhold i eierskapsmeldingen. Kommunens formål med eierskapet trenger ikke å 

være identisk med selskapets formål, ifølge lovens forarbeider. 

 

I Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) gir KS 21 anbefalinger til kommune-

Norge. KS' anbefaling 4 anbefaler en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommune-

styret. Dersom kommunen har eierandeler i mange selskaper, kan det være hensiktsmessig å ta eiers-

kapsmelding opp til vurdering oftere enn én gang i valgperioden.  

 

Eierstrategi  

KS' anbefaling 3 påpeker at når kommunestyret har valgt å legge en del av sin virksomhet inn i et 

selskap, medfører det å gi fra seg styringsrett og innføre autonomi for selskapet innenfor eierstyringen. 

Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å planlegge, forvalte og drive virksomheten innenfor 

en ytre ramme som er trukket opp av eier(ne). Den ytre rammen består av eierskapsmeldingen og eier-

strategien, samt selskapsavtalen eller vedtektene for selskapet. 

 

KS' anbefaling 5 sier at dersom vedtektene/selskapsavtalen kun regulerer de forholdene som er påkre-

vet (minstekrav) etter den aktuelle selskapsloven, kan det noen ganger være hensiktsmessig å utar-

beide andre styringsdokumenter. Kommunen kan ha strategi- og styringsdokumenter som alle selska-

pene må forholde seg til, for eksempel en generell miljøpolicy, åpenhetsprofil eller mål om lokale 

utviklingstiltak som selskapene skal bidra til å realisere. Slike dokumenter er ikke lovfestet, men kan 

være en del av eierstyringen. Det er først og fremst eierne, det vil si de folkevalgte, som har behov for 

slike dokumenter. Innenfor dette skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. 

 

Det skilles altså mellom eierstrategi og selskapsstrategi (strategiplan). Eierstrategi er ikke et krav i hen-

hold til KS, men kan være hensiktsmessig, bl.a. for å gi styringssignaler fra eierne i fellesskap til selska-

pet.  

                                                      
3 Prop 46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner. 
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Rapportering og eiermøter 

Aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden. 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, inkludert eierstyring av 

kommunalt hel- og deleide selskaper. Rutiner for eierskapet skal gjøre kommunale eiere i stand til å 

kontrollere, evaluere og eventuelt korrigere selskapers virksomhet.  

 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR skriver i Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kom-

munalt eierskap (2015): "Forutsetningene for demokratisk kontroll endrer seg når tjenesteproduksjon 

organiseres i kommunaleide selskaper. Grunnen til dette, er at selskapene i mindre grad er direkte 

underlagt kommunestyrets kontinuerlige overvåkning og beslutninger. Samtidig som politikerne mister 

noen styringsmuligheter, så kan det tenkes at de får noen nye. Hvis de folkevalgte er bevisste på at de 

har en rolle som bestillere, og at dette gjør det nødvendig for dem å få tilstrekkelig informasjon om 

selskapets virksomhet, kan de få større innsikt i hvordan tjenesteproduksjonen foregår og i hvilken grad 

de etterspurte resultatene oppnås." 

 

KS' anbefaling 3 anbefaler å sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap. Eierskapsseminar for 

samtlige folkevalgte bør avholdes tidlig i perioden. 

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. Dette kan 

oppnås gjennom at innkallinger til eierorgan med tilhørende sakspapirer blir behandlet i formannskap/ 

kommunestyre før generalforsamling/representantskapsmøte finner sted.  

 

Innbyggere og offentlighet bør sikres innsyn i kommunens eiersaker. Saksdokumenter knyttet til eier-

skapsutøvelsen (generalforsamling, representantskap) skal journalføres og arkiveres i kommunen etter 

bestemmelser i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova, 2006) og Lov om 

arkiv (arkivlova, 1992). (Arkivlova fastsetter normalt ti års arkivplikt.) Kommunens eierskapsmelding kan 

fastsette rutiner for rapportering om selskapet og fra møter i eierorgan.  

 

Det heter følgende i kommuneloven § 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.: "Kontrollutvalget 

kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra interkommunale 

selskaper etter IKS-loven og aksjeselskap der en kommune alene eller sammen med andre kommuner 

direkte eller indirekte eier alle aksjer. Opplysningene kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret 

og den valgte revisoren for selskapet. Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det 

er nødvendig. Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsva-

rende organer og har rett til å være til stede i disse møtene." 

 

KS' anbefaling 6 anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og 

dialog med selskapet. Eiermøte er et møte mellom eierkommune og selskapets styre og daglige leder, 

ofte felles for eierkommunene. Eiermøte er en uformell arena der det ikke fattes vedtak, for gjensidig 

informasjonsutveksling og forventningsavklaring. 

 

Selskapets vedtekter  

I henhold til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven, 1997) § 2-1 skal de som stifter et aksjeselskap opprette 

et stiftelsesdokument, som skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal (§ 2-2) minst angi:  

1. selskapets foretaksnavn, 

2. selskapets virksomhet (tidligere kalt formål), 

3. aksjekapitalens størrelse, 

4. aksjenes pålydende beløp. 
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Vedtekter (eller eierstrategi) bør angi andre forhold som framgår av kommunens eierskapsmelding, for 

eksempel krav om valgkomité (jf. KS' anbefaling 10) eller forlenget innkallingsfrist. KS' anbefaling 5 

anbefaler å revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig.  

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

I aksjeselskaper er generalforsamlingen øverste organ – eierorganet. Aksjelovens kapittel 5 inneholder 

regler om generalforsamling. Det heter følgende i § 5-2 Aksjeeiernes møterett: "Aksjeeierne har rett til 

å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg."  

 

Når en kommune er aksjeeier, må kommunestyret delegere til ordfører eller andre å møte i generalfor-

samling. Vedkommende kalles fullmektig til generalforsamling. Terminologien skiller seg fra represen-

tantskapsmedlem, jf. IKS-loven. Begge betegnes eierrepresentant, det vil si kommunens representant i 

eierorgan (representantskap i IKS, generalforsamling i AS). KS' anbefaling 8 påpeker at representant-

skapet har noe større innflytelse over forvaltningen av et IKS enn generalforsamlingen har i et AS. 

 

KS' anbefaling 7 tilrår kommunestyret å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter i eieror-

gan. Dette bidrar til å forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan.  

 

Aksjeloven § 5-5 fastsetter at innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet 

holde ordinær generalforsamling. Her skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.  

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal senest én uke før generalforsamlingen sendes til 

hver aksjeeier med kjent adresse. 

 

Generalforsamling innkalles av styret (aksjeloven § 5-9). Innkallingen skal være skriftlig og angi tid og 

sted for møtet og saksliste. Innkalling skal sendes senest en uke før møtet holdes, om ikke vedtektene 

setter en lengre frist (§ 5-10).  

 

Generalforsamlingen skal velge en møteleder (aksjeloven § 5-12), som skal sørge for at det føres pro-

tokoll for generalforsamlingen (§ 5-16). I protokollen skal generalforsamlingens vedtak inntas med an-

givelse av utfallet av avstemningene. Protokollen skal underskrives (signeres) av møteleder og minst 

én annen person valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede. Protokollen skal oppbevares 

på betryggende måte i hele selskapets levetid. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Aksjonærvalgte medlemmer av aksjeselskapets styre velges av generalforsamlingen (aksjeloven § 6-

3). I selskap med flere enn 30 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem velges av 

de ansatte. Ansattevalgte styremedlemmer velges av og blant de ansatte (§ 6-4). 

 

Aksjeloven § 6-3 sier at medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer 

om det skal velges varamedlemmer. KS' anbefaling 14 sier følgende: "Det anbefales at det oppnevnes 

varamedlemmer til styret. Ordningen med numeriske varamedlemmer bør benyttes for å sikre kontinuitet 

og kompetanse i styret." Aksjeloven pålegger ikke å ha nestleder i styret. 

 

KS' anbefaling 10 anbefaler at bruk av valgkomité ved styreoppnevnelser fastsettes i vedtekter/sel-

skapsavtale for kommunalt eide selskaper. Valgkomitéen bør ha en dialog med styret før forslag til 

styrekandidater fremmes. Kandidaters kompetanse og personlige egenskaper bør vektlegges. 
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KS' anbefaling 9 anbefaler eierne gjennom selskapets eierorgan å sørge for god sammensetning og 

kompetanse i styret. Styret skal gjenspeile selskapets behov for kompetanse innen bl.a. økonomi, or-

ganisasjon og marked. Styreverv i selskaper er et personlig verv; medlemmer av styrer representerer 

bare seg selv og skal ivareta selskapets interesser til beste for alle eierne.  

 

KS' anbefaling 11 sier at eierorganet bør sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrer. Aksjeloven 

§ 20-6 Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper, sier at dersom styret har to eller 

tre medlemmer, skal begge kjønn være representert; har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert 

kjønn være representert med minst to. Tilsvarende gjelder for aksjeselskaper der kommuner eier minst 

2/3 av aksjene i selskapet, jf. kommuneloven § 21-1.  

 

KS' anbefaling 13 sier at som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i dat-

terselskaper, for å hensynta styrekompetanse som trengs i de respektive selskaper og for å unngå 

rolleblanding og dobbeltroller i konsernforhold, f.eks. dersom ett av selskapene inngir anbud til et annet 

selskap i konsernet.  

 

KS' anbefaling 12 sier at "eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 

selskapets mål", samt at styret bør fastsette "en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt 

på mål, strategi og gjennomføring". Årsrapport bør redegjøre for selskapets styring og ledelse. 

  

Åpenhet rundt hvilke roller lokalpolitikere har er viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. KS' anbe-

faling 17 anbefaler å registrere folkevalgte og kommunale lederes styreverv i KS' styrevervregister. (Se 

www.Styrevervregisteret.no.)   

 

Styring av kommunalt eide selskaper (2012) opplyser (s. 131) at aksjeselskaper med ansattevalgte sty-

remedlemmer skal ha en styreinstruks som setter ramme for styrets arbeid. Det er ingen regler for hva 

en styreinstruks skal inneholde. 

 

Aksjeloven (§ 6-15) pålegger daglig leder å gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling minst hver fjerde måned.  

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

KS' anbefaling 15 anbefaler å etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet. Ordfører og kom-

munedirektør bør ikke sitte i styrer i selskaper. KS' Håndbok for ordførere poengterer (s. 32) at ordførere 

bør være svært varsomme med å påta seg styreverv i selskaper. Ingen folkevalgte skal håndtere saker 

i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem, jf. Lov om behandlingsmåten i forvalt-

ningssaker (forvaltningsloven, 1967) § 6 e. KS' anbefaling 9 sier riktignok at medlemmer av folkevalgte 

organer kan velges til styremedlemmer i selskaper, men dersom inhabilitet vil skje ofte, bør det vurderes 

om det er hensiktsmessig å velge personen til styremedlem.  

 

KS' anbefaling 19 sier at kommunene bør sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer 

etiske retningslinjer for selskapsdriften. Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvalt-

ningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommu-

nens omdømme vil også avhenge av hvordan den forvalter sitt samfunnsansvar gjennom egne selska-

per. Et mål for mange kommunale selskaper er at driften og virksomheten er ansvarlig i et samfunns-

perspektiv. For å legge til rette for at styret har et aktivt forhold til de etiske retningslinjene, bør de 

diskuteres og eventuelt revideres årlig.  

 

Transparency International Norges Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon (2014) innledes slik: 
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"Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet 

i kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner 

ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndig-

het." 

 

 Datagrunnlag 

4.2.1 Kommunens eierskapsmelding 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune (PS 80/22) ble vedtatt av bystyret 16.06.2022. 

Kommunedirektørens saksfremlegg redegjør under saksopplysninger for kommunens eierskapsportal 

på nettsidene, at eierskapsmelding er lovpålagt etter kommuneloven § 26-1, etikk og samfunnsansvar, 

og valg av styremedlemmer til aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Konsekvenser for sosial, 

økonomisk og miljømessig bærekraft omtales også. Under vurdering nevnes at Fredrikstad kommune 

forvalter store verdier og eierinteresser i selskaper som ligger utenfor direkte kommunal kontroll. Kom-

munen har derfor behov for å gi tydelige styringssignaler, som ivaretar kommunens formål og forven-

tinger til eierposisjonene. Kommunedirektøren mener at eierskapsmeldingen vil fungere som et godt 

eierstyringsdokument.    

 

Kommunedirektør opplyste i oppstartsmøtet for eierskapskontrollen (14.09.2022) at dette er Fredrikstad 

kommunes første eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen er basert på aksjelov og IKS-lov og KS' og 

Samfunnsbedriftenes anbefalinger.4 Eierskapsmeldingen sier samtidig hvordan Fredrikstad kommune 

ønsker å utøve eierstyring.  

 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune opplyser innledningsvis (s. 4) at eierskapsmel-

dingen følger av krav i ny kommunelov. Kommunen skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding, som skal vedtas av kommunestyret selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde kom-

munens prinsipper for eierstyring, en oversikt over selskaper mv. som kommunen har eierinteresser i, 

og kommunens formål med sine eierinteresser.  

 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune opplister ti prinsipper for eierstyring – først i 

kortform (s. 5) og deretter utdypet (s. 6–12). Eierstyringsprinsippene med noe utdyping gjengis her: 

1. Formål og eierstrategier: Fredrikstad kommune skal utarbeide klare formål for eierskapet i selska-

pene, gjennom selskapsvise eierstrategier. Selskapenes styrer er ansvarlig for realisering av disse 

formålene.  

2. Samfunnsansvar: Fredrikstad kommunes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift 

og bærekraftig samfunnsutvikling, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Prinsippet utdypes med 

at kommunen har eget klimaregnskap som omfatter selskaper som har sin virksomhet i kommunen. 

3. Etiske prinsipper: Eierstyring og styrearbeid på vegne av Fredrikstad kommune skal være i tråd 

med kommunens gjeldende etiske prinsipper. Dette utdypes med at det forventes at selskaper som 

kommunen helt eller delvis eier, er bevisst på å etablere en varslingskultur og oppfølgingssystem.  

4. Åpenhet: Det skal være åpenhet knyttet til eierskapet, selskapenes virksomhet og styrehonorarer, 

basert på prinsippet om meroffentlighet. Dette utdypes med at Fredrikstad kommune forventer at 

selskaper som er omfattet av offentleglova, iverksetter tiltak som sikrer åpenhet og innsyn i samsvar 

med lovens krav.  

5. Moderate godtgjørelser: Godtgjørelser skal ikke være lønnsledende, og hensynta moderasjon og 

bærekraftig verdiskaping for eierne. I aksjeselskaper og interkommunale selskaper er det general-

forsamling/representantskap som årlig tar stilling til styregodtgjørelsens størrelse. 

                                                      
4 Samfunnsbedriftene organiserer 560 kommunalt eide bedrifter som leverer grunnleggende tjenester til innbyg-

gere og næringsliv i sine lokalsamfunn. Samfunnsbedriftene samarbeider nært med KS (Samfunnsbedriftene.no).  
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6. Styret – sammensetning, rolle og ansvar: Styret skal forvalte selskapet på vegne av Fredrikstad 

kommune som eier. Styret skal ha kjønnsbalanse og relevant kompetanse, kapasitet og faglig 

bredde. Særlige krav om styreerfaring må stilles til styreledere. For å bidra til et skille mellom kom-

munens politiske arbeid og virksomheten i selskapene, bør styreleder normalt ikke velges blant 

bystyrets faste medlemmer. Dette utdypes med at ordfører gis myndighet til å oppnevne kommu-

nens representanter i heleide/deleide aksjeselskaper etter å ha konferert med partienes gruppele-

dere (jf. kommunens delegeringsreglement). Det anbefales også å etablere valgkomite for forbere-

delse av styrevalg i selskapene. Kommunedirektøren bistår med forslag til kandidater etter behov.  

7. Internkontroll og risikostyring: Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensikts-

messige systemer for risikostyring, som står i forhold til selskapets karakter. Det utdypes med at 

internkontrollen også skal reflektere verdigrunnlag og etiske retningslinjer.   

8. Formell eierstyring og styringsdokumenter: Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myn-

dighet overfor selskapene gjennom eierorganene. Kommunen skal som hovedregel være represen-

tert ved ordfører. Prinsippet utdypes med at aksjeloven legger føringer, bl.a. vedrørende styrets 

ansvar og autonomi, for styringen av selskapet. Vedtektene/selskapsavtalen er lovfestede styrings-

dokumenter som regulerer forhold mellom eierne og mellom eierne og selskapet. I selskaper med 

flere eiere kan vedtekter/selskapsavtale utdypes i eieravtale.  

9. Resultatmål, utbytte og avkastning: Eierskapsprinsippet i kortform står uten forklarende tekst, 

men det utdypes med at virksomhetene skal drives bærekraftig, med fokus på lønnsomhet, effekti-

vitet og verdibevaring. Langsiktig forsvarlig drift skal balanseres mot eiers krav til et rimelig utbytte 

på kapitalen som er bundet i selskapet. For selskaper som i stor grad har forretningsmessig mål, er 

avkastning/utbytte et sentralt element for eier. For selskaper som ikke opererer i et marked, vil av-

kastningsforventninger kunne erstattes av andre mål, f.eks. effektivitetsmål og samfunnsoppgaver.  

10. Formålstjenlig selskapsetablering og kapitalstruktur: Fredrikstad kommunes beslutning om å 

etablere nye selskaper, herunder valg av selskapsform og kapitalstruktur, skal baseres på en ana-

lyse av kommunens mål for virksomheten og behovet for styring. Eierstyringsprinsipp 10 utdypes 

med at kommunen i forkant av selskapsetableringer skal vurdere muligheter og begrensninger ved 

selskapsetablering fremfor kommunal organisering. Syv momenter skal vurderes ved valg av sel-

skapsform, som kan være en hensiktsmessig måte å øke verdier på. Endring av eierskap avgjøres 

av bystyret eller formannskapet etter fullmakt. I selskaper med flere eiere skal eierne likebehandles. 

Felles eierstrategier er et godt virkemiddel for å håndtere ulike synspunkter som måtte oppstå.  

 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune har kap. 3 Fredrikstad kommunes forvaltning 

av eierskap, der roller utdypes (s. 14):  

 Bystyret vedtar kommunens eierpolitikk og eierstrategier for selskaper og behandler årsregnskap, 

årsberetning og overordnet rapportering om selskapene. Når en virksomhet er organisert som et 

selskap/selvstendig rettssubjekt, legges begrensninger på styringens form og innhold. Redusert di-

rekte styring kompenseres med prinsipper for eierstyring og å uttrykke forventinger til selskapene.  

 Formannskapet innstiller til bystyret i saker som omhandler kommunens eierskap. "De er også 

eierskapsutvalg", står det. Formannskapet kan få delegert myndighet fra bystyret i enkeltsaker.  

 Ordføreren er kommunens formelle representant i alle treffpunkter med det enkelte foretak. Ordfø-

rer representerer kommunen på alle generalforsamlinger, årsmøter og tilsvarende, som kommu-

nens lovbestemte rettslige representant. Ordfører deltar i alle eiermøter med selskapene. Ordfører 

gis myndighet til å oppnevne kommunens styrerepresentanter i aksjeselskaper, etter å ha konferert 

med partienes gruppeledere. 

 Kommunedirektøren bistår ordfører med løpende oppfølging av selskaper, forberedelse til møter 

i eierorganer og eiermøter, samt utvikler forslag til eierstrategier til behandling i bystyret.   

 Kontrollutvalget skal, på bystyrets vegne, påse at det føres kontroll med kommunens eierskap. 

Lovbestemt eierskapskontroll baseres på plan for eierskapskontroll for valgperioden. Østre Viken 

kommunerevisjon IKS (ØVKR) og Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF (ØKUS) vil, på oppdrag 
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fra kontrollutvalget, føre obligatorisk kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser.  

 

Eierskapsmeldingen fastsetter (s. 14) at Fredrikstad kommune skal ha en åpen, langsiktig og forutsigbar 

eierpolitikk. Det legges opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner gjennom orientering 

til formannskap og bystyre. Kommunens eierportefølje skal forvaltes gjennom god eierstyring, herunder 

jevnlige eiermøter tilpasset behovet for styring og dialog. Kommunen ser eierstrategi for det enkelte 

selskap som et verktøy for aktiv oppfølging av store verdier i selskapene.  

 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune har kap. 4 Fredrikstad kommunes eierportefølje 

og eierstrategier. Kapitlet er inndelt i aksjeselskaper (14 AS), interkommunale selskaper (5 IKS), kom-

munale oppgavefellesskap (2 KOF), samvirkeforetak (2 SA), kommunale foretak (1 KF), stiftelser (1) og 

pensjonsforetak (1). Til sammen 26 foretak beskrives kort (s. 16–28) med organisasjonsnr., eierandel, 

virksomhet, eierstrategi og eierstyring.  

 

Første selskap som presenteres, er Isegran Eiendom AS (s. 16): 

 Org.nr.: 921 587 341. 

 Eierandel: 100 %. 

 Virksomhet: Isegran Eiendom AS, som ble stiftet av Fredrikstad kommune i 2018, skal utvikle tid-

ligere kommunal eiendom på kommersielle vilkår. Vedtektenes § 3 Formål refereres. I tillegg til 

morselskapet består konsernet av 13 datterselskaper, som i hovedsak eier og forvalter én eiendom 

hver.  

 Eierstrategi: Fredrikstad kommunes strategiske mål med eierskapet er å oppnå utbytte gjennom 

selskapets overskudd.5 Selskapet skal selv hente inn nødvendig fremmedfinansiering til virksom-

heten. Selskapet skal drives etter kommersielle og privatrettslige prinsipper.  

 Eierstyring: All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eier-

posisjonen.  

 

Isegran Eiendoms styreleder og adm. direktør sier i intervju med revisor at kommunens eierskapsmel-

ding er god, og grei å forholde seg til. 

 

Ordfører sier i intervju med revisor at Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune har hen-

siktsmessige prinsipper for eierstyring og gir god oversikt over kommunens selskaper. Som ny ordfører 

var det nyttig å delta i behandlingen av eierskapsmeldingen. Også kommunens eierskapsportal på nett-

sidene og årlig sak til bystyret om selskapene gir nyttig informasjon i eierstyringen.    

 

Ordfører sier videre at hun har lav terskel for å orientere politisk nivå om eierskapssaker. Hvis det opp-

står noe ekstraordinært i et selskap, vil hun rådføre seg med gruppelederne (11 personer) og eventuelt 

formannskap og bystyre. Formannskapet anses som kommunens eierskapsutvalg. Isegran Eiendom 

AS er for øvrig et selskap som bystyret har vært sterkt involvert i. 

 

Fredrikstad kommunes nettsider 

Som et supplement til Fredrikstad kommunes eierskapsmelding har kommunen en eierskapsportal på 

nettsidene (www.Fredrikstad.kommune.no/eierskap). Her gis en oversikt over 22 eierposisjoner (14 AS, 

5 IKS, 1 KF og 2 SA).  

 

Under aksjeselskapene finner man Isegran Eiendom AS med informasjon om virksomhet, ledelse/styre, 

vedtekter og dokumenter (lenke til årsregnskap og årsmelding 2020). Under eierpolitikk lenkes det til 

kommunens eierskapsmelding.  

                                                      
5 Kommuneloven § 26-1 bruker formuleringen kommunens formål med eierskapet – ikke "strategisk mål".  
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4.2.2 Eierstrategi 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune har kap. 4 Fredrikstad kommunes eierportefølje 

og eierstrategier. For hvert foretak er det bolken "Eierstrategi" (ca. ti linjer).  

 

For Isegran Eiendom AS står det at kommunens strategiske mål med eierskapet er å oppnå utbytte 

gjennom selskapets overskudd. Selskapet skal selv hente inn nødvendig fremmedfinansiering til virk-

somheten. Målet er å få en forrentning av innskutt kapital sammenlignbar med tilsvarende selskaper. 

Utbyttene antas å være periodevis variable, knyttet opp til realiseringstidspunktet for utviklingsprosjekter 

og forsvarlig likviditet og egenkapital. Selskapet skal drives etter kommersielle og privatrettslige prinsip-

per. 

 

I eiermøte med Isegran Eiendom AS 29.10.2022 ble den oppdaterte eierstrategien i eierskapsmeldingen 

diskutert. "Isegran Eiendom AS er fornøyd med de strategiske føringene i eierskapsmeldingen", står det 

i referatet.  

 

Kommunedirektør opplyste i oppstartsmøtet for eierskapskontrollen at Isegran Eiendom AS er det 

eneste store AS-et som Fredrikstad kommune eier alene. Selskapet har liten administrasjon (tre an-

satte), eierskapet er oversiktlig (én eier) og den formelle eierstyringen er enkel (ordfører i generalfor-

samling).   

 

4.2.3 Rapportering og eiermøter 

Årsregnskap 2021 

Årsregnskap 2021 Isegran Eiendom AS opplyser (s. 5) at årsregnskapet er satt opp i samsvar med 

regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Isegran Eiendom AS er ikke pliktig til å avlegge 

konsernregnskap.  

 

Regnskapet for morselskapet viser følgende driftsinntekter og årsresultatet: 

 

Årsregnskap Isegran Eiendom AS      Kr 2020 2021 

Sum driftsinntekter: 897 422 2 555 698 

Årsresultat: -2 738 009 -3 392 244 

 

Årsregnskapets note 5 (s. 8) opplyser at konsernet har følgende selskapsstruktur: 
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Figur 2: Selskapsstruktur. Kilde: Årsregnskap 2021, note 5; www.Isegraneiendom.no/info/selskapsstruktur. 

Konsernet består av morselskapet Isegran Eiendom AS og 13 datterselskaper (100 % eid).  
Trosvikstranda Utvikling AS (50 % eierandel) er et tilknyttet selskap.  

 

Styreleder forklarer til revisor at morselskapet eier selv ingen eiendommer; alle eiendommene ligger i 

datterselskapene. 12 datterselskaper eier én eiendom hver (Single Purpose Vehicle, SPV), mens ett 

datterselskap (FK Eiendom Datter AS) er "samleselskap" for flere eiendommer. Å ha ett AS per eiendom 

tilrettelegger for senere utvikling av eiendommene og isolerer risiko.   

 

Styreleder opplyser at Isegran Eiendom AS og Cityplan AS etablerte Trosvikstranda Utvikling AS i 2020. 

Den tredje grunneieren, Oven Eiendom AS, takket nei til å delta i selskapet. Det startet som et grunn-

eiersamarbeid for å eliminere nabokonflikter, og man fremmer felles reguleringsplan. Isegran Eiendom 

AS er et relativt nystartet selskap med liten administrasjon, og Trosvikstranda er et stort utviklingspro-

sjekt. Da er det en fordel å dele risiko og eksponering med andre profesjonelle aktører. Eva Hagen er 

styreleder også i dette selskapet.  

 

Ordfører sier at selskapsstrukturen med ett AS for hver eiendom er en klassisk struktur for slike eien-

domsselskaper. 

 

Årsmelding 2021 

Små foretak (omsetning under 70 mill. kr) er ikke pålagt å utarbeide årsmeldinger, men selskapet har 

likevel valgt å gjøre det. Årsmeldingen gir en oppsummering av året og hvordan man ser på situasjonen, 

og årsmeldingene fungerer som historisk dokumentasjon for ettertiden, påpeker styreleder.  

 

Årsmelding 2021 for Isegran Eiendom AS informerer (s. 1) om selskapets tre prioriterte prosjekter:  

1. Brønnerødtoppen: Fremdriften har ikke vært som planlagt, på grunn av geotekniske forhold og 

forsinkelse i prosess med utbyggingsavtale. 

2. Stjernehallen: Line Solgaard Arkitekter er valgt, reguleringsprosess igangsatt og dialogmøte med 

naboer avholdt.  
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3. Trosvikstranda: Stor-Oslo Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital har kjøpt eierposten 

til Cityplan AS i Trosvikstranda Utvikling AS, der Isegran Eiendom AS har 50 % eierandel.  

 

Årsmelding 2021 for Isegran Eiendom AS opplyser videre (s. 1–3):  

 Eiendelene i Isegran Eiendom AS består i hovedsak av tomteområder i datterselskaper. Totalkapi-

talen i Isegran Eiendom AS var ved utløpet av året 373 996 184 kr, hvorav egenkapitalen utgjorde 

370 217 919 kr (99 %).  

 Om risikoforhold opplyses at hoveddelen av konsernets eiendomsmasse er tiltenkt boligutvikling 

(markedsrisiko). Morselskapet har tre ansatte og er riktig bemannet (operasjonell risiko). Styret an-

ser arbeidsmiljøet som godt. Konsernets inntekter består i dag i hovedsak av festeavgifter. Å øke 

selskapets inntekter er et fokusområde (finansrisiko). Utviklingsarbeidet er lånefinansiert i datter-

selskapene, slik at konsernet har en viss renterisiko. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover 

det som er normalt. 

 Styret vurderer at selskapet har gode fremtidsutsikter, men at det kan ta tid å realisere utviklings-

gevinster, fordi mange av eiendommene må reguleres og noen av dem ligger innenfor planområdet 

til varslet kommunedelplan for vei/jernbane-prosjektet gjennom byen.  

 Kvartalsvise eiermøter ble gjennomført også i 2021.  

 

Adm. direktør kommenterer at Isegran Eiendom AS fra starten hadde en solid og gjeldfri balanse, men 

lave løpende inntekter (festeavgifter). Selskapet investerer store beløp i eiendomsutvikling nå, mens 

inntektene kommer senere. Brønnerødtoppen vil imidlertid kunne gi inntekter fra salg av 52 enebolig-

tomter når infrastruktur (vann/avløp og vei) kommer på plass anslagsvis i 2023–2024. Brønnerødtoppen 

er Isegran Eiendoms første byggeprosjekt, der 12 enheter (rekkehus og leiligheter) er planlagt ferdigstilt 

i 2024.   

 

Ordfører sier at Isegran Eiendom AS er proaktiv med god informasjon i årsmelding og nettsider til eier 

og innbyggere.  

 

Arbeidsmiljøet er meget godt utfra dét styreleder får rapportert og opplever. Hun har årlig medarbeider-

samtale med adm. direktør, som hun oppfatter som en omgjengelig person med godt og ryddig forhold 

til de ansatte.6  

 

Adm. direktør anser at han har meget kompetente medarbeidere – prosjektsjef og økonomisjef – med 

mye energi. Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø er meget godt, noe som bekreftes i årlige medarbeider-

samtaler.   

 

Isegran Eiendoms nettsider 

Selskapet har omfattende nettsider (www.Isegraneiendom.no), som er oppdatert i 2022. Startsiden be-

gynner med selskapets visjon: "Med hjertet for byen skaper vi verdier." Under Prosjekter opplyses at 

porteføljen består av 26 eiendommer som skal utvikles til bolig, fritids- og næringsformål. Under Om oss 

står det: "Vårt mål er å være en toneangivende eiendomsaktør i Fredrikstad, som fokuserer på bære-

kraftig byutvikling. Vi ønsker å ta et særlig samfunnsansvar og vil bidra til å skape en inkluderende og 

mangfoldig by, som tilbyr trygge og gode bomiljøer og et attraktivt arbeidsmarked."  

 

Selskapets styre og ansatte presenteres på nettsidene.    

 

                                                      
6 Arild Mortensen begynte som selskapets adm. direktør (daglig leder, 100 % stilling) i juni 2019. Han har studier i 

ingeniørfag (ikke fullført) og i tillegg eiendomsfag de senere år. Han har arbeidet i eiendomsbransjen siden 1999, 
senest som eiendomsdirektør for Skolt Eiendom AS, Moss. 
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Orientering for bystyre og formannskap 

KS anbefaler demokratisk forankring av eiersaker ved at innkalling/sakspapirer til eierorgan på forhånd 

blir behandlet i formannskap. Virksomhetsleder styring og eierskap påpeker at i praksis vil dette som 

oftest være umulig av hensyn til saksfrister både til generalforsamling og formannskap.   

 

Kommunedirektøren fremmer en årlig orienteringssak om aksjeselskaper og interkommunale selskaper 

for formannskap og bystyre, normalt etter at generalforsamlinger og representantskapsmøter er gjen-

nomført. Eierstyring: Årsrapporter 2020 for aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS) med 

100 prosent offentlig eierskap (PS 52/22) ble fremmet for bystyret 05.05.2022. Saken lenker til årsrap-

porter/årsmeldinger for åtte AS-er, inkludert Isegran Eiendom AS, og fem IKS-er.  

 

Bystyret fattet følgende vedtak da eierskapsmeldingen ble vedtatt 16.06.2022: Kommunedirektøren til-

rettelegger for at selskaper og foretak som Fredrikstad kommune eier, får presentere seg for et folke-

valgt organ. Hvert selskap bør gis mulighet til å holde minst en orientering for et folkevalgt organ i løpet 

av hver valgperiode. 

 

Adm. direktør presenterte Isegran Eiendom AS for formannskapet 16.12.2021.  

 

Eiermøter 

Ordfører opplyser at eiermøte med Isegran Eiendom AS avholdes fast fire ganger i året. Kommunen 

skriver referat fra eiermøtene. Referater fra eiermøter 29.06.2022 og 12.10.2022 viser at fra kommunen 

deltok ordfører, kommunedirektør, direktør virksomhetsstyring og økonomi, og virksomhetsleder styring 

og eierskap; fra selskapet deltok styreleder og adm. direktør.  

 

Eiermøtet i juni startet med orientering fra adm. direktør. Oppdatert eierstrategi for Isegran Eiendom AS, 

som del av ny eierskapsmelding for Fredrikstad kommune, ble diskutert. I eiermøtet i oktober orienterte 

adm. direktør om diverse eiendomsutvikling.   

 

Offentlighet – post-/arkiv-rutiner 

Adm. direktør opplyser at ved etablering av selskapet innhentet kommunen en vurdering fra advokatfir-

maet Hjort, som konkluderte med at selskapet driver næring i konkurranse med private foretak og såle-

des mest sannsynlig ikke omfattes av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offent-

leglova, 2006). Da selskapet mottok innsynsbegjæringer, innhentet styret en vurdering fra Advokat-

firmaet CLP DA som støttet denne oppfatningen og konkluderte med at Isegran-konsernet klart omfattes 

av unntaket i § 2 Verkeområdet til lova. Fredriksstad Blad påklaget dette til Statsforvalteren i Oslo og 

Viken, som i 2020 konkluderte med at Isegran Eiendom AS omfattes av offentleglova. Styret er uenig i 

denne vurderingen, men forholder seg til statsforvalterens vedtak.  

 

Styreleder opplyser at Fredriksstad Blad m.fl. har bedt om innsyn i aksjonæravtalen i Trosvikstranda 

Utvikling AS. De har mottatt en sladdet versjon av aksjonæravtalen. Også dette er behandlet av stats-

forvalteren, som har gitt Isegran Eiendom AS medhold i at dokumenter kan sladdes av forretningsmes-

sige grunner. Styresaker inneholder forretningsmessig informasjon og sendes bare til styremedlem-

mene. 

 

Adm. direktør opplyser at selskapet har sendt generalforsamlingsdokumenter til virksomhet styring og 

eierskap – og har lagt til grunn at denne videresender til postmottak (journalføring) og kontrollutvalg. 

 

Fredrikstad kommunes byarkivar opplyser følgende til revisjonen om post-/arkiv-rutiner: 

 Generalforsamlinger 07.04.2022 og 29.06.2022: Innkalling og saksdokumenter gikk til ordfø-

rer/fullmektig i generalforsamling, men ble ikke mottatt av Fredrikstad kommunes postmottak og 
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kontrollutvalg. Signert protokoll fra generalforsamling 07.04.2022 ble postjournalført og tilgjengelig 

for publikums innsyn. Fra ekstraordinær generalforsamling 29.06.2022 ble protokoll ikke journalført. 

(Protokollen er nå journalført.)   

 

4.2.4 Selskapets vedtekter  

Fredrikstad bystyre behandlet 16.06.2022 Isegran Eiendom AS – Endring av selskapets vedtekter (PS 

79/22). De forrige vedtektene var datert 09.09.2019. Kommunedirektøren anbefalte at vedtektene revi-

deres for å bli i samsvar med aksjelovens bestemmelser om styreansvar og prinsipper for god eiersty-

ring. (Forrige vedtekters § 9 Forholdet til Fredrikstad kommune, ble fjernet, da det ikke var innrettet i 

tråd med aksjeloven § 6-12 om at forvaltningen av selskapet hører under styret.) Det ble også foreslått 

en tydeliggjøring av selskapets formål, samt noen mindre justeringer i flere paragrafer. Bystyret vedtok 

å be ordfører i generalforsamling å fastsette reviderte vedtekter for selskapet. 

 

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Isegran Eiendom AS, 29.06.2022, viser at generalfor-

samlingen, i samsvar med styrets (og bystyrets) forslag, vedtok endring av vedtektene. 

 

Vedtekter for Isegran Eiendom AS (29.06.2022) er som følger (i sin helhet): 

 "§ 1 Navn: Selskapets navn er Isegran Eiendom AS. 

 § 2 Forretningskontor: Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad. 

 § 3 Formål: Selskapet skal selv, og gjennom dets investeringer i andre selskaper, kjøpe, selge, eie, 

leie ut, utvikle, drive og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen fast eiendom, samt alt 

som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med andre 

private og/eller offentlige aktører. Selskapet skal bidra til bærekraftig by- og samfunnsutvikling, og 

drives på forretningsmessig basis. 

 § 4 Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er NOK 1 300 000, fordelt på 200 aksjer, hver pålydende 

NOK 6 500. 

 § 5 Styret: Selskapets styre skal bestå av 3–5 styremedlemmer. Styrets leder velges av general-

forsamlingen.  

 § 6 Daglig leder: Selskapet skal ha en daglig leder. 

 § 7 Signatur: Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller av styrets leder og 

to styremedlemmer i fellesskap. 

 § 8 Generalforsamling: Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: Godkjenning av årsbe-

retning og årsregnskap, herunder utdeling av utbytte. Fastsettelse av honorar til styret og godkjen-

ning av revisors godtgjøring. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalfor-

samlingen, og som er nevnt i innkallingen. 

 § 9 Elektronisk kommunikasjon: Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi 

meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger o.l. etter aksjeloven til aksjeeierne. 

 § 10 Forholdet til aksjeloven: For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgiving." 

 

Isegran Eiendom AS har organisasjonsnr. 921 587 341 i Brønnøysundregistrene (www.Brreg.no). Nøk-

kelopplysninger fra Enhetsregister gjengir vedtektsfestet formål (§ 3). Aktivitet/bransje er oppført med 

samme tekst. Næringskode er 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers.7 Sektorkode er 1520 

Kommunalt eide aksjeselskaper mv. Daglig leder og styremedlemmer står oppgitt. Revisor er oppført 

med BDO AS, Oslo. Regnskapsfører er Vigres AS, Grålum.   

 

Styreleder synes vedtektsfestet formål for eiendomsutviklingsselskapet er tydelig. Etter revideringen i 

juni 2022 er vedtektene hensiktsmessige. Samarbeidet med eier har for øvrig vært meget godt hele 

                                                      
7 Næringskode 68.320 Eiendomsforvaltning kan være mer treffende. 
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veien siden starten i juni 2018; Fredrikstad kommune har profesjonell eierstyring.  

 

Adm. direktør sier at reviderte vedtekter er tydelige på hvem som leder selskapet (styre og adm. direk-

tør). Vedtektenes § 3 Formål er tydelig og dekker hele spekteret av selskapets oppgaver. Da bystyret 

etablerte selskapet i 2018, ble det sagt at formålsbygg (skoler, sykehjem mv.) ikke er en del av arbeids-

området. Selskapets prosjekter dreier seg for det meste om bolig, men ved eiendomsutvikling i sen-

trumsområder er det ofte en kombinasjon med næringslokaler (butikk, café mv.) i 1. etasje og leiligheter 

og eventuelt kontorer høyere opp. På Trosvikstranda er om lag ¾ av utbyggingspotensialet bolig. 

  

Isegran Eiendom AS har tatt initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk bestående av 13 liknende sel-

skaper. Erfaringsutveksling understøttet av juridisk ekspertise viser at aksjeselskap (AS) er best egnet 

for eiendomsutvikling, mens kommunalt foretak (KF) egner seg for formålsbygg.  

 

Ordfører påpeker at bystyret i 2018 vedtok enstemmig å opprette selskapet. Aksjeselskap er et godt 

verktøy for forvaltning av kommunens eiendomsportefølje/fellesskapsverdier i et eiendomsmarked. 

Isegran Eiendom AS sine nye vedtekter, inkludert formålet, er meget gode.  

 

Ordfører opplyser også at bystyret skal behandle en ny boligplan for Fredrikstad kommune, trolig i 2023. 

Ordinær og sosial boligpolitikk vil ses i sammenheng i planen, som skal beskrive muligheter og utford-

ringer som utviklingen i boligmarkedet gir for samfunn og innbyggere. Den nye boligplanen vil utfordre 

alle eiendomsutviklere i Fredrikstad til å utvikle tilbud til flere målgrupper enn i dag. 

 

4.2.5 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune sier følgende i eierstyringsprinsipp 8 Formell 

eierstyring og styringsdokumenter: Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor sel-

skapene gjennom eierorganene. Kommunen skal som hovedregel være representert ved ordfører. 

 

Innkalling til generalforsamling 07.04.2022 er datert 23.03.2022. Protokoll fra ordinær generalforsamling 

i Isegran Eiendom AS den 07.04.2022 viser fortegnelse over deltakende aksjeeiere (ordfører), valg av 

møteleder (ordfører), godkjenning av innkalling og dagsorden, og valg av protokoll-underskrivere (ord-

fører og styreleder). Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning for 2021 ble så godkjent. Styreho-

norar for 2021 ble fastsatt, og revisor godtgjøres etter regning. Til slutt ble sittende styre gjenvalgt. 

   

Ordfører sier at de to generalforsamlingene som hun har deltatt i (07.04.2022 og 29.06.2022), har fun-

gert meget godt. Kvartalsvise eiermøter gir god orientering om hva som skjer i selskapet. 

 

Styreleder sier at generalforsamlinger fungerer formelt og korrekt. Informasjonsutveksling skjer i kvar-

talsvise eiermøter, som er meget nyttige.  

 

4.2.6 Styre – sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune sier følgende i eierstyringsprinsipp 6: Styret 

skal ha kjønnsbalanse og relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde. Særlige krav om styreerfa-

ring må stilles til styreledere. For å bidra til et skille mellom kommunens politiske arbeid og virksomheten 

i selskapene, bør styreleder normalt ikke velges blant bystyrets faste medlemmer. 

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Isegran Eiendom AS (07.04.2022) sier i punkt 8 Valg av styre: 

"Det sittende styret ble gjenvalgt." 
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De tre styremedlemmene har følgende bakgrunn (www.Isegraneiendom.no/om-oss): 

 Styreleder Eva Hagen (oppnevnt 2018) er advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS i Oslo. 

Hun har over 20 års erfaring fra eiendomsbransjen, især offentlig eide selskaper. Hun har vært 

eiendomssjef i Oslo Havn KF og adm. direktør i HAV Eiendom AS som eies av Oslo Havn KF.  

 Styremedlem Thor Olaf Askjer (oppnevnt 2018) er utdannet bygningsingeniør og driver egen kon-

sulentvirksomhet. Han har siste 20 år jobbet med eiendom, inntil 2021 som adm. direktør i Norsk 

Eiendom, bransjeforeningen for private eiendomsaktører i Norge.  

 Styremedlem Bernt Nordby Skøien (oppnevnt 2021) er utdannet med Executive MBA i økonomi 

og ledelse fra Norges Handelshøyskole og er daglig leder i Clemens Eiendom, som eies av Opp-

lysningsvesenets Fond. Han har lang fartstid fra HAV Eiendom AS, der han var sentral i utvikling av 

fjordbyen i Oslo.  

 

Det er ikke ansattevalgt styremedlem, fordi selskapet har langt under 30 ansatte. Varamedlemmer til 

styret er ikke oppnevnt. Styret har ingen nestleder.  

 

Ingen av styremedlemmene er folkevalgte. De er derfor ikke registrert i KS' styrevervregister. 

 

Styreleder påpeker at eier har valgt å ha et lite styre med tre medlemmer. Fordelen er at styret enkelt 

kan innkalles på kort varsel. (Under pandemien møttes styret på Teams; nå er det fysiske styremøter.) 

Styremedlemmene har ulik bakgrunn som utfyller hverandre, og alle er dedikerte. Styret er tilstede for 

selskapet. Med bare tre styremedlemmer har styret ikke følt behov for å ha nestleder. Det har aldri vært 

forfall til styremøter, så vidt styreleder kan huske.  

 

Adm. direktør opplyser at styresammensetningen var én av grunnene til at han tok stillingen i 2019. Han 

er "superfornøyd" med styret – både kompetanse, takhøyde og samarbeid. De tre styremedlemmene 

har lang erfaring og optimal kompetanse for styrearbeidet, herunder jus, økonomi, bygningsingeniørfag, 

eiendomsutvikling og byutvikling.  

 

Ordfører sier at kommunen har en grundig prosess ved valg av styremedlemmer. Styret har tre med-

lemmer, men er ikke spesielt sårbart. Suppleringsvalg til styret kan skje med ekstraordinær generalfor-

samling på én ukes varsel. 

 

Styret i Isegran Eiendom AS utgjør generalforsamling i heleide datterselskaper. De 13 datterselskapene 

har også samme styresammensetning som morselskapet, med tillegg av adm. direktør; datterselska-

pene har fire styremedlemmer.  

 

Adm. direktør kommenterer at en selskapsstruktur med Single Purpose-selskaper og styreoverlapp er 

vanlig i bransjen og praktisk ved behov for å fatte styrevedtak i datterselskap. Dobbeltroller er ikke pro-

blematisk i Isegran Eiendoms tilfelle, i hvert fall ikke i dagens situasjon der det ennå ikke er aktivitet i 

brorparten av datterselskapene. 

 

Styrets funksjon 

Styreleder opplyser at styret avholder 5–6 styremøter årlig, som berammes i halvårlig møteplan. Ekstra 

styremøte kan innkalles på kort varsel. Administrasjonen utarbeider grundige saksfremlegg til styret, og 

styremedlemmene stiller forberedt og deltar aktivt, noe som gir gode styremøter. Styrets arbeidsmåte 

har jevnlig blitt drøftet i styret, men ikke alltid som en formell sak. Styreleder vil innføre egenevaluering 

som en årlig sak på styrets agenda.  

 

Styret har en åpen og god dialog med selskapets administrasjon, sier styreleder, som kommuniserer 

94



 
 

24 
 

ukentlig med adm. direktør per epost og telefon i tillegg til møter. Styret evaluerer adm. direktør årlig. 

 

Adm. direktør har utarbeidet et årshjul for når saker skal styrebehandles, som styret vedtok 01.11.2022. 

Første sak på alle styremøter er drift og økonomi, som har stort fokus i selskapet.  

 

Ordfører gir uttrykk for at Isegran Eiendom AS har et meget arbeidsomt styre som leder konsernet på 

en god måte.  

 

Mål, verdier og strategier Isegran Eiendom AS er styrets strategiplan for selskapet, som først ble vedtatt 

i januar 2020. Ingen endringer ble gjort i 2021. Styret vedtok 27.06.2022 gjeldende strategiplan.  

 

Noen utdrag fra Mål, verdier og strategier Isegran Eiendom AS:   

 Selskapets verdigrunnlag (s. 1): Selskapet skal basere sin virksomhet på sunne forretningsprin-

sipper og samfunnsansvar, kjennetegnet ved solid avkastning på de verdier som er skutt inn i sel-

skapet, markedsøkonomisk forretningsforståelse, og bærekraftig steds- og byutvikling.  

 Selskapets visjon (s. 2): "Med hjertet for byen skaper vi verdier." Dette inkluderer tre dimensjoner 

av bærekraft: sosiale verdier med trygge, gode bomiljøer; miljømessige verdier med å ta vare på 

eiendommene, gode energiløsninger og miljøvennlige fremkomstmidler; og økonomiske verdier 

med overskudd og utbytte til Fredrikstad kommune.  

 Bærekraft (s. 4): Virksomheten skal innføre et miljøledelsessystem i 2023 (Miljøfyrtårn) og signere 

"10 anbefalte strakstiltak" for boligutviklere (Norsk Eiendom).  

 Etiske prinsipper (s. 4): Selskapet er forpliktet på de etiske prinsipper Fredrikstad kommune ved-

tar. Disse refereres i seks punkter:  

o Vi møter alle med respekt, åpenhet og tillit. 

o Vi forvalter fellesskapets midler på best mulig måte. 

o Vi er miljøbevisste. 

o Vi skal bygge et godt omdømme og verne om vår integritet. 

o Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) skal til enhver tid være i fokus.8  

o Plikt til å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i selskapet. Varsling kan gjøres til 

leder, annen medarbeider eller styre. Ingen skal straffes for å ha varslet i god tro.  

 Eiendomsutvikling (s. 4): Selskapet skal som utgangspunkt selv utvikle og bygge ut eiendommene 

i porteføljen. Utbyggingen skal skje i samarbeid med strategiske partnere. I samarbeidsprosjekter 

skal Isegran Eiendom sikres en aktiv, synlig og tydelig rolle med representasjon i styre. Selskapet 

skal ikke selge eiendommer før de er tilført merverdi, i form av endret reguleringsstatus eller fullt 

utviklet og bebygd. (Unntak kan gjøres ved likviditetsbehov.) Eneboligtomter kan selges ubebygd, 

men byggeklare med infrastruktur som selskapet har sørget for å opparbeide.  

 Risiko og finans (s. 5): Selskapet hadde ved etablering en solid balanse, men en svært begrenset 

likviditet. Eiers utbyttekrav og anstrengt likviditet medfører at selskapets risikoprofil må være balan-

sert. Styret har vedtatt en finansstrategi.  

 Vår signaturhistorie (s. 5): "Vi vet at vi har lykkes når folk trives i sine hjem og nabolag, det yrer 

av folk i gater og plasser og næringslivet blomstrer. Hele tiden må vi ha økonomisk, miljømessig og 

sosial bærekraft for øyet." "Isegran Eiendom AS skal gjøre sitt ytterste for å forme og ta vare på 

Fredrikstad." 

 

Styreleder utdyper risikostyring i Isegran Eiendom AS: Selskapsstrukturen med mange aksjeselskaper 

isolerer risiko i hvert prosjekt og for kommunen som eier. Det gjelder f.eks. risiko for geotekniske forhold, 

byggekostnader og leveringstid, og marked. For å begrense markedsmessig risiko, skal 60 % av boli-

                                                      
8 SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) er byggebransjens versjon av HMS (helse, miljø og sikkerhet).  
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gene på Brønnerødtoppen være solgt før byggestart (bortsett fra infrastruktur). Årsmeldingene rappor-

terer på risiko, og styret drøfter dette flere ganger årlig. Styremøtet i september ba om ekstern kvalitets-

sikring av kalkylemodellen som er utviklet av administrasjonen for selskapets prosjekter.   

 

Adm. direktør opplyser at Isegran Eiendom AS er medlem av Norsk Eiendom, som er tilsluttet NHO 

Byggenæringens landsforening. NHO har utviklet portalen Arbinn for sine medlemmer. Isegran Eiendom 

AS har nå valgt å benytte Arbinn som internkontrollsystem.   

 

I tillegg til strategiplanen har konsernet et planleggingsverktøy for økonomi og kapasitet, nemlig Hand-

lingsplan Isegran Eiendom Konsern (2021–2025). Handlingsplanen, som oppdateres løpende, har et 

diagram som viser aktiviteter per måned i femårsperioden, f.eks. anleggsentreprise og grunnarbeid på 

Brønnerødtoppen. 

 

Handlingsplanen er nyttig i selskapets navigering, sier styreleder, som tilføyer at konsernet har to resul-

tatmål: Å gå med overskudd og gi utbytte til Fredrikstad kommune, og å utføre god eiendoms- og byut-

vikling for lokalsamfunnet, inkludert trippel bærekraft (miljømessig, sosialt og økonomisk).  

 

Ordfører anser at Isegran Eiendoms resultatmål er å forvalte fellesskapets ressurser på en måte som 

gir overskudd/utbytte til kommunen. Byutvikling er også viktig, men her forholder selskapet seg til kom-

munalt vedtatte arealplaner/reguleringsplaner/byggesaksbehandling som ethvert annet eiendomssel-

skap. Ordfører har ingen innvendinger mot styrets selskapsstrategi.  

 

4.2.7 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Selskapet har ikke et særskilt dokument med etiske retningslinjer, men Mål, verdier og strategier Isegran 

Eiendom AS har (s. 4) underkapitlet "Etiske prinsipper", der det står at selskapet er forpliktet på de 

etiske prinsipper som Fredrikstad kommune vedtar. Disse gjengis i seks punkter: åpenhet/tillit, felles-

skapets midler, miljøbevisst, omdømme/integritet, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø og varslingsrutiner. Sel-

skapet mener at dette er dekkende.  

 

Adm. direktør kjenner ikke til etiske brudd i Isegran Eiendom AS. Selskapet er nøye med habilitetshånd-

tering. I et lite marked som Fredrikstad får man over tid relasjoner med byggebransjens folk. På Brøn-

nerødtoppen inviterte selskapet fire entreprenører til å legge inn anbud på opparbeiding av infrastruktur, 

herunder Råde graveservice, der eier/leder er en bekjent av adm. direktør. Han sa fra til styret og med-

arbeidere om dette og deltok ikke i vurderingen av anbudene. Valget falt for øvrig på en annen entre-

prenør.  

 

Styreleder kjenner ikke til etiske brudd i Isegran Eiendom AS. Hun forventer en ordentlighet, som hun 

opplever at styre og administrasjon etterlever. I mindre byer vil det være bekjentskap, og det er viktig å 

være bevisst på habilitet, men lovverket regulerer habilitet meget godt. Alle tre styremedlemmer bor 

utenfor Fredrikstad, og det har ikke vært habilitetsutfordringer i styret. Dersom det oppstår, vil styremed-

lemmet fratre ved behandling av saken. Utvikling av eiendommer i samarbeid med andre grunneiere er 

i tråd med selskapets formål og mandat.  

 

Styreleder nevner at Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter 

og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven, 2021) pålegger utbyggere et ansvar for at underleveran-

dører ivaretar lønns- og arbeidsvilkår og unngår sosial dumping. Når det gjelder ytre miljø, har selskapet 

reparert og erstattet deler av et sikkerhetsgjerde rundt et nedlagt pukkverk i Kjæråsen.  

 

Ordfører sier at når selskapet begynner på store byggeprosjekter i 2023–2024, blir samfunnsansvar, 
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som ytre miljø, mer aktuelt. Hun kjenner ikke til etiske brudd i Isegran Eiendom AS.  

 

Ordfører nevner at Isegran Eiendom AS samarbeider i Trosvikstranda Utvikling AS med private aktører. 

Dette er nødvendig grunneiersamarbeid og overensstemmer med vedtektene. Ordfører opplyser sam-

tidig at hun har eierinteresser i nærheten av Trosvikstranda. Når reguleringssaken kommer til behand-

ling i bystyret, vil hun be om å få sin habilitet vurdert. 

 

 Vurderinger 

Kommunens eierskapsmelding 

Fredrikstad kommune oppfyller etter revisjonens vurdering kommuneloven og KS' anbefaling for eiers-

kapsmelding. Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune, som bystyret vedtok 16.06.2022, 

inneholder de tre elementene som kommuneloven § 26-1 krever av eierskapsmeldinger: kommunens 

prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper som kommunen har eierinteresser i og øvrig interkom-

munalt samarbeid, samt kommunens formål med sine eierinteresser.  

 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune inneholder en rolleavklaring der eierstyringen 

forankres bredt i bystyre og formannskap. "De er også eierskapsutvalg", står det. Ordfører presiserer at 

formannskapet er kommunens eierskapsutvalg. Kommunedirektør med virksomhet styring og eierskap 

bistår ordfører med oppfølging av selskaper, herunder forberedelse til møter i eierorganer og eiermøter 

og forslag til eierstrategier til behandling i bystyret. Kontrollutvalget skal, på bystyrets vegne, påse at 

det føres kontroll med kommunens eierskap, herunder lovbestemt eierskapskontroll. 

 

Fredrikstad kommunes nettsider har en eierportal som supplerer eierskapsmeldingen med informasjon 

om eierskap.  

 

Eierstrategi 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune har kapittel 4 Fredrikstad kommunes eierporte-

følje og eierstrategier, der det for hvert foretak er en kort tekst om eierstrategi. Med Fredrikstad kom-

mune som eneeier i Isegran Eiendom AS er dette etter revisjonens vurdering tilstrekkelig. I selskaper 

med flere eiere kan det være behov for en felles, lengre eierstrategi.  

 

Rapportering og eiermøter 

Isegran Eiendom AS og eierkommunen Fredrikstad oppfyller etter revisjonens vurdering kommunesek-

torens krav til rapportering, bortsett fra at generalforsamlingsdokumenter bare delvis er sendt i kopi til 

kommunens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg. Styret har utarbeidet årsmelding, som sup-

pleres med selskapets fyldige nettsider. Eiermøter i Isegran Eiendom AS avholdes hvert kvartal. Fra 

kommunen deltar ordfører, kommunedirektør, direktør virksomhetsstyring og økonomi og virksomhets-

leder styring og eierskap. Fra selskapet deltar styreleder og adm. direktør.   

 

Kommunedirektøren fremmer en årlig orienteringssak om aksjeselskaper og interkommunale selskaper 

for formannskap og bystyre, normalt etter at generalforsamlinger og representantskapsmøter er gjen-

nomført. Saken lenker til årsrapporter/årsmeldinger for AS-er, inkludert Isegran Eiendom AS, og IKS-

er. Adm. direktør presenterte Isegran Eiendom AS for formannskapet i desember 2021. Rapporteringen 

bidrar til bred politisk forankring av kommunens eierstyring.  

 

Isegran Eiendom AS har hatt to generalforsamlinger i 2022. Innkallingene gikk til ordfører (fullmektig i 

generalforsamling), men ikke i kopi til kommunens postmottak for journalføring. Protokoll fra generalfor-
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samling 07.04.2022 ble journalført og tilgjengelig for publikums innsyn, men ikke protokoll fra general-

forsamling 29.06.2022 (det ble utført senere). Innkalling til generalforsamlingene gikk heller ikke i kopi 

til kontrollutvalget, slik kommuneloven § 23-6 krever. Kontrollutvalget fikk dermed ikke anledning til å 

være til stede i generalforsamling eller følge opp saker.  

 

Konsernet består av morselskapet Isegran Eiendom AS og 13 datterselskaper (100 % eid). Morselska-

pet eier selv ingen eiendommer. Alle eiendommene ligger i datterselskapene, hovedsakelig én eiendom 

i hvert selskap. Å ha ett AS per eiendom tilrettelegger for senere utvikling av eiendommene og isolerer 

risiko. Dette er en utbredt selskapsstruktur for slike eiendomsselskaper, påpeker ordfører. 

 

Selskapets vedtekter  

Vedtekter for Isegran Eiendom AS (29.06.2022) oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav 

til opplysninger i vedtektene om selskapets foretaksnavn, virksomhet (formål), aksjekapitalens størrelse 

og aksjenes pålydende beløp. Isegran Eiendom AS sitt formål – eiendomsforvaltning – er tydelig. Ved-

tektenes § 5 sier at styrets leder velges av generalforsamlingen. § 8 sier hva generalforsamlingen skal 

behandle, men nevner ikke valg av styre, noe som for ordens skyld kunne ha stått i vedtektene. (Aksje-

loven § 6-3 sier at medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det 

skal velges varamedlemmer.)   

 

Bystyret vedtok 16.06.2022 Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune (PS 80/22) og 

Isegran Eiendom AS – Endring av selskapets vedtekter (PS 79/22). Styringsdokumentene er tydelige 

på at ordføreren er eierrepresentant og styret er ansvarlig for driften av selskapet.  

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak i eierorganet 

Isegran Eiendom AS oppfyller etter revisjonens vurdering KS' anbefaling om representasjon og aksje-

lovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og protokoll. Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrik-

stad kommune sier i eierstyringsprinsipp 8 at kommunen som hovedregel skal være representert ved 

ordfører i selskapenes eierorganer. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Isegran Eiendom AS den 

07.04.2022 viser at dette praktiseres. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i Isegran Eiendom AS oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens bestemmelser for sam-

mensetning og KS' anbefalinger når det gjelder funksjon. Styret består av tre aksjonærvalgte styremed-

lemmer, for tiden én kvinne og to menn. Ordfører gir uttrykk for at Isegran Eiendom AS har et meget 

arbeidsomt styre som leder konsernet på en god måte.  

 

Styret har ikke varamedlemmer, slik KS anbefaler, og heller ikke nestleder. Generalforsamling kan om 

nødvendig innkalles på én ukes varsel for å oppnevne nye styremedlemmer. Revisjonen mener at opp-

nevning av varamedlemmer til styret og nestleder i styret for ordens skyld bør vurderes. 

 

Mål, verdier og strategier Isegran Eiendom AS (27.06.2022) er styrets strategiplan for selskapet, som 

oppdateres årlig. Strategiplanen suppleres med Handlingsplan Isegran Eiendom Konsern (2021–2025). 

KS' anbefaling 12 tilrår en årlig møteplan, inkludert et styreseminar for evaluering og opplæring av styret. 

Styreleder vil innføre dette, noe revisjonen finner positivt.  

 

KS' anbefaling 13 sier at som hovedregel bør styremedlemmer i morselskap ikke sitte i datterselskaps 

styre, av hensyn til styrekompetansen som trengs i selskapene og for å unngå dobbeltrolle i konsern-

forhold. Isegran Eiendoms morselskap og 13 datterselskaper har personidentisk styresammensetning, 
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med tillegg av adm. direktør i datterselskapenes styrer. Begrunnelsen for "styreoverlapp" er at konsern-

styret vil ha full kontroll over heleide datterselskaper. Etter revisjonens vurdering bør generalforsamling 

i Isegran Eiendom AS vurdere ordningen med at styremedlemmene i morselskapet sitter i styrene i 

datterselskapene.   

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Isegran Eiendom AS følger etter revisjonens vurdering bare delvis KS' anbefaling 19 om at styrer bør 

utarbeide og jevnlig revidere etiske retningslinjer for selskapsdriften. Selskapet har ikke egne etiske 

retningslinjer, men Mål, verdier og strategier Isegran Eiendom AS oppgir under "Etiske prinsipper" at 

selskapet er forpliktet på Fredrikstad kommunes etiske prinsipper. Disse gjengis i seks punkter: åpen-

het, fellesskapets midler, miljøbevisst, omdømme og integritet, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø og vars-

lingsrutiner.  

 

Revisjonen mener at Isegran Eiendom AS bør utarbeide egne etiske retningslinjer, fordi selskapets be-

hov kan være noe annerledes enn kommunens, og for at selskapet skal ha et aktivt forhold til etikk. 

Etiske retningslinjer kan dekke hele konsernet og bør inkludere rutiner for vurdering og håndtering av 

habilitet (jf. KS' anbefaling 15). 

 

 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Fredrikstad kommune i all hovedsak utøver sitt 

eierskap i Isegran Eiendom AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring. 

 

Revisjonen har funnet avvik knyttet til at generalforsamlingsdokumenter i 2022 bare delvis ble sendt til 

Fredrikstad kommunes postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg, samt at Isegran Eiendom AS 

ikke har egne etiske retningslinjer.  

 

Revisjonen anbefaler Fredrikstad kommune å påse følgende i tilknytning til Isegran Eiendom AS:  

a. Isegran Eiendom AS bør sende innkalling til og protokoll fra generalforsamlinger i kopi til kommu-

nens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg. 

b. Styret i Isegran Eiendom AS bør vedta konsernets etiske retningslinjer, inkludert habilitetsbestem-

melser.  

c. Styret i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne styrets nestleder. 

d. Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere å oppnevne varamedlemmer (numeriske) til 

styret.  

e. Generalforsamling i Isegran Eiendom AS bør vurdere ordningen med at styremedlemmene i mor-

selskapet sitter i styrene i datterselskapene.   
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5 Kilder 

Lover, forskrifter, statlige veiledere 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 2018. 

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), 2006.  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967. 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), 1997.  

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige ar-

beidsforhold (åpenhetsloven), 2021. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 2019. 

Brønnøysundregistrenes Enhetsregister, www.Brreg.no. 

 

Forskningsrapporter, bransjeorganisasjoner mv. 

Standard for eierskapskontroll (RSK 002), NKRF, 2020. 

Veileder i selskapskontroll, NKRF, 2018.  

Håndbok for ordførere, KS folkevalgtprogram 2019–2023, 2020.  

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020. 

Styrevervregisteret.no, KS.  

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon, Transparency International Norge, 2014. 

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, NIBR-rapport 2015:1, OsloMet. 

Styring av kommunalt eide selskaper, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget, 2012.  

 

Fredrikstad kommune 

Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune (PS 80/22), bystyret 16.06.2022. 

Isegran Eiendom AS – Endring av selskapets vedtekter (PS 79/22), bystyret 16.06.2022. 

Eierstyring: Årsrapporter 2020 for aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS) med 100 

prosent offentlig eierskap (PS 52/22), bystyret 05.05.2022. 

Eiermøte med Isegran Eiendom AS – møtereferater 29.06.2022 og 12.10.2022. 

Www.Fredrikstad.kommune.no – eierskap.  

 

Isegran Eiendom AS 

Vedtekter for Isegran Eiendom AS, generalforsamling 29.06.2022. 

Årsmelding 2021 for Isegran Eiendom AS, styret 23.03.2022. 

Årsregnskap 2021 Isegran Eiendom AS, styret 23.03.2022. 

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Isegran Eiendom AS, 29.06.2022.  

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Isegran Eiendom AS, 07.04.2022. 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Isegran Eiendom AS, 11.06.2021. 

Protokoller fra styremøter Isegran Eiendom AS 27.06.2022, 05.04.2022, 23.03.2022, 28.02.2022 og 

31.01.2022.  

Mål, verdier og strategier Isegran Eiendom AS, styret 27.06.2022. 

Handlingsplan Isegran Eiendom Konsern (2021–2025).  

Www.Isegraneiendom.no.  
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Vedlegg: Høringsuttalelser til rapporten 

 

Fredrikstad kommune (e-post 18.11.2022): 

 

Rapporten utarbeidet av ØVKR om eierskapskontroll for Isegran Eiendom AS redegjør for Fredrikstad 

kommunes eierskapsforvaltning på en god måte. Revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger 

tas med som innspill til kommunens videre eierstyring. 

 

Siri Martinsen 

Ordfører, Fredrikstad kommune, eierrepresentant/fullmektig i generalforsamling i Isegran Eiendom AS. 

 

 

 

Isegran Eiendom AS (e-post 17.11.2022): 

 

Styreleder og administrerende direktør i Isegran Eiendom AS har blitt intervjuet av forvaltningsrevisoren. 

Det er her redegjort for selskapets syn på eierstyringen, men også inngående om selskapets virksom-

het.  

 

Inntrykket er at intervjuene og oppfølgingsspørsmålene har vært grundige og detaljerte. Rapporten gir 

et godt bilde av forholdet mellom Fredrikstad kommune som eier og Isegran Eiendom AS. 

 

Eva Hagen 

Styreleder, Isegran Eiendom AS. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 93 
Løpenr.: 320689/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/66 

 
 

Informasjon om kommunens definisjoner av begrepene levekårsutfordringer, 
tverrfaglig samarbeid, utenforskap og integrering, samt kommunens arbeid 
med disse temaene 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 21.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/46, den 19.09 2022 – Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner 
for august 2022 til juli 2024 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget hadde en workshop og en bestillingssak i sitt møte den 19. september 2022. 
Når det gjaldt bestillingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Levekårsutfordringer tverrfaglig 
samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering», så valgte 
kontrollutvalget å utsette denne. Dette fordi de ønsket en informasjon fra kommunedirektør 
som blant annet skulle inneholde kommunens definisjoner av begrepene 
levekårsutfordringer, tverrfaglig samarbeid, utenforskap og integrering. Samt kommunens 
arbeid med disse temaene. 
Kommunedirektør er derfor invitert til møtet for å gi informasjon. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at dette er en informasjonssak som kontrollutvalget kan ta til 
orientering. Kontrollutvalget skal få egen sak hvor de bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 94 
Løpenr.: 320759/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/67 

 
 

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Levekårsutfordringer - 
tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering» 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 

Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet 
den 19. september 2022 og de føringer som fremgår av denne sak, herunder: 

•  
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
Fredrikstad, 21.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/46 den 19.09 2022 – «Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner 
for august 2022 til juli 2024» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjoner i sitt møte den 19. september 
2019. For å gi en nærmere utdyping av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Levekårsutfordringer 
- tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering» ønsket de 
først å få en informasjon fra kommunedirektør. Kommunedirektør har gitt informasjon i 
saken og kontrollutvalget kan dermed avklare sin bestilling. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en bestilling gir en god oversikt over forventet leveranse og sikrer 
at leveranse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i henhold til bestilling. Hvis revisjonen 
av ulike årsaker ikke har mulighet til å levere i henhold til bestilling, bør revisjonen sende en 
skriftlig orientering om dette. Dette skal legges frem for kontrollutvalget. 
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
bystyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret hvis ikke 
planverket blir fulgt. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta bestillingen med de føringer som 
fremkommer i møtet. Anslått leveringstidspunkt for rapport er 1. møte i 2024. 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 91 
Løpenr.: 320578/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/68 

 

Utsatt levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Oppfølging av sårbare barn, 
lavinntektsfamilier, utenforskap" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget) å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 
 

2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av sårbare barn, 
lavinntektsfamilier, utenforskap» blir levert til kontrollutvalgets møte den 08.02.2023. 
 

 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

 

 
Fredrikstad, 21.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Notat fra revisjonen: Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av 
sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap», datert 17.11.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/46 den 19.09.2022 – Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 19.09.2022 en bestilling av forvaltningsrevisjoner fra 
august 2022 til juli 2024. Det ble der vedtatt at prosjekt «Oppfølging av sårbare barn, 
lavinntektsfamilier, utenforskap» skulle leveres og behandles i kontrollutvalgsmøtet 07. 
desember 2022.  
Kontrollutvalget vedtok at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller 
revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i 
kontrollutvalget. 
 
Sekretariatet har mottatt et notat fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS hvor de informerer 
om at de ikke får levert forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av sårbare barn, 
lavinntektsfamilier, utenforskap» til oppsatt tid. Dette grunnet forsinkelser, se vedlegg 1 til 
saken. 
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Vurdering 
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
bystyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til bystyret 
hvis ikke planverket blir fulgt. Imidlertid er det forventet at prosjektet blir levert til 
kontrollutvalgets møte 8.februar 2023. Det forutsettes at den sene leveransen ikke vil 
påvirke timesbudsjett som er satt for forvaltningsrevisjonen i 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta informasjonen fra revisjonen til orientering. 
Videre bør kontrollutvalget be revisjonen levere prosjektet ved neste møte den 08.02.2023. 
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Notat  
Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av sårbare barn, 

lavinntektsfamilier, utenforskap» 
 
Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Oppfølging av 
sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap» 11. mai 2022.  
Ifølge prosjektplanen skulle forvaltningsrevisjonsrapport behandles i kontrollutvalgets møte 7. 
desember. På grunn av sykdom internt hos oss må vi dessverre meddele at arbeidet er blitt noe 
forsinket, og at rapporten ikke vil bli behandlet på det tidspunktet det var lagt opp til. Revisjonen tar 
sikte på å levere rapporten i tide til behandling i kontrollutvalgets første møte i 2023. Innsamling av 
fakta er gjennomført, men det gjenstår å utarbeide rapporten og gjennomføre en høringsrunde med 
kommunens administrasjon.  
 
 
 

Rolvsøy 17.11.2022 
 
 

Casper Støten (sign.)     Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor    daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/55 
Dokumentnr.: 32 
Løpenr.: 323557/2022 
Klassering: 3004-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/69 

Informasjon fra Østre Viken kommunerevisjon IKS vedrørende mva - 
kompensasjonskravet 2. termin 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kommunerevisjonens informasjon om kravet fra Fredrikstad kommune og revisjonens 
videre håndteringen av kravet, tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 24.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken kommunerevisjon IKS: Informasjon vedrørende momskompensasjon i 
Fredrikstad kommune, datert 24.11 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ku – møte 15.09 2021, sak 21/43 Informasjon fra revisjonen vedr. momskompensasjon 
Ku – møte 30.03 2022, sak 22/20 Revisjonsnotat – Informasjon om mva-kompensasjonen i 
Fredrikstad kommune. 
 

Saksopplysninger 
I møte 15.09 2021 i sak 21/43 informerte revisjonen om rutinesvikten vedrørende 
momskompensasjonen for en av mva-terminene (2. termin) for 2021, og om tiltak 
revisjonsselskapet har gjort for at dette ikke skjer igjen. Kontrollutvalget vedtok en 
oppfølging av saken.  
 
Kontrollutvalget behandlet den 30.03 2022 i sak 22/20 revisjonens notat av 11.03 2022. I det 
notatet blir det redegjort for følgende tiltak – sitat fra notatet: 
 

«I revisjonens notat lagt frem for kontrollutvalget i sak 21/43 fremkommer det at Fredrikstad kommune 
har fått brev fra Skatteetaten om at kravet er avvist grunnet for sen levering. Kommunen hadde 
anledning til å fremme kravet i neste termin, dvs. 3. termin. 
 
Kommunen sendte klage til Skatteetaten, hvor det ble søkt om at kravet som var foreldet i 2. termin, 
på kr 7 757 247,94, tas med i oppgaven for 3. termin og fikk avslag på dette fra Skatteetaten. 

 
Det er sendt klage til Skattedirektoratet på Skatteetatens vedtak om å avvise skattemelding for 2. 
termin, klagen er ikke tatt til følge av Skattedirektoratet. 
Det er i mars 2022 sendt klage på Skatteetatens avvisning til Sivilombudet.»  
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Kontrollutvalget vedtok en ny oppfølging av saken og fattet et vedtak som var: 
• Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny informasjon om hvordan tapt krav er tenkt 

erstattet. 
 
Revisjonen har den 24.11 2022 oversendt et nytt notat i saken. Revisjonen opplyser at  
Fredrikstad kommune sin klage på Skatteetatens avvisning til Sivilombudet, ikke har blitt tatt 
til behandling. Sivilombudet har begrunnet avgjørelsen med sivilombudslovens § 7, hvor det 
fremkommer at: 
«Klager fra offentlige organer faller imidlertid utenfor vårt arbeidsområde. Dette gjelder også i 
tilfeller hvor slike organer har samme rettsstilling og interesse som en privat part».  
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS opplyser videre i sitt notat at revisjonsselskapet vil 
håndtere saken og kravet fra Fredrikstad kommunen i henhold til bestemmelser i forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. 

Vurdering 
Sekretariatet legger til grunn at eierne i Østre Viken kommunerevisjon IKS i et 
representantskapsmøte vil håndtere kravet fra Fredrikstad kommune på kr. 7 757 247,94 
henhold til bestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
interkommunale selskaper. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om kravet fra Fredrikstad kommune og revisjonens 
videre håndteringen av kravet, tas til orientering 
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Informasjon vedrørende momskompensasjon i Fredrikstad kommune 

 

Revisjonen informerte, i notat lagt frem for kontrollutvalget i sak 21/43, om at Fredrikstad 
kommune fikk brev fra Skatteetaten om at momskompensasjonskravet for 2. termin 2021 ble 
avvist grunnet for sen levering. Kommunen hadde anledning til å fremme kravet i neste 
termin, dvs. 3. termin. 

 
Kommunen sendte klage til Skatteetaten, og søkte om at den delen av kravet som var 
foreldet etter 2. termin, på kr 7 757 247,94, kunne tas med i oppgaven for 3. termin. Klagen 
ble avslått av Skatteetaten. 
 
Revisjonen informerte, i notat lagt frem for kontrollutvalget i sak 22/20, om at kommunen 
hadde klaget inn Skatteetatens vedtak om å avvise skattemelding for 2. termin til 
Skattedirektoratet. Klagen ble ikke tatt til følge. 
 
Fredrikstad kommune sendte klage til Sivilombudet, som i brev av den 21. september 2022 
svarte at klagen ikke kan tas til behandling. Sivilombudet har begrunnet avgjørelsen med 
sivilombudslovens § 7, hvor det fremkommer at: 

«Klager fra offentlige organer faller imidlertid utenfor vårt arbeidsområde. Dette gjelder 
også i tilfeller hvor slike organer har samme rettsstilling og interesse som en privat part».  
 
Den 26. september 2022 sendte Fredrikstad kommune krav til ØVKR, på kr 7 757 247,94. 

Østre Viken kommunerevisjon IKS vil håndtere saken i henhold til bestemmelser i forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. 

Fredrikstad kommune vurderer å sende søknad om ekstraordinære skjønnsmidler. 

 

Rolvsøy 24.11.2022 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/55 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 280214/2022 
Klassering: 3004-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/70 

 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll  

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne 
rutiner», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 
Fredrikstad, 02.11.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2022 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Fredrikstad 
kommune, datert 01.11 2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven § 24-9 
• RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven skal det årlig foretas en såkalt «Forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står det følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
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Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Fredrikstad kommune for 
2022. De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til 
regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av 
kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til 
risikoreduserende tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
• Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Selvkost – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og egne rutiner 
• Personvern 
• Tilskudd for utgifter til særlig ressurskrevende brukere – overholdelse av regelverk 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2022: «Tilskudd 
private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022 

- Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Fredrikstad 

kommune 
 
I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til 
en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en risiko- og 
vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd 
på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Fredrikstad kommune for 2022. Det er 
naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med 
revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i 
risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 

Områder som er vurdert  

Personvern 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Personvern – 2020, med oppfølging 2021. 

Tidligere avdekket feil 
Rapport fra 2020 hadde 11 anbefalinger til kommunen. 
Oppfølgingsrapport 2021 konkluderte med at kommunen 
helt, eller delvis, har fulgt opp 9 av punktene.  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Omfattende regelverk. Personopplysningsloven, GDPR. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har egen digitaliseringsavdeling. Holdningene er 
gode, med det kan være uklarheter rundt hvem som skal 
ivareta de ulike oppgavene i arbeidet med personvern.   

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, jf. GDPR artikkel 82, personopplysningsloven §30 

Økonomisk risiko 
Brudd på GDPR kan medføre overtredelsesgebyr på opptil 20 
millioner euro. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja – både personvernmessig og indirekte økonomisk. 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området i 2019-2021. 

Tidligere avdekket feil 
Nei. 
Revisjonens kontroller viser at kommunen dokumenterer 
sine anskaffelser med pliktige anskaffelsesprotokoller. 

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. Store 
dokumentasjonskrav. 
Antall anskaffelser og rammeavtaler varierer fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har et anskaffelsesreglement. Der 
fremkommer at anskaffelsesenheten skal gjennomføre 
alle større anskaffelser, og anskaffelser mellom kr 100 000 
- 1,3 mill. utføres av hver seksjon/etat/virksomhet. Det er 
utarbeidet maler og avtaler som er tilgjengelig i 
kvalitetssystemet.  
Innkjøp under kr. 100 000 skal gjøres via e-handel. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte. 

Vurdert risiko:  
 Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

 

Selvkost – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området i 2019-2021 

Tidligere avdekket feil 
Revisjon 2021 avdekket noe midler på fond som var eldre 
enn 5 år. 

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 

Kommuneloven, forskrift og veileder setter krav til 
selvkost. Kravene har stort sett vært gjeldende i tidligere 
retningslinjer.  
Regelverket er relativt komplekst og regnskapet 
inneholder mange transaksjoner på området. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen benytter det digitale selvkostverktøyet 
Momentum og innhenter bistand fra konsulent EnviDan 
AS som har utviklet og drifter verktøyet.  
Kontroll av tall for etterkalkyle gjennomføres sammen 
med konsulent. 
Kommunen har generelt god kompetanse på området og 
det avdekkes få feil. Kommunens bruk av konsulent med 
høy kompetanse senker også risikonivået noe. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, i forhold til innbyggere 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye eller for lave avgifter fra innbyggere. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 
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Tilskudd for utgifter til særlig ressurskrevende tjenester – overholdelse av regelverk 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området i 2019-2021. 

Tidligere avdekket feil 
Det er oppdaget unøyaktigheter ved beregning, disse 
korrigeres. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Beregnet refusjon skal estimeres for inneværende år, og 
endelig refusjonskrav legges frem påfølgende år. 
Tilskuddsberegningen skal gjøres etter retningslinjer fremsatt 
av Helsedirektoratet i årlige rundskriv. Beregningen er 
omfattende, og kompleks – og omfatter store summer. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Nøkkelpersoner har god kompetanse, men benytter til dels 
manuelle beregninger for å komme frem til endelig 
refusjonskrav. Ny modell, som er nærmere regnskapet, tas i 
bruk for tjenesteåret 2022. Endelig refusjonskrav attesteres 
av revisor og rapporteres til Helsedirektoratet.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Vesentlige beløp som kreves refundert. Små feil kan gi store 
utslag. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 

Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området i 2019-2021. 

Tidligere avdekket feil 

Ja. Private barnehagers landsforbund fikk i 2021 medhold 
i at kommunen har beregnet tilskuddet feil tidligere år – 
som har medført ekstra utbetalinger for kommunen nå i 
ettertid.  

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 
Tilskuddsberegningen skal følge særskilt regelverk, og 
utføres i fastsatt mal med utgangspunkt i regnskapstall. 
Beregningene omfattes av mange transaksjoner.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Beregningen av tilskuddssatser er svært kompleks, og 
endringer fra regnskapet og inn i modellen har i noen 
tilfeller vært dårlig dokumentert. De siste årene har vist 
forbedring på området. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Vesentlige beløp som utbetales. 
Feil i grunnlag får stor betydning for utbetaling av 
tilskudd. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko: 
Meget sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig   

 

  

Sannsynlig   

 

  

Mindre sannsynlig  
 

 

  

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 

Valideringsord  

Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Mindre sannsynlig  Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Sannsynlig  Det er indikasjoner på manglende etterlevelse 

Meget sannsynlig  Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om manglende etterlevelse  

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 

Mindre alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig 

Meget alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være meget alvorlig, og rammer mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være katastrofal og svært alvorlig.  

 

  

Anskaffelser 

Selvkost 

Ressurskrevende 

tjenester 

  

Personvern 

 

Tilskudd 

private bhg 
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Oppsummering og rapportering 
 

Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet etterlevelseskontroll 
for 2022:  
 
Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er bestemmelser i forskrift om tilskudd til private 
barnehager.   
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, etter standard for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge frem sin uttalelse for 
kontrollutvalget innen 30. juni 2023. 
 
 
 
Rolvsøy 1.11.2022 
 
 
Jostein Ek (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 69 
Løpenr.: 280472/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/71 

Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2023: 

•   8. februar, møtestart 14.00 
•   3. mai, møtestart 14.00 
•   7. juni, møtestart 14.00 
• 20. september, møtestart 14.00 
• 22. november, møtestart 09.00 

 

• Opplæringsdag 9. november 
 
Fredrikstad, 10.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter i siste møte i 2022 møte en møteplan for påfølgende år. For året 
2022 har det blitt avholdt 6 møter i kontrollutvalget. Fast møtedag har vært onsdag. 

Vurdering 
I kontrollutvalgets budsjett for 2023 er det innarbeidet en møtefrekvens på inntil seks møter. 
Onsdag foreslås videre ført som møtedag. Møtestart settes til kl. 14.00, med unntak av møte 
22. november som settes til 09.00.  Med forbehold om endringer, foreslår sekretariatet at 
kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for sin virksomhet for 2023: 

• 8. februar 
•   3. mai  
•   7. juni 
• 20. september 
• 22. november 

 
I tillegg skal det arrangeres en opplæringsdag den 9. november 2023 av nyvalgte 
medlemmer av kontrollutvalget. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 73 
Løpenr.: 280179/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/72 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
Fredrikstad, 21.11.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19.09.2022 
2. Saksprotokoll bystyrets møte den 15.09.2022, sak 99/22, Kontrollutvalgssak: 

Oppfølgingsrapport – "Barnevern – fosterhjem" i Fredrikstad kommune 
3. Saksprotokoll bystyrets møte den 20.10.2022, sak 128/22, Kontrollutvalgssak: 

Oppfølgingsrapport – Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning, skolemiljø og 
lærernorm i grunnskolen", Fredrikstad kommune 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Lenke til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023: https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-

kontrollutvalgskonferanse-2023  
• Lenke til statsforvalterens tilsynskalender, Revisjon kilde og nedbørsfelt 

https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/api/document?fileReference=c12f02a8-
3862-4e8f-9c2b-4540cd045332  

• Lenke til statsforvalterens tilsynskalender, Revisjon kilde og nedbørsfelt: 
https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/InternalApi/Download?fileReference=ea45
3c43-463b-461b-9a70-b8441fedcd32  

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19.09.2022, ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 15.09.2022, sak 99/22, Kontrollutvalgssak: 
Oppfølgingsrapport – "Barnevern – fosterhjem" i Fredrikstad kommune. Kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Bystyrets behandlet den 20.10.2022, sak 128/22, Kontrollutvalgssak: 
Oppfølgingsrapport – Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning, skolemiljø og 
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lærernorm i grunnskolen", Fredrikstad kommune. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig 
vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlagte lenker: 

• NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 avholdes på Gardermoen den 1. – 2. februar 
2023. Følg med på nettsiden for program og påmelding. 

• Mattilsynet - Revisjon kilde og nedbørsfelt - Revisjonsrapport med varsel om at vi 
vurderer å gi dere to pålegg 

• Mattilsynet - Revisjon kilde og nedbørsfelt – Vedtak om farekartlegging og tilhørende 
farehåndtering samt planlegging av nødvendige tiltak for å beskytte 
vanntilsigsområdene og råvannkildene 

 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Fredrikstad 

 
 
 
Møtedato: 19.09.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 15.45 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/44 – 22/58   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Rita Holberg, leder (H) x  

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) x  

Tore K. Antonsen (SV) x  

Anita Skogseth Bjørneby  (FrP) x  

Per Lebesby (Krf) x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten  
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tagnes og direktør for 
virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand 
 
Ordfører: Siri Martinsen  
 
 
 
…………………….    ……………………. 

Rita Holberg, (leder)                                                            John Fredrik Olsen 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/44 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/45 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/46 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024 

 

PS 22/47 Orientering fra kommunedirektør om ny eierskapsmelding  

PS 22/48 Kommunedirektørens oppfølging av revisjonsbrev nr. 
5/2022 

 

PS 22/49 Kommunedirektørens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personvern" 

 

PS 22/50 Overordnet revisjonstrategi for 2022  

PS 22/51 Oppfølgingsrapport - Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i 
grunnskolen", Fredrikstad kommune 

 

PS 22/52 Statusrapport utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
1. halvår 2022 

 

PS 22/53 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023  

PS 22/54 Vurdering av bruk av sakspost "Eventuelt"  

PS 22/55 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor  

PS 22/56 Referater og meldinger  

PS 22/57 Eventuelt  

PS 22/58 Evaluering av møte  

PS 22/44 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Det ble foreslått endringer på rekkefølgen for behandling av to saker. Sak 22/51 flyttes frem 
til etter sak 22/45 på sakskartet., sak 22/46 flyttes ned til etter sak 22/55. Utover det var det 
ingen merknader til innkallingen eller saksliste 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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PS 22/45 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen 
 

PS 22/46 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til 
juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i 
møtet, herunder  
for prosjekt 4: 
for prosjekt 5: 
for prosjekt 6: 
for prosjekt 7: 
for prosjekt 8:  
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Kontrollutvalget diskuterte og fremmet innspill på gjenstående forvaltningsrevisjoner i 
planperioden. Revisjonen tar disse innspillene til vurdering, og hensyntas ved utarbeidelse 
av problemstillinger til det enkelte prosjekt. Følgende innspill ble gitt:    
 
Eiendomsforvaltningen kommunale utleieboliger: 

 Står boligene tomme,  

 Er det stor turnover,  

 Standarden/vedlikeholdet,  

 Gjengs leie, 

 Kriterier for å leie ut bolig – økonomiske kriterier så boligene ikke står tomme, 

 Hvor strømlinjeformet er det forvaltningen skjer?  

Kontrollutvalgsmedlem Per Lebesby ønsket å fokusere på at brukere blir ivaretatt, er det 
bolig nok for alle. Utvalget tok denne ikke med som et innspill da de mente denne ikke ligger 
innen temaet. 
 
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem: 

 Oppfølging av kvalitetsforskriften 
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 Avvik – håndtering av dette 

 Bemanningsfaktor 

Barnevernsreformen: 
Kontrollutvalget ønsket å se Statsforvalterens pågående kontroll/revisjon og avlagt rapport 
før utvalget diskuterer problemstillinger. Kontrollutvalget skal få denne til sitt møte den 7. 
desember 2022. Det kan være at prosjektet skal nedprioriteres i planperioden. Det tas stilling 
til i møtet desember 2022. 
 
Leverkårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med 
integrering: 
Følgende områder ble nevnt som relevante: 

 Sysselsetting 

 Utdanning og arbeid 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Kommunens samarbeid med frivillige 

 Geografi/kultur 
 
Kommunedirektør gir en informasjonssak i kontrollutvalgets møte den 7.desember. 
Informasjonen skal blant annet inneholde kommunens definisjoner av begrepene 
levekårsutfordringer, tverrfaglig samarbeid, utenforskap og integrering. Samt kommunens 
arbeid med disse temaene. Kontrollutvalget utdyper problemstillinger til prosjektet i etterkant 
av informasjonssaken. 
 
Isegran Eiendom AS 
Resultatet av kommende/pågående eierskapskontrollen med Isegran Eiendom AS vil avgjøre 
hvilke områder som skal prioriteres. Dette vil bli innarbeidet i bestillingen etter at 
kontrollutvalget har behandlet eierskapsrapporten 7. desember 2022.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt med de tillegg som fremkommer for hvert 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet 
herunder; 

 for prosjekt 4: Eiendomsforvaltningen kommunale utleieboliger: 

 Står boligene tomme,  

 Er det stor turnover,  

 Standarden/vedlikeholdet,  

 Gjengs leie, 

 Kriterier for å leie ut bolig – økonomiske kriterier så boligene ikke 
står tomme, 

 Hvor strømlinjeformet er det forvaltningen skjer? 

 for prosjekt 5: Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem 

 Oppfølging av kvalitetsforskriften 

 Avvik – håndtering av dette 

 Bemanningsfaktor 

 for prosjekt 6: Leverkårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge  
                         utenforskap og arbeid med integrering 

 Avklares etter informasjonssak fra kommunedirektør i møte 7.desember 
2022.  

 for prosjekt 7: Barnevernsreformen 
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 Avklares etter at Statsforvalterens tilsynsrapport på området foreligger, 
(trolig 7.desember 2022) 

 for prosjekt 8: Isegran Eiendom AS 

 Avklares etter gjennomført eierskapskontroll. Denne skal behandles i 
kontrollutvalgsmøte 7.desember 2022.  

  
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 

det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 

PS 22/47 Orientering fra kommunedirektør om ny eierskapsmelding 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om eierskapsmeldingen og 
oppfølging av eierskapskontrollen med FEAS til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Kommunedirektør orienterte utvalget om den nylig vedtatte eierskapsmelding. Vedlagt 
eiermelding i saken er den som fulgte saken til bystyret. Vedtatt eiermelding ligger 
tilgjengelig på Fredrikstad kommune sine nettsider.  
Anbefalinger gitt i eierskapskontrollen med FEAS ble gjennomgått og alle anbefaling er 
ivaretatt og innarbeidet i ny eiermelding. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt   

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om eierskapsmeldingen og 
oppfølging av eierskapskontrollen med FEAS til orientering. 

 

PS 22/48 Kommunedirektørens oppfølging av revisjonsbrev nr. 5/2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om tiltak som er iverksatt med å 
etterleve revisjonens merknader i revisjonsbrev nr. 5/2022, til orientering 
 

2. Revisjonsbrev nr. 5/2022 lukkes. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om tiltak som er iverksatt med å 
etterleve revisjonens merknader i revisjonsbrev nr. 5/2022, til orientering 
 

2. Revisjonsbrev nr. 5/2022 lukkes. 
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PS 22/49 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Personvern" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Kommunedirektør orienterte om oppfølgingen gjenstående anbefalinger vedrørende 
styringssystemene som sørger for at kommunen etterlever personvernregelverket. 
Administrasjonens presentasjonsfoiler vedlegges protokollen. For senere oppfølging av 
forvaltningsrevisjons kontroller, ønsker utvalget å få det skriftlig fra administrasjonen. 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

PS 22/50 Overordnet revisjonstrategi for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Revisor orienterte kort om revisjonstrategi og om risikoområdene for 2022. Innstillingen 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 
 

PS 22/51 Oppfølgingsrapport - Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen", Fredrikstad 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», til etterretning. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Revisjonen orienterte kort om resultatet av oppfølgingskontrollen. Enkelte 
oppfølgingsspørsmål fra utvalget ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», til etterretning. 

 

PS 22/52 Statusrapport utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. 
halvår 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport – Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 – tas til 
orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Revisjonen orienterte kort om statusrapporten for 1. halvår 2022. Enkelte spørsmål ble stilt 
og besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Statusrapport – Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 – tas til 
orientering. 

 

PS 22/53 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en 
kostnadsramme på kr. 5 015 450.-. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Sekretariatet orienterte kort kontrollutvalgets rolle vedrørende fastsettelsen av budsjett for 
kontrollarbeidet 2023. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en 
kostnadsramme på kr. 5 015 450.-. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
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PS 22/54 Vurdering av bruk av sakspost "Eventuelt" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å benytte «Eventuelt» som sakspost også videre. 
Kontrollutvalget viser til at minst 1/3 av medlemmene er for en slik innretning, i henhold 
til kommunelovens §11-3 femte ledd. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

KU-leder redegjorde for utvalgets bruk av posten «eventuelt», og at posten ikke er i konflikt 
med kommunelovens bestemmelser. Ordfører uttrykte at det var fornuftig av kontrollutvalget 
å ta diskusjonen om bruk og grensen går for bruk av en «Eventuelt» post. Dette også for at 
lovkravet om forsvarlig saksbehandling bli ivaretatt. Innstilligen enstemmig vedtatt. 

 Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Kontrollutvalget ønsker å benytte «Eventuelt» som sakspost også videre. 
Kontrollutvalget viser til at minst 1/3 av medlemmene er for en slik innretning, i henhold 
til kommunelovens §11-3 femte ledd. 

 

PS 22/55 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 
 

PS 22/56 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022: 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 
 

PS 22/57 Eventuelt 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Ingen saker 
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PS 22/58 Evaluering av møte 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022: 

Ingen merknader vedr. gjennomføring av møtet. 
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Side 1 av 2 
 

Saksnr.: 2022/5758 

Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 227394/2022 
Klassering: 217 
Saksbehandler: Yvonne Meidell 

 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Bystyret 15.09.2022 99/22 

 

Kontrollutvalgssak: Oppfølgingsrapport – "Barnevern – fosterhjem" i 
Fredrikstad kommune 

 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern – 

fosterhjem», til etterretning. 
2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 

anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022: 
- Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere 

risikoområder. 
- Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem. 
- Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 

oppfølgingsbesøk blir gjennomført. 
 
Fredrikstad, 13.07.2022 
 

Bystyrets behandling 15.09.2022: 

Abdul Sitar Hamid Shwany (SV) stilte spørsmål ved sin habilitet da han er ansatt i 
barnevernet. Han fratrådte under habilitetsbehandlingen. 
Et enstemmig bystyre erklærte ham habil jfr.fvl. § 6.andre ledd. 
 
Kontrollutvalgets leder Rita Holberg (H) orienterte til saken. 
 

Bystyrets vedtak 15.09.2022: 

Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 15.09.2022: 

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern – 
fosterhjem», til etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022: 

- Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere 
risikoområder. 

- Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem. 
- Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 

oppfølgingsbesøk blir gjennomført. 
 
Fredrikstad, 20.09.2022 
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side 2 av 2 
 

Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: virksomhetsleder styring og eierskap Pål Klavenes, Seksjon økonomi og 

organisasjonsutvikling. 
Kopi til: direktør Ole Sverre Strand, Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling. 
Kopi til: kontrollutvalgets leder Rita Holberg (sendes på e-post) 
Kopi til: ØKUS ved Anita Dahl Aannerød (sendes på e-post) 
 
Vedlegg  
1. Særutskrift kontrollutvalgssak 22/37 av 15.06.2022 – Oppfølgingsrapport – «Barnevern-

Fosterhjem» i Fredrikstad kommune  
2. Oppfølgingsrapport – «Barnevern – fosterhjem» i Fredrikstad kommune, datert 

27.05.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte saksutredning fra kontrollutvalgets møte 15.06.2022. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Det vises til vedlegg 1, 2 og 3 til oppfølgingsrapporten.  

131



 

 
 

Saksnr.: 2021/26724 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 272116/2022 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Yvonne Meidell 

 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Bystyret 20.10.2022 128/22 

 

Kontrollutvalgssak: Oppfølgingsrapport – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen", Fredrikstad 
kommune 

 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning, 

skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», til etterretning. 
 
Fredrikstad, 22.09.2022 
 

Bystyrets behandling 20.10.2022: 

Kontrollutvalgets leder Rita Holberg (H) orienterte. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 20.10.2022: 

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning, 
skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», til etterretning. 

 
Fredrikstad, 24.10.2022 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat Anita D.Aannerød. 
Kopi til: Kontrollutvalgets leder Rita Holberg. 
 
Vedlegg 
1. Særutskrift PS 22-51 Oppfølgingsrapport - Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Spesialundervisning skolemiljø og lærernorm i grunnskolen Fredrikstad kommune 
2. Oppfølgingsrapport Spesialundervisning skolemiljø og lærernorm i grunnskolen 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalgets møte 19.09.2022.  
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Kommunedirektørens kommentar: 
Ingen  

133



 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 72 
Løpenr.: 280171/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/73 

 

Eventuelt 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 74 
Løpenr.: 280187/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 07.12.2022 22/74 

 

Evaluering av møte 
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