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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/54 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 3353/2021 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 06.01.2021 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/54 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 3364/2021 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 06.01.2021 
 
 
 

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 i hvert møte 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.: 2021/51 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 21161/2021 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/3 

 
 

Prosjektplan "Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 27.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis», 22.01 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 06/20, den 06.02 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 19/68, den 27.11 2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 

 Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?  
 Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling våren/sommeren 2021. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende 
pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi 
ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

PROSJEKTPLAN OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK – RUTINER OG PRAKSIS 

 

/2 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 ble vedtatt i bystyret 06.02.20, sak 6/20. Planen bygger på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunen. Prosjektet Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis 

er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen fra 

14.11.19 skrives det følgende om risikoen på området: 

 

«Oppfølging av politiske vedtak  

Politikerne fatter mange vedtak i løpet av et år. Det er administrasjonen som er ansvarlig for å 

følge opp alle vedtakene. For at de politiske vedtakene skal bli fulgt opp på en god måte, er man 

avhengig av gode systemer. Det er en generell risiko knyttet til om systemet for oppfølging av 

politiske vedtak er godt nok, men også en risiko for at vedtak ikke blir fulgt opp på en god nok 

måte. Oppfølging av politiske vedtak som risikoområde oppnår en gjennomsnittscore på 2,07, på 

en skala for 1-3, noe som indikerer at respondentene mener det er litt over middels risiko for svikt. 

Under revisjonens møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen kom det fram at kom-

munen ikke hadde et samlet godt nok system for å følge opp de politiske vedtakene i hele kom-

munen, og at dette kunne være et risikoområde.  

 

Det kan gjøres en revisjon på om kommunen har rutiner for å følge opp politiske vedtak, men 

også om rutinene følges i praksis. I tillegg kan en revisjon også rettes inn mot oppfølging av 

eventuelt konkrete vedtatte planer. 

 

Revisjonens risikovurdering – det kan være fornuftig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon innen-

for området» 

 

Denne prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen gjen-

gitt over.  

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

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

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbe-

falinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov med kontrollutvalget. 
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3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 

 

Revisjonen vil kontrollere om kommunen har tilstrekkelige systemer for å sikre at politiske vedtak følges 

opp, dette innebærer at kommunen bør kunne dokumentere at det er satt på plass en internkontroll på 

området (gjennom for eksempel rutinebeskrivelser og/eller bruk av elektroniske verktøy m.m.) som er 

tilpasset kommunens størrelse, egenart og risikoforhold.  

 

Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 

Revisjonen vil kontrollere hvordan politiske vedtak blir fulgt opp av kommuneadministrasjonen. Her er 

det relevant å se på hvor lang tid det tar for et vedtak å bli gjennomført, om det er noen vedtak som fal-

ler igjennom og om det er vedtak det tar lang tid å implementere. Det kan også være vedtak som ikke er 

gjennomførbare for administrasjonen grunnet ressursbegrensninger og ordlyd.  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revi-

sjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. 

 

I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 

 Ny Kommunelov, Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV-2018-06-22-83. 

 Gammel Kommunelov, Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV-1992-09-25-107. 

 KS veilederen "Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll" 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

I dette prosjektet er det flere faktorer som spiller inn i valget av vedtak og tidsperiode som vi skal under-

søke nærmere. En faktor er den nye Kommuneloven som har blitt iverksatt gradvis. Den første bestem-

melsen trådte i kraft på første konstituerende møte i bystyret i 2019. Den siste bestemmelsen om intern-

kontroll trådte i kraft den 01.01.2021.  

 

En annen faktor er kommunens saksbehandlingssystem. Revisjonen ble opplyst om at det for tiden fore-

går en overgang fra et system til et annet av administrasjonen i oppstartsmøtet. Utvalget av saker og 

tidsavgrensning bør etter revisjonens vurdering gjennomføres etter at vi har satt oss inn i gjeldende sys-

tem.  
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En tredje faktor er koronakrisen og den påvirkningen den kan ha hatt vedtaksoppfølging. Siden revisjo-

nens hensikt blant annet er å bidra til læring for kommunen kommer revisjonen til å velge tidsperiode og 

et utvalg vedtak etter hva revisjonen vurderer som mest hensiktsmessig. I tillegg vil revisjonen velge en 

periode og vedtak som gir kontrollutvalget god innsikt i administrasjonenes systemer og praksis.  

 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet 

nedenfor: 

 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 
metode 

Problemstilling 1 
Er det etablert systemer 

for å følge opp politiske 

vedtak? 

Gammel og ny kom-

munelov 

 

KS veilederen "Or-

den i eget hus – 

Kommunedirektø-

rens internkontroll" 

Informasjon om kom-

munens interne rutiner 

Dokumentanalyse, intervju 

Problemstilling 2 

Blir politiske vedtak fulgt 

opp av administrasjo-

nen?  

 

Gammel og ny kom-

munelov 

 

KS veilederen "Or-

den i eget hus – 

Kommunedirektø-

rens internkontroll" 

Intervju med ledere 

 

 

Oversikt over gjennom-

førte vedtak 

Dokumentanalyse, intervju 

 

 

Gjennomgå aktuelle saker 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Kaia Andrea Sølverød og Lene Brudal - utførende 

forvaltningsrevisorer 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsre-

visor 

Prosjektperiode Februar - juni 2021 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan blir godkjent i KU 10. februar 

Når rapport blir sendt til kommunedirektør Vår/sommer 2021 

Når rapport blir sendt til ØKUS Vår/sommer 2021 
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Kommentar til ressursrammen 

Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte 

ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjen-

nomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enhe-

ter i kommunen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/55 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 19991/2021 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/4 

 
 

Henvendelse angående festekontrakter 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 

 
Fredrikstad, 26.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Kontrollutvalgsleders sammendrag av henvendelsen. 
Vedlegg 2: Hele henvendelsen. Blir tilsendt kontrollutvalget via altinn, unntatt offentlighet 
off.lov §13 og forv.lov 13.1. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgsleder har fått en henvendelse fra en som har festeavtaler med kommunen. 
Kontrollutvalgsleder har utarbeidet et sammendrag av henvendelsen. Dette sammendraget 
ligger som vedlegg 1 i saken. Saken gjelder overføring av festekontrakter fra kommunen til 
Isegran eiendom. 
Oppsummert kontrollutvalgsleder kommende spørsmål til saken og ønsker at 
kontrollutvalget gjør en vurdering rundt dette: 

 Er dette en saksbehandlingsfeil/ enkeltsak? Eller systemsvikt? 
 Er det eventuelt andre som fester av Fredrikstad kommune som har opplevd det 

samme?  
For fester er det viktig med langtidskontrakter da det har en helt annen verdi. 

 Har dette økt verdien på eiendomsselskapet?  
 Er det brukt takst på eiendommene med eller uten lang festeavtale? 

Samtlige dokumenter i saken blir tilsendt kontrollutvalget via altinn. 
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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 fylkesmannen som 
er klageinnstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. Kontrollutvalgsleder har opplyst at hun ikke 
opplever dette som en klagesak. 
 
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 som foreligger.  Hvis kontrollutvalget ønsker å gå videre med saken kan 
det i første omgang være hensiktsmessig med en informasjon fra kommunedirektør om de 
pågående prosessene. 
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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Henvendelse fra et firma mottatt av leder 8 desember. 
 

Da avsender ønsker å være anonym gjør jeg som kontrollutvalgsleder et 
sammendrag av henvendelsen slik at vi kan ha saken på dagsorden. Utvalgets 
medlemmer får henvendelsen i sin helhet via altinn. 

Sakens kjerne er følgende: 

Avsender er fester og leier grunn av bortfester som er Fredrikstad kommune. 

Fester har langsiktige leiekontrakter hvor man har rett til 25 år fornyelse av gangen. 

En leieavtale ble forlenget med 25 år i 2011- med varighet til 2036. Deretter med 
ytterligere rett til forlengelse, men forutsetter at bedriftens virksomhet, sett over en 
lengere periode, er til gagn for kommunen. 

(Det tok over 2 år fra bedriften ba om fornyelse til avtalen ble signert) 

En festeavtale hadde utløp våren 2017 med rett til forlengelse til 2042.  April 2017 tok 
fester kontakt med bortfester, som er kommunen, for å få ny signert festeavtale med 
varighet til 2042.  Kommunen hadde stort arbeidspress, men de skulle rydde opp i 
dette så for som det var mulig. Fester er vant med at det tar lang tid da det tok over 2 
år med den forrige. 

Fester har ennå en leieavtale med kommunen som hadde utløp høsten 2017 med 
rett til forlengelse til desember 2042. I denne avtalen var det også tinglyst en annen 
eiendom i samme festeavtale, (altså 2 grunneiendommer.) 

Til tross for henvendelser om signering på fornyelser skjer ikke dette fra kommunens 
side. 

Man leser derimot at eiendommene har blitt overført til kommunens nye 
eiendomsselskap Isegran eiendom. 

Etter møtet med eiendomsselskapet 30 januar 2020 så mener direktør i Isegran 
eiendom at påtegningen ikke er gjort i tide slik at festeavtalen er utgått. Og at man 
derfor er over i en situasjon med såkalt løpende festeavtaler med 2 års 
oppsigelsesrett. 

Selskapet engasjerte et advokatbyrå som har ekspertise på området. 

De mener at selskapet har rett til fornyelse uansett om det er påtegnet eller ikke. 

Dette ble formidlet til direktør i Isegran eiendom, som ikke er enig i dette, men heller 
ikke legger ved en juridisk vurdering som motsier festers juridiske vurdering. 

Tomtefesteloven §10 første ledd fastslår at festeforholdet ikke går over til å være 
oppsigelig dersom en av partene ikke har sagt opp avtalen skriftlig senest to år før 
festetiden er utløpt. Hvis en slik oppsigelse er gitt av en av partene, avsluttes 
festeforhodet ved utløpet av den tidsbestemte perioden.  
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Det viser seg også at tomtene ikke formelt er overført og tinglyst til Isegran eiendom 
før sommeren 2020, (bekreftet av rådmannen i FB). 

Oppsummert har jeg som kontrollutvalgsleder kommende spørsmål til saken og 
ønsker at kontrollutvalget gjør en vurdering rundt dette: 

Er dette en saksbehandlingsfeil/ enkeltsak? Eller systemsvikt? 

Er det eventuelt andre som fester av Fredrikstad kommune som har 
opplevd det samme?  

For fester er det viktig med langtidskontrakter da det har en helt annen 
verdi. 

Har dette økt verdien på eiendomsselskapet?  

Er det brukt takst på eiendommene med eller uten lang festeavtale? 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/55 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 841/2021 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/5 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 13.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til bystyret om sin 
aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til behandling i 
bystyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi bystyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte- 
og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2020 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2020

FREDRIKSTAD KOMMUNE
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 - 1 - 

 
 

Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsen om at kommunen skal ha et 
eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. 
Bestemmelsene er videreført i ny 
kommunelov LOV-2018-06-22-83. Det 
fremgår av kapittel 23, § 23-1 at 
«Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll 
på deres vegne.  
 
Figuren under viser at det fra 
kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. 
Den ene går fra kommunestyret/bystyret til 
administrasjonssjefen som har ansvaret for 
gjennomføringen av kommunens 
tjenesteproduksjon, planlegging og 
myndighetsutøvelse.  
Den andre styringslinjen representerer en 
uavhengig og ekstern kontroll som går 
gjennom kontrollutvalget.  
 

 
 
Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kommunaldepartementet har i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, 
gitt nærmere bestemmelser om 
kontrollutvalgets saksbehandling og 
oppgaver.   
 
Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og 
kontrolloppgaver:  
 Påse at kommunes regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte 
 Påse at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon 
 Påse at kommunen fører kontroll med 

sine interesser i selskaper mm. 
 Etterlevelses kontroll 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at 
regnskapsrevisjonen fungerer på en 
betryggende måte ivaretas blant annet 
gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt 
revisjonsplaner, resultater etter 
kvalitetskontroller i revisjonen og 
uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir 
kontrollutvalget informert om spesielle 
forhold og funn som revisjonen har gjort.   
 
Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i 
valgperioden utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta 
endringer i planperioden. 
 
Plan for eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i 
valgperioden utarbeide en plan for 
gjennomføring av eierskapskontrollen. 
Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta 
endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret 
om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som er gjennomført og 
resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
Forslaget skal inneholde kostnadene til drift 
av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og 
den valgte revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og 
revisjonsordning 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal 
ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå 
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes 
etter innstilling fra kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalgets sammensetting 
Kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg angir bestemte krav til dem 
som skal velges som medlemmer til 
kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem 
av kontrollutvalg ikke kan være medlem 
eller varamedlem av kommunal nemnd med 
beslutningsmyndighet eller ansatt i 
kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til 
kommuneloven bestå av minimum fem 
medlemmer. Det er opp til bystyret å 
bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 
medlemmer.  Bystyret i Fredrikstad har for 
perioden 2019-2023 vedtatt av 
kontrollutvalget skal ha fem medlemmer. 
Minst ett av utvalgets medlemmer skal 
velges blant bystyrets medlemmer. 
 
Medlemmer i perioden 2019-2023 
Rita Holberg, leder (H) 
John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) 
Henning Aall (MDG) - til 10.12 2020 
Tore Antonsen (SV) - fra 10.12 2020 
Anita Skogseth Bjørneby (Frp) 
Per Lebesby (Krf) 
 
Varamedlemmer i perioden 2019-2023 
Jan Edvin Blomkvist 
Anne Mette Hansen 
Bjørn Kjelsaas Andersen 
 

Marit Werner Haabeth 
Svein Roald Hansen 
Kirsti Sand Aune 
 

Fred Kenneth Ravin 
Morten Frantzen 
Maylen Lakselv 
 

Simon Alexander Saxegård 
Øistein Lie 
Inger Stølan Hymer 
 
Kontrollutvalgets møte- og 
informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført 
Sekretariatstjenesten i 2020.   
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik 
at møteinnkallinger, saksdokumenter og 
protokoller er blitt behandlet og utformet på 
tilnærmet samme måte som for øvrige 
politiske organ. Møteinnkallinger og 

sakskart er sendt elektronisk til utvalgets 
medlemmer, ordfører og kommunedirektør.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og 
møtedokumenter blir løpende publisert på 
sekretariatets hjemmeside: 
www.fredrikstad.kommune.no/okus 
 
Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 6 møter. 
Covid-19 situasjonen har preget utvalgets 
møter i den forstand av tre av seks møter har 
foregått digitalt via Zoom.  
Til sammen har utvalget behandlet i alt 64 
saker. Statistikk for de fire siste årene: 
 

 2020 2019 2018 2017 
møter 6 6 5 6 
saker 64 75 61 61 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i 
kontrollutvalget gjennom at ordfører 
fortløpende får tilsendt utvalgets 
saksdokumenter og protokoller. Ordfører har 
også vært til stede i 5 av 6 møter i 2020. 
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig 
den uformelle kontakten med den politiske 
ledelse i kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap 
og skatteregnskapet for 2019 var 
kommunedirektør, økonomisjef og kemner 
særskilt invitert til møtet for å redegjøre for 
regnskap og resultat.  
 
Kontrollutvalget har i løpet av 2020 blitt 
orientert av kommunedirektør/ 
administrasjonen om følgende temaer: 
 Ettervern av varslere 
 Kommunens innkjøpsreglement 
 Ansvar, fullmakter og organisering av 

kjøp og salg av eiendommer i 
Fredrikstad kommune 

 Rutiner ved gebyrsetting ved store 
byggeprosjekt 

 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 
arrangerte en kontrollutvalgsskonferanse på 
Gardermoen i februar 2020. Rita Holberg og 
Anita Skogseth Bjørneby deltok fra 
kontrollutvalget. 
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Saker som er behandlet i 2020 
I 2020 er regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen 
blitt utført av Østfold kommunerevisjon IKS.  
 
Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i sin periode behandlet 
følgende plandokumenter for sin virksomhet: 
 Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 
 Møteplaner for kontrollutvalget  
 Overordnet revisjonstrategi for 

regnskapsrevisjonen 
 Budsjett for kontroll- og tilsyn  
 
Budsjett for kontroll- og tilsyn 2020 
Samlet budsjettramme for kontrollarbeidet 
2020 (som inkluderer kontrollutvalget, 
revisjonen og sekretariat) utgjorde kr. 
5 502 000.-.  
 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har i 2020 avgitt uttalelse til 
bystyret om  Fredrikstad kommunes 
årsregnskap for 2019 og om FREVARs 
årsregnskap for 2019. 
 
Revisjonsberetningen for 2019 
Resultatet av regnskapsrevisjonen 
rapporteres direkte fra revisjonen til bystyret 
gjennom revisjonsberetningen.  
 
Rapport om utført regnskapsrevisjon i 2019 
Kontrollutvalget har behandlet rapport om 
utført regnskapsrevisjon for 2019 som 
omtaler resultat av utførte kontroller samt 
lovpålagte oppgavene som er utført for å 
bekrefte kommunens årsregnskap, samt 
tilknyttede oppdrag. 
 
Revisjonsbrev 
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor 
også rapportere andre forhold som er 
avdekket gjennom revisjonen. Slik 
rapportering skal skje til kontrollutvalget, 
med kopi til kommunedirektør. Rapportering 
av slike forhold skal skje i form av 
"nummererte revisjonsbrev" eller notater.   
 
Forskrift § 3 gir bestemmelser om hvilke 
forhold som skal rapporteres i nummererte 

brev. Kontrollutvalget har i 2020 behandlet 
et revisjonsbrev. 
 
Revisjonsbrev nr. 4/2020 
Forholdene som er omtalt i revisjonsbrevet 
fremkommer også i revisors beretning for 
regnskapsåret 2019. I revisjonsbrevet 
redegjør revisor for følgende forhold: 
 «Revisjonen har tatt forbehold i 

revisjonsberetningen om at 
regnskapsskjema 2A viser 
vesentlige budsjettavvik. Vi viser til 
informasjon i henholdsvis GKRS note 6, 
samt kommunens redegjørelse i 
årsrapporten under avsnitt om 
Rebudsjettering» 

 
Kontrollutvalget ba kommunedirektøren om 
en redegjørelse om hvordan forholdene 
revisor har omtalt i revisjonsbrev nr. 4/2020 
blir fulgt opp.  
 
Oppfølging av revisjonsbrev nr. 4/2020. 
Kontrollutvalget behandlet i november 
kommunedirektørens orientering på 
revisjonsbrev nr. 4/2020.   
Kontrollutvalget tok rådmannens orientering. 
 
Etterlevelses kontroll: 
I følge kommunelovens skal: 
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. Revisor skal 
innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, 
forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomi 
forvaltningen. 
 
Kontrollutvalget behandlet den 30.09 2020 
uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om 
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2019. Kontrollen var 
gjort for regnskapsperioden 01.11 2019 til 
31.12 2019. Revisjonens konklusjon er at 
basert på de utførte handlingene og 
innhentede bevis er revisjonen ikke blitt 
oppmerksomme på noe som gir oss grunn til 
å tro at Fredrikstad kommune ikke i det alt 
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vesentlige har etterlevd regelverk og interne 
rutiner for håndtering av selvkost. 
 
Kontrollutvalget tok etterlevelseskontrollen 
til orientering. 

Forvaltningsrevisjon 
I 2020 har kontrollutvalget behandlet tre 
forvaltningsrevisjonsrapporter; 
«Cyberangrep og informasjonssikkerhet» 
«Personvern» og «Barnevern og 
«Fosterhjem». 
 
«Cyberangrep og informasjonssikkerhet» 
Denne forvaltningsrevisjonen handler om 
cyberangrep og informasjonssikkerhet. 
Revisjonen har undersøkt ulike deler ved 
kommunens arbeid med IKT-
sikkerhetsmessige situasjoner og 
informasjonssikkerhet. 
 
Rapporten besvarte følgende 
problemstillinger: 
- Har kommunen tilfredsstillende planer 

og rutiner for håndtering av IKT-
sikkerhetsmessige situasjoner? 

- Har kommunen etablert tilfredsstillende 
sikkerhetstiltak av sine datasystemer mot 
cyberangrep? 

- Har kommunen etablert et 
tilfredsstillende styringssystem 
(internkontroll) for 
informasjonssikkerhet? 

- I hvilken grad har de ansatte kjennskap 
til retningslinjer og rutiner for 
informasjonssikkerhet? 

 
Basert på revisjonens vurderinger og 
konklusjoner ble følgende anbefalinger gitt i 
rapporten:  
 implementere varsling til 

sikkerhetsmyndigheter i sine skriftlige 
rutiner/prosedyrer. 

 prioritere å få på plass en overordnet 
beredskapsplan for IKT-
sikkerhetsmessige situasjoner, basert på 
deres ROS-analyse. 

 gjennomgå sine rutiner og prosedyrer på 
området, med særlig hensyn til gyldighet, 
begrepsbruk, ansvarsfordeling og 
overlapping av innhold. 

 vurdere å gjennomgå viktige loggfiler 
jevnlig. 

 prioritere å få på plass ytterligere 
sikring av sin e-post-kommunikasjon. 

 vurdere å kryptere bærbare enheter der 
det er risiko for at sensitiv data blir 
lagret lokalt, som anbefalt i NSMs 
grunnprinsipper. 

 innføre 2-faktor autentisering på alle 
flater der ansatte eksternt skal koble seg 
til kommunens systemer, eventuelt sperre 
for flater der 2-faktor autentisering ikke 
er tilgjengelig. 

 vurdere å innføre sentral kontroll av 
gjennomgang av tilganger – eventuelt 
gjennomgå sine dokumenter på området 
med hensyn til tydeliggjøring av ansvaret 
for å gjennomgå tilganger. 

 vurdere å jevnlig gjennomgå 
aktivitetslogg for tilgang til serverrom, 
eventuelt vurdere å innføre sperrer i 
systemet slik at det ikke er mulig for alle 
med administratorrettigheter å gi tilgang 
til slike rom. 

 sørge for at risikovurderinger av 
informasjonssikkerheten gjennomføres i 
tråd med egne rutiner og retningslinjer. 

 etablere en systematisk overvåkning av 
informasjonssikkerheten i kommunen for 
å sikre at lovverket etterleves. 

 kartlegge de ansattes kompetansebehov 
innen informasjonssikkerhet, og vurdere 
nødvendige tiltak. Det kan være 
hensiktsmessig om kommunen også 
benytter resultatene fra 
spørreundersøkelsen som en indikasjon 
på hvordan kompetansetiltakene 
bør innrettes. 

 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 
og oversendt den til bystyret for videre 
behandling.  
Bystyret behandlet rapporten i sitt møte den 
7. mai 2020. 
 
«Personvern» 
Den nye personvernforordningen innebærer 
nye og strengere regler på flere områder, og 
nye rettigheter for innbyggerne. Blant annet 
nye regler om avvikshåndtering som 
pålegger kommunene en økt plikt til 
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rapportering av avvik til Datatilsynet og 
varsling av berørte. 
 
Kommunen skal ivareta sitt ansvar på 
personvernområdet. Det betyr at kommunen 
må sikre at ansatte som håndterer 
personopplysninger etterlever regelverket. 
Revisjon har i den sammenheng sett på om 
kommunen har gitt de ansatte tilstrekkelig 
opplæring i regelverket, om kommunen har 
gjennomført risikovurderinger knyttet til 
behandlingen av personopplysninger og om 
de har intern kontroll på området. 
 
Resultatet av revisjonens undersøkelser viste 
at kommunen informerer kommunens 
innbyggere om personvernet i en 
personvernerklæring og i tilknytning til de 
digitale skjemaene på sine nettsider. 
Informasjonene er imidlertid noe avgrenset 
og noe er ikke oppdatert i henhold til 
gjeldende regelverk. Kommunen ivaretar 
personers rettigheter til innsyn, retting og 
sletting av opplysninger, samt overføring av 
opplysninger til en annen 
behandlingsansvarlig. Kommunen har 
utarbeidet mange rutiner og prosedyrer på 
området personvern. Svært mange av 
rutinene og prosedyrene omhandler 
informasjonssikkerhet knyttet til 
personopplysninger behandlet i ulike IT-
systemer, og i liten grad de andre områdene i 
personvernregelverket. I denne 
undersøkelsen kommer det frem at det er 
store forventinger til personvernombudet, 
utover det som er beskrevet i kommunens 
rutiner, og det er ikke tydelig for ansatte i 
organisasjonen hvem som skal utføre de 
ulike oppgavene i arbeidet med 
personvernregelverket. Det gjenstår 
fremdeles en del arbeid rundt vurderingen, 
registreringen og risikovurderingen av de 
ulike behandlingene av personopplysninger i 
kommunen. Det kommer også frem at 
ansatte har behov og ønske om mer 
opplæring på personvernregelverket, som er 
et omfattende regelverk.  
Basert på revisjonens konklusjoner ble 
følgende anbefalinger gitt i rapporten: 
 

 sørge for å gi de registrerte informasjon 
om behandlingen av personopplysninger, 
herunder kategoriene 

personopplysninger, hvor opplysningene 
hentes fra, hva som er formålet med 
behandlingen og hvor lenge de lagres 

 gi informasjon om behandlingen av 
personopplysninger og personers 
rettigheter som i større grad er tilpasset 
og forståelig også for barn og unge 

 utarbeide en oversikt og føre protokoll 
over de ulike behandlingene av 
personopplysninger i kommunen, 
hvordan og hvor opplysningene lagres, 
når de skal slettes, og hvordan 
personopplysningene brukes og hva som 
er formålet 

 gjennomføre risikovurderinger av 
personvernkonsekvens DPIA, der det er 
nødvendig 

 oppdatere personvernerklæringene i de 
digitale skjemaløsningene til gjeldende 
regelverk, sørge for at sensitive 
personopplysninger ikke kan føres i åpne 
skjemaløsninger og informere om 
personvernet der det skal eller kan føres 
sensitive personopplysninger. 

 tydeliggjøre hvem som skal ivareta de 
ulike oppgaven i arbeidet med 
personvern og vurdere personvernets 
tilgjengelige ressurser i forhold til 
pålagte oppgaver og forventning 

 oppdatere prosedyrer og rutiner knyttet 
til sikkerhetsorganiseringen i kommunen, 
slik at disse er i tråd med dagens 
sikkerhetsorganisering. 

 synliggjøre personvernregelverkets krav 
i større grad i rutiner og prosedyrer som 
berører personvern 

 se til at det er et fungerende system for 
rapportering fra personvernombudet til 
kommunens øverste leder, enten gjennom 
kommunens sikkerhetsutvalg eller på 
annen måte 

 iverksette et system for å innhente 
informasjon fra virksomhetene for å 
vurdere om personvernregelverket 
etterleves og iverksette tiltak der det er 
nødvendig (internkontroll) 

 gi mer tilgjengelig og målrettet 
opplæring til ansatte i organisasjonen på 
personvernregelverket 
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Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 
og oversendt den til bystyret for videre 
behandling. Bystyret behandlet rapporten i 
sitt møte den 10. september 2020. 
 
«Barnevern og fosterhjem» 
Denne forvaltningsrapporten tok for seg 
barneverntjenesten i Fredrikstad sin 
internkontroll og oppfølging av barn som bor 
i fosterhjem. Et fosterhjem er et privat hjem 
som tar over omsorgen for et barn på 
grunnlag av barneverntjenestens beslutning 
om hjelpetiltak, det vil si frivillig plassering, 
eller etter vedtak om omsorgsovertakelse, det 
vil si tvungen plassering. 
 
Revisjonen fant ut at barnverntjenestens 
internkontroll i Fredrikstad i hovedsak 
tilfredsstiller kravene i 
internkontrollforskriften. På noen områder er 
imidlertid internkontrollen mangelfull, slik at 
barneverntjenestens arbeid med oppfølging 
av barn dermed bare delvis kan sies å være 
tilstrekkelig planlagt, kontrollert og ved 
behov korrigert. 
 
Når det gjelder kommunens oppfølging av 
barn i fosterhjem sørger kommunen, også 
her, bare delvis for at barn som bor i 
fosterhjem får den oppfølgingen de har krav 
på. Etter revisjonens oppfatning er manglene 
først og fremst knyttet til dokumentering av 
samtaler, referater fra oppfølgingsbesøk og 
utarbeiding av omsorgsplaner. 
 
I rapportens kapittel 4 har revisjonen vurdert 
hvordan kommunen har fulgt opp 
anbefalingene fra forvaltningsrevisjons 
rapporten Barnevern fra 2017. Revisjonen 
har funnet at kommunen har iverksatt tiltak 
på noen av de områdene hvor denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten avdekket 
svakheter, men på flere områder kan ikke 
revisjonen se at svakhetene som ble avdekket 
er fulgt opp i tilstrekkelig grad.  
 
Med bakgrunn i revisjonens konklusjon og 
vurderinger, er det gitt følgende anbefalinger 
i rapporten: 
 systematisk samle inn og bruke 

informasjon fra brukerne i forbedrings- 
og utviklingsarbeid 

 sørge for at det gis god opplæring til 
medarbeiderne 

 utarbeide systematiske risikovurderinger 
for å kartlegge og identifisere 
risikoområder 

 vurdere å legge til rette for at avvik i 
tjenestekvalitet kan rapporteres 

 utarbeide og implementere rutiner for 
arbeidet med oppfølging av fosterhjem 

 utarbeide og følge omsorgsplan etter 
intensjonen i barnevernloven 

 sørge for at det skrives referat fra 
oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 
oppfølgingsbesøk blir gjennomført 

 sørge for at barnets og foreldrenes 
meninger blir dokumentert 

 sikre at individuell plan blir systematisk 
vurdert. 

 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 
og oversendt den til bystyret for videre 
behandling.  
Bystyret vil behandlet rapporten i første 
møte i 2021  
 
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging i 2020 
av to forvaltningsrevisjoner gjennomført 
i 2019 og tidligere: 
 
Oppfølgingsrapport «Refusjoner og 
tilskudd»: 
Formålet med oppfølgingsrapporten fra 
revisjonen er å vurdere om kommunen 
administrasjon har fulgt opp oppfølging av 
bystyrets tidligere vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Refusjoner 
og tilskudd». 
 
Bystyret ba administrasjonen den 2. mai 
2019 å følge opp følgende anbefalingene i 
vedtaket:  
 etablere rutiner hvor dette er en mangel 
 sikre at alle gjøres kjent med relevante 

rutiner og at disse implementeres 
 kontrollere mottatt 

fakturadokumentasjon for hvorvidt den 
inneholder alt den skal i henhold til 
bokføringsreglene og at alle 
omposteringer/korrigeringer inneholder 
tydelig referanse til eller kopi av 
opprinnelig bilag 
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 utarbeide noter til driftsbudsjettet 
 vurdere om det kan være hensiktsmessig 

om notene også viser en total oversikt på 
hvilke tilskudd og refusjoner kommunen 
har budsjettert med 

 
Kontrollutvalget behandlet oppfølgings 
rapport 30. september 2020.  Med bakgrunn i 
revisjonens oppfølgingskontroll om at ikke 
alle bystyrevedtak fra 2019 helt er fulgt opp, 
fremmet kontrollutvalget sak til bystyret 
 
Bystyret behandlet oppfølgingsrapporten i 
sitt møte den 5. november 2020 og sluttet 
seg til kontrollutvalgets innstilling.  
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsarbeid» 
Formålet med oppfølgingsrapporten fra 
revisjonen er å vurdere om kommunen 
administrasjon har fulgt opp oppfølging av 
bystyrets tidligere vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Antikorrupsjonsarbeid». 
 
Bystyret ba administrasjonen den 2. mai 
2019 å følge opp hele 14 anbefalinger. 
Kontrollutvalget behandlet oppfølgings 
rapport 25. november 2020.  Med bakgrunn i 
revisjonens oppfølgingskontroll om at ikke 
alle bystyrevedtak fra 2019 helt er fulgt opp, 
fremmet kontrollutvalget saken til bystyret 
an resterende anbefalinger følges videre opp. 
I tillegg skal kommunedirektøren gi skriftlig 
informasjon til kontrollutvalget når vedtaket 
er iverksatt senest innen juni 2021. 
 
Bystyret behandler oppfølgingsrapporten i 
første møte i 2021. 

Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll 
fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. 
Ifølge bestemmelsen innebærer en 
eierskapskontroll 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 en gang i valgperioden, og senest 
innen utgangen av året etter bystyret er 
konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. 
Planen vedtas av bystyret selv. 
 
Kontrollutvalget behandlet i januar 
prosjektplan «Eierskapskontroll med 
Fredrikstad Energi AS (FEAS)». 
Problemstillingen i kontrollen var som 
følger:  
«Utøves kommunens eierskap i samsvar med 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring?» 
 
Endelig rapport ble behandlet av 
kontrollutvalget i juni.  Med bakgrunn i sin 
kontroller og vurderinger trakk revisjonen 
følgende konklusjon:  
«..at kommunen ikke i stor nok grad utøver 
sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og 
etablerte normer for god eierstyring.» 
 
Med bakgrunn i revisjonens vurderinger, 
konklusjoner ble følgende anbefalinger gitt i 
rapporten: 
 Innen inneværende valgperiode skal det 

være etablert en eierskapsmelding som 
følger kravene i ny kommunelov. 
Meldingen bør som et minimum 
inneholde prinsipper for eierstyring, 
oversikt over selskaper og kommunens 
formål med eierinteressene.  

 etablere rutiner for folkevalgtopplæring 
om eierstyring og rutine for evaluering 
av kommunens eierskap.  

 utarbeide en åpen og klart uttrykt 
eierstrategi for sitt eierskap i FEAS. 
Videre bør kommunen gjøre seg kjent 
med vedtektene og etablere en rutine som 
sikrer jevnlig revidering av alle 
dokumentene som regulerer styringen av 
selskapet. 

 etablere rutiner for å sikre at 
informasjon fra selskapet rutinemessig 
blir gjenstand for behandling i 
formannskapet eller bystyret.  

 formalisere og dokumentere 
kommunikasjonen som foregår mellom 
kommunen som eier og selskapet, 
herunder vurdere å stille krav til fast 
rapportering. 
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 - 8 - 

 sørge for etablere rutiner for å sikre 
opplæring i styrearbeid. 

 gjøre seg kjent med selskapets etiske 
retningslinjer og påse at disse er 
tilfredsstillende og at de gjennomgås 
jevnlig 

 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 
og oversendt den til bystyret for videre 
behandling. Bystyret behandlet rapporten i 
sitt møte den 10. september 2020. 

Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle 
henvendelser fra innbyggere eller andre 
aktører som mener de har en sak for 
kontrollutvalget. For hver henvendelse må 
det vurderes om den hører inn under 
kontrollutvalgets oppgaver og om den skal 
prioriteres. For at henvendelsene skal kunne 
bli lagt frem for kontrollutvalget må de være 
skriftliggjort. 
 
Kontrollutvalget har behandlet fire 
henvendelser i 2020. Herunder: 
 

 Henvendelse fra privatperson angående 
gjelder et dispensasjonsvedtak som er 
gjort i planutvalget i sak 4/20, (sak 
19/20). Kontrollutvalget gikk ikke videre 
med henvendelsen. Kontrollutvalget 
viste til at klagen er oversendt 
Fylkesmannen. 

 Henvendelse, (sak 20/19). Henvendelsen 
gjaldt kommunens varslingsrutiner og 
kommunens omsorgsplikt ved 
konfliktsaker. Kontrollutvalget ba 
revisjonen om at forvaltningsprosjektet 
«Nye varslingsrutiner/varslingsorgan – 
en evaluering» om kommunens 
overholdelse av konflikthåndterings 
rutiner innarbeides. 

 Henvendelse om brudd på anskaffelses 
reglementet og seriøsitetsbestemmelser, 
(sak 20/25). Henvendelsen gjelder 
hvorvidt man må være godkjent 
lærlingsbedrift på det tidspunktet 
anbudet blir lagt inn, eller om bedrifter 
kan bli godkjente lærlingsbedrifter i 
etterkant av at de har vunnet 
anbudskonkurransen. Kontrollutvalget 

valgte å ikke gå videre med 
henvendelsen og tok den til orientering. 

 Henvendelse gjelder en anmodning om 
gyldighetskontroll av bystyrevedtak. 
Saken dreide seg om innbyggerinitiativet 
«Bompengestasjoner skal ikke splitten en 
skole!, hvor det blant annet ble påpekt at 
bompengestasjonene ikke må plasseres 
slik at det fører til at elever ved samme 
skole får sine bosteder delt inn i 
«innenfor/utenfor bomringen». Det blir i 
innbyggerinitiativet vist til Haugeåsen 
ungdomsskole.  
Kontrollutvalget valgte å ikke gå videre 
med henvendelsen og tok den til 
orientering. 

Andre saker  
Av andre saker som kontrollutvalget har 
behandlet nevnes: 
 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget  
 Statusrapporter om utført revisjonsarbeid 

(ressursbruk) 
 Fredrikstad kommunes skatteregnskap 

for 2019 – orientering 
 Informasjon fra revisjonen om foreløpig 

arbeid med eierskapskontrollen i FEAS 
AS 

 Prosjektplan «Spesialundervisning, 
skolemiljø og lærenormen i 
grunnskolen» 

 Prosjektplan «Arbeidsmiljø og 
sykefravær» 

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige 
revisorer. 

 Overordnet revisjonstrategi for 2020 – 
Fredrikstad kommune 

 Etterlevelses kontroll 2019 – Vurdering 
av risiko- og vesentlighet 

 Møteplan 2021 
 
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt 
referatsaker og korte meldinger/orienteringer 
som tas til orientering i samlesaker: 
 Kontrollutvalgets protokoller 
 Bystyrets behandling av saker fra 

kontrollutvalget 
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Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 10. februar 2021. 
 

 
Rita Holberg (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/49 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 8286/2021 
Klassering: 3004-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/6 

 

Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde. 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Merverdiavgift», til 
orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021  

 
Fredrikstad, 21.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2020 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Fredrikstad 
kommune, datert 20.01 2021 

2. RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven § 24-9 
 

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. 
Kontrollen gjelder «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står følgende: 
«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. 
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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 
2020. 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: 
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Finansforvaltning – Rapportering ifølge vedtatt finansreglement 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Skille drift/investering – Overholdelse av GKRS 4 
 Tilskudd private barnehager 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten i sitt møte juni 2021. 
 
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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/51 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 976/2021 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/7 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 18.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Fredrikstad kommune, datert 15.01 
2021.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 27.11 2019, sak 19/68 – «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
Bystyret den 06.02 2020 sak 6/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 

Vurdering 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekt som er gjennomført 
i 2020. Leveransene er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 
2021, og medgått tid på gjennomførte prosjekter ligger innen estimert ressursbruk. I 
statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at 
kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbruket.  
 
Fredrikstad kommune har budsjettert med 1625 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. 
Revisjonen har levert 1321,5 timer per 31. desember 2020. Dette utgjør 81,3 % av budsjett. 
Mindreforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon, og eventuelt samlet mindreforbruk 
tilbakebetales kommunen. Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering.
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Statusrapport 
Utført forvaltningsrevisjon 2020 
 
Fredrikstad kommune 
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 31. desember 2020. 

 

Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rappor-
tert 2018-
2019 

1. 
halvår 

2. 
halvår 

Totalt 
2020 

Pro-
sjekt 
totalt 

Estimert Mer-
/mindre-
forbuk 

Administrasjon  30 30 60  60  

Cyberangrep og in-
formasjonssikker-
het 

453,5 44,5 0  44,5 498 600 -102 

Personvern 272,5 86 0 86 358,5 350 +8,5 

Barnevern – foster-
hjem (FR og opp-
følgingsrapport). 

 177 257,5 434,5 434,5 400 +34,5 

Spesialundervis-
ning, skolemiljø og 
lærernorm* 

 173,5 283,5 457  550-600  

Oppfølging av poli-
tiske vedtak* 

 0 21 21  Plan be-
handles 
10.02.21 

 

Arbeidsmiljø og sy-
kefravær* 

 0 58 58  350-450  

Notat -FEAS  42,5 0 42,5 42,5 -  

Oppfølgingsrapport 
Antikorrupsjon 

 21 40 61 61 50 +11 

Oppfølgingsrapport 
Refusjoner og til-
skudd 

 43 10 53 53 50 +3 

Oppfølgingsrapport 
Ekstremvær* 

 0 4 4  50  

        

Sum  617,5 704 1321,5   -45 

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2019» viser hva som er rapportert i 2019 på prosjekter som ble på-

begynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike prosjek-

tene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens kolonnen «Mer-

/mindreforbruk» viser over- eller underforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjektene. 

*Ikke ferdigstilt. 

 

Administrasjon 

Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppga-

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere 

erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem, 

og bygger på et gjennomsnitt over flere år.  
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Cyberangrep og informasjonssikkerhet 

Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget 13. juni 2018 (sak 18/30). Vedtaket var i tråd med 

revisjonens forslag. Etter avholdt oppstartsmøte besluttet revisjonen å undersøke muligheten 

for å benytte seg av IT-ekspertise for å gjøre enkelte undersøkelser i tilknytning til prosjektets 

problemstillinger.  

 

Revisjonen gjorde flere undersøkelser i IT-miljøet, blant annet var vi i kontakt med IT-selskaper 

og Høgskolen i Østfold for å se hvilke muligheter som fantes. Vi inngikk avtale med et eksternt 

firma som leverer IT-sikkerhetstjenester. Dette arbeidet tok lenger tid enn forventet, slik at 

levering av rapport også ble tilsvarende forsinket. Rapport fra revisjonen ble behandlet i kon-

trollutvalget 12. februar 2020 (sak PS 20/7). Hoveddelen av prosjektet ble levert i 2018-2019. 

I 2020 har revisjonen brukt 44,5 timer på prosjektet.  

 

Totalt er det brukt 498 timer på prosjektet. Dette er 102 timer under estimat. Som vi også 

beskrev i statusrapport for 2019 skyldes dette at vi tok utgangspunktet i problemstillinger som 

berørte både IT-sikkerhet, men også informasjonssikkerhet og grensene opp mot personvern-

regelverket - GDPR. Personvern skulle undersøkes i eget prosjekt, og vi valgte derfor å se 

nærmere på de temaene som faller naturlig inn under personvernområdet i egen rapport på 

personvernområdet.  

 
Personvern 

Prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalgets møte 27. november 2019, (sak 19/69). Planen 

ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag. Revisjonen leverte største delen av prosjektet i 2019 

(272,5 timer). Rapport ble levert til kontrollutvalgets møte 10. juni 2020 (sak 20/35). I 2020 har 

revisjonen brukt 86 timer på prosjektet. Totalt sett er det brukt 358,5 timer på prosjektet. Det 

er 8,5 timer mer enn estimert, men innenfor feilmargin på 10 %. 

 
Barnevern – fosterhjem, herunder oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjons-

rapport 

Prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12. februar 2020 (sak PS 20/6). Prosjekt-

plan ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag.  

 

Faktainnsamlingen i prosjektet var planlagt gjennomført på tidspunktet hvor koronatiltak ble 

innført, og revisjonen har derfor blitt noe forsinket i forhold til planlagt fremdrift. Det var estimert 

med 400 timer på prosjektet. Første halvår brukte revisjonen 177 timer på prosjektet. 2. halvår 

ble det brukt 257,5 timer, og totalen for hele prosjektet ble 434,5 timer. Dette er 34,5 timer 

over estimert ramme, som blant annet skyldes ekstraarbeid i forbindelse med utført gjennom-

gang av barnevernsmapper, overskridelsen er innenfor feilmarginen på 10 %. Rapporten ble 

behandlet i kontrollutvalgets møte den 25. november. 

 
Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm 

Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 13. mai (sak PS 20/26). Kontrollutvalget øns-

ket å legge til en problemstilling i prosjektet: «Hvordan fanger skolen opp elever som har behov 

for spesialundervisning?» Kontrollutvalget ba også revisjonen om å sørge for at både barn og 

foresatte høres i forbindelse med undersøkelsen. Ressursrammen ble økt med 50-100 timer 

ekstra som følge av at det blir lagt til en problemstilling. Ved utarbeidelse av prosjektet skal 

revisjonen også ta hensyn til det nylige tilsynet fra fylkesmannen. 
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Det er totalt estimert med 550-600 timer på prosjektet. 1. halvår 2020 har revisjonen brukt 

173,5 timer på prosjektet. 283 timer er brukt i 2. halvår som gir en totalsum på 457 timer for 

2020. Fremdriften har blitt noe forskjøvet blant annet på grunn sykefravær. Rapport er derfor 

planlagt levert til kontrollutvalgets andre møte i 2021. 

 

Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis 

Revisjonen har i 2. halvår 2020 påbegynt forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av poli-

tiske vedtak – Rutiner og praksis». I 2020 brukte vi 21 timer på dette prosjektet. Forslag til 

prosjektplan legges frem i kontrollutvalgets møte 10. februar 2021. 

 

Arbeidsmiljø og sykefravær 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for dette prosjektet 30. september 2020. I planen er det 

estimert en ramme på 350-450 timer. Det er brukt 58 timer totalt i 2020. Revisjonen tar ut-

gangspunkt i at kontrollutvalget får revisjonsrapporten til behandling i juni-møtet 2021. 

 
Notat – Fredrikstad Energi (FEAS) 

I forbindelse med revisjonens foreløpige orientering om status i eierskapskontrollen i Fredrik-

stad Energi i kontrollutvalgets møte 13. mai 2020 (sak PS 20/30), besluttet utvalget å invitere 

selskapet til neste kontrollutvalgsmøte for å besvare spørsmål. I denne forbindelse ble revi-

sjonen bedt om å bistå i arbeidet med å identifisere relevante spørsmål. Arbeidet ble lagt frem 

i form av et notat for kontrollutvalget samtidig med behandling av rapport fra eierskapskontrol-

len 10. juni 2020 (sak 20/33). Revisjonen brukte 42,5 timer på dette oppdraget. 

 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Antikorrupsjon 

Revisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon av kommunens «Antikorrupsjonsarbeid» i 

2019. Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 27. mars 2019 (sak PS 19/15) og i 

bystyret i sak 45/19 den 2. mai 2019. I bystyret ble det presisert at vedtaket skulle følges opp 

med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen.  

 

Revisjonen startet arbeidet med rapporten 1. halvår 2020. Revisjonen estimerer 50 timer til 

oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner. Pr. første halvår ble det brukt 21 timer på opp-

følgingsundersøkelsen. Andre halvår ble det brukt 40 timer, som betyr at vi landet på en total-

sum på 61 timer, overskridelsen på 11 timer skyldes i hovedsak at det var et omfattende ved-

tak (14 punkter/anbefalinger) som skulle følges opp. Rapporten ble behandlet i kontrollutval-

gets møte 25. november, den ble behandlet senere enn forutsatt fordi kommunen ba om utsatt 

høringsfrist.  

 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Refusjoner og tilskudd 

Revisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med Refusjoner og 

tilskudd i 2019. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 27. mars 2019 (sak 

PS 19/16), og i bystyret i sak 44/19, den 2. mai 2019. Samtidig vedtok bystyret at rapporten 

skulle følges opp med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter behandling i bystyret. 

 

Revisjonen startet arbeidet med rapporten 1. halvår 2020. Revisjonen estimerer 50 timer til 

oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner. Totalt ble det brukt 53 timer på undersøkelsen, 

som betyr at vi hadde et marginalt merforbruk på 3 timer. Rapporten ble behandlet i kontroll-

utvalgets møte 30. september 2020. 
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Oppfølgingsrapport Ekstremvær 

Revisjonen har i 2. halvår 2020 påbegynt en oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Eks-

tremvær» som ble behandlet i bystyret 5. desember 2019 i sak PS 160/19. Administrasjonen 

har bedt om og fått innvilget utsatt frist for å redegjøre for hvordan de har fulgt opp vedtaket til 

25. februar 2021. Revisjonen estimerer 50 timer til oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjo-

ner. I 2020 brukte revisjonen 4 timer på denne oppfølgingsundersøkelsen. 

 
Total leveranse 

Fredrikstad kommune har budsjettert med 1625 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. Revisjo-

nen har levert 1321,5 timer i 2020, som tilsvarer 81,3 % av budsjett.  

 

 

 

Rolvsøy, 15. januar 2020 

 

 

Lene Brudal (sign.) 

fagleder forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/55 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 915/2021 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/8 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering  
 
Fredrikstad, 19.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  
 Daglig leder Jolanta Betker, datert 18.01 2021 
 Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Lene Brudal, datert 18.01 2021 
 Forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 18.01 2021 
 Forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen, datert 18.01 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) - 
veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune har oppdragsansvarlig revisorer på 
oppdraget avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at 
revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at 
uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til orientering. 
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Til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Fredrikstad kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Fredrikstad kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Lene Brudal (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Fredrikstad kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Fredrikstad kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/54 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 3371/2021 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 10.02.2021 21/9 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 
Fredrikstad, 27.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.11 2020. 
2. Særutskrift Bystyret 10.12 2020 – Valg av nytt medlem til kontrollutvalget 
3. Brev fra Mattilsynet til FREVAR vedrørende leveringssikkerhet for 

reservevannforsyningen, datert 19.06 2019 
4. Rapport fra Mattilsynet med vedtak om skriftlig farehåndtering og 

kartlegging/oppfølging av risikoabonnenter, datert 17.12 2020 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1 er protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.11 2020 og vedlegg 2 er særutskrift 
fra bystyret om valg av nytt medlem til kontrollutvalget. 
I tillegg vedlegges et brev og en rapporter fra Mattilsynet, første gjelder leveringssikkerhet 
for reservevannforsyningen. Vi gjør oppmerksom på at denne er i fra juni 2019 og at det kan 
være at det foreligger aktuell korrespondanse mellom Mattilsynet og FREVAR etter dette 
tidspunktet og frem til i dag.   
Andre rapporten fra Mattilsynet gjelder vedtak om skriftlig farehåndtering og 
kartlegging/oppfølging av risikoabonnenter. 
 
Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. Hvis 
utvalget skulle ønske en videre oppfølging av kommunens tilsvar fra Mattilsynet bør det tas 
med i kontrollutvalgets vedtak. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Fredrikstad 
 
 
 
Møtedato: 25.11.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 14.00 til kl. 16.45 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 20/54 – 20/64  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Rita Holberg, leder (H) x  

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) x  

Henning Aall (MDG) Meldt forfall Marit Haabeth 

Anita Skogseth Bjørneby  (FrP) x 
 

Per Lebesby (Krf)) x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet via teams: daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn 
Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen via teams: Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Lene Brudal.  
 
Møtende fra administrasjonen via teams: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør 
teknisk drift Atle Holten, bygnings og reguleringssjef Anna Auganes og barnevernsleder Anne-
Beth Tvedt. 
 
Ordfører: Jon Ivar Nygård 
 
 
 
 
…………………….   ..................................... ……………………. 
Rita Holberg, (leder)                                                            John Fredrik Olsen 
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PS 20/54 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Ingen merknader til innkalling eller sakslisten 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 20/55 Valg av en representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges …….. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Nestleder foreslås til å signere protokoll 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges John Fredrik Olsen 
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PS 20/56 Informasjon fra kommunedirektør angående ansvar, 
fullmakter og organisering av kjøp og salg av eiendommer i 
Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Direktør for teknisk drift orienterte om ansvar, fullmakter og organisering av kjøp og salg av 
eiendommer i Fredrikstad kommune og ansvarsdeling mellom kommunen og Isegran Eiendom 
AS. Foilene som ble benyttet vedlegges protokollen. Kontrollutvalget fulgte opp med enkelte 
spørsmål som ble besvart i møte. Presentasjoner brukt i møte av Atle Holten ligger tilgjengelig 
på nettsiden til kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

 
 
PS 20/57 Informasjon om rutiner ved gebyrsetting store 
byggeprosjekt 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen fra kommunedirektør tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Bygnings- og reguleringssjef orienterte om rutiner og praksis for gebyrsetting ved store 
byggeprosjekt og sett opp mot selvkost i byggesaksbehandling. Foilene som ble benyttet 
vedlegges protokollen. Kontrollutvalget fulgte opp med enkelte spørsmål som ble besvart i 
møte. Presentasjoner brukt i møte av Anna Auganes ligger tilgjengelig på nettsiden til 
kontrollutvalget. 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 
 

1. Informasjonen fra kommunedirektør tas til orientering. 
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PS 20/58 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - Fosterhjem" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Fosterhjem», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Fosterhjem» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

 systematisk samle inn og bruke informasjon fra brukerne i forbedrings- og 
utviklingsarbeid 

 sørge for at det gis god opplæring til medarbeiderne 

 utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere 
risikoområder 

 vurdere å legge til rette for at avvik i tjenestekvalitet kan rapporteres 

 utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem 

 utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven 

 sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 
oppfølgingsbesøk blir gjennomført 

 sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert 

 sikre at individuell plan blir systematisk vurdert 
 
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. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Revisjonen gjennomgikk rapporten konklusjoner, funn og anbefalinger som er gitt. 
Barnevernssjef ga sine vurderinger på de anbefalinger som fremkom i rapporten. Utvalget 
stilte spørsmål som ble besvart i møte. 
 
Utvalget var enige om å fjerne «vurdere å» i prikkpunkt 4 utvalgets innstilling til bystyret slik at 
punktet blir som følger «legge til rette for at avvik i tjenestekvalitet kan rapporteres» 
 
Innstillingen med overnevnte endring enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Fosterhjem», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Fosterhjem» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

 systematisk samle inn og bruke informasjon fra brukerne i forbedrings- og 
utviklingsarbeid 
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 sørge for at det gis god opplæring til medarbeiderne 

 utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere 
risikoområder 

 legge til rette for at avvik i tjenestekvalitet kan rapporteres 

 utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem 

 utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven 

 sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 
oppfølgingsbesøk blir gjennomført 

 sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert 

 sikre at individuell plan blir systematisk vurdert 
 

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. 

 

 
PS 20/59 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Antikorrupsjonsarbeid" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsarbeid», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, men bemerker at flere av punktene i bystyrets vedtak ikke er 
ferdigstilt/igangsatt. Kontrollutvalget ser dette som beklagelig. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsarbeid», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal følge opp samtlige punkter i bystyrets vedtak i sak 45/19, 
den 2. mai 2019. Herunder skal kommunedirektør:  

 etablere uetisk adferd og korrupsjon som faste elementer i risikovurderinger på 
tvers av kommunens virksomheter. 

 vurdere risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk adferd og 
korrupsjon i risikovurderingene.  

 gjennomføre analytiske kontroller av kommunens innkjøp med særlig fokus på 
risiko for uetisk atferd og korrupsjon. 

 inkludere kommunens etiske prinsipper, interessekonflikter, inhabilitet og gaver, 
arv eller andre ytelser, bierverv og kommunens varslingsrutine som temaer i 
medarbeidersamtalene. 

 tydeliggjøre kommunens etiske prinsipper for ansatte gjennom at ansatte 
signerer på disse elektronisk. 

 vurdere å tydeliggjøre kommunens verdier på nettsiden.  

 sikre at lovhenvisninger i kommunens vær åpen-plakat oppdateres, slik at 
ansatte får riktig informasjon om gjeldende lovverk. 
 

3. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtaket er 
iverksatt senest innen juni 2021. 
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Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Revisjonen gjennomgikk oppfølgingsrapporten konklusjoner, funn og anbefalinger som er gitt. 
Kommunedirektør ga synspunkter på enkelte anbefalinger som fremkom i rapporten. Utvalget 
stilte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsarbeid», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, men bemerker at flere av punktene i bystyrets vedtak ikke er 
ferdigstilt/igangsatt. Kontrollutvalget ser dette som beklagelig. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsarbeid», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal følge opp samtlige punkter i bystyrets vedtak i sak 45/19, 
den 2. mai 2019. Herunder skal kommunedirektør:  

 etablere uetisk adferd og korrupsjon som faste elementer i risikovurderinger på 
tvers av kommunens virksomheter. 

 vurdere risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk adferd og 
korrupsjon i risikovurderingene.  

 gjennomføre analytiske kontroller av kommunens innkjøp med særlig fokus på 
risiko for uetisk atferd og korrupsjon. 

 inkludere kommunens etiske prinsipper, interessekonflikter, inhabilitet og gaver, 
arv eller andre ytelser, bierverv og kommunens varslingsrutine som temaer i 
medarbeidersamtalene. 

 tydeliggjøre kommunens etiske prinsipper for ansatte gjennom at ansatte 
signerer på disse elektronisk. 

 vurdere å tydeliggjøre kommunens verdier på nettsiden.  

 sikre at lovhenvisninger i kommunens vær åpen-plakat oppdateres, slik at 
ansatte får riktig informasjon om gjeldende lovverk. 
 

3. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtaket er 
iverksatt senest innen juni 2021. 
 

 

 
PS 20/60 Revisjonsbrev nr. 4/2020 - kommunedirektørens oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kommunedirektørens redegjørelse om kommunens arbeid med å etterleve revisjonens 
merknader, tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Kommunedirektør orienterte om utfordringer knyttet til kommunens mange 
investeringsprosjekter, til det enkeltes prosjekts fremdrift og om rebudsjettering av 
investeringprosjekter i slutten av året. Kontrollutvalget vedtok forslag til innstillingen 
enstemmig. 
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Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 

1. Kommunedirektørens redegjørelse om kommunens arbeid med å etterleve revisjonens 
merknader, tas til orientering 

 

 
PS 20/61 Møteplan for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2021: 

 10. februar 

 24. mars 

 12. mai (regnskapsmøte) 

 16. juni 

 22. september 

   1. desember 
 

Møtestart kl. 14.00 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Kontrollutvalget ønsket å endre/flytte forslag til møtedato 22. september til 15. september. 
Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2021: 

 10. februar 

 24. mars 

 12. mai (regnskapsmøte) 

 16. juni 

 15. september 

   1. desember 
 

Møtestart kl. 14.00 
 

 
PS 20/62 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 25.11.2020: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
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PS 20/63 Eventuelt 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Leder orienterte om ordføreres ønske om å foreta nyvalg av kontrollutvalget på grunn av 
utvalgsmedlem Henning Aall har meldt seg ut av sitt parti. Bystyret avgjør dette. 
 
 

PS 20/64 Evaluering av møtet 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 25.11.2020: 

Kontrollutvalget var fornøyd med hvordan møtet ble avviklet. Hvis Covid-19 situasjonen 
fortsetter i 2021 med møtebegrensinger, uttrykte utvalget at ordningen med at utvalget satt 
sammen med at øvrige deltagere deltok på Zoom er å foretrekke. 
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Bystyrets behandling 10.12.2020: 
Valgkomiteens leder Atle Ottesen (Ap) fremmet følgende navneforslag. 
Tore Kristian Antonsen (SV) Skjæløyveien 107, 1626 Manstad, erstatter Henning Aall 
(Uavh.), de andre medlemmene av kontrollutvalget reoppnevnes. 
 
Votering: 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 10.12.2020: 
Tore Kristian Antonsen (SV) Skjæløyveien 107, 1626 Manstad, erstatter Henning Aall 
(Uavh.), de andre medlemmene av kontrollutvalget reoppnevnes. 
 
Arbeiderpartiet, SV 
Medlemmer 
1. John Fredrik Olsen, Skarvveien 22, 1679 Kråkerøy (Ap) 
2. Tore Kristian Antonsen, Skjæløyveien 107, 1626 Manstad (SV) 
 
Varamedlemmer fellesliste Ap, SV 
1. Marit Werner Haabeth, Rødsveien 49, 1678 Kråkerøy (Ap) 
2. Svein Roald Hansen, Skrenten 21, 1639 Gamle Fredrikstad (Ap) 
3. Kirsti Sand Aune, Frøyas gate 23, 1608 Fredrikstad (Ap) 
 
Høyre  
Medlemmer 
1. Rita Holberg, Odinsgate 2, 1608 Fredrikstad  

Varamedlemmer 
1. Jan Edvin Blomkvist, Ulvedalsåsen 29, 1671 Kråkerøy 
2. Anne Mette Hansen, Oredalsåsen 43, 1613 Fredrikstad 
3. Bjørn Kjelsaas Andersen, Furuholtveien 23, 1613 Fredrikstad 
 
Fremskrittspartiet 
Medlem 
1. Anita Skogseth Bjørneby, Nordre Skrellen 46, 1613 Fredrikstad 
 
Varamedlemmer 
1. Fred Kenneth Ravin, Hesteskoen 31, 1639 Gamle Fredrikstad 
2. Morten Frantzen, Prestelandet 1 C, 1632 Gamle Fredrikstad 
3. Maylen Lakselv, Sølandsvei 14, 1617 Fredrikstad 
 
Kristelig Folkeparti 
Medlem 
1. Per Lebesby, Lervik Alle 14, 1626 Manstad 
 
Varamedlemmer fellesliste KrF, V 
1. Simon Alexander Saxegård, Dampskipsbrygga 10 A, 1607 Fredrikstad (V) 
2. Erik Nilssen, Roald Amundsens vei 122, 1658 Torp (KrF) 
3. Inger Stølan Hymer, Bydalen Alle 17, 1604 Fredrikstad (KrF) 
 
Leder:  Rita Holberg, Odinsgate 2, 1608 Fredrikstad (H). 
Nestleder: John Fredrik Olsen, Skarvveien 22, 1679 Kråkerøy (Ap). 
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

FREVAR - Fredrikstad vann avløp og
renovasjonsselskap - Vannverket
Postboks 1430
1602 FREDRIKSTAD

Deres ref:  

Vår ref: 2019/082529  

Dato: 19. juni 2019  

Org.nr: 985399077

Mattilsynet fatter vedtak om leveringssikkerhet

Vi viser til inspeksjonen hos FREVAR - Fredrikstad vann avløp og renovasjonsselskap - Vannverket
12. mars 2019.

Brev med varsel om vedtak ble oversendt 08.04.2019. Frist til å komme med en eventuell uttalelse
var 19.06.2019
Vi har mottatt en tilbakemelding fra dere om at dere tar vårt forhåndsvarsel til etterretning.

Vi fatter derfor vedtak i samsvar med varselet.

Vi har sett det nødvendig å fatte dette vedtaket:

Vedtak om reservevannsforsyning (leveringssikkerhet)
FREVAR må utrede, beslutte løsning og legge planer for å sikre en fullgod reservevannforsyning/
alternativ vannforsyning, slik at dere til enhver tid kan levere tilstrekkelig mengder drikkevann.

Med fullgod menes i denne sammenheng at svikt i dagens hovedvannsforsyning eller i ethvert annet
viktig element i vannforsyningen ikke skal kunne slå ut store deler av vannforsyning i Fredrikstad
kommune (og Hvaler kommune).

Det må utarbeides en forpliktende framdriftsplan med fastsatte milepæler for å etablere en løsning
som sikrer at regelverkets krav til levering av tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid
etterleves.

Som tilbakemelding på oppfylt vedtak må den forpliktende planen med underliggende dokumenter
sendes til oss.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 28 Tilsyn og vedtak jf § 9
(leveringssikkerhet)

Vi har observert:

• FREVAR leverer i dag drikkevann til ca 80000 innbyggere i Fredrikstad kommune. I tillegg
forsynes Hvaler kommune med drikkevann gjennom distribusjonsnettet til Fredrikstad. Den antas
at det vil være ca. 95000 innbyggere i Fredrikstad i 2031.
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Deres ref: — Vår ref: 2019/082529 — Dato: 19. juni 2019

Side 2 av 4

• Mattilsynet ba om en redegjørelse fra driftsutvalget reservevann i mai 2018 angående hvor lang
tid reservevannssamarbeidet vil kunne dekke behovet for drikkevann til enhver tid i alle gjeldene
kommuner, hvis et vannbehandlingsanlegg skulle falle ut. Tilbakemeldingen fra driftsutvalget
reservevann opplyser at det skal være mulig å dekke behovet for drikkevann i Sarpsborg og
MOVAR-kommunene, dersom et vannbehandlingsanlegg skulle falle ut. Men dersom FREVAR
vannverk faller ut, vil MOVAR og Sarpsborg ha problemer med å levere nok drikkevann til
Fredrikstad (og Hvaler).

• Normal produksjon til drikkevannsbasseng Høyfjell (etter vannbehandlingsanlegg FREVAR) er
ca. 1583m³/h. I henhold til avtale i reservevannssamarbeidet skal Fredrikstad kunne motta 1619
m³/h fra Sarpsborg og MOVAR. Under en test, dere gjennomførte i reservevannssamarbeidet i
2018, klarte MOVAR og Sarpsborg kun å levere 1312 m³/h til FREVAR (Fredrikstad). Det vil si at
differansen mellom normal produksjon ved FREVAR og levert vann fra de to andre (MOVAR og
Sarpsborg) under testen var minus 271 m³/h.

• Det er i svaret vi har mottatt fra driftsutvalget reservevann beskrevet at på en normal dag
forbrukes det i overkant 2000m³/h i morgentimenene og på ettermiddagen. Dere har opplyst at
drikkevannsbasseng Høyfjell normalt fungerer som buffer, slik at ujevnt forbruk kan lignes ut i
løpet av døgnet, dersom forbruket går over 2000m³/h.

• Det er en flaskehals i overføringen mellom reservevannssammarbeidet (Sarspborg) og FREVAR,
fordi dimensjonen på overføringsledning er for liten. Ny overføringsledning med større dimensjon
er satt på vent, fordi man ikke har startet arbeidet med ny RV 109 mellom Sarpsborg og
Fredrikstad. Drikkevann fra reservevannssamarbeidet kan fylle opp Høyfjell drikkevannsbasseng.

• Når det gjelder maximum produksjon per døgn i gjennomsnitt den uken med høyest produksjon,
var dette tallet 47700 m³ for FREVAR vannbehandling til Høyfjell drikkevannsbasseng i uke 28 i
2018. Det vil si 1988 m³/h. Differansen mellom maximum produksjon per time i fjor (1988m³/h) og
totalt reservevann levert i henhold til avtalen (1619m³/h) er minus 369 m³/h

• Når vi ser på differansen mellom maximum produksjon per time (1988 m³/h) og testen
gjennomført angående levert reservevann (1312 m³/h) er den minus 676m³/h. Det vil si at det er
over det dobbelte i manko ved maximum produksjon enn ved normal produksjon.

• Driftsutvalget for reservevann opplyste at behovet til Hvaler kommune når det gjelder drikkevann
er 1650m³/døgn. Det vil si ca 68,75 m³/h. Hvaler kommune har i april 2019 opplyst til oss at antall
m³ som de mottok fra et annet vannforsyningssystem (Fredrikstad) per gjennomsnitt den uken
med høyest produksjon i 2018 var 3471 m³. Det vil si ca. 144,63 m³/h.

• I innrapporteringen for vannverksdata for 2018 meldte dere inn 365 døgns reservevannskapasitet/
alternativ forsyning.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Det er et krav i drikkevannsforskriften § 9, 1. ledd om at «Vannverkseieren skal sikre at
vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å
kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.»

Det følger av Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften at med tilstrekkelig mengde mener vi at
dere leverer nok vann til å dekke det abonnentene trenger til daglige gjøremål og funksjoner. Flere
hensyn ligger bak kravet om leveringssikkerhet. Abonnentene skal ha tilgang på helsemessig trygt
vann til drikke, matproduksjon og personlig hygiene. I tillegg har samfunnet til enhver tid behov for
tilgang på tilstrekkelige mengder sanitærvann og slokkevann.

Dette medfører at vannverkseier må ha tilrettelagt for raskt å kunne etablere alternativ vannforsyning
dersom normal vannforsyning faller ut.
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Drikkevannsforskriften inneholder ingen krav til hvordan alternativ vannforsyningssystem skal bygges
opp. Tilrettelegging av alternativ vannforsyning må baseres på konklusjoner etter gjennomført
farekartlegging med tilhørende risikovurdering for hvert enkelt vannforsyningssystem. Mattilsynet skal
vurdere om løsningene er tilstrekkelige, realistiske og i tråd med krav og forventninger.

Valg av tilrettelegging for alternativ vannforsyning vil variere mellom ulike vannforsyningssystem.
Ved svikt i ordinær vannforsyning skal summen av reserve- og nødvannsforsyning dekke tapt
leveringskapasitet. Det er ikke mulig å sette noe "standard" tid på hvor lenge alternative løsninger må
vare. Men dimensjoneringen av vannforsyningen må sikre at leveringssikkerheten for fast bosetting
og samfunnskritiske abonnenter, ivaretas hele året.

Begrepet "Fullgod reservevannforsyning" er også utdypet i veilederen til drikkevannsforskriften.
Her menes det at svikt i et viktig element i vannforsyningen ikke skal kunne slå ut store deler
av vannforsyningen. Fullgod reservevannforsyning er derfor et sentralt element i det å ha
leveringssikkerhet.

FREVAR, som vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert
samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å til enhver tid kunne levere tilstrekkelig mengder
drikkevann. Vannverkseier skal også legge til rette for at det kan leveres nødvann drikke og personlig
hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet. Dette følger av drikkevannsforskriften § 9.

Kravene til leveringssikkerhet har blitt innskjerpet med den nye drikkevannsforskriften. I den gamle
forskriften var ordlyden begrenset til at dere skal levere drikkevann under «normale forhold», mens i
den nye forskriften står det at dere skal kunne levere tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid.

Mattilsynet vurderer at FREVAR og dermed Fredrikstad og Hvaler kommune ikke har en
fullgod reservevannforsyning. Dere har et reservevannssamarbeid med MOVAR og Sarpsborg
på nåværende tidspunkt, men dersom FREVAR vannbehandling blir satt helt eller delvis ut av
spill vil dere ikke få tilstrekkelig med reservevann til enhver tid fra deres samarbeidspartnere.
Dette underbygges av tallene i våre observasjoner. Dere har blant annet utført en test i
reservevannssamarbeidet som viste at dere kunne motta 1312 m³/h reservevann og normal
produksjonen er 1583 m³/h. Underdekning av drikkevann vil mest sannsynlig øke i takt med
befolkningsveksten. Vi kan ikke se at dere har en alternativ vannforsyning i 365 dager (til
enhver tid), som dere har innrapportert. Vi er usikre på om dere har regnet med maximum
behovet til Hvaler kommune i deres beregninger, da dette verken kommer fram i tallene fra
reservevannssamarbeidet eller tallene fra dere.

Kravet i regelverket innebærer at dere, som eier av vannforsyningen, i betydelig grad må tenke
på, samt tilrettelegge for, redundans i drikkevannsforsyningen. Redundans innebærer at om
behandlingsanlegget, drikkevannsledninger eller andre kritiske elementer skulle falle ut, har dere nok
drikkevann gjennom andre systemer til allikevel å kunne dekke abonnentenes behov for vann.

Sarpsborg og MOVAR skal forsyne dere med reservevann, men avtalen om leveranse av
reservevann er ikke tilstrekkelig. Det er også en flaskehals i overføringen mellom Sarpborg og
FREVAR (Fredrikstad) på grunn av for liten dimensjon på vannledning.

Konkusjon
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Mattilsynet vurder at FREVAR i dag ikke er dimensjonert eller har planer som sikrer leveranse
av tilstrekkelige mengder med drikkevann til enhver tid og tilfredsstiller dermed ikke kravet til
leveringssikkerhet i Drikkevannsforskriften § 9.

Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette leveringssikkerheten av drikkevann i fare. For å sikre at
driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Dere må derfor sikre at dere har tilstrekkelig med reservevann til enhver tid (365 dager i året),
dersom FREVAR vannbehandlingsanlegg faller ut og nåværende reservevannssamarbeid ikke
klarer å levere tilstrekkelig reservevann. Basert på den fremtidige befolkningsveksten i Fredrikstad
kommune, vil det også sannsynligvis være behov for å forsterke/øke den ordinære vannforsyningen
til Fredrikstad kommune og Hvaler kommune også.

Når det skal jobbes med å forbedre leveringssikkerheten er det viktig at det tenkes langsiktige behov
og at avtaler som inngås er tilstrekkelig til å dekke både kommunens og regionens behov i forhold til
reservevann/alternativ vannforsyning, med eller uten selvforsynte løsninger.
Vedtaket skal oppfylles innen

6. januar 2020

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Jorunn Aasgaard Grini
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 9 Leveringssikkerhet
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Avsender
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
FREVAR - Fredrikstad vann avløp og
renovasjonsselskap - Vannverket
Postboks 1430
1602 FREDRIKSTAD

19. juni 2019 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjøreslse.

Klagefrist Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må du nevne:

• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaken, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Karin Charlotte Ranum
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 19. juni 2019 med
saksnummer 2019/082529.

Tilbakemelding gjelder: FREVAR - Fredrikstad vann avløp og renovasjonsselskap - Vannverket

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

FREVAR må utrede,
beslutte løsning og legge
planer for å sikre en fullgod
reservevannforsyning/alternativ
vannforsyning, slik at dere til
enhver tid kan levere tilstrekkelig
mengder drikkevann.

Med fullgod menes i denne
sammenheng at svikt i
dagens hovedvannsforsyning
eller i ethvert annet viktig
element i vannforsyningen
ikke skal kunne slå ut store
deler av vannforsyning i
Fredrikstad kommune (og
Hvaler kommune).

Det må utarbeides en
forpliktende framdriftsplan
med fastsatte milepæler for
å etablere en løsning som
sikrer at regelverkets krav
til levering av tilstrekkelige
mengder drikkevann til enhver
tid etterleves.

Som tilbakemelding på oppfylt
vedtak må den forpliktende

6. januar 2020  
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Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

planen med underliggende
dokumenter sendes til oss.

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Fredrikstad Kommunale Vannledningsnett
Postboks 1405
1602 FREDRIKSTAD

Deres ref:  

Vår ref: 2020/183039  

Dato: 17. desember 2020  

Org.nr: 985399077

Rapport med vedtak om skriftlig farehåndtering og kartlegging/oppfølging
av risikoabonnenter.

Vi viser til revisjonen hos Fredrikstad Kommunale Vannledningsnett 4. november 2020.

Vi viser også til vår revisjonsrapport datert 20.11.2020.

Virksomhetens tilbakemelding til varsel om at vi vurderer å gi pålegg
I rapporten fra Mattilsynet datert 20.11.2020, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde noen
merknader til at vi vurderte å gi dere pålegg om å utarbeide skriftlig farehåndtering og kartlegging/
oppfølging risikoabonnenter.

Dere har ikke kommet med slike merknader.

Fristen for å utbedre de to vedtakene er 20.05.2020.

1. Vedtak om å gjennomføre tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farer
(farehåndtering) avdekket for hele distribusjonssystemet deres.
Dere må definere hvilke tiltak dere må sette inn for å redusere farene, eventuelt fjerne disse.
Farekartleggingen og farehåndteringen skal være systematisk, skriftlig og oppdatert.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
Etter drikkevannsforskriften § 6, er det krav om at vannverkseieren skal identifisere farene som må
forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for
beredskapsforberedelser som er beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering jf § 28
Tilsyn og vedtak

Vi har observert:
• Dere har gjennomført en skriftlig farekartlegging og fremlagt dokumentasjon på dette (vedlegg b, c,
d og e). Men dere mangler hvilke tiltak/prioriteringer dere har gjort etter farekartleggingen. Det vil si at
dere mangler farehåndteringen (risikoreduserende/farereduserende tiltak). Dere har ikke rutiner som
dokumenterer farehåndteringen.

• Større avvik blir ikke farevurdert.

• Dere benytter Gemini og driftskontrollen som styringsverktøy. Dere har delvis oversikt over farer
i styringsverktøyene. Disse gir dere god oversikt over status på ledningsnettet og dere registrer
ledningsbrudd, lekkasjer med mer der.

• Dere prioriterer vedlikeholdsprosjekter etter fastsatte kriterier oppgitt i vedlegg A. Dere prioriterer
ikke etter funn i farekartleggingen ( identifisering av farer).

• Det ble opplyst at dere ikke har en tilfredsstillende rutine for oppfølging av observasjoner/
anmerkninger gjort av driftspersonell under spyling. En observasjon kan for eksempel være brunt
vann. Det er ønskelig at observasjonene/anmerkningene skal kunne bli benyttet i arbeidet med
vedlikeholdsplaner.

• Dere mangler rutiner for kartlegging og oppfølging av risikoabonnenter. Det vil si abonnenter som
kan utgjøre en særlig fare for drikkevannet ved tilbakestrømming. Dere har et oversiktskart over
risikobedrifter og forurenset grunn, vedlegg D. Men dere har ikke fulgt opp risikoabonnentene og vet
derfor ikke om de har tilbakeslagssikring. Det var også uklart om oversiktskartet ga en fullstendig
oversikt over alle risikoabonnenter. Dere fikk pålegg om dette etter revisjon 03.03.2011 med frist for
utbedring 01.07.2011. Dette var også tema under vår revisjon i 2012.

• Alle avløpspumpestasjoner har tilbakeslagssikring, men dere har ikke gjort en vurdering av type
sikring.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt
nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og
uten fremtredende lukt, smak og farge. Vannverkseier skal videre sikre at tiltak som forebygger,
fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. Dere mangler en
systematisk og skriftlig farehåndtering. Ved manglende farekartlegging og farehåndtering kan det
være relevante farer som ikke blir avdekket og håndtert. I verste fall kan en overse farer som kan true
leveransene av trygt drikkevann. Dette er et regelverksbrudd.

Dere har kartlagt hvilke farer som kan oppstå på ledningsnettet deres, men det er deretter viktig at
det blir iverksatt tiltak som er nødvendige og som faktisk reduserer faren for utrygt drikkevann. Dere
må derfor planlegge og gjøre tilfredsstillende tiltak for å redusere og fjerne farene. Alle hendelser/
farer skal være konkrete og stedfestet. For hver identifiserte fare, skal dere iverksette tiltak som
hindrer faren i å oppstå eller redusere sannsynligheten for den. I drikkevannsforskrift er kravet til
forebyggende arbeid tydeliggjort som en rød tråd for alt arbeid og krav.
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Farereduserende tiltak kan være fysiske eller fastsatte skriftlige rutiner. Farekartleggingen og tiltak
(farehåndtering) skal sikre at abonnentene til enhver tid mottar trygt og nok drikkevann.

ROS-analyse er et godt verktøy for å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede
hendelser, og hvilke tiltak en må ha for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. ROS-analyse
skal rangere hendelser i forhold til risiko slik at dere kan prioritere forebyggende tiltak og behov for
beredskap. Farer dere ikke klarer å få redusert tilstrekkelig må inngå i beredskapen.

Vi mener at det vil være rimelig at dere gjennomføre tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer
farer (farehåndtering) avdekket for hele distribusjonssystemet deres innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Fristen for å gjennomføre tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farer (farehåndtering)
avdekket for hele distribusjonssystemet deres er

20. mai 2021

2. Vedtak om å kartlegge og følge opp abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for
forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømming.
Dere må kartlegge abonnenter, som kan forurense ledningsnettet (risikoabonnenter), ved trykkfall
eller at de har høyere trykk enn deres trykk. Dette inkluderer deres egne avløpspumpestasjoner.
Dere må også avgjøre hvordan dere skal følge opp risikoabonnentene.

Reglene som gjelder for tilstand til distribusjonsnett og tilbakeslagssikring
I drikkevannsforskriften § 15 første ledd, er det krav om at vannverkseieren skal sikre at
vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en
tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra til bærekraftig bruk av
grunnvann og overflatevann.

I drikkevannsforkriften § 12 femte ledd er det krav om at vannverkseieren skal påse at abonnenter
som ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet
ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Vannverkseieren kan stille krav om maksimal
vannmengde som kan tas ut ved testing av sprinkleranlegg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett jf §§ 6, 12 og 28 Tilsyn og vedtak

Vi har observert:
• Dere mangler rutiner for kartlegging og oppfølging av risikoabonnenter. Det vil si abonnenter som
kan utgjøre en særlig fare for drikkevannet ved tilbakestrømming. Dere har et oversiktskart over
risikobedrifter og forurenset grunn, vedlegg D. Men dere har ikke fulgt opp risikoabonnentene og vet
derfor ikke om de har tilbakeslagssikring. Det var også uklart om oversiktskartet ga en fullstendig
oversikt over alle risikoabonnenter. Dere fikk pålegg om dette etter revisjon 03.03.2011 med frist for
utbedring 01.07.2011. Dette var også tema under vår revisjon i 2012.
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• Alle avløpspumpestasjoner har tilbakeslagssikring, men dere har ikke gjort en vurdering av type
sikring.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal sikre at distribusjonsssytemet til vannforsyningssystemet er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Vannverkseier skal videre påse at abonnenter
som ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet
ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Fare for forurensning ved tilbakestrømming
til ledningsnettet, vil være en del av farekartleggingen av distribusjonssystemet. Vi anser at
manglende kartlegging og oppfølging av alle abonnenter,som kan utgjøre en fare for forurensning av
drikkevannet ved tilbakestrømming, er et regelbrudd. Dette regelbruddet er det nødvendig at dere
retter opp.

Den som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk, er pliktig til å sørge for at sikring mot
tilbakestrømming er installert. Kommunen kan, både som vannverkseier og som bygningsmyndighet,
gi pålegg om innstallering av sikring mot tilbakestrømming der dette mangler. Kommunen har ikke en
oversikt over om dette er installert ved alle risikoabonnenter.

Det er viktig å etterleve krav om sikring mot tilbakestrømming for å påse at drikkevannet på
ledningsnett ikke blir forurenset.

Uønsket innsug på nettet ved tilbakestrømming skjer fra tid til annen. Det er ikke ofte, men når det
skjer, så kan det få alvorlige konsekvenser. Det er en betydelig fare som må kartlegges.

Vi mener at det vil være rimelig at dere kartlegger og følger opp abonnenter som kan utgjøre en
særlig fare for forurensning av drikkevannet innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Fristen for å kartlegge og følge opp abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for
forurensning av drikkevannet er

20. mai 2021

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Se regelverk og rettigheter.
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Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Deres ref: — Vår ref: 2020/183039 — Dato: 17. desember 2020

Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
• Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett

82



83



Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Avsender
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
FREDRIKSTAD KOMMUNE
Fredrikstad Kommunale Vannledningsnett
Postboks 1405
1602 FREDRIKSTAD

17. desember 2020 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må du nevne:

• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Karin Charlotte Ranum
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 17. desember 2020
med saksnummer 2020/183039.

Tilbakemelding gjelder: Fredrikstad Kommunale Vannledningsnett

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må definere hvilke
tiltak dere må sette inn for å
redusere farene, eventuelt
fjerne disse. Farekartleggingen
og farehåndteringen skal
være systematisk, skriftlig og
oppdatert.

Reglene som gjelder
for farekartlegging og
farehåndtering
Etter drikkevannsforskriften
§ 6, er det krav om at
vannverkseieren skal identifisere
farene som må forebygges,
fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå for å sikre
levering av tilstrekkelige
mengder helsemessig trygt
drikkevann som er klart og uten
fremtredende lukt, smak og
farge.

Vannverkseieren skal sikre at
tiltak som forebygger, fjerner
eller reduserer farene til et
akseptabelt nivå, identifiseres og
gjennomføres Farekartlegging
og farehåndtering skal
danne grunnlag for

20. mai 2021  
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Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre
at farekartleggingen og
farehåndteringen er oppdatert.

Dere må kartlegge
abonnenter, som kan
forurense ledningsnettet
(risikoabonnenter), ved
trykkfall eller at de har
høyere trykk enn deres trykk.
Dette inkluderer deres egne
avløpspumpestasjoner. Dere må
også avgjøre hvordan dere skal
følge opp risikoabonnentene.

Reglene som gjelder for
tilstand til distribusjonsnett og
tilbakeslagssikring
I drikkevannsforskriften § 15
første ledd, er det krav om at
vannverkseieren skal sikre
at vannforsyningssystemets
distribusjonssystem er i
tilfredsstillende stand og driftes
på en tilfredsstillende måte
for å hindre at drikkevannet
blir forurenset og for å bidra til
bærekraftig bruk av grunnvann
og overflatevann.

I drikkevannsforkriften § 12
femte ledd er det krav om at
vannverkseieren skal påse
at abonnenter som ifølge
farekartleggingen i § 6 kan
utgjøre en særlig fare for
forurensning av drikkevannet
ved tilbakestrømming, har
egnet sikring mot dette.
Vannverkseieren kan stille krav
om maksimal vannmengde
som kan tas ut ved testing av
sprinkleranlegg.

20. mai 2021  
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Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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