Møteinnkalling
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtested:
Tidspunkt:

Rådhuset, møterom Østfold
11.05.2022 kl. 14:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 900 86 740,
rona@fredrikstad.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Fredrikstad, 29.04 2022
Rita Holberg
Leder
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/59
36
154926/2022
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Fredrikstad, 25.04.2022

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder
Vurdering
Innkalling og saksliste godkjennes
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Utvalgssaksnr.
22/24

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/59
37
154936/2022
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/25

Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges…..
Fredrikstad, 25.04.2022

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.11 2019 skal det ved hvert
møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av protokoll». Den som
leder møtet skal alltid signere.
Vurdering
Ingen
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/56
2
76132/2022
3004-187
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/26

FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapporten for
2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2021 til FREVAR KF
slik det fremkommer i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet.
Fredrikstad, 30.03.2022

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til FREVAR KF for 2021
2. Årsrapport 2021, inkludert årsregnskap og uavhengig revisors beretning for FREVAR
KF, datert 28.03 2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83)
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904)
 Forum for kontroll og Tilsyn: Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens
årsregnskap og årsberetning
 NKRF- kontroll og revisjon i kommunen: Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap og årsberetning
Saksopplysninger
I følge kommuneloven kapittel 9 skal foretaket for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 7, om årsregnskap og årsberetning for
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noter. I årsrapporten skal det blant annet gis opplysninger om
forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultat.
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er:
 kommunale foretak årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter
regnskapsåret
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kommunale foretak årsberetning utarbeides innen 31. mars

I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende:
a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med
lov og forskrift
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med
årsregnskapet
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende
opplysninger om vesentlige budsjettavvik
Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april.
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om
«Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning» som er utgitt av
henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og NKRF- kontroll og revisjon i kommunen.
Vurdering
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap
og årsrapport for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til foretakets
regnskapsresultat for både selvkostområdet og næringsdelen. Forhold av betydning i
revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen.
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og
årsrapport for 2021 i vedlegg 1.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsrapport
2021 for FREVAR KF som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskap og årsrapport 2021 sendes bystyret med kopi til formannskapet.
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Til Bystyret i Fredrikstad kommune

Deres referanse

Vår referanse
2022/56-1-61471/2022-BJGU

Klassering
3004-187

Dato
23.02.2022

Kontrollutvalgets uttalelse til årsrapport- og årsregnskap 2021 for FREVAR KF
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til bystyret om
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift
om revisjon og kontrollutvalg § 3 - 2. ledd. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse sendes
formannskapet.
Kontrollutvalget har den 11. mai 2022 behandlet årsregnskap og årsrapport for 2021 for
FREVAR KF. Til kontrollutvalgets behandling forelå årsregnskapet, årsrapporten og
uavhengig revisors beretning. Representanter for foretakets administrasjon og ansvarlig
revisor var tilstede i møte og presenterte årsregnskap og revisjonsberetning.
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til bystyret:


Avleggelsen av årsregnskap, årsrapport og revisors beretning er avlagt rettidig i
samsvar med lov og forskrifter.



Revisor har avlagt en normal beretning. Revisor konkluderer med at årsregnskapet er
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde per 31.12 2021.
Årsrapporten inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever og at
opplysningene om økonomi i årsrapporten stemmer overens med årsregnskapet.



Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22.



Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd etter skatt for 2021 viser et
resultat på kr. 35 057 314.-.



Foretakets selvkostaktiviteter har totalt i 2021 hatt et totalt merforbruk på 5,4 mill.
kroner. Beløp er saldert mot budne selvkostfond i Fredrikstad kommunes
årsregnskap.



Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til regnskapet for FREVAR KF for
2021, og slutter seg til revisors beretning av 28. mars 2022.
Fredrikstad 11.05 2022
Rita Holberg (s)
leder av kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF)
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 900 86 740
Telefaks:

Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus
Tlf. saksbeh.: 452 55 251
Orgnr. 926 367 358
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FREVAR er Norges kanskje mest spennende miljøbedrift. Vi produserer prosessdamp til lokal industri,
biogass til busser og andre transportmidler, fjernvarme til næring og private, rent drikkevann til hele
Fredrikstad og Hvaler, renser avløpet for hele Fredrikstad og Hvaler, tar miljøgifter ut av kretsløpet, løser
avfallsproblemer for private og næring, håndterer forurensede masser for utbyggere, tar imot grovavfall fra
private husholdninger, har vært ISO-sertifisert på miljø siden 2000, er en god nabo til et naturreservat og er
en del av Fredrikstad kommune.
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Vannproduksjon er FREVARs viktigste aktivitet.
Byen vokser og FREVAR skal i prosjektet industriell
symbiose vurdere om det via industrielle symbioser
med det nye renseanlegget er mulig å utsette
investering i ny vannproduksjonskapasitet. Dette er
en viktig samfunnsvurdering og vi er takknemlige for
å samarbeide med blant annet NORSUS i
prosessen.
I 2021 ble biogasslevering til naturgassnettet på Øra
en virkelighet. I første omgang er det relativt små
mengder, men det er et viktig skritt fremover for å
forbedre miljøprofilen til biogassproduksjon
ytterligere.

Direktøren
FREVAR KF eier, driver, vedlikeholder og utvikler
kommunens anlegg innen behandling av avfall,
rensing av avløp og produksjon av drikkevann. Vi
er et foretak med fokus på drift, utvikling og vekst
basert på våre kjernevirksomheter, vår
kompetanse og våre anlegg.

Om året som er gått
FREVAR driver samfunnskritisk virksomhet innenfor
områdene avløpsrensing, vannproduksjon og
energiproduksjon. Gjennom hele pandemiperioden
har vi opprettholdt driften av våre prosessanlegg.
Dette har imidlertid ikke vært en enkel oppgave.
Begrensninger i bruken av utenlandske spesialister
har vist at vi er sårbare på visse deler av vår drift.
Selv med utfordringene som situasjonen har
medført, har de digitale løsningene gjort at de aller
fleste utviklingsprosjektene har kunnet starte. Vi
undersøker nå CCS, biokull, og flere nye industrielle
sirkulære løsninger.

Energigjenvinning av avfall er en viktig del av
FREVAR og Fredrikstad kommunes
sirkulærøkonomiske prestasjoner. De beste
ettersorteringsanleggene for avfall har i dag en rest
på ca. 70 %. Denne restfraksjonen er velegnet for
energigjenvinning. Per i dag finnes det ingen
miljømessig bedre alternativer til energigjenvinning
av avfall som ikke lar seg ombruke eller gjenvinne.
Det at energien som distribueres til industri og
fjernvarme, i tillegg avlaster strømnettet, viser at
energigjenvinning er en effektiv del av den sirkulære
økonomien.
Styret har vedtatt å gjennomføre en omfattende
strategiprosess, Den startet 2021, og fortsetter ut i
2022. Prosessen vil ha sterkt fokus på
bærekraftighet i alle FREVARs prestasjoner. Mange
områder skal vurderes og vi ser frem til et viktig
strategidokument som vil være retningsgivende for
FREVARs utvikling. Et viktig moment blir også
hvordan foretaket skal manøvrere videre med tanke
på den kvoteplikten energigjenvinningsanlegget er
pålagt. Nytt strategidokument skal behandles av
FREVARs styre og deretter bystyret.

FREVAR er godt i gang med realiseringen av nytt
avløpsrenseanlegg for Fredrikstad kommune.
Byggherreorganisasjon er etablert, og formelle
rapporteringsrutiner er iverksatt til FREVAR KF sitt
styre. Det nye anlegget skal møte framtidens
myndighetskrav gjennom gode teknologi- og
prosessløsninger. Myndighetskrav er minstekrav, så
anlegget skal behandle avløpsvannet bedre enn de
krav som statsforvalteren fastsetter. Anleggets
design skal hensynta villere og våtere vær, og være
dimensjonert for store variasjoner i vannmengder
som tilføres anlegget.

Samspillet med andre aktører gjør at FREVAR kan
levere viktige samfunnskritiske tjenester. Som
eksempel: Det lange samarbeid FREVAR har med
Øraindustrien gjør at vi kan ha >95 %
energieffektivitet! Vi ser at samarbeid med andre
aktører kan styrkes ytterligere og ser frem til
utviklings- og forbedringsprosjekter i 2022.
Jeg takker til slutt alle våre kunder, ansatte, styret
og eiere for godt samarbeid. Vi skaper det sirkulære
samfunnet gjennom vårt gode samarbeid.

Fredrik Hellström, direktør
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Avfallshåndtering
Avdelingen har ansvaret for FREVAR sine deponiområder og utgjør en betydelig del av vår næringsvirksomhet.

Deponiet gjør en viktig jobb ved å ta imot avfall og forurensede masser som skal ut av kretsløpet. Etter
gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning har blitt utført er deponiet siste stopp. Her blir alt vi tar imot
trygt lagret og overvåket.
Vi har mellomlagring av slam fra avløpsrenseanlegget, kvist og hageavfall fra privat og næring samt innsamlet
plast fra husholdningene.

Mottatt avfall deponi
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Noen prosjekter
• Fornye avvanningsanlegget.
• Renovert gipscellen.
• Flyttet deponiområdet internt.
• Byttet oljeutskiller ved garasjen.
• Renovert kyststien.
Vurdering av grunnforhold
Arbeidet med å undersøke grunnforholdene ble utført i 2020.
Tiltak for å sikre opprinnelig deponiplan utredes nå, noe
forsinket på grunn av pandemien.
Svartelistede arter
FREVAR har engasjert NMBU til å kartlegge svartelistede
arter på deponiområdet. Dette har resultert i en rapport som
ligger til grunn for videre tiltak i arbeidet med å fjerne disse helt
fra deponiet.
Deponi øst
Deponi øst er tatt i bruk og vil bli fylt opp fra båthavnen og
nordover opp til FREVAR med forurensede masser i henhold til
planen og tillatelsen.
Mottak av masser
Det har blitt mottatt 149.840 tonn avfall til deponiområdet. Dette
er mer enn planen som også var tilfelle i 2020. FREVAR styrer
mottaket til å ta imot forurensede masser i henhold til
langtidsplanen og tillatelsen. Deler av de økte volumene
skyldes forberedelse av tomter til nytt renseanlegg.
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Gjenvinningsstasjonen
FREVARs gjenvinningsstasjon tar imot grovavfall fra husholdningene i Fredrikstad Kommune og drives
etter selvkostprinsippet.

Gjenvinningsstasjonen tar imot farlig avfall og sortert grovavfall. Det kommer over 100 000 biler med og uten
tilhenger til gjenvinningsstasjonen pr. år. Det nye området er tatt i bruk og en pågående oppgradering vil gi
besøkende et bra sted å sortere avfall.
Etter toppene i 2019 og 2020 har mengden avfall inn på gjenvinningsstasjonen falt ned igjen.

Motatt avfall gjenvinningsstasjon
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Nå er vi på plass
Etter utvidelsen av gjenvinningsstasjonen har deler
av det nye bygget som planlagt blitt tatt i bruk til
mottak av vinduer.
Det er satt opp nye skilter i tråd med det nordiske
samarbeidet som gir felles symbolikk. Samme
fargebruk vil etter hvert finnes i det offentlige rom og
i private husholdninger.
Økt sorteringsgrad
FREVAR og Teknisk drift har fokus på å øke
gjenvinningsgraden etter krav fra EU:
•
•
•

55 % innen 2025
50 % innen 2030
60 % innen 2035

I denne prosessen gjelder det å finne gode
løsninger for å oppnå høyest mulig gjenbruksgrad
på avfallet som leveres inn.
Plukkanalysene fra restavfallskontainerne er med
på å danne grunnlag for enda bedre sortering.
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Vannverket
Drikkevannet er vårt viktigste næringsmiddel. FREVAR skal til enhver tid levere hygienisk betryggende
drikkevann til abonnentene

Vannproduksjon
Vannverket produserer drikkevann til ca.
87 000 mennesker og til industrikunder i
Fredrikstad og Hvaler kommune, og er en
del av et reservevannsamarbeidet med
Sarpsborg og Moss. Ved normal
produksjon ligger råvannsmengden på
1800-2300 m3/t, og maks kapasitet på
2750 m3/t. Anlegget ble bygget i 1963 og
senere modernisert. Vannverket er et
fullrenseanlegg med kjemisk felling
(koagulering/sedimentering/filtrering), og
benytter aluminiumsulfat som
fellingskjemikalie. Til desinfeksjon
benyttes kloramin og UV.
I 2021 produserte vannverket over 16 millioner kubikkmeter vann til byens innbyggere og industrien, samt
til Hvaler kommune. Det ble tatt ut over 21 millioner kubikkmeter råvann fra vanninntaket på Isnesfjorden.
Av dette går noe i overløp under transporten til vannverket, og noe brukes internt i renseprosessen på
vannverket (filterspyling blant annet).
Det var høyere produksjon i 2021 enn tidligere år. Dette skyldes i hovedsak lekkasjer på ledningsnettet
etter brudd på rørsystemer på grunn av teleløsning på senvinteren. Dette kommer tydelig fram i diagrammet
over årsproduksjonen hvor man ser høyere vannproduksjon på senvinteren enn på sommeren, noe som er
uvanlig.

Produsert vannmengder 2021 - m3/døgn
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Oversikt over vannmengder i periode 2017-2021
Årstall / vannmengder
Produsert vannmengde (m3)

2017

2018

2019

2020

2021

14 565 197

14 886 063

15 275 551

14 801 653

16 193 493

609 197

564 731

407 783

449 316

554 412

Spylevann - internt (m3)

*vann til høydebassengene: Produsert vannmengde minus spylevannsmengde.

Vannkvalitet og kontroll
Vannkvaliteten, både på råvannet, gjennom renseprosessen og ferdig produsert vann overvåkes kontinuerlig
via driftskontrollsystemet. I tillegg tas det ut ukentlige prøver som sendes til et eksternt, akkreditert laboratorium
for analyser vi er pålagt å gjennomføre via drikkevannsforskriften.
Årlig har vi en gjennomgang av prøvetakingsplanen i samarbeid med Teknisk drift i Fredrikstad kommune.
Her gjennomgås fareanalyser av råvannskilden, leveringssikkerhet og vannforsyningen, og på bakgrunn av
dette fastsettes prøvefrekvensen og hva som skal analyseres. I 2021 ble det analysert cirka 300 prøver på
selve vannverket (i tillegg til kontinuerlig overvåkning via driftskontrollsystemet), mens Teknisk drift tar ut en
rekke prøver på ledningsnettet.
Kvaliteten på ferdigprodusert vann i 2021 lå godt under kravene i drikkevannsforskriften, og vannverket
produserer trygt og godt drikkevann til befolkningen.

Reservevannforsyning
Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Moss kommune (MOVAR IKS) har inngått et samarbeid om en
felles alternativ drikkevannsforsyning (reservevannsamarbeid). Ved større vedlikehold eller uforutsette
hendelser kan Fredrikstad kommune få reservevann fra Sarpsborg og/eller MOVAR. Reservevannet har
drikkevannskvalitet, og blir fulgt opp og kontrollert av de respektive eierne. Reservevannledningen er koblet
sammen med ringledningen i Fredrikstad kommune.
I 2021 hadde vannverket noen uforutsette stopp av vannproduksjonen på grunn av strømbrudd og mekaniske
problemer på utstyr. Da fikk vi levert vann fra reservevannsamarbeidet, og dette fungerer utmerket ved slike
hendelser.
Årlig blir det gjennomført en test på levering av reservevann. Da stopper vi produksjonen, og Mattilsynet krever
at det skal være 100 % reservevann tilgjengelig for Fredrikstad og Hvaler. Testen i 2021 viste at Sarpsborg og
Moss klarte å levere 38 064 m3. I avtalen står det at de skal klare å levere 38 880 m3. Det gir en dekningsgrad
på 98,1 %.

Pågående og gjennomførte prosjekter i 2021 - utdrag
Oppgaver

Kommentar

Ultralyd-sensorer i høydebassengene

Pågår

Utbedring av høydebasseng nord

Ferdigstilt oktober 2021

Ny PLS til UV-anlegget

Gjennomført

Rehabilitering filterbunner

Filter 1-6 ferdig

Nytt brannvarslingsanlegg

Gjennomført

Automatisk slokkeanlegg i tavlerom

Gjennomført

Solskjerming bassenghall

Gjennomført
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Energigjenvinning
Avfallet – en viktig energiressurs. FREVAR brenner for miljøet!

Bærekraftig avfallshåndtering
FREVAR sin posisjon i sirkulærøkonomien på ØRA er meget god og løsningen med fjernvarme og
dampkunder er fremragende.
Det ble energigjenvunnet 68 937 tonn avfall og produsert 171 GWh.
Totalt levert fra kjelesystem
År

Mengde (tonn)

Produsert energi
(GWh)

Energiutnyttelsesgrad
(Gj.v.-prosent)

2021

68 937

216

99,5

2020

72 792

238,5

99

2019

65 186

224

98,8

2018

83 657

235

97,8

2017

81 666

228

98,2

2016

84 822

231

97,2

2015

88 624

232

96,6

2014

86 234

230

98,6

2013

88 776

226

98,6

2012

87 886

207

96,7

2011

89 893

217

96,3

Drift og vedlikehold
De fire siste årene har det blitt utført vesentlige arbeider på begge
forbrenningskjeler for å ivareta deler i forbrenningsanlegget som er utslitt.
Bildet over viser området mellom forbrenningskjelene med en av
gassbrennerne synlig i rødt i høyre bildekant. Arbeidet vil pågå i noen år til før
de store jobbene er ferdig og da er det flere tiår til neste gang.
Det ble i 2019 installert et nytt røykgassrenseanlegg som har gitt noen
utfordringer. I 2022 er målet å kunne friskmelde filteret etter noen viktige
investeringer og en ny innkjøringsperiode.
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Avfallsstatistikk og nøkkeltall
Økning og nedgang i antall tonn energigjenvunnet avfall i perioden 2011-2021

Avfall til energigjenvinning
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Anleggets miljøstandard
ISO 14001 er et styringsverktøy som medvirker til at avdelingens miljøpåvirkning kontinuerlig overvåkes. Det
arbeides jevnlig med avdelingens HMS-aktiviteter. I det årlige oppsatte programmet inngår vernerunder,
stikkprøver av avfall, slaggprøver, utstyrskontroll, kontroll av oljeutskillere og oljetanker, brannøvelser,
kalibrering, kursing, m.m.
Avfallsforbrenning separerer effektivt miljøgifter fra kretsløpet. Filterstøv og flyveaske transporteres til Langøya
for sluttbehandling. Posefilterstøv gjenbrukes direkte i prosessen, og bunnaske (slagg) blir sortert for metaller,
siktet og deretter løpende brukt som anleggsmasse på deponiområdet. Metallene som siktes ut fra bunnasken
blir resirkulert via smelteprosess.
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Renseanleggene
Avløpsvann er en bærekraftig ressurs. FREVAR skal bygge et nytt renseanlegg med ny teknologi som skal stå
ferdig i 2026. Det nye anlegget skal i stor grad være selvforsynt med energi. Dagens anlegg skal strebe etter å
opprettholde dagens rensekrav.

Renseprosessen
Øra renseanlegg har fått krav om et sekundærrensetrinn innen 01.07.2025. Anlegget har i dag kun
primærrensing, dvs. mekanisk og kjemisk rensetrinn. I forbehandlingen (mekanisk rensetrinn) fjernes dopapir,
grove partikler, sand, kaffegrut, fett og flyteslam. Til kjemisk rensing benyttes jernklorid som fellingskjemikalie.
Det rensede vannet ledes ut til Glomma.
Slam fra sedimenteringsbassengene fortykkes før det varmebehandles for å oppnå en tilfredsstillende hygienisk
kvalitet (under pasteuriseringen drepes sykdomsfremkallende bakterier). Deretter foretas en utråtning (anaerob
stabilisering), der mengden blir redusert med ca. 25 %. Under stabiliseringen produseres metangass, samtidig
som luktulempene reduseres. Til slutt avvannes slammet til et tørrstoffinnhold på ca. 30 % og distribueres til
bl.a. landbruket.

Vannkvalitet og kontroll
Vannmengder og forbruk av fellingskjemikalie
2017
3

Vannmengde tilført (m )
3

Til kjemisk trinn (m )

2021

15 344 312

13 646 314

11 624 704

13 491 162

11 410 845

14 367 727

12 862 078

11 307 536

674 265

665 238

976 585

784 236

6 151

6 082

6 681

6 528

317 168
6 394

489

533

492

549

566

Tot N

TOC

3

Spesifikk forbruk av JKL (g/m )

KOF

BOF

Urenset, kg

46 500 4 838 800

2 112 000

Renset, kg

41 800 3 488 800

1 476 800

Krav, %

2020

12 076 083

Forbruk av JKL (tonn)

Rensegrad, %

2019

14 165 427

Overløp (m3)

Kilo belastning pr. år 2021
Tot P

2018

89,9

72,1

69,9

90

40

60

384 100
-42,2

LOC

SS

1 295 000

458 700

2 682 400

789 000

67 400

2 313 300

60,9

14,7

86,2

Det rensede vannet som går ut i Glomma blir jevnlig overvåket iht. forurensningsforskriften. Den organiske
maksbelastningen på anlegget var 133 354 PE i 2021. Renseanlegget klarte så vidt rensekravet på 90 %
rensing av total fosfor for første gang på mange år, mens kravet til rensing av KOF og BOF ble overholdt med
god margin. Implementering av ny intelligent styring av fellingskjemikalie med DOSCON har gitt en positiv effekt
på renseresultatene, samt at det har vært noe mindre nedbør i 2021 enn tidligere år.
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FREVAR drifter også et naturbasert renseanlegg ved Kvernhuset ungdomsskole og sigevannsnettet på
deponiet med tilhørende pumpestasjoner.

Kvernhuset renseanlegg
Kvernhuset RA er et naturbasert renseanlegg som renser avløpsvann fra Kvernhuset skole og 6 eneboliger.
Kvernhuset renseanlegg består kort fortalt av slamavskiller og innløpskum, etterfulgt av et biofilter og to
fosforfilter. I tillegg er det et barkfilter for luktfjerning. FREVAR har hatt driftsansvar for anlegget siden oppstart.
Den organiske maksbelastningen på anlegget var 16 PE. Anlegget fortsetter å levere imponerende
renseresultater også for 2021.

Vannmengder
2017
3

Renset vannmengde (m )
Overløp (timer)
Slamtømming (m3)

2018

2019

2020

2021

7 036

5 011

4 521

7 095

5 825

101

0

0

0

0

0

0

30

30

Kilo belastning pr. år 2021
Tot P
Urenset, kg
Renset, kg
Rensegrad, %
Krav, %

KOF

BOF

Tot N

TOC

LOC

SS

24

574

217

228

206

124

119

23,75

531

201

179

186

107

103

98,9

92,5

92,6

78,5

90,3

86,3

86,6

90

40

60

Anlegget blir kontrollert ved
servicebesøkene til Biovac,
som utføres 4 ganger pr. år.
Luktreduksjonsfilteret blir
sjekket 2 ganger per år av
leverandør.
Luktreduksjonsfilteret
fungerer bra og det er heller
ikke blitt registrert noen
luktklager i 2021.
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Biogassanlegget
Biogass er grønn energi som finnes naturlig i kretsløpet. Fra matavfall til drivstoff og
jordforbedringsmiddel i landbruket.

Forbehandling / oppgradering
I et biogassanlegg forbehandles matavfall til et substrat som gjennomgår en varmebehandling
(70°C i 1 time), for å drepe sykdomsfremkallende bakterier. Deretter omsettes substratet til biogass under
en anaerob utråtningsprosess (uten tilgang på oksygen). Biogass er en blanding av metan og
karbondioksid, i tillegg dannes mindre mengder med hydrogensulfid. Biogassen blir deretter oppgradert ved
hjelp av en amminprosess hvor CO2 blir fjernet. Kvaliteten på biogassen øker fra 65 % metaninnhold til
97 % ±2 %.

Biogass som drivstoff
Oppgradert biogass brukes til miljøvennlig
drivstoff for busser, renovasjonsbiler og andre
kjøretøy. Bruk av biogass i transportsektoren
bidrar til å redusere utslipp til luft, redusere
klimagassutslipp, og gjøre transportsystemet mer
bærekraftig. Ved å bruke biogass i stedet for
bensin eller diesel, unngår man å tilføre ny CO2 til
atmosfæren. Dessuten har biogass en positiv
miljøeffekt, fordi bruk av biogass reduserer utslipp
av svevestøv og NOX.

Jordforbedringsmiddel
Ikke nedbrytbart materiale og nedbrytbart materiale som ikke omsettes, vil bli igjen i bioresten og blandes
sammen med det utråtnede slammet fra renseanlegget. Slammet blir deretter avvannet og benyttes i
landbruket som jordforbedringsmiddel. FREVAR KF har 50/50 fordeling av tilstandsklasse I og II på
slammet. Det betyr at slammet er av god kvalitet og kan benyttes som jordforbedringsmiddel.

Gassproduksjon
Et havari på en råtnetank senhøsten 2021 medførte
redusert produksjon på slutten av året, og er
årsaken til at årsproduksjonen ble noe lavere enn i
2020. FREVAR arbeider kontinuerlig med
forbedringer og begynner å se resultater av det
gode arbeidet, men det er fortsatt noen utfordringer
knyttet til drift og vedlikehold av biogassanlegget.
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Forretningsområder
Alt forretningsengasjement bygger på foretakets verdier, vedtekter og vedtak i våre styrende organer.
Det fokuseres på positive synergier, kvalitet og kompetanse.

Østfold Gjenvinning AS – ØGAS (eierskap 0 %)
FREVAR solgte sin eierandel på 31,02 % i ØGAS i 2021. ØGAS drives videre med Norsk Gjenvinning AS
som eneeier. Selskapet leier areal og drives iht. en driftsavtale med FREVAR. ØGAS er en viktig del av
den sirkulære økonomien.

Fredrikstad Fjernvarme AS – FFAS (eierskap 43,1 %)
FREVAR eier FFAS sammen med Oslofjord Varme Holding AS. Tidligere eier, Fredrikstad Energi AS,
solgte seg ut av selskapet tidlig i 2019. FREVAR valgte da å øke sin eierandel fra 32,5 % til 43,1 %. Siden
2004 har FREVAR hatt driftsansvaret for selskapets varmesentraler mens utbygging av rørsystemet fortsatt
foregår. Hovedvarmekilde for FFAS er Kvitebjørn BIO-EL AS, som kom i drift i 2008. FREVAR er
reservevarmekilde for FFAS.
Kvitebjørn BIO-EL AS – Bio-El (25-års operatøravtale)
BIO-EL Fredrikstad AS bygde i 2007 et energigjenvinningsanlegg i tilknytning til FREVARs eget anlegg på
Øra. Anlegget har vært i drift fra midten av 2008, og samdriftes med FREVARs anlegg iht. operatør- og
samarbeidsavtaler. Anlegget er hovedleverandør av energi til FFAS. Selskapet ble solgt til Kvitebjørn
Energi AS i 2018, og byttet samtidig navn.
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Åpne FREVAR
Åpenhet ved alle sider av driften av anleggene gir trygghet for oss – og trygghet for våre naboer og
eiere i Fredrikstad kommune.

FREVAR KF er en del av Fredrikstad kommune noe som betyr at offentleglova og lov om offentlige
anskaffelser gjelder for oss. FREVAR tilbyr full åpenhet, og hvis noen ønsker å se oss i kortene, er de
selvfølgelig hjertelig velkommen til det. Vi vet at offentlig eierskap av samfunnsmessig viktig infrastruktur
sikrer allmennhetens innflytelse på samfunnsutviklingen. Driften av våre anlegg har stor innvirkning på
både miljø, økonomi og samfunn her i distriktet. Vi tror at åpenhet bidrar til at denne påvirkningen blir
positiv.
Samfunnsansvar i praksis
Foretaket er medvirkende til at unge mennesker får mulighet til utvikling og utdannelse. Derfor har vi til
enhver tid lærlinger, utplasseringselever og praksisplasser.
FREVAR er godkjent lærlingebedrift i fagene elektriker-, industrimekaniker-, kjemi-prosess- og
gjenvinningsfaget. Det jobbes videre med å bli lærlingebedrift i flere fag.
Gjennom årene har FREVAR hatt lærlinger i alle fagene og vi er stolte av å bidra til at unge mennesker tar
sin utdannelse og oppnår fagbrev.
Miljøsertifisering
FREVAR er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001 siden 27.11.2000, og
vannverket er i tillegg kvalitetssertifisert etter
ISO 9001. Vi var blant de første innenfor vår
bransje med slik sertifisering.

De største positive miljøpåvirkningene er:

En sertifikatperiode varer i 3 år med årlige
periodiske revisjoner. Høsten 2021 ble det
gjennomført en resertifisering med bistand fra
Intertek Certification AS, med et meget godt
resultat, 2 mindre avvik.

•

•
•

•

Virksomheten påvirker miljøet når det gjelder
utslipp til luft og vann, støy og lukt. De
påvirkningene som anses vesentlige for FREVAR
totalt sett, er utslipp til luft og vann. Dette
begrunnes i lovbestemte krav, samt:
•
•
•

•

Utslipp til luft fra energigjenvinningsanlegget i
form av drøye 70.000 Nm3/h renset røkgass
Utslipp til luft fra ca. 450 mål deponiareal
(diffuse utslipp).
Utslipp til vann i form av ca. 30 000 m3/døgn
renset avløpsvann fra hovedrenseanlegget.

•
•
•
•
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Produserer drikkevann for Fredrikstad og
Hvaler kommuner.
Renser og reduserer næringsstoffer og
forurensning i avløpsvann fra Fredrikstad og
Hvaler kommuner.
På forbrenningsanlegget omdannes
69 000 tonn avfallsfraksjoner til termisk
energi, og fjerner/reduserer 6 000 tonn
miljøgifter fra kretsløpet.
Leveranse av høytrykksdamp til nærliggende
prosessindustri slik at 15 000 tonn naturgass
erstattes av klimanøytral avfallsbasert
brenselsbærer.
Biogassanlegget mottar 30 000 tonn
substrat/matavfall til biogassproduksjon, og
2,5 millioner liter diesel erstattes av
klimanøytral biogass. Reduserer utslipp av
NOx og partikler vesentlig på busstrafikken i
Østfold.
Slam fra avløpsrensing/biogassproduksjon
går til jordforbedring.
3 000 tonn kvist og hageavfall går til
kompostproduksjonsanlegg.
Deponiet tar forurensede masser ut av
kretsløpet til en riktig sluttbehandling.
Mottar grovavfall fra husholdningene til
sortering og gjenvinning.
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Likestilling
Foretaket hadde ved utgangen av året
84 ansatte, som vi liker å kalle hverdagshelter.
Foretaket har et aktivt forhold til likestilling.
Kvinneandelen har holdt seg stabil fra 2020 til
2021. Andelen er 75 % menn og 25 % kvinner.
Styret består av 7 medlemmer, hvorav 3 kvinner
og 4 menn. Dette utgjør en andel på 43 % kvinner
og 57 % menn.
Foretakets ledergruppe består av 4 kvinner og
2 menn. Dette utgjør en andel på 67 % kvinner og
33 % menn.
Kommunikasjon og samhandling
Vi har tro på et åpent samarbeid i foretaket, og
regelmessige oppfølgingsmøter. Foretaket har
flere faste samhandlingsarenaer, blant annet
samhandlingsmøte mellom arbeidsgiver og
tillitsvalgte (SMAT), arbeidsmiljøutvalg (AMU),
forhandlingsutvalget (FU) og allmøter. I
arbeidsmiljøutvalget deltar også representanter
fra bedriftshelsetjenesten i Fredrikstad kommune.

Sykefravær og trivsel
FREVAR jobber for helsefremmende
arbeidsplasser og forholder seg til nasjonal IAavtale.
Vi legger til rette for helsefremmende
arbeidsplasser. Dette ivaretas blant annet i
arbeidsmiljøutvalget, ved HMS-tiltak, tett
oppfølging og tilrettelegging innenfor de rammene
vi har til rådighet.

Samhandlingsmøtene er viktige og nyttige for
saker som omfatter de ansatte og deres
arbeidshverdag og vilkår.

FREVAR gjennomførte medarbeiderundersøkelse
for første gang i 2021. Formålet var å måle
ansattes engasjement, trivsel og oppfatning av
ulike problemstillinger for å utvikle FREVAR til en
enda bedre arbeidsplass. Det vil gjennomføres ny
medarbeiderundersøkelse høsten 2022, deretter
vil FREVAR gjennomføre undersøkelsen hvert
annen år.

Gjennom året har mye arbeid og mange møter
blitt gjennomført digitalt. Dette har vært
nødvendig på grunn av den pågående
smittesituasjonen.
Vi er glade for at foretaket var godt rustet med
digitale løsninger som har gjort det enklere å
fortsette en god samhandling når vi ikke har
kunnet møtes like mye fysisk som tidligere.

Det er av stor verdi at vi har engasjerte og
initiativrike medarbeidere som administrerer og
arrangerer ulike trivselstiltak. Foretaket har blant
annet en velferdskomité som inviterer til ulike
arrangement og administrerer firmahytte for de
ansatte.
Sykefraværet for 2021 endte på
6,09 % mot 6,02 % i 2020.

Sykefravær 2021
1. Kvartal
2. Kvartal
3. Kvartal
4. Kvartal
Totalt 2021

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
1
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Styret
FREVAR er et kommunalt foretak – en del av kommunen. Styret rapporterer til bystyret i Fredrikstad
kommune.

Styrets sammensetning
Dagens styre tiltrådte 1. mars 2020. Alle styremedlemmene, 5 valgt
av bystyret og 2 valgt av de ansatte ved foretaket, er likeverdige
medlemmer.

Hege
Dubec
styreleder

Direktøren er direkte underlagt styret.
De prinsippene som ligger til grunn for organisering i et kommunalt
foretak gir styret stor selvstendighet, uten å svekke den kommunale
styringen av virksomheten. Til forskjell fra kommunalt eide
aksjeselskap, som er rettslig og økonomisk adskilt fra kommunen, er
komme foretak en juridisk del av kommunen.

Styrets arbeid
I løpet av 2021 har styret avholdt 10 styremøter. Det har blitt
behandlet 39 saker, hvor saksframlegget har blitt forberedt av
administrasjonen ved foretaket. Tre av sakene (årsregnskap 2020,
budsjett og handlingsplan 2022-2025 og en investeringssak
vedrørende forbedret rensing av avløpsvann) har blitt endelig vedtatt
av bystyret som er foretakets representantskap.
Det har vært gjennomført felles opplæring for det nye styret, og det
er påbegynt en strategiprosess. Strategiprosessen vil fortsette
gjennom første halvdel av 2022. Foretakets strategi skal behandles i
bystyret etter at styrets prosess er ferdig, i løpet av siste halvår
2022.

Ida Irene
Julsen
nestleder

Leif
Eriksen

Dana
Ghazi

Tor
Prøitz

Året har vært preget av prosessen rundt det nye
avløpsrenseanlegget som skal bygges, og driftsutfordringer på de
forskjellige anleggene. Alle foretakets anlegg utgjør betydelige
verdier for samfunnet, både økonomisk og miljømessig. God drift er
derfor avgjørende for foretakets resultater på den tredelte
bunnlinjen.

Hans Peter
Dahl

De ansatte og ledelsen har vist sin kompetanse og innsatsvilje i
praksis. Styret har gjort vedtak om investeringer med innvirkning på
anleggenes framtid.

Cecilie
Sahlin

Næringsvirksomheten på deponiområdene gir igjen det største
bidraget til årets næringsoverskudd. Dette kommer av godt og
målrettet arbeid innenfor drift av deponiet og manøvrering i
markedet.

Fredrik
Hellström
direktør

Styret er meget tilfreds med resultatet for 2021. Dette gjelder både
innenfor den selvkostfinansierte delen, og den kommersielle delen.
Ann-Kristin
Stedjeberg
sekretær
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Beretning
FREVAR er organisert som et kommunalt foretak og fører regnskap etter regnskapsloven. Den største
delen av omsetningen kommer fra andre enn eieren Fredrikstad kommune. Foretaket framstår som en
sterk og konkurransedyktig aktør i markedet.

Resultatet
I 2021 kom ca. 65 % av omsetningen fra
konkurranseutsatt næringsvirksomhet, mens ca.
35% av omsetningen er hovedsakelig
avgiftsfinansiert og drives etter selvkostprinsippet.

Foretakets prosessanlegg er til dels gamle, og det
kreves et høyt nivå på både vedlikehold og
nyinvesteringer.
Energigjenvinningsanlegget har i tillegg til
anleggsspesifikke driftsutfordringer, også en
alvorlig utfordring i forbindelse med at anlegget er
pålagt klimakvotekrav. Dette sammen med to
andre energigjenvinningsanlegg i Østfold, mens
de resterende 15 anleggene i Norge ikke er
pålagt denne avgiften.

Hvilke deler som skal drives etter
forretningsmessige prinsipper, er spesifisert i
stiftelsesgrunnlaget til foretaket.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne
forutsetningen. Regnskapet er revidert iht.
regnskapsloven.

Det har gjennom året blitt lagt ned en stor innsats
for å få biogassanleggets drift i balanse eller
overskuddsposisjon. Havari på en råtnetank mot
slutten av året gjorde at anlegget også i 2021 gikk
med underskudd.

Året 2021 har vært preget av nytt nøkkelpersonell
på flere anlegg, pandemi og streik. Det har vært
til dels utfordrende drift på anleggene samtidig
som pandemien har begrenset våre muligheter.
Prosjekt nytt avløpsrenseanlegg har også vært
spesielt krevende.

Den største delen av næringsresultatet kommer
også i 2021 av deponiaktiviteter. En viktig
utfordring for framtiden er å bringe
deponiaktivitetene videre inn i den sirkulære
økonomien.

Stadig økende fokus på anleggenes
miljøprestasjoner stiller krav til foretakets
organisasjon. Det skal gjennomføres en
strategiprosess i 2022, og det blir viktig å ruste
organisasjonen for framtiden.

Tabellen nedenfor viser årets regnskapsmessige resultater:

Resultat
Avdeling
drift
06 Adm & Ledelse
-4 660
11 RA
1 173
12 FA
-1 068
13 AH
-38 145
14 VA
-460
15 GVS
-1 810
38 BA
3 248
-41 722

Selvkost Resultat
oppgjør
Næring
kalk.
mot BU før skatt
renter
-5 946
-1 286
-1 786
-248
-1 999
-3 051
-38 145
-778
-381
1 762
0
3 248
-2 802
-44 523
-1 286

Alle tall vises i hele 1000. Negative tall er overskudd.
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Skatt
1 450
8 016
9 466

Næring
etter
skatt
-5 946
-248
-1 601
-30 129
-381
0
3 248
-35 057
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Som det framgår av tabellen ovenfor, er det totale regnskapsmessige overskuddet for 2021 på kr 35 mill.
Av dette regnes resultatet av kalkulatoriske renter i selvkostoppgjøret som overskudd, men ikke som en del
av næringsoverskuddet. Foretaket har i 2021 solgt sin eierandel av Østfold Gjenvinning AS. Dette har gitt
et overskudd på kr 4,6 mill., som bidrar til det totale næringsresultatet.
Årets selvkostvirksomhet, som er tjenestene som ytes til Fredrikstad kommune, er gjort opp med Teknisk
drift innenfor året. Dette fordi det er Teknisk drift som krever inn avgifter fra befolkningen, og administrerer
kommunens selvkostfonds. Årets samlede merforbruk innenfor vann, avløp og renovasjon ble kr 2,4 mill.
Resultatdisponering
Resultatet av årets næringsvirksomhet er et overskudd på kr 33 771 799,- etter skatt. Resultatet av årets
kalkulatoriske renteendringer ble et overskudd på kr 1 285 515,-.
Beslutning om disponering av næringsoverskuddet treffes av foretakets representantskap, som er bystyret i
Fredrikstad kommune.
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Resultatregnskap pr. 01.01. – 31.12.
Note
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekt
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad

2021

9

4,5
1

Driftsresultat
Inntekt fra investering i aksjeselskap
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader

7

Resultat før selvkostavregning
Endring kalkulatorisk rente/selvkost

341 533 653
17 316 774
358 850 427

273 505 359
12 747 042
286 252 402

-70 977 704
-73 780 045
-34 285 684
-2 070 635
-132 107 317
-313 221 386

-45 027 935
-66 493 803
-32 739 119
-2 110 743
-107 391 916
-253 763 515

45 629 041

32 488 887

4 660 000
1 104 984
238 628
-6 952 593
-156 756

0
1 764 956
99 372
-8 033 868
-127 431

44 523 304

26 191 915

44 523 304

26 191 915

-9 465 990

-6 725 872

35 057 314

19 466 043

12,13

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad

2020

14

Årsresultat

Balanse pr. 01.01. – 31.12.
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

Note

2021

2020

14

27 835 844
27 835 844

27 269 211
27 269 211

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anlegg under oppførelse
Maskiner, anlegg, inventar ol.
Sum varige driftsmidler

1
1
1

395 605 078
11 936 947
54 163 355
461 705 380

408 932 289
12 424 702
38 067 180
459 424 170

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum finansielle anleggsmidler

7

28 451 781
28 451 781

28 791 781
28 791 781

517 993 005

515 485 162

Omløpsmidler
Varelager

16 089 594

15 931 355

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

56 522 501
27 987 772
84 510 273

51 702 751
5 864 450
57 567 201

116 046 192

141 779 309

Sum omløpsmidler

216 646 059

215 277 865

Sum eiendeler

734 639 064

730 763 027

Sum anleggsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

8
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EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Note

2021

2020

11

234 123 459
234 123 459

230 657 418
230 657 418

11

35 057 314

19 466 043

269 180 774

250 123 461

4
2,13

9 632 142
33 432 431
43 064 573

11 729 712
30 164 800
41 894 512

3

363 463 750
363 463 750

391 961 250
391 961 250

25 964 329
10 032 622
10 408 443
12 524 574
58 929 968

23 956 500
9 872 376
6 995 568
5 959 360
46 783 804

Sum gjeld

465 458 291

480 639 566

Sum egenkapital og gjeld

734 639 064

730 763 027

Over- underskudd forretningsdrift
Sum egenkapital
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

14

Fredrikstad, 22.02.2022
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Noter til regnskapet
Regnskapsprinsipper
Regnskapet er satt opp etter Regnskapslovens regler

Pensjoner
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære
tariffestede pensjonsordningen er dekket gjennom
pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne
ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i
kommunal sektor. Foretaket følger NRS6 ved
regnskapsføring av pensjon.
I tillegg til den ordinære tariffestede
tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av
avtalefestet pensjon til aldersgruppen 62 til 64 år.
Forpliktelsen knyttet til arbeidsgivers egenandel ved ansattes
faktiske bruk av ordningen er balanseført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller
til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som
knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives
til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være
forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet.

Skatter
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller
mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler
og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av
regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den
grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Betalbar
skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot
egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til
egenkapitaltransaksjoner.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende.
Lager
Lagerbeholdningen er verdsatt til inngående verdier.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har
en kostpris som overstiger kr 50 000. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Note 1

Transaksjoner i utenlandsk valuta
Fakturaer i utenlandsk valuta bokføres med valutakurs på
tidspunktet for fakturamottak. Valutakursdifferanser som
oppstår fram til fakturaen blir betalt bokføres som
finansinntekter eller -kostnader.

Varige driftsmidler

(Alle tall i 1000)
Kjøretøy/
anl.mask.

Inventar/
utstyr

Anskaffelseskost 31.12.2020
Tilgang driftsmidler
Avgang/nedskriving*
Anskaffelseskost 31.12.2021

19 257
3 214

5 863
3 774

22 471

Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi pr. 31.12.2021
Avskrivninger 2021

Maskiner

Bygninger

Ledninger/
dammer

Totalt

514 849
12 754

117 154

9 637

223 792
19 383
2 071
241 104

527 603

117 154

17 739

4 876

196 434

203 679

45 473

880 915
39 125
2 071
917 969
468 201

4 732

4 761

44 670

323 924

71 681

449 768

950

269

6 986

23 992

2 089

34 286

* Nedskrivning av rister på energigjenvinningsanlegget for at ristbeholdningen skal gjenspeile reell verdi. Pumpestasjoner og
ledningsnett er ovedrført fra FREVAR til TD, og balanseførte verdier på avløpsrenseanlegget har blitt redusert.
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Varige driftsmidler avskrives lineært over den antatte
økonomiske levetiden for de enkelte driftsmidlene.

Note 3

Følgende økonomiske levetider er benyttet:
* Bygninger og annen fast eiendom
* Biler og maskiner
* Inventar og kontormaskiner
* Tomter, utearealer

(Alle tall i 1000)

10-80 år
7-20 år
5-15 år
0 år

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
2021
2020
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

Spesifikasjon av anlegg under oppførelse:
Navn
DMF Pilot nye avløpsrensekrav
Nytt RA 2025
Nytt vannbehandlingsanlegg FA 2021
Tak over askebunker
Sikring av areal og områdekontroll FREVAR tomt Øra
PLS til UV-anlegg
Forstudie nytt behandlingstrinn VA
Ny vekt
Oppgradering av prosessdatasystemer

Note 2

Prosjekt
5138
5140
5242
5244
5309
5431
5434
5601
5700

Avd.
11
11
12
12
13
14
14
36

Totalt
UB 1130
107
10 133
294
366
96
278
3
522
139
11 937

Budsjett
ramme
1 500
1 660 000
5 000
700
1 500
1 000
1 000
1 000
1 300
1 673 000

Spesifikasjon av lånekapital
Saldo
Avdrag
Låneinstitusjon
31.12.20
2021
Norges Kommunalbank
28 620
3 180
700
700
23 000
2 000
36 282
3 155
88 602
9 035
Kommunekreditt Norge
3 917
1 305
21 675
1 700
22 100
1 700
143 095
8 673
112 572
6 085
303 359
19 463

Avsetninger og forpliktelser

(Alle tall i 1000)
Andre avsetninger for forpliktelser består av:

2021

2020

Regnskapsmessig frie avsetninger:
Utsatt inntekt knyttet til igangværende deponi
Omstillings- og omsstruktureringsfond
Utsatt inntekt knyttet til andre forpliktelser

12 005
10 710
10 717

10 344
12 000
7 821

Sum

33 432

30 165

Langsiktig gjeld

Sum totalt

391 961

28 498

228 418
228 418

Renter
2021

254 884
254 884

Saldo
Gj.sn.
31.12.21 rentesats

273
233
360
866

25 440
21 000
33 127
79 567

1,01 %
0,01 %
1,06 %
1,04 %
1,03 %

30
233
359
2 905
2 560
6 087

2 612
19 975
20 400
134 422
106 487
283 896

0,93 %
1,12 %
1,69 %
2,09 %
2,34 %
2,07 %

6 953

363 463

1,84 %

Note 4 Pensjoner

(Alle tall i 1000)

Utsatt inntekt er en måte å periodisere regnskapet på.
Dersom man mottar inntekter et år, men forventer at
hele eller deler av de tilhørende kostnadene kommer
et senere år, kan man utsette inntektsføring av hele
eller deler av beløpet for å sikre regnskapsføring i
samme år.

Selskapet har en usikret pensjonsordning i form av tariffestet
avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) innen KLP. Denne
forpliktelsen omfatter 80 aktive.
Pensjonskostnader inkl. AGA
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forvetet avkastning
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost.
AGA netto pensjonskostnad inkl. adm.kost.
Resultatført aktuatielt tap (gevinst)
Resultatført pensjonskostnad

Utsatt inntekt knyttet til igangværende deponiområde,
kommer av lovkrav om avslutning og etterdrift av
deponier.
Vedvarende utfordringer med drift av
energigjenvinningsanlegget har gjort at styret har
vedtatt bruk av omstillingsfondet for optimalisering av
drift med tanke på miljø og økonomi. Ved årsskiftet
gjenstår kr 10,7 mill.

Pensjonsforpliktelser
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før AGA
AGA
Netto forpliktelse inkl. AGA
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap)
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) AGA
Balanseført netto forpliktelse etter AGA

Utsatt inntekt knyttet til andre forpliktelser omfatter
bl.a. avsatte midler til rivning av
sykehusforbrenningsanlegget (SYFA), det gjenstår kr
2,2 mill.
Posten inneholder også en avsetning på 3 mill. til
mulige framtidige miljøbøter pålagt av statsforvalteren i
forbindelse med tidsfrister ved bygging av nytt
avløpsrenseanlegg, og kr 2 mill. til utredninger etc.
rundt økt gjenvinning ved gjenvinningssstasjonen.
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2021
9 434
2 915
12 349
-4 223
295
8 421
1 187
815
10 423

2020
7 512
3 369
10 881
-4 579
355
6 657
939
7 595

2021
2020
Estimat Estimat
192 781 162 624
145 582 122 671
47 199
39 953
6 655
5 633
53 854
45 586
-38 757 -29 672
-5 465
-4 184
9 632
11 730
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Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn:

Årlig avkastning
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Forventet frivillig avgang:
Under 20 år
20-23 år
24-25 år
26-30 år
31-45 år
46-50 år
over 50 år
Forventet uttaksandel:
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år

2021
3,30 %
1,50 %
2,50 %
2,25 %

Note 7

2020
3,10 %
1,70 %
2,25 %
2,00 %

Finansielle anleggsmidler

Selskap/forening
Fredrikstad Fjernvarme AS
Norsk Vann
Østfold Gjenvinning AS

20 %
8%
6%
6 % Med fradrag av 0,4% for hvert år over 25 år
4 % Med fradrag av 0,2% for hvert år over 30 år
1 % Med fradrag av 0,1% for hvert år over 45 år
0%

Note 8

25 %
35 %
41 %
55 %
65 %

Fortjeneste
Balanseført
salg av
verdi
Eierandel aksjer
28 450 781
43,10 %
1 000 Medlemsandel
0
0 % 4 660 000

Bundne midler

Av foretakets bankinnskudd er kr 3.224.401,- bundne
skattetrekksmidler.
Note 9

Spesifisering av salg

(Alle tall i 1000)

Note 5

Lønnskostnader, antall ansatte,

Fordeling salgsinntekter 2021

godtgjørelser, lån til ansatte mm.
Brutto
Netto
Avdeling
Salgsinntekter Utsatt inntekt* Salgsinntekter
Adm.bygget
77
77
Administrasjon
14
14
Avløpsrenseanlegg
49 313
49 313
Forbrenningsanlegg
159 136
18 933
140 203
Avfallshåndtering
49 216
-1 638
50 854
Vannverket
41 964
41 964
Gjenvinningsstasjonen
21 551
21 551
Forr.område avløp
19 731
19 731
Forr.områd avfall
532
532
0
Totale salgsinntekter
341 534
17 827
323 707

(Alle tall i 1000)

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser*
Sum

2021

2020

55 552
9 404
8 081
1 736
74 773

52 308
7 897
5 599
1 624
67 428

*Andre ytelser Inneholder kr 1 mill. andre fordeler i
arbeidsforhold som vises som annen driftskostnad i
resultatregnskapet. Sum lønnskostnader er derfor kr 1 mill
høyere enn lønnskostnadene i resultatregnskapet.
Antall årsverk i 2021 har vært 78,2, mens det var 75 i 2020.
Ytelser til ledende personer

2021

2020

Daglig leder

1 229
177
318
322
160

1 218
165
191
365
206

2021

2020

Styret

Lønn
Annen godtgjørelse
Pensjonskostnader
Lønn
Annen godtgjørelse
(møtegodtgjørelse)

Revisor

Revisjonshonorar utgjorde:
213
Bistand i forbindelse med skatteplikt,
og fra og med 2021, kosolidering av regnskapet
med Fredrikstad kommune, utgjorde:
49
Note 6

*Jfr. note 2 vedrørende avsetninger og forpliktelser
Note 10

Fordringer og gjeld til eierkommunen

(Alle tall i 1000)
2021
Fordringer
Gjeld

186

33

Miljøforpliktelser

Foretakets drift er underlagt konsesjonsvilkår mht.:
•
Drift av forbrenningsanlegg, avfallsbehandling
•
Avløpsrensing
•
Drikkevannsforskrifter
I tillegg følger selskapet bestemmelsene i
internkontrollforskriften, og er sertifisert etter miljøstandarden
ISO 14001. Jamfør øvrig omtale i årsrapporten.
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kr
kr

14 739 kr
336 kr

2020
19 808
489
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Note 11

Endring av egenkapitalen

Note 13

(Alle tall i 1000)

(Alle tall i 1000)

Oversikt EK 2021

Konto
2050
2051
2052
2053
2054
2060

Anl.nr.
Navn
223
Tidsregistreringssystem

UB
Res.disp. Resultat
UB
2020
2020
2021
2021
-102 195
-476
-102 671
-65 723
-65 723
-30 303
-30 303
-30 054
-3 490
-33 545
4 210
4 210
-6 591
500
-6 091
-230 657
-3 466
-234 123

Navn
EK FA
EK RA
EK VA
EK AH
EK BA
Kalk.rente
Sum

Resultat FA
næring AH
RA
VA
Res. kalk.rente/salg aksjer
Forretn.dr. avløp
Overført Fredrikstad kommune
Avsatt til utredning materialgjenvinning

Sum egenkapital i regnskapet

Note 12

-2 618
-19 841
-196
-353
500
3 042
-19 466
-250 123

-14 000
-2 000
-16 000
-19 466

-1 601
-30 129
-248
-381
-5 946
3 248
-35 057
-35 057

-1 601
-30 129
-248
-381
-5 946
3 248
-35 057
-269 181

Renovasjon

Totalt

224
721
146
722
621
144
602
622
623
724
723
221
616
719
720
222
145
Sum

Selvkostavregning Fredrikstad kommune

(Alle tall i 1000)

Avregning for 2021

Oversikt over finansiering av nyanskaffelser

Vann

Avløp

Avskrivninger
Renter
Korreksjon kalk. rente
Personalkostnader
Driftskostnader
Herav indirekte kostnader
Totalt

6 438
1 605
857
6 898
23 861
3 959
39 658

3 307
546
365
11 839
31 766
5 776
47 823

4 603 14 348
825
2 976
64
1 286
11 542 30 279
15 352 70 979
4 163 13 898
32 386 119 868

Selvkost FK
Fakturert FK gjennom året
Innbet. andre
Andre inntekter
Tot inntekter

39 658
39 658
0
0
39 658

47 823
47 823
0
0
47 823

32 386 119 868
21 231 108 712
7 797
7 797
3 358
3 358
32 386 119 868

*Korreksjon kalkulatorisk rente er differansen mellom den
faktiske rentekostnaden foretaket har i forbindelse med
selvkostaktivitetene i 2021, og beregnet kalkulatorisk
rentekostnad iht. selvkostforskriften. Kalkulert rentekostnad
beregnes av alle anskaffelser, uavhengig av
finansieringsform.
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Avdeling
6

IKT-utvikling
6
Screens adm.bygget
35
Gravemaskin AH - Volvo EC300EL Beltegraver
13
Uteområder BA
11
Kjøleløsning rågass fra råtnetanker
11
Ny truck FA - 8FDJF35-68631
12
Ristdeler FA
12
Utbytt. kjelerør FA
12
Nye innmatertrakter FA
12
Gjerde rundt BA
38
Utvidelse GVS
15
Krokkontainere GVS
15
Frekvensstyring Rostad
14
Filterbunner VA
14
Tiltak høydebasseng VA
14
Solavskjerming screens VA
14
Ny truck VA - TMC FHB25-F1
14

2021
993

Lån
993

2 179
373
2 481
727
2 115
350
3 390
6 261
7 199
274
3 549
209
419
6 227
1 605
393
383
39 125

2 179
2 481
727
2 115
6 261
7 199
274
3 549
419
6 227
1 605
34 027

Drift
373
350
3 390
209
393
383
5 098
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Note 14

Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad

2021

2020

10 032 622
-566 633
9 465 990

7 658 438
-932 566
6 725 872

2021

2020

44 523 304
-1 496 079
2 575 604
45 602 829
10 032 622
2021

26 191 915
4 380 232
4 238 937
34 811 084
7 658 438
2020

-122 481 385
-4 045 177
-126 526 562

-118 370 826
-5 580 132
-123 950 958

-27 835 844

-27 269 211

Beregning av årets skattegrunnlag:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller
Driftsmidler
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
Utsatt skattefordel (-)/Utsatt skatt (+) (22%)

Kontantstrømoppstilling

Note

2021

2020

44 523 304

26 191 914

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat
Periodens betalte skatt

-9 872 376

-2 942 466

Ordinære avskrivninger

34 852 315

33 671 685

2 070 635

2 110 743

-158 239

-1 214 346

Endring i kundefordringer

-4 819 750

-12 756 763

Endring i leverandørgjeld

2 007 829

6 728 731

Endring i andre tidsavgrensingsposter

-12 145 233

-1 935 170

Endring balanseført pensjonsforpliktelse

-2 097 570

-20 325

Nedskrivning anleggsmidler
Endring i varelager

Endring andre avsetninger for forpliktelser
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2 700 998

-7 419 536

57 061 912

42 414 467

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-

163 494

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-38 637 528

-36 369 529

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

340 000,00
-38 297 528

-36 206 035

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

0

500

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-28 497 500

-29 198 000

Utbetalinger av konsernbidrag

-14 000 000

-9 000 000

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-44 497 500

-41 197 500

Netto kontantstrøm for perioden

-25 733 116

-34 989 068

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

141 779 309
116 046 193

176 768 376
141 779 308

116 046 192

141 779 309

1

-1

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Denne består av:
Bankinnskudd m.v.

note 8
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www.FREVAR.no
Design og trykk: AKRS og HEMB
Vedtatt av bystyret xx.xx.xx
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/55
2
72552/2022
3004-186
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/27

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for
2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Fredrikstad
kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes bystyret
med kopi til formannskapet.
Fredrikstad, 29.04.2022

Vedlegg
1.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2021 for Fredrikstad kommune.
2.
Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og
årsberetningen 2021 for Fredrikstad kommune
3.
Revisjonsberetning for 2021 – Fredrikstad kommune, datert 12.04 2022.
4.
Årsregnskapet 2021
5.
Årsberetning 2021 for Fredrikstad kommune vil bli ettersendt.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83)
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904)
 Forum for Kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens
årsregnskap og årsberetning
 NKRF – kontroll og revisjon i kommunene - Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap og årsberetning
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF
Saksopplysninger
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen
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utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen
skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
foretakets stilling og resultat m.m.
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er:
 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til bystyret. I
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende:
a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med
lov og forskrift
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med
årsregnskapet
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende
opplysninger om vesentlige budsjettavvik
Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april.
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til bystyret om
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen»
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og NKRF – kontroll og revisjon i
kommunene.
Vurdering
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap
og årsberetning for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen.
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen.
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskapet 2021 i
vedlegg 1.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen
2021 for Fredrikstad kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskap og årsberetningen 2021 sendes bystyret med kopi til formannskapet.

37

Til Bystyret i Fredrikstad

Deres referanse

Vår referanse
2022/55-1-61448/2022-RONA

Klassering
3004-186

Dato
19.04.2022

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Fredrikstad
kommune
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin
uttalelse til kommunens årsregnskap, konsoliderte årsregnskap samt årsberetning for året
2021.
Kontrollutvalget har den 11.05 2022 behandlet årsregnskapet, konsolidert årsregnskap og
årsberetning for 2021 for Fredrikstad kommune som er avgitt av kommunedirektør.
Revisjonsselskapet Østre Viken kommunerevisjon IKS har avgitt tilhørende
revisjonsberetning, datert 12.04 2022.
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen for 2021 er avlagt innen gjeldende
tidsfrister.
Kommunen har i 2021 et netto negativt driftsresultat på kr. 3 157 792,-. Konsolidert
årsregnskap (inkluderer FREVAR) viser et netto negativt driftsresultat på kr. 8 424 407,-.
Drifts- og investeringsregnskap er begge avsluttet i henhold til bestemmelsene i lov og
forskrift.
Kontrollutvalget viser til årsberetningens omtale (side 1-7) om de ulike forhold som påvirker
resultatet for 2021.
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes konsoliderte regnskap og
kommunekassa for 2021, sett opp anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget for
tekniske beregninger i offentlig sektor (TBU).


Fredrikstad kommunes netto driftsresultat tilsvarer - 0,04 % av driftsinntekter. For det
konsoliderte regnskapet er tilsvarende tall - 0,11 %. TBU har anbefalt at nivå på netto
driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av driftsinntektene for å opprettholde
kommunens formue.



Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler
og formidlingslån) er 87 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 31.12. Tilsvarende tall
for det konsoliderte regnskapet viser 89 %. TBU anbefaler at nivået bør ligge i intervallet
60 – 90 %.



Fredrikstad kommunes disposisjonsfond per 31.12 utgjør 4,2 % av brutto driftsinntekter.
For det konsoliderte regnskapet er tilsvarende tall 5,5 %. TBU anbefaler at nivået bør
ligge i intervallet 5 -10 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF)
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 900 86 740
Telefaks:

Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus
Tlf. saksbeh.: 900 867 40
Orgnr. 926 367 358
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Saksnummer 2022/55-61448/2022



Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger på et tilfredsstillende nivå per
31.12 i henhold til anerkjent regnskapsteori.

Revisor har konkludert med at Fredrikstad kommunes årsregnskap og det konsoliderte
årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde per 31.12
2021. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever og at
opplysningene om økonomi i årsberetning stemmer overens med årsregnskapet.
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22.
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fastsetter
kommunens årsregnskapet og årsberetning for 2021.

Fredrikstad 11.05 2022
Rita Holberg
Leder
Kopi: Formannskapet
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen til årsregnskap/konsolidert
årsregnskap og årsrapport for 2021 - Fredrikstad kommune.
1. Innledning.
Kontrollutvalget har i møte 11.05 2022 behandlet utvalgets sin uttalelse til Fredrikstad kommune sitt
årsregnskap (kommunekassa), konsolidert årsregnskap og årsrapport for 2021
Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte
årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i
møte.

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen.
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og
årsrapporten, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at
økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt
ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket
gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2.
Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsrapporten gi vurdering av om den økonomiske utviklingen
og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr.
Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsrapporten bare gjør rede for sentrale
resultater i årsregnskapet.

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal
få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig
kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsmeldingen, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og
enge reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7.

4. Grunnlag for uttalelsen.
Grunnlag for uttalelsen er dokumentene og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av
denne saken, slik som:









Avlagt årsregnskap (kommunekassa) og konsolidert årsregnskap fra kommunedirektøren,
datert 22.02 2022
Kommunedirektørens sin årsmelding, datert 31.03 2022
Revisjonsberetningen, datert 12.04 2022.
Rapport etter etterlevelseskontroll, datert 26.05 2021
Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen.
Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om:
o Revisjonsplan-/strategier
o Oppsummering av interims revisjon
o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon
Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen
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Statlige tilsyn

5. Vurdering av årsregnskapet og årsrapporten
5.1 Revisjonsberetningen.
Revisor har konkludert med at Fredrikstad kommunes årsregnskap og det konsoliderte årsregnskapet
er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsrapporten
inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i
årsrapporten stemmer overens med årsregnskapet.
5.2 Årsregnskapet – nøkkeltall
Netto driftsresultat i %:
2021
Kommune
-0,04
Konsolidert
-0,11

2020
0,12
-0,2

2019
0,33

2018
-0,38

2017
1,97

2016
2,19

2018
82

2017
83

2016
87

2018
5,4

2017
5,0

2016
3,6

2019
2,4

2018
2,2

2017
2,6

2016
2,7

2019
1,5

2018
1,8

2017
2

2016
2

Anbefalt nøkkeltall: + 1,75 (Teknisk beregningsutvalg -TBU)
Utvikling av gjeldsgrad i %:
2021
Kommune
87
Konsolidert
89

2020
88
92

2019
86

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU)
Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter:
2021
2020
2019
Kommune
4,2
4,3
4,2
Konsolidert
5,5
6,2
Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU)
Utvikling av likviditetsgrad 1:
2021
2020
Kommune
2,4
2,5
Konsolidert
2,5
2,6
Anbefalt nøkkeltall: >2 (regnskapsteori)
Utvikling av likviditetsgrad 2:
2021
2020
Kommune
1,9
2
Konsolidert
2,0
2,1
Anbefalt nøkkeltall: >1 (regnskapsteori)

5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat.
Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale (side 1-7) om de ulike forhold som påvirker resultatet
for 2021.
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5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll
Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor,
forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort:








Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i
revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget.
Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen.
Dette er også bekreftet fra revisor.
Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er
avdekket eller rapportert.
Det er i regnskapsåret 2021 gjennomført etterlevelsekontroll med «Merverdiavgift». Der var
ikke avdekket avvik.
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2021 som var rettet mot
økonomiforvaltningen. Det er gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner som ikke er rettet
mot økonomiforvaltningen:
o Spesialundervisning, skolemiljø og lærenormen i grunnskolen
o Arbeidsmiljø og sykefravær
o Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis
Der er / er ikke gjennomført statlige tilsyn med som har betydning med
økonomiforvaltningen.

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsrapporten
Tekst
Er tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt ser i verk for å
sikre en høy etisk standard omtalt i årsmeldingen?
Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling omtalt
i årsmeldingen?

Henvisning
 Årsmeldingen side 29
 Årsmeldingen side 3031

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid
Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte:
Tekst
Kvalifikasjons/oppdateringskrav
Vandel
Uavhengighetserklæring
Kvalitetskontroll - NKRF

Kommentarer
 Revisjonsselskapet håndterer dette internt i selskapet og
oppdateringskrav følger Finanstilsynets regler.
 Fremskaffes ved autorisering av revisorer
 Fremlagt i KU- møte 10.02 2021, sak 21/8
 Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2021, sist
gjennomførte var i 2018/19, begge ble godkjent.

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet:
Tekst
Engasjement brev
Planleggingsfasen

Kommentarer
 Fremlagt i KU- møte 24.03 2021, sak 21/16
 Fremlagt i KU- møte 15.09 2021, sak 21/45
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Interims revisjon (2020)
Årsoppgjøret (2020)
Etterlevelseskontroll
Status om utført FR-revisjon






Fremlagt i KU- møte 15.09 2021, sak 21/44
Fremlagt i KU- møte 15.09 2021, sak 21/44
Fremlagt i KU- møte 16.06 2021, sak 21/33
Fremlagt i KU- møte 15.09 2021, sak 21/42
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr. budsjett

Regnskap

2021

2021

2021

2020

1 Rammetilskudd

2 509 490 860,00 2 415 553 000,00 2 324 500 000,00 2 443 889 874,00

2 Inntekts- og formueskatt

2 531 703 593,66 2 394 286 000,00 2 394 700 000,00 2 171 553 242,03

3 Eiendomsskatt
4 Andre generelle driftsinntekter

272 940 523,69

272 000 000,00

272 000 000,00

284 227 834,91

60 582 944,78

62 653 000,00

12 150 000,00

39 986 158,00

5 Sum generelle driftsinntekter

5 374 717 922,13 5 144 492 000,00 5 003 350 000,00 4 939 657 108,94

6 Sum bevilgninger drift, netto

5 082 476 537,41 4 927 230 000,00 4 663 894 000,00 4 652 879 069,47

7 Avskrivninger

371 651 318,00

8 Sum netto driftsutgifter

0,00

0,00

351 112 719,00

5 454 127 855,41 4 927 230 000,00 4 663 894 000,00 5 003 991 788,47

9 Brutto driftsresultat

-79 409 933,28

217 262 000,00

339 456 000,00

-64 334 679,53

24 840 413,08

23 300 000,00

23 300 000,00

28 905 549,97

6 769 785,00

15 700 000,00

15 700 000,00

6 218 015,00

14 000 000,00
44 098 918,33

14 000 000,00
34 565 000,00

14 000 000,00
34 565 000,00

9 000 000,00
57 039 095,67

13 Renteutgifter

108 857 983,35

111 118 000,00

111 118 000,00

127 721 123,11

14 Avdrag på lån

276 250 310,00

290 000 000,00

290 000 000,00

268 250 310,00

15 Netto finansutgifter

-295 399 176,94

-313 553 000,00

-313 553 000,00

-294 808 772,47

16 Motpost avskrivninger

371 651 318,00

0,00

0,00

351 112 719,00

-3 157 792,22

-96 291 000,00

25 903 000,00

-8 030 733,00

- 1 571 217,41
19 608 135,22

- 1 571 000,00
22 063 000,00

0,00
22 512 000,00

-1 413 264,50
-43 067 399,29

-14 879 125,59

75 799 000,00

- 48 415 000,00

-11 149 067,25

0,00

0,00

0,00

63 660 464,04

0,00
3 157 792,22

0,00
96 291 000,00

0,00
-25 903 000,00

0,00
8 030 733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Renteinntekter
11 Utbytter
Overføring fra FREVAR KF
12 Gevinster og tap på finansielle
Omløpsmidler 1)

17 Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering
19 Netto avsetninger til eller bruk av
bundne driftsfond
20 Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Bruk av tidligere års mindreforbruk
21 Dekning av tidligere års merforbruk
22 Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat
23 Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)
Note:

1) Renter på foretaksobligasjon Fredrikstad Energi AS er postert som renteinntekt med 3 619 583,33 kroner og ikke som gevinst
på finansielle omløpsmiddel.
Se også note 7.
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr. budsjett

Regnskap

2021

2021

2021

2020

Seksjoner/tjenesteområder

18 683 579,97

Politisk og administrativ ledelse

174 180 491,98

Økonomi og organisasjonsutvikling

42 811 802,66

Innovasjon og styring
Kommunedirektørens sentrale staber

242 687 914,52

242 599 000,00

226 676 000,00

0,00

Kultur, miljø og byutvikling

279 436 349,64

275 313 000,00

177 222 000,00

206 578 928,52

Teknisk drift

490 150 593,88

458 822 000,00

424 995 000,00

437 916 559,78

Utdanning og oppvekst

1 874 446 395,01

1 844 255 000,00

1 809 583 000,00

1 763 982 692,96

Helse og velferd

2 306 511 938,04

2 152 402 000,00

2 061 595 000,00

2 102 162 260,33

1 264 148,21

0,00

0,00

-473 874,20

-93 604,00

0,00

0,00

0,00

Østfold kontrollutvalgssekretariat
Søndre Viken IPR
Tall Ships Races
Kirketjenester inkl. andre trossamfunn
Felles ansvar regnskap
(899001)+Over/underskuddsansvar
6 Sum bevilgninger drift, netto

1 655 186,19

1 465 000,00

0,00

189 362,15

45 872 698,00

46 066 000,00

46 066 000,00

54 147 613,19

-159 455 082,08

-93 692 000,00

-82 243 000,00

-147 300 347,87

5 082 476 537,41

4 927 230 000,00

4 663 894 000,00

4 652 879 069,47

Foreløpig regnskapsmessig merforbruk, årsavslutningsdisposisjoner og endelig regnskapsavslutning
Foreløpig regnskapsavslutning regnskapsmessig mindreforbruk
Foreløpig regnskap
-3 157 792,22

Vedtatt budsjett
-96 291 000,00

Netto driftsresultat

Negativt

Overføring til investeringsregnskapet, kommunestyret (570)
Overføring til investeringsregnskapet, underordnet organ (570)
Avsetning til bundne driftsfond (550)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Avsetning til disposisjonsfond (540)
Bruk av disposisjonsfond (940)
Inndekking av tidligere merforbruk (530)
Bruk av tidligere mindreforbruk (930)

Debet
Debet
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Debet
Kredit

0,00
1 571 217,41
50 692 107,24
-70 300 242,46
96 646 000,00
-172 445 199,54
0,00
0,00

0,00
1 571 000,00
12 125 000,00
-34 188 000,00
96 646 000,00
-172 445 000,00
0,00
0,00

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Debet

-93 836 117,35

-96 291 000,00

Merforbruk
Mindreforbruk

Kredit
Debet

90 678 325,13

0,00

REGNSKAP 2021 – FREDRIKSTAD KOMMUNE
Side 2

52

§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
1
2
3
4
5
6
7

Netto driftsresultat
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk

3 157 792,22
50 692 107,24
- 70 300 242,46
1 571 000,00
96 646 000,00
- 172 445 000,00
0,00

8 Årets budsjettavvik (mer eller mindreforbruk før strykninger)
9
10
11
12

-

90 678 343,00

Strykning av overføring til investering
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond
Strykning av dekning av tidligere års merforbruk
Strykning av bruk av disposisjonsfond

217,41
0,00
0,00
90 678 125,59

13 Mer(+) eller mindreforbruk (-) etter strykninger

0,00

14
15
16
17
18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger
Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk
Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond
Fremført til inndekning senere år (merforbruk)

Mindreforbruket på 90 678 325,13 kroner dekkes inn ved å stryke følgende bruk av disposisjonsfond:
Beløp
DF1001 Inntektsregulerende fond
130911
9 11.03.21 3 Vedtatt budsjett 2021
136071
1 11.11.21 11 BST-sak 133/21 pkt 6, ny brannstasjon
137722
3 18.01.22 12 BST-sak. 85/21 pkt 5 Vaterland barnehage

-2 800 000,00
-1 200 000,00
-178 325,13 1)

DF1114 COVID-19 disposisjonsfond
131956
1 04.05.21 4 BST-sak 57/21, C-19 styrking Helse og velferd
131956
2 04.05.21 4 BST-sak 57/21,C-19 styrking valg
136073
1 11.11.21 11 BST-sak 133/21 pkt. 5 private barnehager
138035
1 01.02.22 13 BST-sak 177/21 bruk av fond

-30 000 000,00
-300 000,00
-4 000 000,00
-52 200 000,00

Sum strykninger bruk av fond

-90 678 325,13

Note:

1) Beløpet er en delvis strykning av inntektsført beløp som opprinnelig var 207 358,00 kroner.

Avvik mellom strøket beløp og mindreforbruk før strykninger i skjema §5-9
Differanse fordi overføring til investering føres i kroner i regnskap, men hele tusen kroner i budsjett
Differanse fordi bruk av ubundne fond føres i kroner i regnskap, men hele tusen kroner i budsjett
Strykning avsetning til disposisjonsfond
Årets budsjettavvik (mer eller mindreforbruk før strykninger) i henhold til skjema §5-9

217,41
-199,54
- 90 678 325,13
- 90 678 343,00

Endelig regnskapsavslutning

Endelig regnskap
-3 157 792,22

Vedtatt budsjett
-96 291 000,00

Netto driftsresultat

Negativt

Overføring til investeringsregnskapet, kommunestyret (570)
Overføring til investeringsregnskapet, underordnet organ (570)
Avsetning til bundne driftsfond (550)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Avsetning til disposisjonsfond (540)
Bruk av disposisjonsfond (940)
Inndekking av tidligere merforbruk (530)
Bruk av tidligere mindreforbruk (930)

Debet
Debet
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Debet
Kredit

0,00
1 571 217,41
50 692 107,24
-70 300 242,46
96 646 000,00
-81 766 874,41
0,00
0,00

0,00
1 571 000,00
12 125 000,00
-34 188 000,00
96 646 000,00
-172 445 000,00
0,00
0,00

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Merforbruk
Mindreforbruk

Kredit
Kredit
Debet

-3 157 792,22

-96 291 000,00

0,00

0,00
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Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd

1 Investeringer i varige driftsmidler

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr. budsjett

Regnskap

2021

2021

2021

2020

822 653 544,54 1 113 339 000,00

1 069 490 000,00 617 362 885,38

2 Tilskudd til andres investeringer

13 000 000,00

13 000 000,00

13 000 000,00

13 164 250,25

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1)

14 207 148,00

16 800 000,00

15 800 000,00

15 842 718,00

4 Utlån av egne midler

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Avdrag på lån

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Sum investeringsutgifter

849 860 692,54 1 143 139 000,00

1 098 290 000,00 646 369 853,63

7 Kompensasjon for merverdiavgift

104 788 736,29

147 142 000,00

8 Tilskudd fra andre

33 902 637,25

96 289 000,00

9 Salg av varige driftsmidler

17 835 534,75

27 065 000,00

4 500 000,00

22 985 368,06

10 Salg av finansielle anleggsmidler

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Utdeling fra selskaper

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler

0,00

0,00

0,00

3 553 000,00

13 Bruk av lån

691 788 477,95

838 511 000,00

910 130 000,00 417 844 346,27

14 Sum investeringsinntekter

848 315 386,24 1 109 007 000,00

1 081 940 000,00 643 731 659,32

15 Videreutlån

243 317 994,18

265 029 000,00

250 000 000,00 219 032 100,57

16 Bruk av lån til videreutlån

243 317 994,18

265 029 000,00

250 000 000,00 219 032 100,57

17 Avdrag på lån til videreutlån

120 530 000,00

66 121 979,80

46 780 000,00 133 226 965,19

140 595 984,00

141 748 000,00

40 273 000,00

38 304 939,00

18 Mottatte avdrag på videreutlån

97 819 328,19

100 001 000,00

40 273 000,00

93 644 923,91

19 Netto utgifter videreutlån

42 776 655,81

41 747 000,00

1 571 217,41

1 571 000,00

42 978 182,56

41 795 000,00

- 227 437,86

32 513 000,00

16 350 000,00

- 1 032 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 321 962,11

75 879 000,00

0,00

0,00

20 Overføring fra drift
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne
investeringsfond
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond
23 Dekning av tidligere års udekket beløp
24 Sum overføring fra drift og netto
avsetninger
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket
beløp)
Note:

1) Se note 5.
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0,00 - 55 339 984,91
0,00

1 413 264,50

0,00 - 53 082 185,10

16 350 000,00 - 52 701 790,60
0,00

0,00

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd
Regnskap
2021

Justert budsjett
2021

Oppr. budsjett
2021

Regnskap
2020

Investering i varige driftsmidler
Administrasjon og fellesutgifter 1)
Oppveksttjenester
Omsorgstjenester
Helse- og sosialtjenester
Næringsområder og miljø
Boligområder
Kultur
Vann, avløp og renovasjon
Samferdsel og andre tekniske tjenester

23 513 940,79
117 091 797,34
226 689 463,31
18 158 154,73
3 523 711,18
2 327 760,00
57 669 435,97
234 604 145,27
139 075 135,95

151 672 000,00
101 800 000,00
246 429 000,00
34 882 000,00
9 574 000,00
32 719 000,00
71 126 000,00
268 253 000,00
196 884 000,00

129 200 000,00
108 500 000,00
154 000 000,00
29 500 000,00
4 000 000,00
3 550 000,00
159 140 000,00
277 600 000,00
204 000 000,00

48 180 115,99
120 241 175,34
15 986 774,56
9 904 803,00
1 597 428,17
796 030,73
59 530 234,99
227 655 095,69
133 471 226,91

Sum investering i varige driftsmidler

822 653 544,54

1 113 339 000,00

1 069 490 000,00

617 362 885,38

13 000 000,00

13 000 000,00

13 000 000,00

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

164 250,25

13 207 148,00

15 800 000,00

15 800 000,00

14 880 718,00
962 000,00

Isegran eiendom AS

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

Utlån av egne midler

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdrag på lån

0,00

0,00

0,00

0,00

849 860 692,54

1 143 139 000,00

1 098 290 000,00

646 369 853,63

Tilskudd til andres investeringer
Investeringstilskudd Fredrikstad kirkelige
fellesråd
Investeringstilskudd erstatning diverse
investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper
Egenkapitalinnskudd KLP
Aksjer Østfold Energi AS

Sum bevilgninger til investering
Note:

1) Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak investeringer som skulle vært fordelt til de øvrige områdene. Det gjelder også
noen regnskapsposteringer. Dette vil bli korrigert i 2022.
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Foreløpig regnskapsmessig udisponert, årsavslutningsdisposisjoner og endelig regnskapsavslutning
Foreløpig regnskapsavslutning regnskapsmessig udisponert
Sum investeringsutgifter
Sum investeringsinntekter ekskl. bruk av lån
Bruk av lån (910)
Bruk av lån (912)
Netto utgifter til videreutlån ekskl. bruk av lån
Netto til intern finansiering og disponering (ikke egne regnskapslinjer)
Overføring fra driftsregnskapet, bystyret (970)
Overføring fra driftsregnskapet, underordnet organ (970)
Avsetning til bundne investeringsfond (550)
Bruk av bundne investeringsfond (950)
Avsetning til ubundne investeringsfond (540)
Bruk av ubundne investeringsfond (940)
Dekning av tidligere års udekket (530)
Sum overføringer fra driftsregnskapet og avsetninger
Udekket
Udisponert

Debet
Kredit
Kredit
Kredit
Debet
Kredit
Kredit
Debet
Kredit
Debet
Kredit
Kredit

Foreløpig regnskap Vedtatt budsjett
849 860 692,54 1 143 139 000,00
-156 526 908,29 -270 496 000,00
-838 511 000,00 -838 511 000,00
-265 029 000,00 -265 029 000,00
286 094 649,99
306 776 000,00
-124 111 565,76
75 879 000,00
0,00
0,00
-1 571 217,41
-1 571 000,00
68 583 300,40
69 600 000,00
- 111 561 482,96 - 111 395 000,00
21 507 000,00
21 507 000,00
- 54 020 000,00
- 54 020 000,00
0,00
0,00
-77 062 399,97
-75 879 000,00
-201 173 965,73

0,00

§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
Sum investeringsutgifter

849 860 692,54

Videreutlån (utgift)

243 317 994,18

Investeringsinntekter

- 156 526 908,29

Netto låneordningen

42 776 655,81

1 Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån

979 428 434,24

2 Avsetning til bundne investeringsfond

68 583 300,40

3 Bruk av bundet investeringsfond

- 111 561 482,96

4 Budsjettert bruk av lån

- 1 103 540 000,00

5 Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter

- 1 571 000,00

6 Avsetning til ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter

21 507 000,00

7 Bruk av ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter

- 54 020 000,00

8 Dekning av tidligere års udekket beløp
9 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)
10 Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond

- 201 173 748,32
- 3 451 218,00

11 Strykning av bruk av lån

168 433 527,87

12 Strykning av overføring fra drift

- 217,41

13 Strykning av bruk av ubundne investeringsfond

36 191 655,86

14 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger

0,00

15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
16 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

Avvik mellom strøket beløp og udisponert før strykninger i skjema §5-9
Differanse fordi overføring til investering føres i kroner i regnskap, men hele tusen kroner i budsjett

217,41

Udisponert foreløpig regnskapsavslutning

-201 173 965,73

Årets budsjettavvik (mer eller mindreforbruk før strykninger) i henhold til skjema §5-9

-201 173 748,32
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Endelig regnskapsavslutning
Endelig regnskap

Vedtatt budsjett

Sum investeringsutgifter

Debet

849 860 692,54

1 143 139 000,00

Sum investeringsinntekter ekskl. bruk av lån

Kredit

-156 526 908,29

-270 496 000,00

Bruk av lån (910)

Kredit

-691 788 477,95

-838 511 000,00

Bruk av lån (912)

Kredit

-243 317 994,18

-265 029 000,00

Netto utgifter til videreutlån ekskl. bruk av lån

Debet

286 094 649,99

306 776 000,00

44 321 962,11

75 879 000,00

Netto til intern finansiering og disponering (ikke egne regnskapslinjer)
Overføring fra driftsregnskapet, bystyret (970)

Kredit

0,00

0,00

Overføring fra driftsregnskapet, underordnet organ (970)

Kredit

-1 571 217,41

-1 571 000,00

Avsetning til bundne investeringsfond (550)

Debet

68 583 300,40

69 600 000,00

Bruk av bundne investeringsfond (950)

Kredit

- 111 561 482,96

- 111 395 000,00

Avsetning til ubundne investeringsfond (540)

Debet

18 055 782,00

21 507 000,00

Bruk av ubundne investeringsfond (940)

Kredit

- 17 828 344,14

- 54 020 000,00

0,00

0,00

-44 321 962,11

-75 879 000,00

0,00

0,00

Dekning av tidligere års udekket (530)
Sum overføring fra driftsregnskapet og avsetninger
Udekket

Kredit

Udisponert

Debet
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Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr. budsjett

Regnskap

2021

2021

2021

2020

1 Rammetilskudd

2 509 490 860,00

2 415 553 000,00

2 324 500 000,00

2 443 889 874,00

2 Inntekts- og formuesskatt

2 531 703 593,66

2 394 286 000,00

2 394 700 000,00

2 171 553 242,03

272 940 523,69

272 000 000,00

272 000 000,00

284 227 834,91

Driftsinntekter

3 Eiendomsskatt

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten

261 206 649,53

236 190 000,00

146 327 000,00

252 771 085,25

6 Overføringer og tilskudd fra andre

696 978 266,09

574 439 000,00

560 225 000,00

682 722 984,69

7 Brukerbetalinger

201 840 403,34

195 796 000,00

195 796 000,00

186 082 796,64

8 Salgs- og leieinntekter

690 955 864,94

719 859 000,00

723 021 000,00

637 783 378,08

7 165 116 161,25

6 808 123 000,00

6 616 569 000,00

6 659 031 195,60

3 620 248 597,94

3 527 228 583,00

3 417 393 194,00

3 430 715 608,05

900 322 833,20

982 693 601,00

964 888 806,00

834 934 851,98

1 787 962 489,35

1 565 518 816,00

1 487 913 000,00

1 634 858 625,71

13 Overføringer og tilskudd til andre

550 688 851,09

502 680 000,00

394 178 000,00

461 679 687,08

14 Avskrivninger

371 651 318,00

0,00

0,00

351 112 719,00

7 230 874 089,58

6 578 121 000,00

6 264 373 000,00

6 713 301 491,82

- 65 757 928,33

230 002 000,00

352 196 000,00

-54 270 296,22

26 056 595,24

24 550 000,00

24 550 000,00

30 028 477,63

4 Andre skatteinntekter

9 Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter
11 Sosiale utgifter
12 Kjøp av varer og tjenester

15 Sum driftsutgifter
16 Brutto driftsresultat
Finansinntekter
17 Renteinntekter 1)
18 Utbytter
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
20 Renteutgifter
21 Avdrag på lån
22 Netto finansutgifter
23 Motpost avskrivninger
24 Netto driftsresultat

6 795 608,00

15 710 000,00

15 710 000,00

6 226 038,00

44 098 918,33

34 565 000,00

34 565 000,00

57 039 095,67

109 751 993,46

111 118 000,00

111 118 000,00

129 916 457,08

276 250 310,00

290 000 000,00

290 000 000,00

268 250 310,00

- 309 051 181,89

- 326 293 000,00

- 326 293 000,00

-304 873 155,78

371 651 318,00

0,00

0,00

351 112 719,00

- 3 157 792,22

- 96 291 000,00

25 903 000,00

-8 030 733,00

- 1 571 217,41
19 608 135,22

- 1 571 000,00
22 063 000,00

0,00
22 512 000,00

-1 413 264,50
-43 067 399,29

- 14 879 125,59

75 799 000,00

- 48 415 000,00

-11 149 067,25

0,00

0,00

0,00

63 660 464,04

0,00
3 157 792,22

0,00
96 291 000,00

0,00
- 25 903 000,00

0,00
8 030 733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
27 Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk
28 Dekning av tidligere års merforbruk
29 Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
30 Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)
Note:

1) Renter på foretaksobligasjon Fredrikstad Energi AS er postert som renteinntekt med 3 619 583,33 kroner og ikke som gevinst
på finansielle omløpsmiddel.
Se også note 7.
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Balanseregnskapet § 5-8
Regnskap
2021

Regnskap
2020

17 754 538 297,83
8 564 274 599,92
8 050 736 476,20
513 538 123,72

17 237 036 111,11
8 118 965 231,92
7 627 256 277,20
491 708 954,72

6

1 859 325 354,91
753 089 631,87
0,00
1 106 235 723,04

1 700 003 832,19
738 882 483,87
0,00
961 121 348,32

11

0,00
7 330 938 343,00

0,00
7 418 067 047,00

2 077 514 615,52
261 710 881,01

2 107 639 145,23
213 724 452,77

1 090 626 499,95
235 270 027,16
458 816 731,83
396 539 740,96
0,00

1 146 527 612,95
219 388 178,68
527 800 402,10
399 339 032,17
0,00

725 177 234,56
310 411 866,56
0,00
414 765 368,00

747 387 079,51
319 071 868,51
0,00
428 315 211,00

19 832 052 913,35

19 344 675 256,34

3 957 127 881,01
431 135 649,84
300 280 446,60
130 855 203,24
0,00
0,00

3 816 845 289,77
435 864 659,47
285 401 321,01
150 463 338,46
0,00
0,00

553 558 767,14
474 910 871,26
78 647 895,88
0,00

596 309 511,84
474 683 433,40
121 626 078,44
0,00

2 972 433 464,03
2 987 756 872,25
-15 323 408,22
0,00

2 784 671 118,46
2 799 994 526,68
- 15 323 408,22
0,00

15 002 003 168,00
7 570 935 804,00
2 781 635 804,00
3 838 300 000,00
951 000 000,00

14 657 369 798,98
7 037 782 097,98
2 734 482 097,98
2 789 300 000,00
1 514 000 000,00

11

7 431 067 364,00

7 619 587 701,00

11

872 921 864,34
872 921 864,34
268 218 292,05
0,00
0,00
595 242 890,29
9 460 682,00

870 460 167,59
870 460 167,59
0,00
0,00
0,00
854 435 869,59
16 024 298,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 832 052 913,35

19 344 675 256,34

F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakontiene

0,00
233 277 810,96
14 370 244,02
-247 648 054,43

0,00
218 384 283,09
-78 556 896,00
- 139 827 387,09

Note
EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler

4

II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån

5

III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler
B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Sertifikater
4. Derivater

7

III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik

11

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital
I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
3. Merforbruk i driftsregnskapet
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet

13

II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

13

III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering

2

D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner
2. Obligasjonslån
3. Sertifikatlån

9

II. Pensjonsforpliktelse
E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik
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Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr. budsjett

Regnskap

2021

2021

2021

2020

7 164 775 922,67

6 807 587 000,00

6 616 033 000,00

6 658 661 617,46

156 512 764,04

270 496 000,00

171 810 000,00

222 316 326,86

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

1 118 961 571,96

1 278 902 000,00

1 275 764 000,00

828 269 934,12

Sum anskaffelse av midler

8 440 250 258,67

8 356 985 000,00

8 063 607 000,00

7 709 247 878,44

Anskaffelse og anvendelse av midler
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)

6 859 132 061,58

6 578 121 000,00

6 264 373 000,00

6 362 055 586,62

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)

835 653 544,54

1 126 339 000,00

1 082 490 000,00

630 527 135,63

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner

792 944 406,88

824 695 000,00

707 191 000,00

671 994 098,59

8 487 730 013,00

8 529 155 000,00

8 054 054 000,00

7 664 576 820,84

Sum anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av midler

- 47 479 754,33

- 172 170 000,00

9 553 000,00

44 671 057,60

Endring i ubrukte lånemidler

0,00

0,00

0,00

0,00

Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift

0,00

0,00

0,00

0,00

Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.

0,00

0,00

0,00

0,00

- 47 479 754,33

- 172 170 000,00

9 553 000,00

44 671 057,60

Avsetninger

233 977 189,64

199 878 000,00

56 614 000,00

223 723 905,12

Bruk av avsetninger

281 456 943,97

372 048 000,00

47 061 000,00

179 052 847,52

Endring i arbeidskapital
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til avsetning senere år

0,00

0,00

0,00

0,00

- 47 479 754,33

- 172 170 000,00

9 553 000,00

44 671 057,60

Interne inntekter mv

373 222 535,41

1 571 000,00

0,00

352 525 983,50

Interne utgifter mv

373 222 535,41

1 571 000,00

0,00

352 525 983,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Netto avsetninger
Int. overføringer og fordelinger

Netto interne overføringer
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Detaljert balanse
Regnskap 2021

Regnskap 2020

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
227080010 KOMMUNALE GRUNNEIENDOMMER K1
227080020 KOMMUNEN GRUNNEIER FESTER BORT
227080040 AM - SKOLER, BARNEHAGER
227080045 AM - IDRETTSHALLER
227080047 AM - KULTURBYGG
227080050 AM - ADMINISTRASJONSBYGG M.V.
227080055 AM - ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER
227080060 AM - TEKNISKE ANLEGG - VAR
227080061 TEKNISKE ANLEGG INSTALLASJONER VAR 20 ÅR
227080062 TEKNISKE ANLEGG LEDN.NETT VAR 40 ÅR
227080065 AM - VEGER
227080070 AM - PARKERINGSPLASSER OG TRAFIKKLYS
227080090 AM - PARKER OG FRIAREALER
227080095 AM - TOMTER
227080100 ØVRIGE EIENDOMMER
2. Utstyr, maskiner og transportmidler
224080010 AM-PERSON, VARE OG LASTEBILER (NY 2001)
224080015 AM-ANLEGGSMASKINER (NY 2001)
224080020 AM-BRANNBILER (NY 2001)
224080025 AM-MASKINER OG VERKTØY (NY 2001)
224080030 AM-INVENTAR OG UTSTYR (NY 2001)
224080035 AM-EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER

17.754.538.297,83 17.237.036.111,11
8.564.274.599,92 8.118.965.231,92
8.050.736.476,20 7.627.256.277,20
193.750.000,00
193.750.000,00
101.150.000,00
106.340.000,00
2.526.243.610,96 2.490.032.437,96
477.168.730,00
470.607.433,00
122.574.393,00
121.652.158,00
436.325.168,00
423.414.778,00
1.015.279.281,13
817.050.065,13
104.205.691,67
110.832.812,67
453.376.410,00
444.188.809,00
1.424.772.904,00 1.357.378.002,00
718.480.931,00
667.141.884,00
183.208.724,20
158.160.543,20
181.912.505,00
159.056.355,00
109.992.200,00
105.355.072,00
2.295.927,24
2.295.927,24
513.538.123,72
491.708.954,72
137.037.440,00
125.890.034,00
27.155.762,00
13.207.420,00
4.185.627,00
4.506.350,00
21.497.660,00
22.931.715,00
264.588.558,72
269.495.407,72
59.073.076,00
55.678.028,00

II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
221200010 KOMMUNEFORETAK
221200015 OBLIGASJONER
221200020 PRIVATE SELSKAPER OG ANDRE
221550010 AKSJER/ANDELER I KLP
2. Obligasjoner
3. Utlån
222890000 UTLÅN PRIVATE SELSKAPER
222890001 HUSHOLDNINGER
222890500 UTLÅN AV VIDEREFORMIDLINGSLÅN
222890560 BORGE SOSIALLÅN FELIX
222890562 LÅN FELIX SENTRUM
222890564 LÅN FELIX KRÅKERØY
222890566 LÅN FELIX ONSØY
222890568 LÅN FELIX ROLVSØY
222890569 LÅN FELIX NAV (NY OPPSTART NAV)

1.859.325.354,91
753.089.631,87
471.849.652,00
51.000.000,00
15.185.831,87
215.054.148,00
0,00
1.106.235.723,04
2.000.000,00
2.867.132,70
1.097.090.338,17
232.103,22
653.026,88
0,00
103.691,83
27.500,09
3.261.930,15

1.700.003.832,19
738.882.483,87
470.849.652,00
51.000.000,00
15.185.831,87
201.847.000,00
0,00
961.121.348,32
1.999.734,00
2.867.132,70
950.881.284,63
262.698,11
891.843,70
820,00
130.691,98
79.640,57
4.007.502,63

0,00

0,00

IV. Pensjonsmidler
220550100 PENSJONSMIDLER KLP
220550101 PENSJONSMIDLER SPK
220550105 KLP ARB.G.AVG. NETTO PENSJONSMIDLER

7.330.938.343,00
6.923.822.614,00
386.595.371,00
20.520.358,00

7.418.067.047,00
6.679.606.052,00
738.460.995,00
0,00

B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
210000005 HÅNDPENGEKASSE
210000010 KASSE, ØKONOMISJEFEN
210000020 VEKSELKASSE KONGSTENHALLEN
210000021 VEKSELKASSE GAUSTADHALLEN
210000022 VEKSELKASSE KINO
210000023 VEKSELKASSE ONSØYHEIMEN, KJØKKEN
210000024 VEKSELKASSE GRESSVIK, KJØKKEN
210000025 VEKSLEKASSE ROLVSØY VELFERDSENTER
210000026 VEKSELKASSE GLEMMEN SYKEHJEM, KJØKKEN
210000027 VEKSELKASSE SMEDBAKKEN SYKEHJEM
210000028 VEKSELKASSE CAFE BENDIK

2.077.514.615,52
261.710.881,01
0,00
0,00
2.120,00
1.000,00
147.346,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.107.639.145,23
213.724.452,77
0,00
0,00
11.392,00
2.600,00
175.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Immaterielle eiendeler
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Regnskap 2021
210000029 VEKSELKASSE ØSTSIDEN KJØKKEN
210000030 VEKSELKASSE SOLLIHEIMEN KJØKKEN
210000031 VEKSELKASSE KANTINE TEKNISK DRIFT
210000032 VEKSELKASSE TORSNES SYKEHJEM KJØKKEN
210000033 VEKSELKASSE EMIL MØRCHS KJØKKEN
210000034 VEKSELKASSE BORGE SYKEHJEM
210000035 VEKSELKASSE HOLMEN KJØKKEN
210000036 VEKSELKASSE LEGEVAKT
210000037 VEKSELKASSE BIBLIOTEKET
210000038 VEKSELKASSE BLÅ GROTTE/BAR (KINO)
210000039 VEKSELKASSE ST.CROIX
210000040 VEKSELKASSE LISLEBY FRITIDSKLUBB
210000041 VEKSELKASSE GRESSVIK FRITIDSKLUBB
210000042 VEKSELKASSE ØSTSIDEN FRITIDSKLUBB
210000043 VEKSELKASSE AMBJØRNRØD FRITIDSKLUBB
210000044 VEKSELKASSE BORGE FRITIDSKLUBB
210000045 VEKSELKASSE TORSNES FRITIDSKLUBB
210000046 VEKSELKASSE LITTFRI FRITID
210000047 VEKSELKASSE SKATEKLUBBEN
210000048 VEKSELKASSE FRIS
210000049 VEKSELKASSE KANTINE CICIGNON
210000050 VEKSELKASSE FIX KAFE
210000051 VEKSELKASSE FELLESARR.FRITIDSKLUBBENE
210000052 VEKSELKASSE HAUGEÅSEN UNGDOMSSKOLE
210000053 VEKSELKASSE BORGE UNGDOMSSKOLE
210000054 VEKSELKASSE BAREN ST.CROIXHUSET
210000055 VEKSELKASSE ØSTSIDEN SYKEHJEM
210000056 VEKSELKASSE FJELDBERG KJØKKEN
210000057 VEKSELKASSE GRESSVIK UNGDOMSSKOLE
210000058 VEKSELKASSE VESTBYGDA UNGDOMSSKOLE
210000059 VEKSELKASSE BROLØKKA/HJØRGUNN DAGSENTER
210000060 VEKSELKASSE ODINSENTERET/SKOGLAND
210000061 VEKSELKASSE ÅSEBRÅTEN AKTIVITETSHUS
210000062 VEKSELKASSE GUDEBERG BARNE OG UNGDOMSSKOLE
210000063 VEKSELKASSE GRESSVIK SVØMMEHALL
210000064 VEKSELKASSE LÆRING OG MESTRING U3
210000065 VEKSELKASSE KVERNHUSET UNGDOMSSKOLE
210070010 5122.05.77159 SKATT
210070011 5122.05.77221 TILFUKTSROMKONTO (2102073)
210320010 5082.08.18846, OCR-PROCASSO
210320011 SPAREBANK 1 1080.22.27359
210320012 KRONEKORT NAV ,1503 12 66669
210320013 5122 05 77175, PARKERINGSAUTOMAT
210320014 DNB 5122.05.77264
210320015 DNB 5122.05.77000 ØKONOMISJEFEN
210320016 DNB 5122.05.77140 SKATTER OG AVGIFTER
210320017 DNB 5122.05.77183 REF.SYKEPENGER
210320018 DNB 5122.05.77019 NAV
210320019 DNB 5122.05.77027 NAV - UTLÅN
210320020 DNB 5122.05.77205 FREDRIKSTAD KINO
210320021 DNB 5122.05.77213 LØNN
210320022 DNB 5122.05.77191 OCRKONTO
210320023 DNB 5122.05.77248 SKATT/INNFORDRING
210320024 DNB 7058.06.81385 FLYKTNINGEKONTORET-AVSLUTTET
210320025 TRADINGKONTO KK 6105.05.91874
210320026 7058.06.94525 BARNEVERN
210320027 7050.05.78392 KONGSTENHALLEN
210320028 1080 18 72765 SPAREBANK 1 RYGGE OG VAALER
210320029 AON GRIEG 7058 05 02065
210320030 AON GRIEG 1250 04 56505 KLIENTKONTO
210320031 BETALINGSTERMINALER,1503.95.99934
210320032 PARKA OCR 1503.99.67542
210320033 AON GRIEG 1250 61 59065 KLIENTKONTO
210320043 1503 55 78673 KEMENERKONTORET- UTTAK
210320044 VIPPS KONTO,1503.73.61086
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1.382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.981,00
410,00
9.000,00
2.000,00
700,00
600,00
800,00
600,00
0,00
600,00
400,00
300,00
0,00
3.889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
-21.121.740.385,79
1.775.714,24
98.636.784,86
0,00
195.387,52
43.670.489,79
-728.106.285,97
928.987.314,06
36.750.928.285,94
3.316.985.994,32
-1.568.482.001,11
-23.563.406,03
950.678.806,08
-37.519.498.705,52
19.540.597.542,98
96.978.279,40
0,00
0,00
-627.586.497,96
64.680.026,57
563.595,00
60.262,21
0,00
51.908.063,63
301.337,97
0,00
3,68
3.554.397,14

Regnskap 2020

11.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.064,00
15.509,00
0,00
9.000,00
2.000,00
700,00
600,00
800,00
400,00
0,00
600,00
400,00
300,00
5.600,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
-19.726.117.169,99
1.761.569,99
89.426.525,74
0,00
187.672,15
43.093.153,32
-599.611.171,10
566.451.417,88
34.220.299.208,27
3.084.264.561,07
-1.415.502.530,69
-23.771.867,58
918.615.753,87
-34.927.902.944,60
18.358.521.985,40
92.014.512,24
0,00
0,00
-575.959.315,30
62.983.283,10
562.750,00
328.403,52
4.343,97
41.403.346,03
252.370,67
8,47
20.248,23
2.115.261,11

Regnskap 2021
II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
218430000 AKSJER/ANDELER VERDIPAPIRFOND
218430030 AKSJER/ANDELER STATSFORETAK
218430040 AKSJER/ANDELER UTLAND
2. Obligasjoner
211320000 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER
211355000 OBLIGASJONER UTLAND
3. Sertifikater
212320000 PENGEMARKEDSFOND
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
213080093 INNTEKT I ÅR MOTTATT NESTE ÅR
213080099 INTERIMSKONTO
213080100 AVGIFTSPLIKTIG LØNN
213080101 AVGIFTSFRI LØNN
213080102 OPPLYSNINGSPLIKTIG LØNN
213610000 KOMP. FOR BETALT MVA HØY SATS DRIFT
213610005 KOMP. FOR BETALT MVA. MIDDELS SATS DRIFT
213610010 KOMP. FOR BETALT MVA LAV SATS DRIFT
213610020 KOMP. FOR BETALT MVA HØY SATS INVESTERING
213610025 KOMP. FOR BETALT MVA MIDDELS SATS INVESTERING
213610030 KOMP. FOR BETALT MVA LAV SATS INVESTERING
213610099 KOMP. FOR BETALT MVA OPPGJØRSKONTO
213610100 MANUELT STATEN INKL. TRYGDEFORVALTNING
213610110 TRYGDEFORVALTNINGEN, REFUSJON SYKELØNN
213640105 GRUNNLAG, EKS.MVA, BETALT MVA HØY SATS - DRIFT
213640110 GRUNNLAG, EKS.MVA, BETALT MVA MIDDELS SATS - DRIFT
213640115 GRUNNLAG, EKS.MVA, BETALT MVA LAV SATS - DRIFT
213640125 GRUNNLAG, EKS.MVA, BETALT MVA HØY SATS - INVESTERING
213640130 GRUNNLAG, EKS.MVA, BETALT MVA MIDDELS SATS - INVESTERING
213640135 GRUNNLAG, EKS.MVA, BETALT MVA LAV SATS - INVESTERING
213640998 MOTKONTO FOR KOMPENSASJON FOR BETALT MVA
213650200 MANUELLE KRAV KOMMUNEFORVALTNINGEN
213890100 FORSKUDD LØNN, ETTER SØKNAD
213890101 REISEFORSKUDD/UTLEGG
213890102 NEGATIV LØNN
213890103 ØREAVRUNDING
213890106 FOR MYE UTBETALT LØNN
213890108 RETTET LØNN, DIREKTE UTBETALT
213890109 FORSKUDD UTLEGG
213890151 TERMINVARSEL BORGE (FELIX)
213890152 TERMINVARSEL SENTRUM (FELIX)
213890153 TERMINVARSEL KRÅKERØY (FELIX)
213890154 TERMINVARSEL ONSØY (FELIX)
213890155 TERMINVARSEL ROLVSØY (FELIX)
213890157 TERMINVARSEL NAV (FELIX)
213890160 MOTKONTO TERMINVARSEL (FELIX)
213890161 MOTKONTO TERMINVARSEL NAV (NY OPPSTART)
213890200 MANUELLE KRAV PRIVATE
213890210 KONTANT INNBETALINGER HVALER
213890220 PARKERINGSAVGIFT
213890300 KOMMUNALE AVGIFTER
213890305 HUSLEIER
213890310 BARNEHAGER
213890315 PLEIE OG OMSORG
213890316 LEGEVAKTEN FAKTURERING
213890320 DIVERSE TILFELDIG FAKTURERING
213890321 FAKTURA MARI (DRIFT VEDLIKEHOLD) EKSTERN
213890360 FAKTURAER UTEN RENTEBEREGNING
213890361 INTERIMSKONTO RESTANSER OVERFØRT NESTE FAKTURA
213890362 INTERNE FAKTURAER FRA FAKTURERING
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik
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1.090.626.499,95
235.270.027,16
80.024.423,61
0,00
155.245.603,55
458.816.731,83
153.361.694,78
305.455.037,05
396.539.740,96
396.539.740,96
0,00

1.146.527.612,95
219.388.178,68
73.748.327,29
0,00
145.639.851,39
527.800.402,10
179.796.882,74
348.003.519,36
399.339.032,17
399.339.032,17
0,00

725.177.234,56
310.411.866,56
0,00
-615.425,16
-3.286.662.980,00
-307.329.909,00
3.593.992.889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.046.375,00
130.158.474,65
40.937.011,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.600,00
1.149.560,24
-0,02
-902.835,63
331.323,00
0,00
55.292,42
311.481,65
13.731,70
28.748,60
473,00
1.632.033,05
-409.727,37
-1.632.033,05
0,00
0,00
1.263.422,24
8.253.407,38
3.330.868,91
1.454.278,23
6.220.023,68
12.606,00
62.680.106,80
-5.265,00
35.460,00
-2.264,76
48.140,00
0,00
414.765.368,00

747.387.079,51
319.071.868,51
0,00
1.809.997,88
-3.165.925.744,00
-250.115.977,00
3.416.041.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.160.288,00
145.055.974,65
36.488.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
957.396,43
0,00
-688.734,93
198.330,00
0,00
109.768,89
483.966,01
18.551,70
55.748,75
-27,00
1.636.002,12
-668.008,35
-1.636.002,12
0,00
0,00
1.185.562,38
7.806.695,11
2.642.321,04
1.522.301,42
5.626.168,28
7.792,00
43.702.749,76
-5.265,00
117.104,00
-2.781,51
27.487.879,00
0,00
428.315.211,00

Regnskap 2021
219080000 KLP POSITIVT PREMIEAVVIK
219080001 KLP ARB.G.AVG. POS. PREMIEAVVIK
219080010 SPK POSITIVT PREMIEAVVIK
219080011 SPK ARB.G.AVG. POS. PREMIEAVVIK

353.606.018,00
49.858.452,00
9.904.382,00
1.396.516,00

SUM EIENDELER

Regnskap 2020
363.764.355,00
51.290.777,00
11.621.456,00
1.638.623,00

19.832.052.913,35 19.344.675.256,34

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital
I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
256080100 SEKTOROVERGRIPENDE
256080110 SENTRALDELEN
256080120 OPPVEKST
256080130 OMSORG
256080140 BOLIG/TILTAK
256080150 KULTUR
256080160 TEKNISK
256080170 SAMFERDSEL
2. Bundne driftsfond
251080100 SEKTOROVERGRIPENDE
251080110 SENTRALDELEN
251080120 OPPVEKST
251080130 PLEIE OG OMSORG
251080140 BOLIG/TILTAK
251080150 KULTUR
251080160 TEKNISK
251080170 SAMFERDSEL
3. Merforbruk i driftsregnskapet
2590008001 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
2595008000 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT
2595008001 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK
II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
253080100 SEKTOROVERGRIPENDE
253080101 BEVILGET BRUKT KAP.FOND FRA 1994
253080102 BEVILGET BRUKT KAP.FOND FØR 1994
253080120 OPPVEKST
253080130 OMSORG
253080140 BOLIG/TILTAK
253080150 KULTUR
253080160 TEKNISK
253080170 SAMFERDSEL
2. Bundne investeringsfond
255080100 SEKTOROVERGRIPENDE
255080120 OPPVEKST
255080130 OMSORG
255080140 BOLIG/TILTAK
255080150 KULTUR
255080160 TEKNISK
255080170 SAMFERDSEL
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
2597008001 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET
III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2599008000 KAPITALKONTO
2599008001 SALG AV TOMTER ETC.
2599008002 SALG AV ANLEGG
2599008003 SALG AV FAST EIENDOM/BYGG
2599008004 AV/NEDSKRIVING TOMTER ETC.
2599008005 AV/NEDSKRIVING VEIER/ANLEGG
2599008006 AV/NEDSKRIVINGER EIENDOMMER/BYGG
2599008007 SALG AV UTSTYR
2599008008 SALG AV BILER/MASKINER
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3.957.127.881,01
431.135.649,84
300.280.446,60
-300.280.446,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.855.203,24
-17.928.967,85
-9.530.736,62
-35.676.843,69
-25.406.456,37
-7.892.723,56
-6.629.626,59
-27.789.848,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.816.845.289,77
435.864.659,47
285.401.321,01
-285.401.321,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.463.338,46
-37.900.163,51
-10.498.034,83
-35.266.009,33
-22.563.105,74
-9.700.225,81
-6.257.979,62
-28.277.819,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

553.558.767,14
474.910.871,26
-424.710.440,76
0,00
0,00
0,00
-33.586.175,00
-15.097.500,00
0,00
-1.516.755,50
0,00
78.647.895,88
-61.149.445,80
-8.215.507,30
-2.800.000,00
0,00
0,00
-6.412.015,34
-70.927,44
0,00
0,00

596.309.511,84
474.683.433,40
-417.041.883,34
0,00
-634.308,76
-277.775,80
-33.586.175,00
-20.744.711,00
-604.500,00
-1.768.306,50
-25.773,00
121.626.078,44
-103.926.101,61
-8.215.507,30
-2.800.000,00
0,00
0,00
-6.613.542,09
-70.927,44
0,00
0,00

2.972.433.464,03
2.987.756.872,25
-2.987.756.872,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.784.671.118,46
2.799.994.526,68
-2.799.994.526,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Regnskap 2021
2599008010 AV/NEDSKRIVING AV UTSTYR
2599008011 AV/NEDSKRIVING MASKINER/BILER
2599008013 SALG AV AKSJER/ANDELER
2599008014 DEAKTIVERING AKSJER/ANDELER
2599008015 AVDRAG ANDRE UTLÅN (UTLÅN AV EGNE MIDLER)
2599008016 MOTTATTE AVDRAG UTBEDRINGSLÅN
2599008017 MOTTATTE AVDRAG ETABLERINGSLÅN
2599008018 MOTTATTE AVDRAG ETABLERINGSLÅN
2599008019 MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN
2599008020 NEDSKRIVING ANDRE UTLÅN
2599008021 NEDSKRIVING UTBEDRINGSLÅN
2599008022 NEDSKRIVING ETABLERINGSLÅN I
2599008023 NEDSKRIVING ETABLERINGSLÅN II
2599008024 NEDSKRIVING SOSIALE UTLÅN
2599008025 BRUK AV MIDLER EKSTERNE LÅN
2599008026 AKTIVERING AV SKOLER OG BARNEHAGER
2599008027 AKTIVERING AV IDRETTSHALLER
2599008028 AKTIVERING AV KULTURBYGG
2599008029 AKTIVERING AV ADM.BYGG, LAGER, BRANNSTASJON
2599008031 AKTIVERING AV ALDERSHJEM OG INSTITUSJON
2599008032 AKTIVERING AV VAR-ANLEGG
2599008033 AKTIVERING AV VEGER
2599008034 AKTIVERING AV PARKERINGSPLASSER
2599008035 AKTIVERING AV PARKER OG FRIAREALER
2599008036 AKTIVERING AV TOMTER
2599008037 AKTIVERING AV PERSON, VARE-OG LASTEBILER
2599008038 AKTIVERING AV ANLEGGSMASKINER
2599008039 AKTIVERING AV BRANNBILER
2599008040 AKTIVERING AV MASKINER OG VERKTØY
2599008041 AKTIVERING AV INVENTAR OG UTSTYR
2599008042 AKTIVERING AV EDB-UTSTYR OG KONTORMASKIN
2599008047 INNBETALTE AVSKREVNE LÅN
2599008048 AVSKRIVNING AV SOSIALE UTLÅN
2599008049 AVDRAG SOSIALE LÅN, OSKAR
2599008051 AKTIVERING AV TOMTER ETC.
2599008060 KLP PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSM.
2599008061 SPK PENSJONSFORPL. OG PENSJONSMIDLER
2599008062 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD
2599008063 KJØP AV AKSJER/ANDELER
2599008064 OPPSKRIVING AV AKSJER/ANDELER
2599008065 UTLÅN AV EGNE MIDLER, "ANDRE UTLÅN"
2599008066 UTLÅN - UTBEDRINGSLÅN
2599008067 UTLÅN - ETABLERINGSLÅN I
2599008068 UTLÅN - ETABLERINGSLÅN II
2599008069 UTLÅN - STARTLÅN
2599008070 OPPSKRIVING UTLÅN
2599008071 OPPSKRIVING UTBEDRINGSLÅN
2599008072 OPPSKRIVING ETABLERINGSLÅN I
2599008073 OPPSKRIVING ETABLERINGSLÅN II
2599008074 OPPSKRIVING AV STARTLÅN
2599008075 AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN
2599008099 SOSIALE UTLÅN, OSKAR
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift
2581080010 PRINSIPPENDRINGER, DRIFT
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering
D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner
245355000 ANDRE LANGSIKTIGE LÅN (2007)
245355100 ANDRE LANGSIKTIGE LÅN (2004)
245395015 STARTLÅN (2004)
245890500 ANDRE LANGSIKTIGE LÅN PRIVATE (2004)
2. Obligasjonslån
241080100 OBLIGASJONSLÅN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.323.408,22
15.323.408,22
0,00

Regnskap 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.323.408,22
15.323.408,22
0,00

15.002.003.168,00 14.657.369.798,98
7.570.935.804,00 7.037.782.097,98
2.781.635.804,00 2.734.482.097,98
0,00
0,00
-1.342.255.280,00 -1.404.505.590,00
-1.437.355.524,00 -1.327.951.507,98
-2.025.000,00
-2.025.000,00
3.838.300.000,00 2.789.300.000,00
-3.105.000.000,00 -2.408.300.000,00
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Regnskap 2021
241355100 OBLIGASJONSLÅN
242080100 OBL.GJELD FORFALL ILA NESTE ÅR
3. Sertifikatlån
243355100 SERTIFIKATLÅN
II. Pensjonsforpliktelse
240080100 KLP PENSJONSFORPLIKTELSER
240080101 SPK PENSJONSFORPLIKTELSER
240080105 KLP ARB.G.AVG. NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE
240080106 SPK ARB.G.AVG. NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE
E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
235080919 LEVERANDØRER FELLES (NY 2021)
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
232080001 BOSTØTTE HUSBANK SOS.KONTOR (2189951)
232080002 INNTEKT I ÅR MOTTATT NESTE ÅR
232080100 STATSBANKER (2004)
232080200 SPARE- OG FORRETNINGSBANKER (2004)
232080901 KASSEKONTO - DIFF
232080902 RESTANSEREGULERING - RE
232080906 BANK - KOM.FAKT (KASSE KEMNERKONTOR)
232080908 KONTANTINNBETALINGER KIRKEN
232080914 PROCASSO - INTERIM OCR
232080915 PROCASSO - INTERIM KASSE
232080917 PROCASSO - OVERVÅKINGSSAKER
232080918 PROCASSO - INTERIM SOS.LÅN
232080919 LEVERANDØRER FELLES (SPERRES 2021)
232080921 KANTINEKORT FIX KAFE
232080922 KANTINEKORT NAV
232080923 KANTINEKORT BORGE U-SKOLE
232080924 KANTINEKORT BENDIK
232080925 UTBETALINGER DISTRIKT ØST - OSKAR
232080926 OPPGJØR MELIN MEDICAL
232080930 EL-SYKKELAVTALE NR. 1
232080931 EL-SYKKELAVTALE NR. 2
232080932 EL-SYKKELAVTALE NR. 3
232080982 INTERIMSKONTO-BOLIGSONEKORT-KEMNERKONTORET
232080983 INTERIM PILEN (PARKERING)
232080984 UBETALTE OMKOSTNINGER
232080985 INTERIMSKONTO KOMM.FAKT
232080986 INTERIM PARKA (PARKERING)
232080987 TILGODE PARKA (PARKERING)
232080990 INNTEKT NESTE ÅR - MOTTATT I ÅR
232080993 UTGIFT I ÅR - BELASTES NESTE ÅR
232080994 INTERIMSKONTO - PERIODISERING
232080995 INTERIMSKONTO - NAV
232080996 INTERIMSKONTO - SKATT
232080998 INTERIMSKONTO - FELIX UTLÅN
232080999 INTERIMSKONTO
232550101 KLP FELLESORDNING
232550102 KLP SYKEPLEIERE
232550103 STATENS PENSJONSKASSE, PENSJONSTREKK
232550110 KLP - ARBEIDSGIVERS ANDEL (OPPGJØR 31.12)
232550111 STATENS PENSJONSKASSE, ARB.G.AND
232550112 REGNINGER FRA KLP OPPGJØR 31.12
232550113 REGNINGER FRA SPK OPPGJØR 31.12
232550114 AVTELEFESTET PENSJON - KLP
232550115 KOLL. ULYKKES- OG GRUPPELIVFORSIKRING, AVGIFTSPLIKTIG
232550116 YRKESSKADE
232610401 UTLEGGSTREKK
232640209 AVGIFTSKONTO (UTG. INNFØRSELSAVG.) (NY 2022)
232640400 SKATTETREKK
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0,00
-733.300.000,00
951.000.000,00
-951.000.000,00

0,00
-381.000.000,00
1.514.000.000,00
-1.514.000.000,00

7.431.067.364,00
-6.778.288.162,00
-619.885.319,00
0,00
-32.893.883,00

7.619.587.701,00
-6.739.342.165,00
-855.342.458,00
-8.422.792,00
-16.480.286,00

872.921.864,34
872.921.864,34
268.218.292,05
-268.218.292,05
0,00
0,00
595.242.890,29
0,00
26.745.724,44
-2.436.806,00
-51.050.925,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160,00
0,00
56.280,01
0,00
-17.881,00
0,00
0,00
-4.678,00
0,00
439.978,19
-31.445,15
-86.930,04
0,00
0,00
1.460.076,10
0,00
-119.650,83
0,00
0,00
-2.778.305,00
-11.142.074,00
100.377.962,37
9.800,00
36.023.220,09
-5.226,58
-1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-511.730,00
0,00
-136.868.322,00

870.460.167,59
870.460.167,59
0,00
0,00
0,00
0,00
854.435.869,59
0,00
6.989.052,06
-2.624.713,00
-60.148.793,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.172,00
46.180,91
-252.395.616,06
-18.558,00
0,00
0,00
-4.971,00
0,00
454.359,60
1,00
0,00
0,00
-18.171,00
1.623.585,39
0,00
-97.513,90
0,00
0,00
2.185.948,78
-99.445,60
73.219.794,97
6.000,00
16.544.093,13
1.072,04
256.364,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-568.437,00
0,00
-125.734.504,00

Regnskap 2021
232640402 ARBEIDSGIVERAVGIFT
232640403 BIDRAGSTREKK
232640404 SKATTETREKK/ARB.GIVERAVG. KORRIGERINGE3R
232640440 AVGIFTSFRITT
232640441 GRUNNLAG MVA HØY SATS
232640442 UTGÅENDE MVA HØY SATS
232640445 INNGÅENDE MVA HØY SATS
232640446 INNGÅENDE MVA MIDDELS SATS
232640447 GRUNNLAG MVA MIDDELS SATS
232640448 UTGÅENDE MVA MIDDELS SATS
232640449 MOTKONTO MVA (40)
232640450 UTGENDE MVA LAV SATS
232640451 GRUNNLAG MVA LAV SATS
232640452 INNGÅENDE MVA LAV SATS
232640453 AVGIFTSKONTO INNG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640454 AVGIFTSKONTO UTG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640455 GRUNNLAG UTG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640456 GRUNNLAG INNFØRSEL INGEN MVA
232640457 AVGIFTSKONTO NETTOBEREGNING UTLAND
232640458 GRUNNLAG NETTOBEREGNING UTLAND
232640459 GRUNNLAG FRADRAG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640460 AVGIFTSFRITT
232640461 GRUNNLAG MVA HØY SATS
232640462 UTGÅENDE MVA HØY SATS
232640463 GRUNNLAG MVA UTLAND
232640464 INNGÅENDE MVA UTLAND
232640465 INNGÅENDE MVA HØY SATS
232640467 GRUNNLAG MVA MIDDELS SATS
232640468 UTGÅENDE MVA MIDDELS SATS
232640469 MOTKONTO MVA (10)
232640470 UTGÅENDE MVA LAV SATS
232640471 GRUNNLAG MVA LAV SATS
232640473 AVGIFTSKONTO INNG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640474 AVGIFTSKONTO UTG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640475 GRUNNLAG UTG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640476 GRUNNLAG INNFØRSEL INGEN MVA
232640477 AVGIFTSKONTO NETTOBEREGNING UTLAND
232640478 GRUNNLAG NETTOBEREGNING UTLAND
232640479 GRUNNLAG FRADRAG INNFØRSELSMVA HØY SATS
232640490 OPPGJØRSKONTO MVA
232640929 GRUNNLAG (UTG. INNFØRSELSAVG.) (NY2022)
232890000 NETTO LØNN
232890001 FERIEPENGER OPPTJENT 2021
232890505 OU-MIDLER
232890506 INKASSO
232890518 ANORDNING VARIABEL LØNN
232890521 FERIEPENGER, OPPTJENT 2020, UTBETALT 2021
232890523 ARB.G.AVG AV FERIELØNN
236640404 SKATTETREKK UTENLANDSKE ARTISTER
5. Premieavvik
239080000 KLP NEGATIVT PREMIEAVVIK
239080001 KLP ARB.G.AVG. NEGATIVT PREMIEAVVIK
239080010 SPK NEGATIVT PREMIEAVVIK
239080011 SPK ARB.G.AVG. NEGATIVT PREMIEAVVIK
Sum egenkapital og gjeld

Regnskap 2020

-77.734.581,95
-72.164.310,99
0,00
0,00
198.556,61
125.368,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.664.930,00
21.405.145,00
0,00
0,00
-20.028,39
55.732,96
-373.193.189,63
14.099,79
0,00
0,00
0,00
0,00
-66.426.534,05
-62.458.285,89
0,00
-351.627.327,28
-52.590.949,84
-49.403.192,76
0,00
0,00
9.460.682,00
16.024.298,00
-1.216.963,00
-2.433.928,00
-171.597,00
-343.189,00
-7.074.604,00
-11.610.151,00
-997.518,00
-1.637.030,00
19.832.052.913,35 19.344.675.256,34

F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler
2910008001 SPARE- OG FORRETNINGSBANKER (2004)
2910008009 STARTLÅN (2004)
II. Andre memoriakonti
2920008010 GLEMMENGT. 6
2920008020 SELVKOST MERFORBRUK FEIER 2015
2920008021 SELVKOST MERFORBRUK VANN 2019
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0,00

0,00

233.277.810,96
176.550.742,23
56.727.068,73

218.384.283,09
168.339.220,18
50.045.062,91

14.370.244,02
619.378,00
0,00
0,00

-78.556.896,00
619.378,00
0,00
0,00

Regnskap 2021
2920008022 SELVKOST MERFORBRUK VANN 2021
2920008050 MEM.KONTO KOMP.MVA HØY SATS
2920008051 MEM.KONTO KOMP.MVA MIDDELS SATS
2920008052 MEM.KONTO KOMP.MVA LAV SATS
2920008060 OVER-/UNDERSKUDD MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING (SMS)
2920008061 OVER-/UNDERSKUDD KULTURSEKSJONEN
2920008062 OVER-/UNDERSKUDD TEKNISK DRIFT 2999940
2920008063 OVER-/UNDERSKUDD OPPVEKST
2920008064 OVER-/UNDERSKUDD BARNEHAGEETATEN
2920008065 OVER-/UNDERSKUDD SKOLEETATEN
2920008066 OVER-/UNDERSKUDD SOSIAL/FAMILIE
2920008067 OVER-/UNDERSKUDD OMSORGSETATEN
2920008068 OVER-/UNDERSKUDD SENTRALAMINISTRASJONEN
2920008070 OVER-/UNDERSKUDD ØKONOMI OG ORGANISASJONSUTVIKLING
2920008071 OVER-/UNDERSKUDD KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING
2920008072 OVER-/UNDERSKUDD- REGULERING OG TEKNISKE TJENESTER
2920008073 OVER-/UNDERSKUDD BARNEHAGE
2920008074 OVER-/UNDERSKUDD UTDANNING OG OPPVEKST
2920008075 OVER-/UNDERSKUDD HELSE OG VELFERD
2920008090 GARANTI HUSLEIE, INNTIL 3 ÅR
2920008091 GARANTI HUSLEIE, 537505 (2399904)
2920008092 GARANTI HUSLEIE, 2014 INNTIL 3 ÅR, 9 MILL
2920008093 GARANTI HUSLEIE, 2015 INNTIL 3 ÅR, 9 MILL
2920008094 GARANTI HUSLEIE, 2016 INNTIL 3 ÅR
2920008095 GARANTI HUSLEIE, 2017 INNTIL 3 ÅR
2920008096 GARANTI HUSLEIE, 2018 INNTIL 3 ÅR
2920008097 GARANTI HUSLEIE, 2019 INNTIL 3 ÅR
2920008098 GARANTI HUSLEIE, 2020, INNTIL 3 ÅR
2920008099 GARANTI HUSLEIE 2021, INNTIL 3 ÅR
III. Motkonto for memoriakontiene
299998022 MOTKONTO MERFORBRUK VANN 2021
2999908000 UBRUKTE LÅNEMIDLER
2999908010 MOTKONTO GLEMMENGT.6
2999908020 MOTKONTO, SELVKOST FEIER 2015
2999908021 SELVKOST MERFORBRUK VANN 2019
2999908040 MOTKONTO OVERSKUDD I VIRKSOMHET
2999908041 MOTKONTO OVER-/UNDERSKUDD -2015
2999908050 MOTKONTO MEM. KOMP.MVA.
2999908080 MOTKONTO HUSLEIEGARANTI SOSIALK
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Regnskap 2020

403.937,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882.841,00
653.400,00
11.810.688,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.371.217,00
37.448.702,00
-2.421.878,00
-53.247.125,00
-55.897.565,00
-36.261.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.853.578,00
1.799.343,00
8.178.839,00
0,00

-247.648.054,98
-403.937,02
-233.277.810,96
-619.378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.346.929,00

-139.827.387,09
0,00
-218.384.283,09
-619.378,00
0,00
0,00
0,00
91.008.034,00
0,00
-11.831.760,00

NOTER
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Note 1
Arbeidskapitalen - § 5-10 a)
I tilknytning til hovedoversikten for balanseregnskapet skal det gis en spesifikasjon av endringer i de kapitler som
inngår i arbeidskapitalen. Endringer i arbeidskapital i balansen fra en periode til en annen skal tilsvare differansen
mellom tilgang og bruk av midler i obligatorisk oppstilling på postnivå for samme periode, når det tas hensyn til
endring i ubrukte lånemidler. Endring i arbeidskapitalen framkommer i hovedoversikt balanseregnskapet og egen
rapport "Avstemming av arbeidskapital".
2021

2020

1000 - 1529 Driftsregnskapet

7 695 836 206,45

7 100 513 900,59

3000 - 3529 Investeringsregnskapet

1 233 774 670,72

903 706 893,20

8 929 610 877,17

8 004 220 793,79

1600 - 1929 Driftsregnskapet

7 692 678 414,23

7 092 483 167,59

3600 - 3929 Investeringsregnskapet

1 189 452 708,61

956 408 683,80

8 882 131 122,84

8 048 891 851,39

-47 479 754,33

44 671 057,60

14 893 527,87

13 123 553,16

-32 586 226,46

57 794 610,76

32 586 226,46

57 794 610,76

0,00

0,00

Sum anvendelse av midler

Sum anskaffelse av midler
A)

Anskaffelse - anvendelse av midler

B)

Endring i ubrukte midler av eksterne
memoria 2910008001-2910008999

A+B

Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap
Endring i arbeidskapital i hovedoversikt balansen
Differanse
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Note 2
Kapitalkonto - § 5-10 b)
DEBET

01.01.2021 BALANSE
(Underskudd i kapital)

2.5990

01.01.2021 BALANSE
(Kapital)

kr

Debetposter i året:

kr

5 205 231,00

Av- og nedskriving av fast
eiendom og anlegg

kr

285 996 966,00

kr

487 631,00

Av- og nedskrivning av utstyr,
maskiner og transportmidler

kr

85 654 352,00

Bruk av midler fra eksterne
lån
KLP
pensjonsforpliktelse
KLP arb.g a..av netto pensjon
SPK
pensjonsforpliktelse
SPK arb.g.a..av netto pensjon

2 799 994 526,68

kr

710 045 268,00

kr

4 637 128,00

kr

107 971 152,00

KLP kapitalinnskudd
Kjøp av aksjer og
andeler

kr

13 207 148,00

kr

1 000 000,00

Oppskrivning av aksjer og andeler

kr

0,00

Utlån
Oppskriving av utlån

kr
kr

243 408 704,18
710 653,55

Avdrag på eksterne lån

kr

416 846 294,00

kr
kr

0,00
244 216 562,00

kr
kr

28 943 150,00

kr

235 457 139,00

Aktivering av fast eiendom og
anlegg
Aktivering av tomter

Salg av utstyr, maskiner og
transportmidler

Avdrag på utlån
Avskrivning på utlån

kr

Kreditposter i året:

Salg av fast eiendom og
anlegg

Salg av aksjer og
andeler
Deaktivering av aksjer og
andeler

KREDIT

kr

Aktivering av utstyr, maskiner
og
transportmidler

0,00

kr

kr
kr

98 159 566,77
845 416,26

kr

935 106 472,13

kr
kr

38 945 997,00

kr
kr

351 865 624,00
16 413 597,00

Urealisert kursgevinst
utenlandslån
KLP pensjonsmidler
KLP arb.g.a. av netto
pensj.midler
SPK pensjonsmidler
SPK arb.g.a. av netto
pensj.midler

31.12.2021 BALANSE
(Kapital)

kr

2 987 756 872,25

31.12.2021 BALANSE
(Underskudd i kapital)

kr

0,00

SUM DEBET

kr

4 806 437 725,41

SUM KREDIT

kr

4 806 437 725,41

Fredrikstad 15.04.2022 / 31.desember 2021
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Note 3
Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og korrigeringer
av tidligere års feil - § 5-10 c)
Justeringsrett og merverdiavgift
Fredrikstad kommune ble i 2017 pålagt å tilbakebetale 14,9 millioner kroner i tidligere uriktig
fradragsført og kompensert inngående merverdiavgift i forbindelse med utbygging av offentlig
infrastruktur i 10 utbyggingsprosjekter. Kommunen har i ettertid samarbeidet med utbyggerne for å
utarbeide justeringsoppstillinger for å overføre justeringsretten til kommunen. Tidligere har 3 utbyggere
utarbeidet og underskrevet justeringsoppstillinger. Dette gjelder følgende prosjekter: Vikertoppen,
Glemmen gård og Trondalen. Glemmen gård var ferdig justert i 2020.

Ressurskrevende tjenester
Det er inntektsført et statlige tilskuddet til ressurskrevende tjenester som er estimert til 130,0 millioner
kroner. Beløpet er ført til inntekt, men det endelige kravet overfor staten foreligger først etter at
regnskapet for 2021 er avsluttet.

Skatt på næringsavfall
Kommunens skattepliktige virksomhet knyttet til skattepliktig næringsavfall skjer i to enheter: FREVAR
KF og Renovasjonsetaten.
FREVAR KF fører et særregnskap etter Regnskapsloven og avlegger eget årsregnskap med noter og
årsberetning hvor andel betalbar skatt av årets beregnede skattekostnad fremkommer.
Renovasjonsetatens regnskap knyttet til skattepliktig næringsavfall føres etter Kommuneloven og
andel betalbar skatt fremkommer direkte i kommuneregnskapet.
Fredrikstad kommune leverer en skattemelding for den samlede skattepliktige næringsvirksomheten til
Renovasjonsetaten og FREVAR KF. FREVAR KF ikke er en selvstendig juridisk enhet, men en
driftsenhet i Fredrikstad kommune. Skattekostnaden er beregnet for 2021, men ikke fastsatt før levert
skattemelding 2021 er behandlet.
For 2021 er det postert et estimat i driftsregnskapet på skatt på 1,2 millioner kroner. Skattemeldingen
for 2021 er ikke ferdigstilt når regnskapet for 2021 utarbeides.
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Note 4
Varige driftsmidler - § 5-11 a)
UB balansekonti 2.24080010 - 2.27080100
IB
balansekonti 2.24080010 - 2.27080100
Årets bevegelse på anleggsmidler for " Faste eiendommer og
anlegg "
Netto anlegg

8 564 274 599,92
8 118 965 231,92
445 309 368,00
445 309 368,00

Avstemmes mot investeringsregnskapets utgiftsføringer på artene 3000-3509:
Avskrivninger 1599/1990
371 651 318,00
Salg av eiendom/bygg
15 231,00
Salg av biler/maskiner
487 631,00
Verdiendringer grunnet kjøp/salg balansekonto 227080010-20
Overføring til private (erstatninger)

835 653 545,00

5 190 000,00
0,00

377 344 180,00
458 309 365,00

Årets netto bevegelser som fremkommer fra investeringsregnskapet og kapitalkonto
Differanse anlegg og årets bevegelser fra investeringsregnskapet

12 999 997,00

Differansen består av følgende forhold :
Ikke aktiverte anlegg - overføring til kirken

-13 000 000,00

Sum differanse
Avrunding

0,00
-3,00

2599008001-11
2599008026-42 + 51
2.24080010-2.27080100 bevegelse
Differanse

377 344 180,00
-822 653 548,00
-445 309 368,00
445 309 368,00
0,00

Avskrivningstid per objektgruppe
Person, vare og lastebiler
Anleggsmaskiner
Brannbiler
Maskiner, verktøy
Inventar og utstyr
EDB-utstyr og kontormaskiner
Skoler og barnehager
Idrettshaller
Kulturbygg
Administrasjons- forretningsbygg, lager, brannstasjon
Aldershjem og institusjoner
Tekniske anlegg installasjoner VAR
Tekniske anlegg (Vann, Avløp og Renovasjon)
Veier
Parkeringsplasser
Parker og friarealer

8 år
10 år
20 år
10 år
10 år
5 år
40 år
40 år
50 år
50 år
50 år
20 år
20 år
40 år
20 år
20 år
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Avskr.
tid

Anleggsgrupper

IB 2021

Person-, vare- og lastebiler

125 890 034

-21 027 761

32 215 364

-40 197

137 037 440

8 år

13 207 420

-2 627 721

16 855 680

-279 617

27 155 762

10 år

4 506 350

-320 723

4 185 627

20 år

Anleggsmaskiner
Brannbiler
Maskiner og verktøy

Avskrevet

Tilgang

Salg

22 931 715

-3 847 835

2 581 597

21 497 660

10 år

269 495 408

-39 742 381

34 835 532

264 588 559

10 år

55 678 028

-18 087 931

21 482 979

59 073 076

5 år

2 490 032 438

-86 573 389

122 799 793

2 526 243 611

40 år

Idrettshaller

470 607 433

-15 217 557

21 778 854

477 168 730

40 år

Kulturbygg

121 652 158

-3 599 665

4 521 900

122 574 393

50 år

Adm.bygg ol.

423 414 778

-12 851 744

25 762 134

436 325 168

50 år

Aldershjem og institusjoner

817 050 065

-21 905 355

220 134 571

1 015 279 281

50 år

Tekniske anlegg - VAR

110 832 813

-8 199 479

1 572 358

104 205 692

20 år

Tekniske anl. installasjoner VAR

444 188 809

-40 973 982

50 161 583

453 376 410

20 år

Inventar og utstyr
EDB-utstyr og kontormaskiner
Skoler og barnehager

Tekniske anl. ledn.nett VAR

-167 817

UB 2021

-15 231

1 357 378 002

-45 004 476

112 399 378

1 424 772 904

40 år

Veier

667 141 884

-25 146 787

76 485 834

718 480 931

40 år

Parkeringsplasser og trafikklys

158 160 543

-11 953 701

37 001 882

183 208 724

20 år

Parker og friarealer

159 056 355

-14 570 831

37 426 981

181 912 505

20 år

Tomter

105 355 072

4 637 128

109 992 200

0 år

2 295 927

0 år

Øvrige eiendommer

2 295 927

Kommunale grunneiendommer K1

193 750 000

Kommunale gr.eiend. festet bort

106 340 000

Sum

8 118 965 232

-371 651 318

Salgssum

Deaktivering

822 653 548

Salg av anleggsmidler 2021
Biler og maskiner
AS 15750

15 312,50

AR 95761

6 125,00

1,00

AS 25684

80 500,00

4 411,00

AS 26585

81 812,50

4 392,00

AS 86690

33 500,00

AS 35935

325 000,00

AS 12681

21 875,00

2,00

AS 18498

65 000,00

-2,00

AS 20428

56 875,00

-1,00

AS 28620

165 844,00

86,00

GRAVEMASKIN CAT 313

649 500,00

227 817,00

AS 23543

330 000,00

31 308,00

GRESSKLIPPER GM 5910

150 000,00

219 617,00

AS15378

19 250,00

Eiendommer
Tyrihjellveien 23

2 764 961,00

Kruttveien 7

2 423 223,00

Svenskeberget 7

15 231,00

311 935,00

Salg av tomt og grunn
Salg av tomt og grunn

160 034,00

Boligområder tj. 4020

5 805 385,50

Næringsområder tj. 4030

3 000 000,00

Grunneiendom K2

5 190 000,00
16 466 132,50

5 692 862,00
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193 750 000

0 år

-5 190 000

101 150 000

0 år

-5 692 862

8 564 274 600

Større investeringer
Fredrikstad kommune har i regnskapsåret 2021 gjennomført investeringstiltak på totalt
822 653 545 kroner. I tillegg kommer overføringsmidler til investeringer for Fredrikstad kirkelige
fellesråd med 13 000 000 kroner.
Regnskapet for 2021 omfatter investeringsutgifter som er budsjettert og vedtatt før 2020.
De største investeringene under de ulike tjenesteområdene er:
Administrasjon og fellesutgifter
– biogasstasjon Tomteveien og strømaggregat beredskap
Oppveksttjenester
– Rolvsøy barnehage, ombygging Ambjørnrød, Trollstua barnehage og it-investeringer i
Skolen
Omsorgstjenester
- Nytt sykehjem Onsøy
Helse- og sosialtjenester
- Kjøp av boliger og utleieboliger
Kultur
-

Kunstgress Trosvik og Fredrikstad stadion, Arena Fredrikstad og oppgradering Blå Grotte

Vann, avløp og renovasjon
- Vann og avløpsarbeid St. Croix, Floaveien/Trosvik torg, Lahellemoen, Kallera,
vannledning Skåra og ringledning vannverket – Evjebekkveien, samt oppstillingsplasser
biler og maskiner Tomteveien
Samferdsel og andre tekniske tjenester
- Reguleringsplan floa, nye dekker veier, overgang Isegran, rehabilitering brannstasjon, elferger og Trollstua barnehage

Investeringsregnskap og justert budsjett
Bystyret har behandlet tre saker med rebudsjetteringer igjennom året (Bystyresak 85/21,
133/21 og 177/21) og kommunedirektøren har hatt fokus på økt realisme i
investeringsbudsjettet. Bevilgningsoversikt investering viser fortsatt avvik mellom regnskap
og justert budsjett som ligger noe ut over det som kan betegnes som tilfredsstillende.
Forbedringsarbeidet videreføres, men utfordringen er at regnskapet viser nesten 400
pågående anlegg med mindre avvik som i sum blir relativt stort. Saksbehandlingsfristen inn
mot årets siste bystyremøte er i månedsskiftet oktober/november. Framdrift og kapitalbehov
er ikke endelig avklart på dette tidspunktet.
Det er avsluttet til sammen 88 investeringsanlegg i bystyresakene 102/21 og 101/21. Flere
investeringsanlegg vil bli avsluttet i løpet av 2022.
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Note 5
Aksjer og andeler - § 5-11 b)
Oversikt aksjer og andeler per 31.12.2021
ANTALL/ANDEL
AKSJER

SALDO I
PÅLYDENDE

SUM

BALANSEN

3 962

1 000,00

3 962 000,00

3 962 000,00

5

30 000,00

150 000,00

150 000,00

78 625 000,00

78 625 000,00

100 000,00

100 000,00

221200010 KOMMUNEFORETAK
KF1013

ØSTFOLD ENERGI AS

KF1019

VIUNO AS

KF1026

FREDRIKSTAD ENERGI AS

SB1008

FASVO AS

SB1010

FASVO HOLDING AS

AN2873

FREDRIKSTAD PARKERING AS

AN8095

ISEGRAN EIENDOM AS

KF 1029

ØSTFOLDTEATRET

51 %
5

20 000,00

80
1

100 000,00
8 577 252,00

8 577 252,00

200

8 577 252,00
379 335 400,00

1 000

1 000 000,00

SUM KOMMUNEFORETAK

471 849 652,00

221200020 PRIVATE SELSKAPER OG ANDRE
BL1017

STUDENTBY SOGN, 13 A 8.000,-

13

8 000,00

104 000,00

104 000,00

BL1018

STUDENTBY BERG, 4 A 8.000,-

4

8 000,00

32 000,00

32 000,00

BL1019

STUDENTSAMFUNSHUS OSLO, 3 A 2.000,-

3

2 000,00

6 000,00

6 000,00

BL1020

STUDENTBOLIG FANTOFT, 4 A 8.000,-

4

8 000,00

32 000,00

32 000,00

BL1021

YRKESSK. HYBEL, OSLO, 2 A 25.000,-

2

25 000,00

50 000,00

50 000,00

BL1022

KURE GÅRD NORSK FOLKEHJELP, 1 A 500

1

500,00

500,00

500,00

BL1024

TRYGDELEILIGHETER, DANIEL LEEGAARDS

1

106 500,00

106 500,00

106 500,00

BL1027

LEILIGHETER PÅ FJELLSTAD BL

1

64 000,00

64 000,00

64 000,00

BL1031

MADS W. STANGSGT. - 2 LEILIGHETER

1

179 500,00

179 500,00

179 500,00

BL1032

PRESTEBOLIG KIRKEVN B/L

1

350 000,00

350 000,00

350 000,00

BL3010

HAUGSTEN BORETSLAG

1

0,00

105 100,00

105 100,00

BL3018

ØSTGÅRD BORETSLAG VI

1

15 399,87

15 399,87

15 399,87

BL3019

TRYGDEBOLIGER Metodistkirken

1

664 800,00

664 800,00

664 800,00

BL3020

PRESTELØKKA II, ANDELER

1

54 171,00

54 171,00

54 171,00

BL3023

TRYGDELEILIGHETER BRATTHAMMEREN

1

600 500,00

600 500,00

600 500,00

BL3025

LILLEGÅRD BL

1

173 000,00

173 000,00

173 000,00

BL3026

UTSIKTEN BL, 12 TRYGDELEILIGHETER

1

293 900,00

293 900,00

293 900,00

BL3027

TRYGDELEILIGHETER MINEBERGET

1

2 348 830,00

2 348 830,00

2 348 830,00

BL3028

CHRISTIANDSLUND BL

1

926 221,00

926 221,00

926 221,00

BL3029

ST.HANSFJELLET BL

1

1 570 490,00

1 570 490,00

1 570 490,00

BL3036

VESTLIA BORETSLAG

1

400,00

400,00

400,00

BL3042

TEGLVERKSVN. B/L, 2 LEILIGHETR

1

147 800,00

147 800,00

147 800,00

BL3043

LEILIGHET BRATTHAMMEREN BL

1

340 000,00

340 000,00

340 000,00

BL3045

TØRRKOPP 25,27,29,29

4

100,00

400,00

400,00

BL3046

BJERKELUNDSVEI 51 B

1

100,00

100,00

100,00

BL3047

RUGDEVEIEN 1

1

100,00

100,00

100,00

BL3048

SLEGGEVEIEN 1,2,17,24

4

100,00

400,00

400,00

BL3049

LUNTEVEIEN 15 andeler

15

0,00

112 690,00

112 690,00

BL3050

STEINRØYSA 6 andeler

6

0,00

747 000,00

747 000,00

BL3051

HURRØDÅSEN 2

1

100,00

100,00

100,00

BL3053

HATTEVEIEN 41 A

1

100,00

100,00

100,00

BL3054

ØYENKILVEIEN 110

1

100,00

100,00

100,00

BL3055

CHRISTIANSLUND ALLE 22 E

1

100,00

100,00

100,00

BL3056

MYRÅSVEIEN 13 4 andeler

4

100,00

400,00

400,00

BL3057

MYRAGATEN 2

1

100,00

100,00

100,00

BL3058

BUSKOGEN 56,58,32

3

100,00

300,00

300,00
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ANTALL/ANDEL

SALDO I

AKSJER

PÅLYDENDE

SUM

BALANSEN

BL3059

NESVEIEN 49 B

1

100,00

100,00

100,00

BL3060

OREDALSVEIEN 22 C

1

100,00

100,00

100,00

BL3061

SMÅSKAUEN 5

1

100,00

100,00

100,00

BL3062

KRÅKERØYVEIEN 36

4

100,00

400,00

400,00

BL3063

HABEKKVEIEN 16 C,D

2

100,00

200,00

200,00

KF1015

HOLMEN BORETSLAG

1

1 760 000,00

1 760 000,00

1 760 000,00

KF1022

UNIKOM AS

3 673

1 000,00

3 673 000,00

3 673 000,00

KF1023

BIBLIOTEKSENTRALEN AL, 57 A 300,-

57

300,00

17 100,00

17 100,00

SB1024

RADIO ØST A/L

3

250,00

750,00

750,00

SB1042

VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS

1 803

100,00

180 300,00

180 300,00

SB1046

ØSTFOLDFORSKNING AS

0,00

500 000,00

500 000,00

SB1048

INSPIRIA EIENDOM AS

356

5,00

0,00

1 780,00

SB1049

DRIVHUSET ØSTFOLD AS

15

1 000,00

0,00

15 000,00

SB1050

GULDKORN SA

2

5 000,00

10 000,00

SUM PRIVATE SELSKAPER OG ANDRE

10 000,00
15 185 831,87

Isegran eiendom AS
Det er overdratt tomter med samlet taksert markedsverdi på 1,0 million kroner fra kommunen til
konsernet Isegran Eiendom AS. Overdragelsen er gjennomført som tinginnskudd i en rettet
aksjeemisjon, hvor kommunen har mottatt aksjer i Isegran Eiendom AS tilsvarende verdien på 1,0
millioner kroner. Antall aksjer er uendret, men pålydende beløp på aksjene/kostpris er økt med 1,0
millioner kroner.
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Note 6
Utlån - § 5-11 c)

Utlånt til

Utestående
31.12.

Utestående
01.01.

Utlån finansiert med innlån
Boligsosiale formål (startlån)

1 097 090 338

Sum lånefinansierte utlån

1 097 090 338

2 000 000
2 867 133
4 278 252

Utlån finansiert med egne
midler
Fredrikstad Ballklubb
Utlån husholdninger
Sosiale utlån
Differanse fra tidligere år 1)
Sum egenfinansierte utlån
Sum
Note:

Tap på
hovedstol

Tap påløpte
renter mv.

Samlet tap

950 881 285

0,00

0,00

0,00

950 881 285

0,00

0,00

0,00

9 145 385

2 000 000
2 867 133
5 373 197
-266
10 240 064

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 106 235 723

961 121 348

0,00

0,00

0,00

1) Differanse fra tidligere år korrigert i 2021.

REGNSKAP 2021 – FREDRIKSTAD KOMMUNE
Side 28

78

Note 7
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler - § 5-11 d)
Anskaffelseskost1)

Markedsverdi
per 01.01.21

Årets resultatførte
verdiendring

Markedsverdi
per 31.12.213)

152 309 272
295 150 298
51 000 000

179 796 883
348 003 519
51 000 000

-36 209
-5 383 411
3 619 583

153 361 695
305 455 037
51 000 000

400 009 696

399 339 032

3 132 729

396 539 741

36 665 077
61 348 219
0

73 748 327
145 639 851
332 756

17 276 096
29 109 682
5 7714)

80 024 424
155 245 604
60 262

0

0

0

0

1 197 860 369

2414)

1 141 686 763

Obligasjoner 2.11
- Norske obligasjoner
- Globale obligasjoner
Fredrikstad energi AS 2.21 2)
Sertifikater 2.12/
Pengemarkedsfond
Aksjer 2.18
- Norske aksjer
- Globale aksjer
Kontanter 2.10
Derivater
Sum
Noter:

996 482 562

47 724

1) Som anskaffelseskost er brukt kostpris i årsoppgaven og regnskapsrapportene fra Grieg Investor.
2) Foretaksobligasjonen er ført som anleggsobligasjon i kommunens balanse. Renter på denne er postert som
renteinntekter, men fremkommer i tabellen her som en del av årets resultatførte verdiendring.
3) Endring i markedsverdi skyldes i tillegg til årets resultatførte verdiendring også endringer i innskudd på bank
(utbetalte fondsrabatter) som i ikke regnes som en del av årets resultatførte verdiendring da disse skal overføres til
kommunens konto etter avtale hvert kvartal.
4) Avvik mellom postert beløp og rapporten til Grieg skyldes ulik valutakurs USD-konto per 1. januar 2021 og derav
ulik avkastning ved avslutning av konto.

Samlet avkastning for 2021 er på 4,00 prosent. Verdiøkningen er på 47,7 millioner kroner
inkludert utbetaling av renter på foretaksobligasjonene (som er anleggsobligasjon) i Fredrikstad Energi
AS på 3,6 millioner kroner (kjøpt i 2018). I forhold til samlet indeks som porteføljen måles mot, har
forvaltningen gitt en meravkastning på 0,56 prosent.
Det ble i desember frigjort 100 millioner kroner fra porteføljen ut fra likviditetsbehov. Dette gjøre at
årets resultatførte verdiendring ikke gjenspeiler differansen mellom porteføljens markedsverdi per 1.
januar 2021 og 31. desember 2021.
Målsettingen for forvaltningen er en merverdi på 1,5 prosent over tid utover risikofri rente. Sistnevnte
er definert som 3 måneders NIBOR. Snittet i 2021 har vært på i underkant av 0,5 prosent eller i bank
cirka 0,8 prosent med kommunale vilkår. Målsettingen for året er nådd med god margin i tillegg til at
det er bokført en merinntekt i forhold til budsjett med 13,1 millioner kroner (budsjett 34,6 millioner
kroner). Avkastningen inkluderer renter på anleggsobligasjon Fredrikstad Energi AS.
Siden oppstart, har porteføljen oppnådd en reel meravkastning i forhold til bankrente med 4,2
prosentpoeng per år. Akkumulert avkastning er 170 prosent noe som gir en årlig geometrisk
avkastning på 5,4 prosent.
Fordeling og avkastning
Aksjer
Obligasjoner 1)
Pengemarked
Kontanter
Note:

Fordeling
20,6 %
44,7 %
34,7 %
0,0 %

Strategi
20 %
60 %

100,0 %

100,0 %

20 %
0%

Avkastning
22,10 %
-0,24 %
0,78 %
4,00 %

1) Inkluderer foretaksobligasjon i Fredrikstad Energi AS.

Kommunens langsiktige portefølje er forvaltet innenfor de retningslinjene som er satt i finansreglementet
og fordelingen ligger innenfor frihetsgradene i reglementet. Risikoen i porteføljen var gjennom året noe
lavere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av overvekt i pengemarkedsinvesteringer.
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Obligasjonsporteføljen er fordelt mellom norske og globale fond med henholdsvis
40,1 prosent og 59,9 prosent. Norske fond inkluderer foretaksfondsobligasjonen i Fredrikstad Energi
AS. Aksjeporteføljen er tilsvarende fordelt med 34,0 prosent i norske fond og 66,0 prosent i globale
fond. Sertifikater (pengemarked) plasseres kun i norske fond.
Det vises til nærmere omtale i kommunedirektørens årsberetning.
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Note 8
Sikring av finansielle eiendeler - § 5-11 e)
Fredrikstad kommune har i 2021 ikke benyttet sikringsinstrumenter (derivater) som opsjoner og
terminkontrakter, herunder futureskontrakter, FRA-kontrakter (fremtidig renteavtale) og bytteavtaler
(swap-avtaler).
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Note 9
Langsiktig gjeld - § 5-12 a)
Ekstern lånegjeld
Lån til egne investeringer
Lån til andres investeringer
Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til videreutlån
Finansiell leasing
Noter:

Bokført verdi
6 133 580 280

Gjennomsnittlig
løpetid 1)

Gjennomsnittlig
rentefot2)

1 437 355 524
0

Refinansiering i
2022
1 684 300 000
0

1) For gjennomsnittlig løpetid for hele porteføljen se kommentarer i teksten nedenfor.
2) Gjennomsnittlig rentefot for hele porteføljen er 1,442 prosent.

Fredrikstad kommune har ikke tatt opp egne lån til andres investeringer. Lån for å finansiere
Fredrikstad kirkelige fellesråds investeringer har inngått som en del av kommunens låneopptak i alle
år da kommunen er ansvarlig for å finansiere disse investeringene. Det har derfor ikke vært tatt opp
egne lån til disse investeringene. Da de har også inngått som en del av refinansieringene i alle år er
det ikke mulig å anslå hvor mye av kommunens eksterne lånegjeld per dags dato som kan knyttes til
kirkens investeringer.
Fredrikstad kommune tar i dag opp sine lån med 30 års nedbetalingstid. Alle lån er serielån. I
låneporteføljen ligger det lån fra tidligere år hvor det var forutsatt nedbetaling over 20 år. Det
nærmeste vi kommer å beregne gjennomsnittlig lånetid for hele porteføljen er å ta en forutsetning om
at avdrag betales ned i samme størrelsesorden hvert år frem dagens lånportefølje er nedbetalt. Det gir
en gjennomsnittlig løpetid på porteføljen på 23 år. Den gir et godt bilde da det i porteføljen er en
blanding av lån forutsatt både 20 og 30 års løpetid. I tillegg er det en tommelfinger-regel at størrelsen
på beregnet minimumsavdrag utgjør cirka 25 år. Vi betaler mer enn minimumsavdrag per år og får
dermed noe lavere gjennomsnittlig løpetid.

Lån til refinansiering i 2022
Långiver
DNB Markets
Den Norske Bank
SEB Merchant Banking
DNB Markets
Den Norske Bank
SUM

ISIN/ lånenummer
NO0011170110
NO0010793532
NO0011030637
NO0011136632
NO0010809213

Restgjeld
300 000 000
451 300 000
300 000 000
351 000 000
282 000 000
1 684 300 000
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Forfall
08.03.2022
19.05.2022
17.06.2022
27.08.2022
31.10.2022

Langsiktig gjeld per 31.12.2021 per långiver
Långiver
Husbanken - Startlån
HB - Fast 2,29 % 12/22
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Fast 2,67 % 12/22
HB - Fast 2,38 % 12/32
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende
HB - Flytende

KLP Kommunekreditt
KLP - Fastrente 7 ÅR

Kommunalbanken
KBN - P.t rente
KBN - Fastrente - 5 ÅR
KBN - Fast - 5 ÅR
KBN - Fast - 3 ÅR
KBN - Fast - 4 ÅR

ISIN/
lånenummer

Restgjeld

Rentevilkår

Forfall

11503561
11513011.10
11513011.40
11516864.10
11516864.40
11520509.10
11520509.30
11520509.40
11505867
11508899
11524019
11532055
11537564.10
11537564.50
11540051
11541752
11543324
11543723
11544291

23 432 214,00
27 114 970,00
32 352 936,00
57 750 000,00
55 519 473,00
30 586 417,00
64 586 724,00
32 663 094,00
5 806 508,00
31 061 188,00
64 500 000,00
84 882 000,00
80 000 000,00
57 700 000,00
122 400 000,00
167 000 000,00
180 000 000,00
70 000 000,00
250 000 000,00

2,287
0,719
0,719
0,718
2,673
2,379
0,718
0,718
0,719
0,719
0,719
0,719
0,719
0,719
0,719
0,719
0,719
0,719
0,719

01.04.2029
01.04.2032
01.10.2032
01.03.2041
01.12.2036
01.04.2042
01.10.2042
01.01.2043
01.04.2033
01.04.2034
30.04.2043
28.04.2045
01.05.2047
01.11.2047
01.05.2048
01.06.2049
01.04.2050
01.10.2050
01.04.2051

1 437 355 524,00

0,855

520 000 000,00

2,171

520 000 000,00

2,171

72 255 280,00
430 000 000,00
500 000 000,00
205 000 000,00
320 000 000,00

1,300
2,125
1,876
0,715
1,377

1 527 255 280,00

1,658

8317.56.24360

20100637.B
20190136
20200044
20200366
20210173

12.06.2026

08.10.2038
14.03.2024
10.02.2025
14.09.2023
19.05.2025

Verdipapirmarkedet
Danske Bank - Fastrente -5 år
Danske Bank –FRN OBL 3 år
DNB - Fast - 5 år
DNB – Fast – 4 år
DNB – SRT 10 mnd
DNB – SRT 3 mnd

NO0010809213
NO0011050221
NO0010793532
NO0011088684
NO0011136632
NO0011170110

282 000 000,00
400 000 000,00
451 300 000,00
350 000 000,00
351 000 000,00
300 000 000,00

1,910
0,803
1,917
1,518
0,903
0,927

31.10.2022
12.07.2024
19.05.2022
03.09.2025
26.08.2022
08.03.2022

Nordea - Fast - 5 år
Nordea - 5 års fastrente
Nordea - Fastrente - 10 år
SEB – FRN OBL 2,5 år
SEB – Fast 5 år
SEB – SRT 12 mnd

NO0010821424
NO0010834179
NO0010859754
NO0010917289
NO0010945835
NO0011030637

400 000 000,00
300 000 000,00
270 000 000,00
330 000 000,00
350 000 000,00
300 000 000,00

2,135
2,394
2,369
0,808
1,515
0,548

20.04.2023
11.10.2023
23.07.2029
12.07.2023
04.03.2026
17.06.2022

4 084 300 000,00

1,475
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Långiver

ISIN/
lånenummer

Restgjeld

Rentevilkår

Diverse lån
Fredrikstad fotballklubb
Østfold Meieri
Elingårds venner

2 000 000,00
5 000,00
20 000,00

3 mnd NIBOR +
0,8%
-

2 025 000,00
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Forfall

Langsiktig gjeld per 31.12.2021 per låntype
Lånenr.

Lånegiver

Saldo IB
2021

Bevegelse
2021

Saldo UB
2021

-451 300 000
-282 000 000
-400 000 000
-300 000 000
-270 000 000
-500 000 000
-205 000 000
0
0
0
0
-2 408 300 000

451 300 000
282 000 000
0
0
0
0
0
-330 000 000
-350 000 000
-400 000 000
-350 000 000
-696 700 000

0
0
-400 000 000
-300 000 000
-270 000 000
-500 000 000
-205 000 000
-330 000 000
-350 000 000
-400 000 000
-350 000 000
-3 105 000 000

0
0
-381 000 000
-381 000 000

-451 300 000
-282 000 000
381 000 000
-352 300 000

-451 300 000
-282 000 000
0
-733 300 000

NO0010872799
NO0010876246
20200230
NO0010895733

-350 000 000
-400 000 000
-360 000 000
-404 000 000

350 000 000
400 000 000
360 000 000
404 000 000

0
0
0
0

NO0010917297
NO0010952898
20210098
NO0010981319
NO0011030637
NO0011136632
NO0011170110

0
0
0
0
0
0
0
-1 514 000 000

0
0
0
0
-300 000 000
-351 000 000
-300 000 000
563 000 000

0
0
0
0
-300 000 000
-351 000 000
-300 000 000
-951 000 000

Lånenummer

Obligasjonslån
LN8359
Den Norske Bank
LN8365
Den Norske Bank
LN8368
Nordea
LN8371
Nordea
LN8379
Nordea Markets
LN8386
Kommunalbanken
LN8390
Kommunalbanken
LN8393
SEB Merchant Banking
LN8394
SEB
LN8400
Danske Bank Markets
LN8401
DNB Markets
Sum obligasjonslån (balanseart 241080100)

NO0010793532
NO0010809213
NO0010821424
NO0010834179
NO0010859754
20200044
20200366
NO0010917289
NO0010945835
NO0011050221
NO0011088684

Obligasjonsgjeld med forfall i løpet av neste år
LN8359
Den Norske Bank
NO0010793532
LN8365
Den Norske Bank
NO0010809213
LN8914
Den Norske Bank
NO0010777576
Sum obl.gjeld med forfall ila neste år (balanseart 242080100)

Sertifikatlån
LN8385

Skandinaviska Enskilda
Banken
LN8387
Den Norske Bank
LN8388
Kommunalbanken
LN8391
DNB Markets
LN8392
Skandinaviska Enskilda
Banken
LN8395
Handelsbanken
LN8396
Kommunalbanken
LN8397
DNB Markets
LN8399
SEB
LN8402
DNB Markets
LN8403
DNB Markets
Sum sertifikatlån (balanseart 243355100)

Andre langsiktige lån /gjeldsbrevlån
LN8218
Kommunalbanken
20100637
LN8353
Kommunalbanken
20160148
LN8356
Kommunalbanken
20160174
LN8376
Kommunalbanken
20190136
LN8378
Kommunal
Landspensjonskasse
8317.56.24360
LN8398
Kommunalbanken
20210173
Sum andre langs. lån/gjeldsbrevslån (balanseart 245355100)

-76 505 590
-208 000 000
-170 000 000
-430 000 000

4 250 310
208 000 000
170 000 000
0

-72 255 280
0
0
-430 000 000

-520 000 000
0
-1 404 505 590

0
-320 000 000
62 250 310

-520 000 000
-320 000 000
1 342 255 280

Andre langsiktige lån privat
LN8007
Østfold Meieri
99300000002 B
LN8008
Fredrikstad Fotballklubb
LN8301
Elingårds venner
00020000001O
Sum andre langsiktige lån private (balanseart 245890500)

-5 000
-2 000 000
-20 000
-2 025 000

0
0
0
0

-5 000
-2 000 000
-20 000
-2 025 000
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Lånenr.

Lånegiver

Lånenummer

Startlån
LN8157
Husbanken
LN8163
Husbanken
LN8176
Husbanken
LN8181
Husbanken
LN8184
Husbanken
LN8197
Husbanken
LN8211
Husbanken
LN8224
Husbanken
LN8239
Husbanken
LN8253
Husbanken
LN8270
Husbanken
LN8289
Husbanken
LN8915
Husbanken
LN8916
Husbanken
LN8917
Husbanken
LN8918
Husbanken
LN8919
Husbanken
LN8920
Husbanken
Sum startlån (balanseart 245395015)

11495341
11498027
11503561
11505316
11505867
11508899
11513011
11516864
11520509
11524019
11528671
11532055
11537564
11540051
11541752
11543324
11543723
11544291

TOTALT

Saldo IB
2021

Bevegelse
2021

Saldo UB
2021

-25 388 140
-17 105 257
-26 556 510
-22 272 706
-28 104 900
-33 418 421
-64 991 462
-119 970 773
-133 549 339
-67 500 000
-23 500 000
-88 494 000
-137 700 000
-122 400 000
-167 000 000
-180 000 000
-70 000 000
0
-1 327 951 508

25 388 140
17 105 257
3 124 296
22 272 706
22 298 392
2 357 233
5 523 556
6 701 300
5 713 104
3 000 000
23 500 000
3 612 000
0
0
0
0
0
-250 000 000
-109 404 016

0
0
-23 432 214
0
-5 806 508
-31 061 188
-59 467 906
-113 269 473
-127 836 235
-64 500 000
0
-84 882 000
-137 700 000
-122 400 000
-167 000 000
-180 000 000
-70 000 000
250 000 000
-1 437 355 524

-7 037 782 098

-533 153 706

-7 570 935 804
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Note 10
Minimumsavdrag - § 5-12 b)
Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag
2021
Sum avskrivninger i året

2020

371 651 318,00

351 112 719,00

Sum lånegjeld pr 1.1. ekskl. videreutlån (Husbanken)

5 709 830 590,00

5 578 080 900,00

Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1

7 711 244 232,68

7 453 398 512,68

Beregnet minimumsavdrag

275 191 850,26

262 770 755,00

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

276 250 310,00

268 250 310,00

-1 058 459,74

-5 479 555,00

Avvik mellom betalte avdrag og minimumsavdrag

Avdrag på lån til videre utlån og forskutteringer
2021
Mottatte avdrag på startlån

2020

97 819 328,19

93 664 923,91

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet

140 595 984,00

38 304 939,00

Avsetning til/bruk av avdragsfond (netto bruk for 2021)

-42 776 655,81

55 339 984,91

57 139 731,31

99 916 387,12

Saldo avdragsfond 31.12.
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VEKTING 2021

Navn
Person/vare- og lastebiler
Anleggsmaskiner
Brannbiler
Maskiner verktøy
Inventar og utstyr
EDB utstyr og kontorm.
Skoler - barnehager
Idrettshaller
Kulturbygg
Administrasjonsbygg
Aldershjem og institusj.
Tekniske anlegg -VAR
Tekn. anlegg installasjoner
Tekn.anlegg ledn.nett VAR
Veger
Parkeringsplasser og traf.lys
Parker og friarealer

År
8
10
20
10
10
5
40
40
50
50
50
20
20
40
40
20
20

Balanseart

Avskrevet
2021

224080010
224080015
224080020
224080025
224080030
224080035
227080040
227080045
227080047
227080050
227080055
227080060
227080061
227080062
227080065
227080070
227080090

21 027 761,00
2 627 721,00
320 723,00
3 847 835,00
39 742 381,00
18 087 931,00
86 573 389,00
15 217 557,00
3 599 665,00
12 851 744,00
21 905 355,00
8 199 479,00
40 973 982,00
45 004 476,00
25 146 787,00
11 953 701,00
14 570 831,00

125 890 034,00
13 207 420,00
4 506 350,00
22 931 715,00
269 495 407,72
55 678 028,00
2 490 032 437,96
470 607 433,00
121 652 158,00
423 414 778,00
817 050 065,13
110 832 812,67
444 188 809,00
1 357 378 002,00
667 141 884,00
158 160 543,20
159 056 355,00

371 651 318,00

7 711 224 232,68

Sum alle avskrivningstyper

Bokført verdi Gjennomsnittlig
i anleggsmodulen
restlevetid

Sum gjeld
IB

Minste tillatte
avdrag

5,987
5,026
14,051
5,960
6,781
3,078
28,762
30,925
33,795
32,946
37,299
13,517
10,841
30,161
26,530
13,231
10,916

5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590
5 709 830 590

953 728 815,40
1 136 016 099,12
406 376 334,80
958 082 986,30
842 026 454,82
1 854 933 183,58
198 519 255,11
184 633 021,86
168 952 837,90
173 308 266,12
153 082 254,57
422 416 745,44
526 700 563,09
189 311 992,22
215 222 424,34
431 546 365,82
523 066 032,57

20,749

5 709 830 590

275 191 850,26

Betalte avdrag for 2021 er 276 250 310 kroner.
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Note 11
Pensjon - § 5-12 c)
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer
tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, etterlatte-, tidligpensjon, AFP
og betinget tjenestepensjon. Årskullene født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år.
Årskullene født fra 1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Pensjonene fra KLP
samordnes med utbetalinger fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. For AFP er det valgt
100 prosent utjevning.
Ny offentlig tjenestepensjonsordning gjelder fra 1. januar 2020.
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inklusiv administrasjon)
Årets pensjonspremie
Årets premieavvik

Beløp
300 602 800
201 244 990
-232 560 970
15 880 047
285 166 867
371 451 391
86 284 524

Netto pensjonskostnad (inklusiv administrasjon)
Sum amortisert premieavvik
Samlet kostnad (inklusiv administrasjon)

Beløp
285 166 867
95 225 896
380 392 763

Hvis forfalt pensjonspremie (eksklusiv administrasjonskostnader) overstiger netto pensjonskostnad,
skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen blir dermed at det
utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien/innbetaling, nemlig pensjonskostnaden.
Hvis forfalt pensjonspremie (eksklusiv administrasjonskostnad) er lavere enn netto pensjonskostnad,
skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen blir dermed at det
utgiftsføres et høyere beløp enn faktisk premie/innbetaling.
Kommunen har valgt 7 års amortiseringstid på premieavvik oppstått fra og med 2014. Tidligere har det
vært 10 års amortiseringstid på premieavvik oppstått fra 2011-2013 og 15 års amortisering av
premieavvik fra 2002-2010.
Amortiseringsperioder
Beløp
11 271 981
17 728 570
66 225 345
95 225 896

Premieavvik over 15 år
Premieavvik over 10 år
Premieavvik over 7 år
Sum amortisert premieavvik 2021

Akkumulert og amortisert premieavvik
2021
Akkumulert premieavvik 01.01
+ Årets premieavvik
- Sum amortisert premieavvik
= Akkumulert premieavvik 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik

361 330 427
86 284 524
95 225 896
352 389 055
49 686 857

Sum akkumulert premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift 1)

402 075 912
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Premiefond sykepleiere, fellesordning og folkevalgte
Sykepleiere
813 380
37 735 824
32 640 707
5 908 498

Innestående på premiefond 01.01.21
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året 1)
Innestående på premiefond 31.12.21
Note:

Beløp
Fellesordning Folkevalgte
14 431 691
456 652
367 094 257
305 040
200 461 299
755 990
181 064 650
5 704

Sum
15 701 723
405 135 121
233 857 996
186 978 846

1) Differanse mot fordelt beløp på 233 770 625,00 kroner er overføring av 87 371,00 kroner til premiefondet til ØKUS
som er skilt ut i eget selskap fra 2021.

I tillegg har kommunen premiefond for tidligere ansatte i Næringsmiddeltilsynet i Borg og tidligere
ansatte i Østfold kommunerevisjon.
Premiefond Næringsmiddeltilsynet i Borg og Østfold kommunerevisjon
Beløp
Innestående på premiefond 01.01.21
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.21
Note:

Næringsmiddeltilsynet
1 120
2 328
3 420
29

Østfold
kommunerevisjon1)
0
0
0
0

Sum
1 120
2 328
3 420
29

1) Det er ikke belastet noen utgifter for denne ordningen i 2021 og derav heller ikke bruk av premiefond. KLP jobber
mot en løsning med et engangsoppgjør, men det er foreløpig ikke avklart hvordan det skal gjøres.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
2021
59 736 113
269 286 820
15 880 047
-371 451 391
0
-118 986 041

Netto pensjonsforpliktelser per 01.01
Netto pensjonskostnad
Administrasjonskostnad
Innbetalt premie/tilskudd
Nettoeffekt av fisjon/fusjon
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Netto pensjonsforpliktelser per 31.12.
Herav:
Brutto pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsmidler

-145 534 452
6 778 288 162
6 923 822 614
20 520 358

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års
regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn.
Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets
estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år
og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Estimatavvikene
fremkommer i spesifikasjonene nedenfor.
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB – Estimat
2021
Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1 – estimat i fjor samt fisjon/fusjon
+/- Estimatavvik forpliktelser planendringer IB 1.1
+/- Estimatavvik forpliktelser øvrige endringer IB 1.1
+/- Overførte/mottatte avvik
= Faktisk forpliktelse IB 1.1
+ Årets opptjening
+ Rentekostnad
- Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. - estimat
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6 739 342 165
0
-200 655 462
0
6 538 686 703
300 602 800
201 244 990
262 246 331
6 778 288 162

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB – Estimat
2021
Brutto pensjonsmidler IB 1.1
-+/- Estimatavvik midler IB 1.1
+/- Overførte/mottatte avvik
= Faktiske midler IB 1.1
+ Innbetalt premie/tilskudd (inklusiv administrasjon)
- Administrasjonskostnad
- Utbetalinger
+ Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler UB 31.12. - estimat

6 679 606 052
-81 669 421
0
6 597 936 631
371 451 391
15 880 047
262 246 331
232 560 970
6 923 822 614

Beregningsforutsetninger
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G-regulering
Forventet årlig pensjonsregulering

3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %
1,22 %

Demografiske forutsetninger
Det er for 2021 anvendt dødelighetstabellen K2013 og uføretabellen KLP Uføretariff (KU2020).
Andel som tar ut AFP fra 62 år
Kostnader til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. Det er lagt til grunn
langsiktige antatte uttaksandeler ved 62 år.
Aldersgrense
- Sykepleiere
- Fellesordningen

65 år
36 %
36 %

Antall personer i ordningen
Per 1.1.
Aktive
Fratrådte/Oppsatte
Pensjonister

70 år
42,5 %
42,5 %

2021

2020

6 677
7 409
4 116

6 290
6 975
3 931

De relevante størrelsene til tabellene finner man i følgeskrivet fra KLP og den utsendte beregningen
datert 12. januar 2022.

Servicepensjon
I tillegg til avtalene ovenfor har kommunen avtaler om servicepensjon. Til sammen er det utbetalt
483 572,91 kroner inklusiv arbeidsgiveravgift for disse ordningene.
Andre forhold
Bruk av premiefond
Fra 1. januar 2020 er det innført nye regler for offentlig tjenestepensjon, som et ledd i tilpasning til
pensjonsreformen. Endringer i regelverket om overgang til nye samordningsregler mellom
tjenestepensjonsordningene og folketrygden har påvirket kravet til størrelsen på premiereserven.
Dette har for Fredrikstad kommune medført frigjorte midler på til sammen 352,5 millioner kroner. Disse
midlene kommer i tillegg til avsetningen til premiefond av overskuddet for 2020 med 36,7 millioner
kroner og andre justeringer av premiefondet.
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Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2021 på høsten 2020 var det forutsatt at frigjøringen av
premiereservene skulle benyttes til dekning av premie, slik at det ikke oppstår premieavvik for 2021.
Det var forutsatt bruk av 173,9 millioner kroner fra den frigjorte reserven for å dekke det anslåtte
premieavviket. Denne forutsetningen ble endret gjennom nye prognoser fra KLP i april 2021 som viste
at premien vil øke blant annet som følge av oppdatering av medlemsmassen og høyere anslag for
lønns- og trygdeoppgjøret enn forutsetningene høsten 2020. Til tross for bruk av samlet bruk av
premiefond på 233,8 millioner kroner (hvorav 180 millioner kroner av den frigjorte reserven) medførte
økt premie at det likevel ble et positivt premieavvik på 86 284 524 kroner for 2021.

Arbeidsgiveravgift netto pensjonsmidler
Innføringen av ny pensjonsordning og frigjøring av premiereserve medførte en større avsetning til
premiefond. Innføring av ordningen og bruk av premiefondet har redusert pensjonsforpliktelse slik at
pensjonsmidlene er større enn pensjonsforpliktelsene i 2021.
Det skal hvert år posteres arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse. I 2021 er pensjonsmidlene
som nevnt større enn pensjonsforpliktelsene. Denne arbeidsgiveravgiften er derfor postert sammen
med pensjonsmidlene og har opprettet art 220550105 KLP arb.g.avg. netto pensjonsmidler.

Premiefond selvkostområder
Fredrikstad kommune følger veiledningen til regnskapsrapporteringen i KOSTRA ved å fordele
bruttopremie før fratrekk for bruk av premiefond til tjenestefunksjonene. Dette blir også gjort på
selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feier og slam. Av veilederen til selvkostforskriften fremgår
det at det er pensjonspremien etter fratrekk for bruk av premiefond som bør legges til grunn i
beregningene på selvkostområdene. Det er derfor ikke samsvar mellom disse regelverkene. Vi har
derfor i regnskapet for 2021 valgt å videreføre praksisen fra 2020 hvor vi fordeler bruk av premiefond
også til funksjonene på selvkostområdene, men holder disse posteringene utenfor i etterkalkylen.

Egenkapitalinnskudd og Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er et oppgavefellesskap som er eget rettssubjekt.
Regnskapet for oppgavefellesskapet er fra 2021 skilt ut i eget selskap. ØKUS har i 2021 ikke mottatt
faktura for egenkapitalinnskudd. Grunnen til dette er at reservene ble flyttet etter 1/7-21 og da var
allerede faktura for egenkapitalinnskudd sendt ut. Foreløpig er derfor disse en del av Fredrikstad
kommunes innbetaling for 2021.
ØKUS sin andel innskutt egenkapital er 92 690 kroner per 31/12-20. Egenkapitalkravet for 2021 skulle
vært 6 000 kroner. Kommunen har sendt faktura på 98 690 kroner til ØKUS for å overføre disse
midlene.
På kontoutskriften kommunen mottok fra KLP i januar fremkommer ikke flyttingen av
egenkapitalinnskuddet og det ligger heller ingen kontoutskrift på ØKUS i forhold til
egenkapitalinnskudd.
KLP opplyser at det vil komme på den kontoutskriften vi mottar i mai 2022 for 2021 at det hadde gått
ut et lite beløp. Det er mange andre forhold som spiller inn på egenkapitalinnskuddet som for
eksempel bevegelser i premiereserven slik at vi aldri vil få vår balanse lik kontoutskriften i mai.
Overføringen av egenkapitalinnskuddet fra kommunen til ØKUS er postert i kommunens regnskap
som en reduksjon av årets egenkapitalinnskudd betalt til KLP og balanseverdien er nedjustert
tilsvarende. Det medfører at posteringen egenkapitalinnskuddet avviker fra hva kommunen har betalt
og det som fremkommer på kontoutskriften i januar.
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Statens pensjonskasse
Pensjonsordningen for lærere i Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonsrettighetene til medlemmene
er lovfestet i henhold til lov om Statens Pensjonskasse. I tillegg har medlemmene rett til avtalefestet
pensjon AFP etter lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn med flere.
Pensjonsordningen for lærere i Statens Pensjonskasse er videre en del av overføringsavtalen innen
offentlig sektor.
Avtale om ny offentlig tjenestepensjonsordning gjelder fra 1. januar 2020.
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inklusiv administrasjon)
Årets pensjonspremie
Årets premieavvik

Beløp
49 843 735
16 603 153
-10 422 166
1 750 062
57 774 784
59 285 385
1 510 601

Netto pensjonskostnad (inklusiv administrasjon)
Sum amortisert premieavvik
Samlet kostnad (inklusiv administrasjon)

Beløp
57 774 784
-1 307 872
56 466 912

Hvis forfalt pensjonspremie (eksklusiv administrasjonskostnader) overstiger netto pensjonskostnad,
skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen blir dermed at det
utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien/innbetaling, nemlig pensjonskostnaden.
Hvis forfalt pensjonspremie (eksklusiv administrasjonskostnad) er lavere enn netto pensjonskostnad,
skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen blir dermed at det
utgiftsføres et høyere beløp enn faktisk premie/innbetaling.
Kommunen har valgt 7 års amortiseringstid på premieavvik oppstått fra og med 2014. Tidligere har det
vært 10 års amortiseringstid på premieavvik oppstått fra 2011-2013 og 15 års amortisering av
premieavvik fra 2002-2010.

Amortiseringsperioder
Beløp
-567 740
-2 258 546
1 518 414
-1 307 872

Premieavvik over 15 år
Premieavvik over 10 år
Premieavvik over 7 år
Sum amortisert premieavvik 2021

Akkumulert og amortisert premieavvik
2021
Akkumulert premieavvik 01.01
+ Årets premieavvik
- Sum amortisert premieavvik
= Akkumulert premieavvik 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik

11 287
1 510 601
-1 307 872
2 829 759
398 996

Sum akkumulert premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift

3 228 755
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Netto pensjonsforpliktelser per 01.01
Netto pensjonskostnad
Administrasjonskostnad
Innbetalt premie/tilskudd
Nettoeffekt av fisjon/fusjon
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Netto pensjonsforpliktelser per 31.12.
Herav:
Brutto pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

2021
116 881 464
56 024 722
1 750 062
-59 285 385
0
117 919 085
233 289 948
619 885 319
386 595 371
32 893 883

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års
regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn.
Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets
estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år
og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Estimatavvikene
fremkommer i spesifikasjonene nedenfor.
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB – Estimat
2021
Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1 – estimat i fjor samt fisjon/fusjon
+/- Estimatavvik forpliktelser planendringer IB 1.1
+/- Estimatavvik forpliktelser øvrige endringer IB 1.1
+/- Overførte/mottatte avvik
= Faktisk forpliktelse IB 1.1
+ Årets opptjening
+ Rentekostnad
- Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. - estimat

855 342 458
0
-301 904 028
0
553 438 431
49 843 735
16 603 153
0
619 855 319

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB – Estimat
2021
Brutto pensjonsmidler IB 1.1
-+/- Estimatavvik midler IB 1.1
+/- Overførte/mottatte avvik
= Faktiske midler IB 1.1
+ Innbetalt premie/tilskudd (inklusiv administrasjon)
- Administrasjonskostnad
- Utbetalinger
+ Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler UB 31.12. - estimat

738 460 995
-419 823 113
0
318 637 882
59 285 385
1 750 062
0
10 422 166
386 595 371

Beregningsforutsetninger
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering

3,00 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %
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Demografiske parametere
Frivillig avgang

4,5 prosent for aldersgruppen 18-39 år
2,0 prosent for aldersgruppen 40-54 år
1,0 prosent for aldersgruppen 55 og oppover
50 prosent
K2013
K1963 (200 prosent)

Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år)
Dødelighet
Uførhet

De relevante størrelsene til tabellene finner man i følgeskrivet fra SPK og den utsendte beregningen
datert 11. januar 2022.
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Note 12
Garantiansvar - § 5-12 d)
Garantier gitt av kommunen per 31.12.21
Kreditor
Kommunalbanken
Norge

Husbanken

Garanti gitt overfor
(Låntaker)
Roselia barnehage BA
Stiftelsen Blå Kors
Fasvo AS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Viuno AS

Garantiens
utløpstidspunkt
15.10.2029
15.02.2028
20.12.2052
31.07.2032
07.03.2033
30.09.2044
02.01.2035
13.10.2035
08.01.2036
01.11.2026
01.12.2037
01.06.2038
31.10.2039
30.09.2041
30.12.2041
15.12.2042

Benedicte Gundersen AS

3 870 000,00
5 270 000,00
5 720 000,00
6 685 000,00
14 147 300,00

571 463,00
1 542 008,00
1 882 072,00
3 117 294,00
4 681 981,00
11 794 818,00

01.09.2024
01.08.2027
01.02.2029
01.10.2031
31.12.2034

Borg Havn IKS

15 000 000,00

2 625 000,00
2 625 000,00

31.12.2028

KLP
Kommunekreditt AS Borg Havn IKS

19 350 000,00

2 176 875,00
2 176 875,00

25.06.2026

DNB

DnB Bank ASA

Fredrikstad
kommune

Fr.stad distriktets samvirke barnehager

Opprinnelig
Gjenstående
garantiansvar/lån garantiansvar/lån
7 165 243,00
3 176 170,00
5 400 000,00
1 404 000,00
20 000 000,00
9 021 660,00
20 000 000,00
3 666 540,00
42 500 000,00
12 218 750,00
80 000 000,00
24 500 000,00
64 000 000,00
20 800 000,00
38.500 000,00
13 475 000,00
100 000 000,00
35 625 000,00
28 611 250,00
6 795 185,00
40 000 000,00
16 000 000,00
75 000 000,00
30 937 500,00
75 000 000,00
33 281 250,00
7 381 347,00
3 690 673,50
77 618 653,00
38 809 326,50
14 000 000,00
9 800 060,00
263 201 115,00

Østsiden Idrettslag Fr.stad
Selbakk Turn og idr.for.

1 600 000,00
1 750 000,00

Private låntagere
-Husleiegaranti

720 371,81 Maks varighet til 2030
714 622,60 Maks varighet til 2027
1 434 994,41

13 346 929,00

SUM

294 579 731,41

Tap på garantier knyttet til husleiegarantier på art 1478 viser 1 254 748 kroner. Dette er på snittet med beløpene
for de foregående årene. For de øvrige garantiene er det vurdert at det ikke er tapsrisiko da de følger opprinnelig
nedbetalingsplan.
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Note 13
Bundne fond - § 5-13 a)
Beholdning
01.01.2021

Avsetninger

Bruk av fond

Beholdning
31.12.2021

Bundne driftsfond
Selvkostfond
Øremerka statstilskudd
Næringsfond/Kraftfond
Gavefond
Øvrige bundne driftsfond
Sum

24 517 285
121 506 525
0
4 439 528
0
150 463 338

5 350 309
45 152 920
0
188 879
0
50 692 107

6 108 685
64 105 345
0
86 213
70 300 242

23 758 909
102 554 100
0
4 542 194
0
130 855 203

Bundne investeringsfond
Øremerket statstilskudd
Gavefond
Øvrige bundne investeringsfond
Sum

121 626 078
0
0
121 626 078

68 583 300
0
0
68 583 300

111 561 483
0
0
111 561 483

78 647 896
0
0
78 647 896
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Note 14
Selvkost - § 5-13 b)
GEBYRFINANSIERTE SELVKOSTTJENESTER ETTERKALKYLE 2021
Fredrikstad kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til ''Forskrift om beregning av selvkost''.
Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.
Hva er selvkost:
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene
betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert
regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle
avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være
direkte sammenlignbare.
Elementene i en selvkostkalkyle:
Samlet selvkost:
+ Direkte driftsutgifter

Driftsregnskapet:
+ Direkte driftsutgifter

- Andre inntekter enn gebyrinntekter

- Andre inntekter enn gebyrinntekter

+ Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)
+ Kalkulatorisk rentekostnad
+ Kalkulatorisk avskrivningskostnad

Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes
bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke
føres i driftsregnskapet.

= Gebyrgrunnlag

= Resultat før gebyrinntekter

- Gebyrinntekter

- Gebyrinntekter

= Selvkostresultat*

= Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)

* Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske
avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).
Kalkulatoriske kapitalkostnader:
Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av
beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning
som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i
anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I
2021 var denne lik 1,956 %.
Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:
Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det
bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form
av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene
ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har
overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et
overskudd som stammer fra 2021 i sin helhet være disponert innen 2026.
Krav om utarbeidelse av kalkyler:
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å
estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser.
Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel.I
tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.
Resultatet for 2021 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2022 og
etterkalkylen for 2021.
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Samlet etterkalkyle 2021
Etterkalkylene for 2021 er basert på regnskap datert 10. februar 2022.
Etterkalkyle selvkost 2021

Vann

Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (1,96 %)
Indirekte driftsutgifter (netto)
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente
Driftskostnader
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel
- Øvrige driftsinntekter
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)
Gebyrinntekter
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)
Finansiell dekningsgrad i %
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
Selvkostfond 31.12
Etterkalkyle selvkost 2021

Avløp

Renovasjon Slamtømming

Totalt

70 784 754
28 800 841
15 395 091
1 313 512
19 293
6 066
116 319 556
0
-1 445 371
114 874 185
108 306 311
-6 567 874
94 %

96 126 017
42 370 083
21 543 503
1 940 413
30 020
9 496
162 019 532
492 313
-914 484
160 612 735
161 473 041
860 306
101 %

61 654 954
5 000 018
1 533 758
1 838 747
31 022
7 898
70 066 397
208 537
-3 355 564
66 502 296
70 213 877
3 711 581
106 %

1 113 145
0
0
27 882
202
102
1 141 331
0
0
1 141 331
1 572 294
430 963
138 %

229 678 870
76 170 942
38 472 353
5 120 553
80 537
23 562
349 546 816
700 850
-5 715 419
343 130 547
341 565 523
-1 565 024
100 %

6 108 685
-6 567 874
55 252
-403 937

11 296 780
860 306
229 379
12 386 465

3 089 609
3 711 581
96 732
6 897 922

875 910
430 963
21 348
1 328 220

21 370 983
-1 565 024
402 710
20 208 670

Feiing

Plansaker
(private)

Bygge- og
delesaker

Oppmåling

Totalt

Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (1,96 %)
Indirekte driftsutgifter (netto)
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente
Driftskostnader
+ Tilskudd/subsidiering
- Øvrige driftsinntekter
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)
Gebyrinntekter
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)
Finansiell dekningsgrad i %

10 254 896
194 172
11 044
612 030
8 485
2 033
11 082 660
0
-2 021 244
9 061 416
8 641 180
-420 236
95 %

6 709 871
0
0
1 141 453
139 313
79 228
8 069 865
4 215 465
-42 417
8 027 448
3 811 982
-4 215 466
47 %

17 121 858
0
0
4 265 955
393 034
218 483
21 999 330
0
-743 069
21 256 261
22 997 846
1 741 585
108 %

6 682 613
111 789
16 399
876 403
142 901
82 606
7 912 711
1 025 597
-9 219
7 903 492
6 877 895
-1 025 597
87 %

40 769 237
305 961
27 443
6 895 841
683 733
382 350
49 064 566
5 241 062
-2 815 949
46 248 617
42 328 903
-3 919 714
92 %

Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
Selvkostfond 31.12

3 146 300
-420 236
57 432
2 783 496

0
0
0
-0

-0
1 741 585
17 033
1 758 618

0
0
0
0

3 146 300
1 321 349
74 464
4 542 113

Etterkalkyle selvkost 2021

Eierseksjone
ring

Direkte driftsutgifter
Indirekte driftsutgifter (netto)
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente
Driftskostnader
+ Tilskudd/subsidiering
- Øvrige driftsinntekter
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)
Gebyrinntekter
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)
Finansiell dekningsgrad i %
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
Selvkostfond 31.12

817 301
133 938
20 566
11 814
983 619
449 917
-1 438
982 182
532 265
-449 917
54 %

817 301
133 938
20 566
11 814
983 619
449 917
-1 438
982 182
532 265
-449 917
54 %

0
0
0
0

0
0
0
0

Selvkostfond – Vann
Selvkostområdet for vann har per 31.12.2021 et fremførbart underskudd på 403 937,02 kroner.
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Totalt

Note 15
Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler - § 5-13 c)
Kommunen har i 2021 ikke hatt salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler.
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Note 16
Ytelser til ledende personer - § 5-13 d)

Ordfører

1)

Kommunedirektør
Note:

Lønn m.m.

Naturalytelser

Periode

1 255 002

0

01.01.-31.12.2021

1 685 740

0

01.01.-31.12.2021

1) Det har vært ordførerskifte i 2021 og beløpet som er oppgitt er det de samlet har fått i lønn som ordførere for
perioden de har vært ordfører.
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Note 17
Godtgjørelse til revisor - § 5-13 e)
Østre Viken kommunerevisjon IKS (01.01.21-31.12.21)
Godtgjørelse
1)

3 338 008

Rådgivningstjenester

42 500

Regnskapsrevisjon

Sum godtgjørelse til revisor
Note:

3 350 508

1) Samlede utgifter til regnskapsrevisjon inklusiv forenklet etterlevelseskontroll, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll
og annen revisjon.
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Note 18
Separat resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs - §
5-14
Ikke relevant.
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Andre noteopplysninger - § 5-15
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Note 19
Samlet organisering av kommunens virksomhet
Kommunens samlede virksomhet går i hovedsak frem av organisasjonskartet nedenfor. Under hver av
disse seksjonene ligger etater og virksomheter.
Fredrikstad kommune har et kommunalt foretak (FREVAR KF) opprettet i medhold av kommuneloven
kapittel 11. Formålet til FREVAR KF er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg, deponi,
forbrenningsanlegg, biogassproduksjon og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet.
Tjenestene skal ytes til både Fredrikstad kommune og eksterne kunder.
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner eier hver 48 prosent av det interkommunale foretaket Borg Havn
IKS. Hvaler kommune eier 4 prosent. Borg Havn IKS er både et forvaltningsorgan og er næringslivets
tilrettelegger og partner innen sjøtransport og logistikk. Borg Havn IKS skal samordne all kommunal
havnevirksomhet i nedre Glommaregionen og ivareta pålagte oppgaver etter havne- og farvannsloven.
Av det totale antall barnehager i Fredrikstad kommune er 71 prosent private. Dette omfatter ordinære-,
familie- og åpne barnehager.

Fredrikstad kommunes organisasjonskart 2021

Kommunedirektørens sentrale staber er delt i to seksjoner:
- Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi
- Seksjon for innovasjon og utvikling

Kommunedirektørens ledergruppe per 31.12.21
Kommunedirektør: Nina Tangnæs Grønvold
Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi: Ole Sverre Strand, direktør
Seksjon for innovasjon og utvikling: Mette Strand Leistad, direktør
Seksjon for utdanning og oppvekst: Marianne Bekker, direktør
Seksjon for helse og velferd: Janka Ekrem Holstad, direktør
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling: Ole-Henrik Holøs Pettersen, direktør kst
Seksjon for teknisk drift: Atle Holten, direktør
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Note 20
Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i
balanseregnskapet gjøres ikke.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med
i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i
løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som
memoriapost.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene
klassifisert som anleggsmidler.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.
Kommunen følger KRS (F) nummer 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i
forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet
utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på
anleggsmiddelet i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 14-14 til §14-17 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året
etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. På VAR-anlegg avskriver vi samme år
som utgiften påløper. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 3-4 i Forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig
verdi i balansen.
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Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs
periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for
obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger beregner kommunen etter Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale
og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) gjeldende fra 01.01.2020.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon.
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Note 21
Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet
Fredrikstad kommune har i regnskapsåret 2021 hatt noen vesentlige poster i regnskapet som må
spesifiseres for å bidra til å øke forståelsen av regnskapet og kommunens stilling ved utløpet av året.
Det gjelder mottatte inntekter og disponeringer av ekstraordinære koronamidler. Det vises før øvrig til
kommentarer i årsberetningen.
Statlige tilskudd Covid-19
Koronapandemien medfører økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder blant
annet:
- testing, smittesporing og oppfølging med ressursbruk fra alle tjenesteområder.
- gjennomgående inntektssvikt som følge av stengt/redusert aktivitet/tilbud.
- omprioritering av oppgaver med nedprioritering av planlagte tiltak
- oppfølging/kartlegging av økte kostnader og inntektsbortfall.
- økt behov for rapportering og analyser – internt og eksternt (til statsforvalter og KS).
- generelt økt usikkerhet i rammebetingelsen blant annet med hensyn til dekning av økte kostnader
som følge av pandemien.
Stortinget har gjennom året økt de frie inntektene og øremerkede tilskudd. Siste vedtak/utbetaling kom
gjennom nysalderingen av statsbudsjettet medio desember. Fredrikstad kommune har mottatt:
- Økt rammetilskudd til kompensasjon for økte kostnader/reduserte inntekter med i sum 132,6
millioner kroner. Av den samlede bevilgningen er 129,9 millioner kroner fordelt mellom seksjonene
(se nedenfor). Udisponert beløp framkommer som en merinntekt på rammetilskuddet med 2,7
millioner kroner.
- Økt rammetilskudd til finansiering av vaksinasjonsutgifter med i sum 28,0 millioner kroner. Av
dette er drøye 21 millioner kroner fordelt mellom seksjonene (se nedenfor). Udisponert beløp
framkommer som en merinntekt på rammetilskuddet med 6,9 millioner kroner.
- Økt øremerket rammetilskudd for å finansiere kompensasjon til næringsdrivende med i sum
50,5 millioner kroner.
- Andre øremerkede tilskudd som følges opp i aktuelle seksjoner blant annet:
- Utvidet introduksjonsprogram og/eller utvidet norskopplæring med drøye 1,6 millioner kroner.
- Kompensasjon for næringsdrivende fastleger med i underkant av 1,5 millioner kroner.
- Tiltak rettet mot sårbare barn/unge med i underkant av 1,8 millioner kroner.
I tillegg kommer:
- Resterende bruk av bevilgning fra 2020 med omtrent 27,5 millioner kroner til finansiering av
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg av en samlet bevilgning på 38 millioner kroner.
- Fredrikstad kino fikk i 2020 innvilget et ekstra tilskudd på i underkant av 2,5 millioner til
kompensasjon av ekstra utgifter/mindre inntekter. I ettertid ble det avklart at kinoen ikke tilfredsstilte
betingelsene for tilskuddet noe som resulterte i en klagebehandling fra kommunens side. Med
utgangspunkt i en sannsynlighetsvurdering av resultatet av klagebehandlingen, ble bevilgningen
utgiftsført i 2020 regnskapet. Klagebehandlingen medførte at kommunen ikke fikk medhold i
klagen, men fikk beholde bevilgningen. Denne er inntektsført 2021.
Fordeling av 129,9 millioner kroner med utgangspunkt i rapporterte merutgifter og mindre inntekter:
- Seksjon for helse og velferd:
78 700 000 kroner
- Seksjon for utdanning og oppvekst:
18 500 000 kroner
- Seksjon for teknisk drift:
22 700 000 kroner
- Seksjon for kultur, miljø og byutvikling
8 400 000 kroner
- Kommunedirektørens sentrale staber
1 600 000 kroner
Fordeling av 21,1 millioner kroner til vaksinasjonsutgifter:
- Seksjon for helse og velferd
19 396 000 kroner
- Kommunedirektørens sentrale staber
1 700 000 kroner
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Note 22
Spesifikasjon av vesentlige transaksjoner i regnskapet
Fredrikstad kommune har i regnskapsåret 2021 ikke hatt vesentlige transaksjoner i regnskapet som er
sentrale for å forstå og analysere drifts- eller investeringsregnskapet.
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Note 23
Vesentlige forpliktelser
Kommunen har ingen forpliktelser som kan karakteriseres som vesentlige og som ikke framkommer i
samlet regnskap.
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Note 24
Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter
balansedagen
Mulige tvister eller krav
Erstatningssaker
Fredrikstad kommune har ved regnskapsårets slutt 10 erstatningssaker som hver kan utløse 100 000
kroner. Dette er saker hvor personer krever erstatning fra kommunen med utgangspunkt i for
eksempel mobbing og mangelfull oppfølging under skolegang eventuelt manglende oppfølging fra
barneverntjenesten.
I tillegg til dette har kommuneadvokaten bistått settekommunedirektøren med oppreisningssaker
(varslingssakene). Det er utbetalt 450 000 kroner til hver av de to varslerne. Den andre delen av
varslingssaken som gjelder økonomisk erstatning blir behandlet av forsikringsselskapet Gjensidige og
her kan det påløpe et beløp på 200 000 kroner. I tillegg kommer sakskostnader til deres advokat.
Vi er ikke kjent med at det har kommet inn flere krav. Vi er ellers ikke kjent med søksmål/rettstvister
per årsskiftet som utløser erstatningskrav.
Merverdiavgiftskompensasjon
Fredrikstad kommune oversendte skattemeldingen for merverdiavgiftskompensasjonen for mars-april
2021 til Østre Viken kommunerevisjon IKS for attestasjon og videresending 27. mai 2021. Dessverre
ble ikke kravet videresendt innen fristen. Dette ble oppdaget av Fredrikstad kommune, og det ble tatt
umiddelbart opp med kommunerevisjonen og kravet ble sendt inn, men for sent og kravet ble avvist.
Mesteparten av beløpet ble tatt med på neste termin, mens 7 757 247,94 kroner var foreldet. Saken
ble innklaget til Skattedirektoratet. Beløpet gjelder både driftsregnskapet (2 834 124,68 kroner) og
investeringsregnskapet (4 923 123,26 kroner). Saken er foreløpig ikke formelt avsluttet fra
kommunens side.
Det er ikke gjort noen korrigeringer i drifts- og investeringsregnskapet knyttet til disse beløpene. De er
foreløpig ført som et uoppgjort beløp på oppgjørskontoen for merverdiavgiftskompensasjon i påvente
av endelig avgjørelse.
Likebehandling av kommunale og private barnehager – tapt ankesak i Høyesterett
Private barnehages landsforening (PBL) vant ankesak mot Fredrikstad kommunen med hensyn til
beregning av tilskudd til private barnehager. Tilskuddene for 2014-2020 er beregnet på nytt metodisk
etter lik tolkning av regelverket og dommen i Høyesterett. Private barnehagers landsforening (PBL)
har påklaget vedtakene, og klagen er oversendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig
avgjørelse.
Det er total satt av 40 millioner kroner på eget disposisjonsfond til finansiering av økte tilskudd. Av
dette er det utbetalt 18,4 millioner kroner i tillegg til sakskostnader med 1,4 millioner kroner i 2021.
Resterende sum er satt av for å ha en finansiell buffer med hensyn til klageprosessene i 2022.

Hendelser etter balansedagen
Tilbakekreving av feilutbetalt refusjon knyttet til koronatesting
Fredrikstad kommune har mottatt varsel om tilbaketrekking av mulig feilutbetalt refusjon knyttet til
koronatesting. Saken gjelder takstbruk som utløser refusjon fra Helfo. Helfo understreker at det er
kommunens eget ansvar å holde seg orientert om riktig takstbruk.
Kravet gjelder for perioden 01.03.20 – 09.11.21 og er på 8 890 087 kroner med tillegg av renter, slik at
samlet sum blir 9 779 095 kroner. Fristen for tilbakemelding til Helfo er 10.02.22 og deretter skal det
fattes vedtak. Saken vil derfor ikke være avklart før årsregnskapet for 2021 er ferdig utarbeidet. På
bakgrunn av en gjennomgang av argumentene i kravet er vurderingen at kommunen med stor
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sannsynlighet må tilbakebetale kravet i sin helhet. Det er derfor foretatt en reduksjon i
refusjonsinntektene i regnskapet for 2021.
Ulovlige ilagte kontrollsanksjoner – parkering
Et tilsyn fra Statens vegvesen i 2021 avdekket at Fredrikstad kommune hadde avvik i
parkeringsregisteret etter Parkeringsforskriften §16. Dette har medført at det er ilagt kontrollsanksjoner
i angitte tidsrom på enkelte parkeringsområder. Omfanget og eventuell økonomisk konsekvens er ikke
avklart ved avleggelsen av regnskapet. Saken følges opp i 2022.
Tilbakebetaling til Hvaler kommune for andel av koronasenteret
Fredrikstad kommune har gjennom 2021 fakturert Hvaler for 3 999 162 kroner for deres andel av
utgiftene for koronasenteret. I årsavslutningen viser det seg at Hvaler bare skal betale cirka 200 000
kroner og inntekten er derfor redusert i 2021 tilsvarende differansen.
Nullstilling av memoriakonti over- og underskudd (2920008068-2920008075 og 2999908041)
Memoriakonti for over- og underskudd er nullstilt i regnskapet for 2021. Disse kontiene er kun
hjelpekonti for å vise samlet over- eller underskudd for seksjonene dersom det skulle vært fulgt opp i
forhold til inndekking av underskudd og bruk av overskudd. Reglementet for over- og underskudd ikke
blir praktisert, men seksjonene fikk gjennom årsrapporten 2012 (disponering av overskuddet fra 2011)
hvert sitt fond til disposisjon for seksjonens direktører som erstattet reglementet. Bruk av overskudd
krever finansiering enten ved inndekking av underskudd eller bruk av fond. Med kommunens
økonomiske situasjon på tjenesteområdene er det lite trolig at det vil skje inndekking av underskudd i
den grad som disse memoriakontiene viser dersom det igjen skulle tas i bruk et reglement for over- og
underskudd. Det vil da være aktuelt å starte med «blanke ark».
Feil priser på fakturering fra Ahlsell
Ahlsell har fakturert feil priser i hele 2021. Det viser seg at prisene i nettbutikken har vært veiledende
og ikke kommunens avtalepriser. Dette blir først oppdaget når avtaleforvalter gjennomfører en kontroll
av fakturaene som ett ledd i kontraktsoppfølgingen. I 2021 har det vært i overkant av 600 fakturaer
som er berørt. I tillegg er det mange varelinjer på hver faktura. Det vil være veldig tidkrevende og
medføre uforholdsmessig mye jobb å motregne alle fakturaer med en kreditnota. Da denne
problemstillingen dukket opp på slutten av årsavslutningen har vi valgt å kreditere inntekten på
440 558 kroner fordelt på de ansvar og tjenester som har de fleste fakturaene. Vedlagt bilaget ligger
en oversikt over hele grunnlaget i detalj og med konteringsdata på faktura. Oversikten viser også
grunnlaget for beløpet på artikkelnivå.
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Note 25
Regnskap og beretning for interkommunalt samarbeid
I regnskapet til kommunekassen inngår:
- Fredrikstad kommune (kommunekassen)
- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Østfold (IUA)
- Søndre Viken interkommunale politiske råd

Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (IUA Østfold)
Fredrikstad kommune ble kontorkommune fra 2012. IUA var tidligere et interkommunalt samarbeid
opprettet med hjemmel i den gamle kommunelovens §27. IUA ble omdannet til et kommunalt
oppgavefellesskap i 2020. Det har i 2021 vært drøftinger rundt selskapsavtalen og formaliteter som
må endres dersom regnskapet fortsatt skal være en del av kommunekassens regnskap. Alternativet er
at regnskapet må skilles ut i eget selskap. Siden forventede brutto driftsinntekter er mindre enn 5
millioner kroner kan de dersom det er fastsatt i samarbeidsavtalen at de unnlater å utarbeide eget
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Alle forhold rundt oppgavefellesskapet er ikke avklart og det
vil blir jobbet videre med tilrettelegging av regnskapsføringen i 2022. For 2021 er deres regnskap enn
del av kommunekassens regnskap.
Beløp
2 585 373,45
3 218 582,62
633 209,17

Utgifter
Inntekter
Mindreforbruk

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

1 891 173,66 Avsatt på fond tidligere år
633 209,17 Årets avsetning til fond
246 659,00 Salgsinntekter eksklusiv mva
483 755,75 Salgs- og gebyrinntekter mva
2 283 737,50 Refusjon fra andre samarbeidskommuner for finansiering av IUA Østfold
185 518,37 Kompensasjon moms på løpt i 2020
18 912,00 Renteinntekter fond

Fondsmidlene er postert på 251080160 - TD5010.

Søndre Viken interkommunale råd
Søndre Viken IPR er et regionalt politisk samarbeidsorgan. Rådet skal legge til rette for samarbeid
mellom kommunene og felles forståelse for utfordringene i regionen, og arbeide for en
samfunnsutvikling som bidrar til at regionen er bærekraftig, et godt sted å leve, og attraktiv for
næringsdrivende og besøkende.2 Rådet vil kunne samarbeide om, og behandle saker innen, områder
som arealplanlegging, transport (NTP), kollektivtrafikk, havner og fergesamband, klima og miljø,
videregående opplæring, fagskole, tannhelse, kulturminner, idrett og friluftsliv og næringsutvikling,
samt generelt kommune- og regionsamarbeid. Rådet er et politisk organ, hvor konsensus tilstrebes for
å finne felles løsninger og uttale seg i politiske og strategiske spørsmål.
For 2021 er deres regnskap enn del av kommunekassens regnskap siden forventede brutto
driftsinntekter er mindre enn 5 millioner kroner og det er fastsatt i samarbeidsavtalen at de unnlater å
utarbeide eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.
Beløp
501 400,40
595 004,40
93 604,00

Utgifter
Inntekter
Mindreforbruk
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Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

0,00 Avsatt på fond tidligere år
93 604,00 Årets avsetning til fond
278 134,00 Salgsinntekter eksklusiv mva
0,00 Salgs- og gebyrinntekter mva
316 865,00 Refusjon fra andre samarbeidskommuner for finansiering av Søndre Viken IPR
5,40 Kompensasjon moms på løpt i 2021
0,00 Renteinntekter fond

Fondsmidlene er postert på 251080100 – PK3105.

Vertskommune geodataområdet
Innenfor geodataområdet er det et interkommunalt samarbeid hvor Fredrikstad kommune er
vertskommune. Samarbeidet er i realiteten salg av tjenester fra Fredrikstad kommune til de andre
kommunene.

Østfold kontrollutvalgssekretariat
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er et interkommunalt samarbeid. Samarbeidet er en
videreføring av Østfold Kommunerevisjon etter at hoveddelen (utøvende revisjon) er utskilt som eget
IKS. Sekretariatet var tidligere et interkommunalt samarbeid opprettet med hjemmel i den gamle
kommunelovens §27. Fra 2021 er ØKUS omdannet til et kommunal oppgavefellesskap og et eget
rettssubjekt og inngår ikke lenger i kommunekassens regnskap.
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Note 26
Restanser Fredrikstad kommune
Type avgift
Eiendomsavgifter fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

2018
649 668 826,00
3 113 321,00
0,48 %

2019
667 496 045,00
3 847 406,95
0,58 %

2020
696 620 040,00
3 932 475,11
0,56 %

2021
719 911 800,00
4 711 190,38
0,65 %

Husleie fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

92 631 250,00
2 885 211,00
3,11 %

98 501 402,00
3 317 909,45
3,37 %

99 774 113,00
2 899 711,04
2,91 %

104 565 095,00
3 639 939,91
3,48 %

Barnehage/SFO fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

87 655 485,00
2 480 755,00
2,83 %

88 355 875,00
2 245 915,52
2,54 %

74 676 998,00
1 785 889,42
2,39 %

77 993 305,52
1 778 156,05
2,28 %

Helse & Velferd fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

38 783 081,00
1 106 865,00
2,85 %

40 591 912,00
1 494 750,26
3,68 %

38 012 493,00
1 251 511,28
3,29 %

39 485 397,00
1 760 690,68
4,46 %

Legevakt fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

11 915,00
147 136,00
1 234,88 %

7 364,00
3 534,00
47,99 %

71 193,00
0,00
0,00 %

190 846,00
0,00
0,00 %

Diverse tilfeldig fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

252 345 338,00
18 945 229,00
7,51 %

269 856 936,00
4 749 731,46
1,76 %

263 263 660,00
10 030 229,55
3,81 %

317 972 485,21
6 309 781,61
1,98 %

DVPRO fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

14 105 358,00
4 817,00
0,03 %

4 064 455,35
0,00
0,00 %

0,00
0,00
0,00 %

0,00
0,00
0,00 %

320 000,00
451 870,00
141,21 %

2 000,00
259 570,00

0,00
117 104,00

0,00
35 460,00

Parkeringsileggelser
Tilleggsavgifter 50%
Total ilegg. og tilleggsavgift
Restanser pr 31.12. hvert år
% av ileggelsene

8 555 759,00
750 030,00
9 305 789,00
1 019 158,00
10,95 %

7 411 150,15
685 930,00
8 097 080,15
1 091 524,09
13,48 %

5 976 679,00
500 640,00
6 477 319,00
977 205,36
15,09 %

5 171 368,97
306 365,39
5 477 734,36
1 065 126,32
19,44 %

Interne krav fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av fakturert

1 503 849,00
0,00
0,00 %

967 490,00
0,00
0,00 %

695 427,00
0,00
0,00 %

0,00
39 140,00
5,63 %

1 146 330 891,00
30 154 362,00
2,63 %

1 177 940 559,50
17 010 341,73
1,44 %

1 179 591 243,00
20 994 125,76
1,78 %

1 265 596 663,09
19 339 484,95
1,53 %

Plan/Bygg/Tvangsmulkt fakturert
Restanser pr 31.12. hvert år
% av utfakturert

Totalt fakturert pr år
Totalrestanse pr år
Restanseprosent pr år (total)

I totalrestansen ligger også restanser fra tidligere år samt alle påløpte gebyr/omkostninger.
Spesifisering av alder på restansen pr 31.12.2021
Restanse på krav som forfalt i 2021
Restanse på krav som forfalt i 2020
Restanse på krav som forfalt i 2019
Restanse på krav som forfalt i 2018
Restanse på krav som forfalt i 2017
Restanse på krav som forfalt i 2016
Restanse på krav som forfalt i 2015
Restanse på krav som forfalt i 2014
Restanse på krav som forfalt i 2013
Restanse på krav som forfalt i 2012

13 674 408,41
3 556 569,72
1 142 737,99
558 350,78
308 786,00
57 129,05
1 990,00
38 978,00
0,00
535,00

Totalrestanse pr 31.12.2021

19 339 484,95
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/55
6
135615/2022
3004-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/28

Revisjonsbrev nr. 5/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Revisjonsbrev nr. 5/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å
sørge for at revisjonens to påpekninger om svikt i kommunens internkontroll blir fulgt
opp med konkrete tiltak til endring og forbedringer.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 15.06 2022
Fredrikstad, 12.04.2022

Vedlegg:
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Revisjonsbrev 5/2022, datert 11.04 2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Østre Viken kommunerevisjon IKS har den 11. april 2022 oversendt revisjonsrapport
nr. 5/2022 for Fredrikstad kommune. I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor skriftlig
påpeke følgende forhold:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
enhver mislighet
hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller
fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller
forskrift skal bekrefte
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget
Revisjonens påpekning i revisjonsbrev nr. 5/2022 faller inn under § 24-7 (c). Etter forskrift
om kontrollutvalg og revisjon § 3, står det følgende:
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«Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp,
skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget».
Revisjonsbrev nr. 5/2022 viser til følgende påpekninger:


En leverandør har fakturert kommunen med høyere priser enn avtalt i hele 2021.
Forholdet er omtalt i note 24 i kommunens årsregnskap. Det er snakk om svært mange
fakturaer, og det at dette ikke har blitt fanget opp på et tidligere tidspunkt kan tyde på
svikt i kommunens interne kontroll.



Kommunen har tapt gebyrinntekter som følge av fristoverskridelser fra kommunens side.
Slike gebyrbortfall kan ikke dekkes av brukerne, jf. Veileder til selvkostforskriften kapittel
11.1, men må dekkes av kommunen selv.

Vurdering
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens observasjoner og påpekninger i sitt
revisjonsbrev 5/2022.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsbrev 5/2022, til orientering.
Kontrollutvalget bør be kommunedirektør om å sørge for at revisjonens påpekninger blir fulgt
opp med nødvendige tiltak, og at forholdene bringes i orden.
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget som et ledd i sin påserolle at
kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren om de tiltak som er
iverksatt.

118

Org.nr. 987 952 423

Til Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
v/leder

Kopi:
Kommunedirektør
Økonomisjef

Revisjonsbrev nr. 5/2022

Kommunen skal, etter kommunelovens § 25-1, ha internkontroll med administrasjonens virksomhet
for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.
Vi har avsluttet revisjonen for Fredrikstad kommunes årsregnskap for 2021. I den forbindelse ønsker
vi å kommentere vesentlige forhold som revisjonen mener kan tyde på svikt i kommunens interne
kontroll, og bør følges opp.


En leverandør har fakturert kommunen med høyere priser enn avtalt i hele 2021. Forholdet
er omtalt i note 24 i kommunens årsregnskap. Det er snakk om svært mange fakturaer, og
det at dette ikke har blitt fanget opp på et tidligere tidspunkt kan tyde på svikt i kommunens
interne kontroll.



Kommunen har tapt gebyrinntekter som følge av fristoverskridelser fra kommunens side.
Slike gebyrbortfall kan ikke dekkes av brukerne, jf. Veileder til selvkostforskriften kapittel
11.1, men må dekkes av kommunen selv.

Rolvsøy, 11.4.2022

Jolanta Betker
Oppdragsansvarlig revisor
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/55
10
152561/2022
3004-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/29

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Budsjettvedtak og
budsjettjusteringer», til orientering
Fredrikstad, 22.04.2022

Vedlegg
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen 2021, datert 21.04 2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU - møte 24.11 2021, sak 21/59 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering
og valg av kontrollområde».
Saksopplysninger
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomi- forvaltningen 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, som skal legges fram
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.»
Kontrollutvalget behandlet den 24. november 2021 sak om Etterlevelseskontroll – Risiko og
vesentlighetsvurdering samt valg av kontrollområde, som var «Budsjettvedtak og
budsjettjusteringer».
Kommunerevisjon har den 21. april 2022 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021.
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Kontroll av etterlevelse av gjeldende regelverk om budsjettvedtak og budsjettjusteringer har
revisjonen kontrollert om;
 Kommunen har vedtatt et budsjett som følger krav til obligatoriske oppstillinger
 Kommunaldirektør har rapportert til kommunestyret om utvikling i inntekter og utgifter
sammenholdt med årsregnskapet
 Vedtatt opprinnelig budsjett er korrekt registrert i Visma økonomi
 Kommunestyrets vedtatte budsjettendringer er korrekt registrert i Visma økonomi
Sekretariatet viser til vedlagte revisorsuttalelse i sin helhet.
Vurdering
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
vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av budsjett.
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av
«Budsjettvedtak og budsjettjusteringer», til orientering.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/57
43
127255/2022
3004-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/30

Oppfølgingsrapport "Cyberangrep og informasjonssikkerhet"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Cyberangrep
og informasjonssikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til
etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Cyberangrep og informasjonssikkerhet», og kommunedirektørens tilbakemelding til
etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når de vedtatte
punkter er fulgt opp og ferdigstilt. Senest januar 2023.
 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt.
 iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne
rutiner.
 ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området.

Fredrikstad, 25.04.2022

Vedlegg
 Oppfølgingsrapport «Cyberangrep og informasjonssikkerhet», datert den 22.04 2022.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Bystyret sak 28/20, den 07.05.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Cyberangrep og informasjonssikkerhet»
 Kontrollutvalgssak 20/7, den 12.12 2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Cyberangrep
og informasjonssikkerhet».
Saksopplysninger
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som
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omhandlet kommunens arbeid for å motvirke cyberangrep og sikre informasjonssikkerhet i
2020. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som
bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport,
denne ligger som vedlegg til saken.
Bystyrets vedtak i sak 28/20, den 07.05.2020 var følgende:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 12 anbefalinger som fremkommer
av rapporten. Herunder skal kommunen:
 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.
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.

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de 12 anbefalingene er fulgt opp
av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende:
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak PS 28/20 er
fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at seks av vedtakets kulepunkter er fulgt opp. To av
punktene er delvis fulgt opp, mens fire av vedtakets punkter ikke er fulgt opp.»
Med bakgrunn i sin konklusjon anbefaler revisjonen at kommunen bør videre:
 innta varsling til andre sikkerhetsmyndigheter i sine rutiner, og gjøre dette skriftlig.
 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt.
 vurdere om internkontrolldokumentasjonen er tydelig nok på oppgave- og ansvarsfordeling
knyttet til tilgangsstyring og vurdere kontrollfunksjon.
 iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne rutiner.
 iverksette tiltak som sikrer at området er underlagt systematisk overvåkning.
 ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området.

Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin
helhet på side 25 i rapporten.
Kommunedirektøren har kommentarer til revisjonens rapport og de kulepunkter revisjonen
mener ikke er fulgt opp henholdsvis kulepunkt 1, 5, 8 og 11.
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Når det gjelder kulepunktet som omhandler å innta varsling til andre sikkerhetsmyndigheter i
sin rutine, så skriver kommunedirektør at rutiner for varsling til sikkerhetsmyndigheter er
beskrevet i styringsdokument for informasjonssikkerhet og i beredskapsplan for alvorlige
driftsforstyrrelser.
Når det gjelder kulepunkt 5 hvor revisjonen skriver at arbeidet er delvis igangsatt, så skriver
kommunedirektør at sikring av e-post er implementer både i SPF, DKIM og DMARC i alle
deres domener.
Kulepunkt 8 sier at kommunen bør vurdere om internkontrolldokumentasjonen er tydelig nok
på oppgave- og ansvarsfordeling knyttet til tilgangsstyring og vurdere kontrollfunksjon.
Kommunedirektør svarer ut dette ved følgende kommentar:
«Gjennomgang av tilganger er beskrevet i styringsdokument for informasjonssikkerhet i Fredrikstad
kommune. Løsningsansvarlig har ikke noe ansvar for tilgangskontrollen.
Det påpekes også at:
Det er automatisk system for opphør av tilganger. Tilgangsgruppene blir fjernet automatisk og at
Løsningsansvarlige for beskjed om at brukeren har sluttet slik at dekan fjerne den ansatte fra sine
systemer.
Alle endringer loggføres.»
Når det gjelder kulepunkt 11 skriver kommunedirektør: «Det er personell i avdelingene IT-Drift
og IT-Utvikling som utfører disse oppgavene. Sikkerhetsrådet behandler hendelser og beslutter
endringer i forhold til resultatene og innebærer således et løpende arbeid.»

Vurdering
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert
kommunens systemer og rutiner.
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren viser til enkeltarbeider som kommunen har
gjort for å rette opp påpekningene fra revisjonen og for å følge opp bystyrets vedtak.
Sekretariatet har ikke etterprøvd dette, og tar kun utgangspunkt i kommunedirektørens
tilbakemelding.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, samt de tilbakemeldingene
kommunedirektør gir. Det blir slik sett tre kulepunkter som bør følges videre og som ikke er
ferdigstilt. Henholdsvis kulepunkt 2, 10 og 12. Det bør i innstillingen fremkomme at
kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når følgende punkter er
fulgt opp og ferdigstilt. Kommunen skal:
 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt.
 iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne rutiner.
 ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området.
Kommunedirektør skal gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding senest januar 2023.

126

OPPFØLGINGSRAPPORT
FREDRIKSTAD
22.04.2022

Cyberangrep og
informasjonssikkerhet
Oppfølging av forvaltningsrevisjon for
Fredrikstad kommune

127

Innhold
1

Innledning ....................................................................................................................................... 3

2

Gjennomføring av undersøkelsen ................................................................................................ 3
Oppfølgingskriterier ........................................................................................................................ 3
Metode og datagrunnlag ................................................................................................................ 4

3

Cyberangrep og informasjonssikkerhet ...................................................................................... 5
Bakgrunn for vedtaket .................................................................................................................... 5
Kulepunkt 1: Rutiner for varsling til sikkerhetsmyndigheter ........................................................... 5
Kulepunkt 2: Overordnet beredskapsplan for IKT-sikkerhetsmessige situasjoner ........................ 6
Kulepunkt 3: Gyldighet, begrepsbruk, ansvarsfordeling og overlapping av innhold i rutiner ......... 7
Kulepunkt 4: Gjennomgang av loggfiler ......................................................................................... 8
Kulepunkt 5: Sikring av e-post ....................................................................................................... 9
Kulepunkt 6: Kryptering av bærbare enheter ................................................................................. 9
Kulepunkt 7: 2-faktor autentisering .............................................................................................. 10
Kulepunkt 8: Gjennomgang av tilganger ...................................................................................... 11
Kulepunkt 9: Gjennomgang av aktivitetslogg............................................................................. 12
Kulepunkt 10: Risikovurderinger ................................................................................................ 12
Kulepunkt 11: Systematisk overvåkning .................................................................................... 13
Kulepunkt 12: Kartlegging av kompetansebehov og vurdering av tiltak .................................... 14

4

Konklusjon .................................................................................................................................... 15

5

Dokumentliste og vedlegg........................................................................................................... 17
Relevante dokumenter ................................................................................................................. 17
5.2 Redegjørelse for oppfølging fra kommunen................................................................................18
5.3 Svar på oppfølgingsspørsmål fra kommunen..............................................................................21
5.4 Kommunedirektørens uttalelse til oppfølgingsrapporten.............................................................25

ii

128

1 Innledning
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak
om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.
Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» i Fredrikstad
kommune i perioden 2018-2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 20/7
den 12.2.2020, og i bystyret i sak PS 28/20 den 7.5.2020. Bystyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges
opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret.
Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsundersøkelsen.

2 Gjennomføring av undersøkelsen
Oppfølgingskriterier
Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp. Bystyret i Fredrikstad kommune fattet følgende vedtak i sak PS
28/20 (første punkt):
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 12 anbefalinger som fremkommer av rapporten.
Herunder skal kommunen:
 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.
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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.

Bystyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av i
hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket.

Metode og datagrunnlag
Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 9.12.21 om en redegjørelse for hvilke tiltak som er
iverksatt som følge av bystyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak dokumenteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon ble
lagt ved redegjørelsen.
Kommunedirektøren ved virksomhetsleder Styring og eierskap ga sin redegjørelse for kommunens oppfølging i brev til revisjonen 5. januar 2022. Revisjonen fulgte opp henvendelsen med oppfølgingsspørsmål
3. februar 2022 som ble besvart 21. februar 2022.
Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og svar på oppfølgingsspørsmål. Enkelte dokumenter er gjennomgått og revisjonen har foretatt en overordnet systemgjennomgang. Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den
ble sendt til behandling i kontrollutvalget i Fredrikstad kommune.
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3 Cyberangrep og informasjonssikkerhet
Bakgrunn for vedtaket
Forvaltningsrevisjonen omhandlet flere elementer innenfor cyberangrep og informasjonssikkerhet. Vi undersøkte kommunens planer og rutiner for håndtering av IKT-sikkerhetsmessige situasjoner, sikkerhetstiltak, styringssystem for informasjonssikkerhet og ansattes kjennskap til rutiner og retningslinjer for dette
arbeidet. Revisjonen fant at kommunens arbeid på flere områder var tilfredsstillende, men det ble knyttet
anbefalinger til følgende elementer:
 Rutiner for varsling til sikkerhetsmyndigheter
 Overordnet beredskapsplan for IKT-sikkerhetsmessige situasjoner
 Gyldighet, begrepsbruk, ansvarsfordeling og overlapping av innhold i rutiner
 Gjennomgang av loggfiler
 Sikring av e-post
 Kryptering av bærbare enheter
 2-faktor autentisering
 Gjennomgang av tilganger
 Gjennomgang av aktivitetslogg
 Risikovurderinger
 Systematisk overvåkning
 Kartlegging av kompetansebehov og vurdering av tiltak

Kulepunkt 1: Rutiner for varsling til sikkerhetsmyndigheter
3.2.1 Bakgrunn
I forvaltningsrevisjonen fant vi at kommunen hadde rutiner for varsling fra ansatte i kommunen, både
generelt og for varsling innenfor informasjonssikkerhet. Rutinene omhandlet varsling til Datatilsynet, men
ikke SRM (sektorvise responsmiljøer), samarbeidende virksomheter eller NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet). Kommunen oppga blant annet at de i enkelte saker samarbeidet med politiet og helseCERT1.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 implementere varsling til sikkerhetsmyndigheter i sine skriftlige rutiner/prosedyrer

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse og revisjonens undersøkelse
I sin redegjørelse skriver administrasjonen at personvernombudet har rutiner og melder avvik. Revisjonens gjennomgang av avviksrutine Avvik personvern viser at kommunen har rutine for å melde avvik til
Datatilsynet ved alvorlige brudd. Varsling til andre sikkerhetsmyndigheter er ikke regulert i denne rutinen.
Videre skriver de at virksomhet Digitalisering varsler og kommuniserer med NSM, samt at rutiner etableres. På oppfølgingsspørsmål svarer administrasjonen at samarbeidet med NSM er formelt og regulert i
kontrakt.

1

Helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for cybersikkerhet.
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3.2.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen registrerer at kommunen foruten Datatilsynet, ikke har inntatt varsling og samarbeid med
andre sikkerhetsmyndigheter i sine rutiner. Det er positivt at samarbeidet med NSM er formelt regulert i
kontrakt. Det kan også se ut til å kommunen er i ferd med å etablere rutiner for kommunikasjonen med
NSM. Kommunen samarbeider også med politiet og andre sektorvise responsmiljøer. Å regulere samarbeid med andre etater og virksomheter i rutiner vil, slik vi ser det, kunne gi kommunens ansatte god veiledning, forutsigbarhet og lik praksis dersom alvorlige sikkerhetshendelser skulle oppstå. Hvor omfattende varslingsrutiner kommunen skal ha er i utgangspunktet opp til kommunen selv å vurdere. Da rutiner for varsling til NSM på nåværende tidspunkt ikke foreligger kan vi ikke se at vedtaket på dette punktet er fulgt opp fullt ut.

Kulepunkt 2: Overordnet beredskapsplan for IKT-sikkerhetsmessige situasjoner
3.3.1 Bakgrunn
I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte vi det som positivt at kommunen har utarbeidet en egen risikovurdering for IT-sikkerhet (ferdig i juni 2019). Analysen avdekket ikke risiko som ikke kunne aksepteres.
På tidspunkt for revisjonen arbeidet kommunen med en beredskapsplan for IKT-sikkerhetsmessige hendelser og situasjoner, som skulle basere seg på den gjennomførte ROS-analysen. Vi fant det mangelfullt
at denne planen ikke var ferdigstilt.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 prioritere å få på plass en overordnet beredskapsplan for IKT-sikkerhetsmessige situasjoner, basert på deres ROS-analyse

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at de har en beredskapsplan som både ligger i CIM, samt i
styringssystemet til virksomhet Digitalisering. Dette er imidlertid ikke en plan som er bygget på ROSanalysen fra 2019. Ny plan er fortsatt under utarbeidelse og er forventet ferdig revidert i løpet av året
(2022).

3.3.3 Revisjonens vurderinger
Etter revisjonens vurdering er ikke vedtakets kulepunkt 2 fulgt opp. Det er positivt at kommunen ser for
seg at planen vil være klar i løpet av året, men etter vår oppfatning har ikke dette arbeidet fått tilstrekkelig prioritet.
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Kulepunkt 3: Gyldighet, begrepsbruk, ansvarsfordeling og overlapping av innhold i rutiner
3.4.1 Bakgrunn
I forvaltningsrevisjonsrapporten viste revisjonen til at kommunen hadde en omfattende dokumentasjon
med mange rutiner på området personvern og IT-sikkerhet. Vi så at flere dokumenter var overlappende
med ulik begrepsbruk og det fremstod som uklart om alle dokumentene var gjeldende. Vi avdekket risiko
for at rutinene hadde et ulikt og utdatert innhold, og at dette påvirket vurderingen av hvor klart og tydelig
kommunen kommuniserer innholdet i sine rutiner til de ansatte, og hvor tilgjengelig kommunens gjeldende
rutiner faktisk var.
For å styrke dette vedtok bystyret at kommunen skal:
 gjennomgå sine rutiner og prosedyrer på området, med særlig hensyn til gyldighet,
begrepsbruk, ansvarsfordeling og overlapping av innhold.

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse og revisjonens undersøkelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at virksomhet Digitalisering har ukentlige møter i sitt interne
sikkerhetsråd og at forhold som er nevnt i anbefalingen vurderes kontinuerlig. Strukturen i kvalitetssystemet er bygd om og forbedret. Dokumenter er lagt inn i systemet (hvor flertallet er godkjent januar/februar
2022), men noen dokumenter som regulerer tekniske forhold gjenstår. Det er etablert et omfattende samarbeid med personvernombudet i dette arbeidet.
Revisjonen har ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang av kommunens dokumentasjon på området,
men ved en overordnet systemgjennomgang ser vi at kommunen har organisert dokumentene slik:

3.4.3 Revisjonens vurderinger
Etter revisjonens vurdering har kommunen arbeidet med å gjøre kvalitetssystemet mer oversiktlig og
tilgjengelig på området personvern/informasjonssikkerhet. Det ser også ut til at dokumentasjonen er ryddet opp i. Vi har ikke fått informasjon om innholdsmessige endringer, men det er positivt at det er etablert et omfattende samarbeid med personvernombudet i arbeidet med rutiner som berører personvern
og informasjonssikkerhet. Dette vil etter vår oppfatning bidra til at begrepsbruk og innhold i rutinene som
regulerer dette området i større grad er samkjørt enn hva som var tilfelle ved revisjonen. Vi anser dermed at bystyrets vedtaket på dette området er fulgt opp.
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Kulepunkt 4: Gjennomgang av loggfiler
3.5.1 Bakgrunn
På revisjonens tidspunkt ble loggfiler kun gjennomgått ved mistanke om forhold som burde følges opp.
Etter vår oppfatning ville en jevnlig gjennomgang av loggfiler kunne føre til oppdagelse av mistenkelig
aktivitet på et tidligere tidspunkt.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 vurdere å gjennomgå viktige loggfiler jevnlig

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen informerer i sin redegjørelse for at de får rapporter fra CERT2 på spesifikke sikkerhetslogg-filer. Disse er delt inn etter kritikalitet: lav-medium-høy. I tillegg har de sporadisk gjennomgang av
sikkerhetsloggfiler i skytjenestene, men sjelden på brannmur, ADC og Windows Servere. Etter revisjonen
er det etablert en syslogg server/tjeneste, men det er ikke hensiktsmessig å gjennomgå disse eller de
interne loggene (fra for eksempel brannmur). Dette er skannerjobber som benyttes etter at situasjoner
har oppstått. Enkelte advarsler gis automatisk av systemene, og dette følges da opp. Manuell gjennomgang er ikke hensiktsmessig. Slike systemlogger er ikke designet til dette formålet.

3.5.3 Revisjonens vurderinger
Det er etablert flere automatiske gjennomganger av ulike loggfiler. Det er ikke etablert noen jevnlige manuelle gjennomganger utover dette, men kommunen har vurdert at dette ikke er hensiktsmessig, og at
loggene uansett ikke er designet til et slikt formål. Revisjonen anser vedtakets kulepunkt 4 som fulgt
opp.

2 Computer Emergency Responce

Team
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Kulepunkt 5: Sikring av e-post
3.6.1 Bakgrunn
Vi fant i vår undersøkelse at kommunen hadde beskyttet sin e-post kommunikasjon i flere trinn, men at
flere sikkerhetsteknologier likevel manglet.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 prioritere å få på plass ytterligere sikring av sin e-post-kommunikasjon

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at DMARC 3, SPF4, og DKIM5 har vært avventet fram til nødvendige tjenester er flyttet til skybaserte løsninger. Flytting til skybasert løsning er gjennomført og SPF er
innført. DKIM og DMARC skal snart være klart.

3.6.3 Revisjonens vurderinger
Etter revisjonens vurdering har kommunen fulgt opp vedtakets kulepunkt 5. Selv om ikke alt er innført
og på plass på nåværende tidspunkt ser vi at prosessen med å sikre e-post kommunikasjonen ytterligere er godt i gang.

Kulepunkt 6: Kryptering av bærbare enheter
3.7.1 Bakgrunn
I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte vi at det forelå en risiko for at bærbare maskiner inneholdt sensitiv informasjon lagret lokalt. Vi vurderte derfor at det kunne være behov for at kommunen krypterte sine
bærbare maskiner, slik det også fremkommer av kommunens egen rutine.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 vurdere å kryptere bærbare enheter der det er risiko for at sensitive data blir lagret
lokalt, som anbefalt i NSMs grunnprinsipper

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at kryptering er slått på og at utrulling har startet for alle bærbare Windows 10 maskiner. Ca. halvparten er på nåværende tidspunkt kryptert. Arbeidet med den resterende halvparten pågår, men avhenger av utfasing/nyanskaffelse av utstyr.

3 DMARC er en e-postautentiseringsprotokoll som gir domeneeieren muligheten til å beskytte domenet sitt mot

uautorisert bruk (e-postforfalskning).
4 SPF er en e-postautentiseringsmetode som lar den mottakende e-postserveren kontrollere at en e-post som hev-

der å komme fra et bestemt domene, sendes inn av en IP-adresse som er autorisert av domenets administratorer.
5 DKIM er en e-postautentiseringsmetode som er designet for å oppdage falske avsenderadresser i e-post, en tek-

nikk som ofte brukes i phishing og e-post spam.
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3.7.3 Revisjonens vurderinger
Etter revisjonens vurdering er vedtaket på dette punktet fulgt opp, og kommunen er også godt i gang
med å iverksette tiltak på området.

Kulepunkt 7: 2-faktor autentisering
3.8.1 Bakgrunn
Revisjonen vurderte det som positivt at det er 2-faktor autentisering i ansattportalen. Vi fant imidlertid at
dette ikke var innført på webversjon av Outlook. Kommunen hadde planer om å sperre for denne muligheten.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 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

3.8.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at 2-faktor autentisering er innført for alle brukere på administrativt nett. I oppvekstsektoren er dette ikke innført på den generelle plattformen på skolene, med unntak
av noen enkeltsystemer. Dette skyldes egne sikkerhetsrutiner for oppvekstsektoren. På skolene innebærer dette at systemet er noe mer åpent. Det er imidlertid planlagt med innføring av 2-faktor også for lærere
fra august 2022. Det er imidlertid nærmest umulig å gjennomføre dette i praksis overfor elevene.
Det er nå også sperret for innlogging på webversjonen av Outlook uten 2-faktor autentisering.

3.8.3 Revisjonens vurderinger
Etter revisjonens oppfatning har kommunen i stor grad fulgt opp vedtakets kulepunkt 7. Det er positivt at
det også innføres 2-faktor autentisering for lærerne på skolene.
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Kulepunkt 8: Gjennomgang av tilganger
3.9.1 Bakgrunn
Vi fant i vår revisjon at løsningsansvarlig var ansvarlig for vedlikehold og ajourhold av tilganger i større
fagsystemer. Ansvaret for å gi tilganger lå likevel til virksomhetsleder i tilgangsportalen. Revisjonen vurderte at det kunne være vanskelig å forstå hvem som har ansvaret for tilgangsstyringen og at det kunne
være hensiktsmessig å vurdere behovet for en sentral oppfølging av at tilganger faktisk blir gjennomgått
jevnlig.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 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

3.9.2 Administrasjonens redegjørelse og revisjonens undersøkelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at tilgangsstyring er delegert til linjeledelsen og styres gjennom
det digitale verktøyet Tilgangsportalen. Det er ledelsen som gjennomfører tilgangsstyringen (gir tilganger)
og også har ansvaret for å administrere og kontrollere den enkeltes tilgang. Alle ledere får obligatorisk
opplæring i bruk av Tilgangsportalen gjennom HR.
I henhold til kommunens retningslinjer har løsningsansvarlig fortsatt en rolle knyttet til tilgangsstyringen:
«Rollen innebærer blant annet ansvar for vedlikehold og ajourhold av tilganger. Det må derfor alltid meldes fra til løsningsansvarlig ved lengre tids fravær og ved avslutning av arbeidsforhold.»

3.9.3 Revisjonens vurderinger
Vi registrerer at ansvaret for tilgangsstyring er lagt til virksomhetsleder. Vi mener fortsatt at det kan
fremstå som noe uklart hvilken rolle løsningsansvarlig har i dette arbeidet, og om det er behov for en
tydeliggjøring i kommunens internkontrolldokumenter på området. Vi anser at kommunen har arbeidet
med å tydeliggjøre virksomhetsleders ansvar gjennom opplæring i tilgangsportalen, og fulgt opp denne
delen av vedtaket, men vi kan ikke se at kommunen har vurdert behovet for ytterligere/sentral kontroll
av tilgangene.
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Kulepunkt 9: Gjennomgang av aktivitetslogg
3.10.1 Bakgrunn
I undersøkelsen fant revisjonen at alle servere var plassert i godkjente datarom sikret både fysisk og ved
kodelås. Adgangen til rommene ble imidlertid styrt av kommunens generelle adgangssystem slik at de
med administratorrettigheter i dette systemet hadde anledning til å gi tilgang til alle områder/dører.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 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.

3.10.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at adgangssystemet etter revisjonen er bygget om slik at ingen
utenfor virksomhet Digitalisering kan gi tilgang til rommene.

3.10.3 Revisjonens vurderinger
Etter revisjonens vurdering har kommunen fulgt opp vedtaket ved å endre og begrense muligheten for å
gi slike tilganger.

Kulepunkt 10: Risikovurderinger
3.11.1 Bakgrunn
På revisjonens tidspunkt var det flere virksomheter som ikke hadde gjennomført risikovurderinger knyttet
til informasjonssikkerheten og det var ikke etablert noen kontrollfunksjon knyttet til dette. På denne bakgrunn vurderte vi at kommunen ikke i tilstrekkelig grad hadde sikret seg at risikovurderinger ble gjennomført og dokumentert.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 sørge for at risikovurderinger av informasjonssikkerheten gjennomføres i tråd med
egne rutiner og retningslinjer.

3.11.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at sikkerhetsrådet sørger for at risikovurderinger av informasjonssikkerheten gjennomføres i tråd med egne rutiner og retningslinjer. På spørsmål om hvordan sikkerhetsrådet sørger for dette svarer administrasjonen:
«Sikkerhetsrådet ved Virksomhet for Digitalisering har rutinemessige møter. Dette gjelder de sentrale
backoffice-løsninger.
Arbeidene går ukentlig (om ikke oftere) samtidig som de daglige arbeidene sjekkes og dokumentasjonen
revideres.
Eksempel: Denne uka har det blitt arbeidet med nytt IKT reglement. Det blir «modernisert» og omgjort til
dagens regler og for at det skal korrespondere med andre rutiner, båre innen IT sikkerhet og Personvern.»
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3.11.3 Revisjonens vurderinger
Risikovurderinger skal gjennomføres av virksomhetsleder/daglig ansvarlige og dokumenteres i egen modul, samt rapporteres til sikkerhetsleder og i årlige ledelsesgjennomganger. Slik revisjonen leser administrasjonens redegjørelse er dette en beskrivelse av tiltak for å møte risiko og ikke hvordan risikovurderinger er gjennomført og fulgt opp. Vi kan ikke basert på denne tilbakemeldingen se at administrasjonen
sørger for at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne rutiner og vedtakets kulepunkt 10 anses
derfor ikke å være oppfylt.

Kulepunkt 11: Systematisk overvåkning
3.12.1 Bakgrunn
Basert på funnene i vår undersøkelse fant vi at kommunen ikke hadde en systematisk tilnærming til arbeidet med å overvåke informasjonssikkerheten. Vi la blant annet til grunn manglende oppfølging av risikovurderinger og at det ikke var gjennomført årlige gjennomganger av mål, strategi og organisering.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 etablere en systematisk overvåkning av informasjonssikkerheten i kommunen for å
sikre at lovverket etterleves.

3.12.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at sikkerhetsrådet i virksomhet Digitalisering sørger for systematisk overvåkning.
På spørsmål om hvordan sikkerhetsrådet sørger for systematisk overvåking svarer administrasjonen:
«Sikkerhetsrådet ved Virksomhet for Digitalisering har rutinemessige møter. Dette gjøres ved hjelp av
verktøy som finnes i brannvegger, controllere etc. Kommunen er også i samarbeid med MSN og HelseCert.»

3.12.3 Revisjonens vurderinger
Kommunen bør kontrollere at rutiner fungerer, samt teste, vurdere og evaluere sikkerhetstiltak. Slik vi
tolker kommunens tilbakemelding kan det virke som om informasjonssikkerheten på flere måter overvåkes i sikkerhetsrådet, men vi tolker dette som et løpende arbeid. Vi savner en systematisk tilnærming på
et mer overordnet nivå, gjennom oppfølging av risikovurderinger, egenkontroller og årlige gjennomganger, som dokumenteres. Vi kan derfor ikke ut i fra denne tilbakemeldingen se at kommunen har fulgt
opp vedtaket på dette området.
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Kulepunkt 12: Kartlegging av kompetansebehov og vurdering av tiltak
3.13.1 Bakgrunn
I revisjonens undersøkelse fremkom det at kommunen ikke hadde foretatt noen overordnet kartlegging
av kompetansebehovet på området og at det var et stort behov for kompetanseheving.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at kommunen skal:
 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.

3.13.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det ble gjennomført en omfattende opplæring av alle brukere
i kommunen høsten 2020. Opplæringsprogrammet gikk over to måneder med flere leksjoner. I tillegg må
alle nye brukere gå gjennom et mindre sikkerhetskurs ved ansettelse.
Det ble ikke benyttet noen form for kompetansekartlegging som grunnlag for utforming av opplæringsprogrammet. Det var et ferdigkjøpt konsept.

3.13.3 Revisjonens vurderinger
Kommunen har satt i verk tiltak for å øke kompetansen innenfor IT-sikkerhet. Vi ser det generelt som en
svakhet at det ikke er benyttet kompetansekartlegging som grunnlag for utformingen av dette opplæringsprogrammet. Vi antar likevel at et omfattende program vil dekke de fleste områder hvor det er behov for
kompetanseøkning, og vi vurderer dermed at vedtakets kulepunkt 12 i stor grad er fulgt opp.
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4 Konklusjon
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak PS 28/20 er fulgt
opp. Revisjonen har konkludert med at seks av vedtakets kulepunkter er fulgt opp. To av punktene er
delvis fulgt opp, mens fire av vedtakets punkter ikke er fulgt opp. Revisjonen vil knytte noen bemerkninger til de punktene som ikke er fulgt opp.
Kommunen har på nåværende tidspunkt ikke inntatt varsling til andre sikkerhetsmyndigheter enn Datatilsynet i sine rutiner. Å regulere samarbeid med andre etater og virksomheter i rutiner vil, som vi skriver
i våre vurderinger, kunne gi kommunens ansatte god veiledning, forutsigbarhet og lik praksis dersom
alvorlige sikkerhetshendelser skulle oppstå. Hvor omfattende varslingsrutiner kommunen skal ha er i
utgangspunktet opp til kommunen selv å vurdere, men vi anbefaler at kommunen inntar varsling til
andre sikkerhetsmyndigheter i sine rutiner, og gjør dette skriftlig.
Kommunen har ikke ferdigstilt beredskapsplanen som er basert på gjeldende risikoanalyse, og vi mener
at arbeidet ikke har fått tilstrekkelig prioritet. Vi anbefaler at arbeidet med planen prioriteres slik at den
ferdigstilles i løpet av året som planlagt.
Når det gjelder tilgangsstyring registrerer vi at ansvaret for tilgangsstyring er lagt til virksomhetsleder. Vi
konkluderer med at vedtaket på dette punkt er delvis oppfylt fordi vi mener at det fortsatt kan fremstå
som noe uklart hvilken rolle løsningsansvarlig har i dette arbeidet, og stiller derfor spørsmål om det fortsatt kan være behov for en tydeliggjøring i kommunens internkontrolldokumenter på området. Kommunen har arbeidet med å tydeliggjøre virksomhetsleders ansvar gjennom opplæring i tilgangsportalen, og
fulgt opp denne delen av anbefalingen, men vi kan ikke se at kommunen har vurdert behovet for ytterligere/sentral kontroll av tilgangene. Vi anbefaler derfor at kommunen vurderer om internkontrolldokumentasjonen er tydelig nok, samt om det er behov for en kontrollfunksjon knyttet til arbeidet med tilgangsstyring.
Kommunen har ikke sørget for at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne rutiner og vi anbefaler
derfor at kommunen arbeider med å iverksette tiltak som i større grad egner seg til å følge opp dette.
Risikovurderinger skal gjennomføres av virksomhetsleder/daglig ansvarlige og dokumenteres i egen modul, samt rapporteres til sikkerhetsleder og i årlige ledelsesgjennomganger. Det samme gjelder punket
om systematisk overvåkning. Kommunen har ikke iverksatt tiltak som ivaretar dette. Vi savner en systematisk tilnærming på et overordnet nivå, gjennom oppfølging av risikovurderinger, egenkontroller og årlige
gjennomganger, som dokumenteres.
Vi konkluderer med at kommunen i stor grad har fulgt opp vedtakets punkt om kompetanse. Kommunen
har iverksatt kompetansehevende tiltak, men ikke benyttet kompetansekartlegging, eventuelt andre internkontrollelementer som avvik og funn i risikovurderinger som grunnlag for opplæringstiltaket. Dette, vil
etter vår vurdering ha betydning for hvor effektive opplæringstiltakene er, og dermed ha betydning for
informasjonssikkerheten. Vi anbefaler derfor at kommunen tar med seg dette perspektivet videre i sitt
forbedringsarbeid på området.
Kommunen bør videre:
 innta varsling til andre sikkerhetsmyndigheter i sine rutiner, og gjøre dette skriftlig.
 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt.
 vurdere om internkontrolldokumentasjonen er tydelig nok på oppgave- og ansvarsfordeling knyttet til
tilgangsstyring og vurdere kontrollfunksjon.
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iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne rutiner.
iverksette tiltak som sikrer at området er underlagt systematisk overvåkning.
ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 22.04.2022

Lene Brudal (sign.)
utførende forvaltningsrevisor

Casper Støten (sign.)
oppdragsansvarlig revisor
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5 Dokumentliste og vedlegg
Relevante dokumenter
a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Cyberangrep og informasjonssikkerhet», datert 5.1.22 (vedlagt)
b) Svar på oppfølgingsspørsmål fra kommunen «Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon –
Cyberangrep og informasjonssikkerhet – Oppfølgingsspørsmål», datert 21.2.22 (vedlagt)
c) Kommunedirektørens uttalelse til oppfølgingsrapporten «Oversendelse av oppfølgingsrapport - Cyberangrep og informasjonssikkerhet», datert 22.4.22 (vedlagt)
d) Avvik personvern, godkjent 24.1.2022
e) Retningslinje for personvern og informasjonssikkerhet, godkjent 24.1.2022
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5.2 Redegjørelse for oppfølging fra kommunen

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Lene Brudal
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres referanse

Vår referanse
2018/12150-11-302497/2021-PALKLA

Klassering
060

Dato
05.01.2022

Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Cyberangrep og informasjonssikkerhet
Vi viser til deres e-post av 09.12.2021, med spørsmål til oppfølgingsrevisjon av ovennevnte.
Av e-posten framgår:
Revisjonen er i gang med en oppfølging av forvaltningsrevisjon Cyberangrep og
informasjonssikkerhet. Revisjonens oppfølgingsrapport er en kontroll av om kommunen har
fulgt opp bystyrets vedtak i sak PS 28/20 den 7.5.2020.
Revisjonen ber på grunnlag av dette om kommunedirektørens redegjørelse for hvilke tiltak
som er iverksatt for å følge opp vedtaket. Revisjonen ber om at denne redegjørelsen gjøres
punktvis for hvert av de 12 punktene i vedtaket. Revisjonen ber også om at eventuelle
iverksatte tiltak dokumenteres. Dersom deler av vedtaket ikke er fulgt opp, ber revisjonen om
en redegjørelse for dette.
Revisjonen ber også om at det oppnevnes en kontaktperson som kan besvare eventuelle
oppfølgingsspørsmål.
Revisjonens spørsmål blir nedenfor besvart fortløpende.
Bystyret i Fredrikstad kommune fattet følgende vedtak i sak PS 28/20 (første punkt):
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 12 anbefalinger som fremkommer av
rapporten. Herunder skal kommunen:
 implementere varsling til sikkerhetsmyndigheter i sine skriftlige rutiner/prosedyrer.
Personvernombudet har rutiner og melder avvik.
Virksomhet Digitalisering varsler og kommuniserer med NSM. Rutiner etableres.
 prioritere å få på plass en overordnet beredskapsplan for IKT-sikkerhetsmessige
situasjoner, basert på deres ROS-analyse.
Vi har en beredskapsplan. Denne er både på plass i CIM og i styringssystemet til virksomhet
Digitalisering.
 gjennomgå sine rutiner og prosedyrer på området, med særlig hensyn til gyldighet,
begrepsbruk, ansvarsfordeling og overlapping av innhold.
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Virksomhet Digitalisering har ukentlige møter i sitt interne Sikkerhetsråd. Her ivaretas slike
forhold kontinuerlig.
 vurdere å gjennomgå viktige loggfiler jevnlig.
Vi får tilbakemelding på spesifikke sikkerhetslogg-filer, generelt er sikkerhetslogg-filer inndelt
i kritikalitet: lav-medium-høy. Vi har sporadisk gjennomgang av sikkerhetsloggfiler i
skytjenestene, sjelden på brannmur, ADC og Windows Servere.
Det er etablert en syslogg server/tjeneste siden revisjonen.
 prioritere å få på plass ytterligere sikring av sin e-post-kommunikasjon.
DMARC, SPF, og DKIM har vært avventet fram til nødvendige tjenester er flyttet til
skybaserte løsninger. Siste tilbakemelding fra epost-teamet i Sikkerhetsmøtet var at dette
straks er klart.
 vurdere å kryptere bærbare enheter der det er risiko for at sensitiv data blir lagret lokalt,
som anbefalt i NSMs grunnprinsipper.
Kryptering ble slått på, utrulling startet for alle bærbare Windows 10 maskiner.
Ca. halvparten har blitt kryptert. Kryptering ble slått av pga. at Bitlocker førte til at på HP
Thunderbolt G2 dockinger så måtte bruker benytte tastaturet på laptop for å logge på.
 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.
Utført for alle brukere i Administrativt nett. Skole har ikke 2-faktor på den generelle
plattformen, kun i noen enkeltsystemer. Dette beror på sikkerhetsrutiner innen
oppvekst/skole.
 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.
Tilgangsstyring er delegert til linjeledelsen og styres gjennom det digitale verktøyet –
tilgangsportalen.
 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.
Adgangssystemet er, siden revisjonen, bygget om, slik at ingen utenfor virksomhet
Digitalisering kan gi tilgang.
 sørge for at risikovurderinger av informasjonssikkerheten gjennomføres i tråd med egne
rutiner og retningslinjer.
Dette sørges for hos Sikkerhetsrådet hos virksomhet Digitalisering.
 etablere en systematisk overvåkning av informasjonssikkerheten i kommunen for å sikre
at lovverket etterleves.
Dette sørges for hos Sikkerhetsrådet hos virksomhet Digitalisering.
 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.
Det ble høsten 2020 gjennomført en omfattende opplæring av alle brukere i kommunen.
Programmet gikk over to måneder, med en god del leksjoner. I tillegg må alle nye brukere
igjennom et mindre sikkerhetskurs ved ansettelse/opprettelse.
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I tillegg til dokumentasjon/rutiner som følger naturlig av de ovenfor nevnte punktene ber vi
om at det oversendes referater fra møter i sikkerhetsutvalget i 2020 og 2021, samt referater
fra årlige gjennomganger/sikkerhetsrevisjoner fra 2020–2021, eventuelt andre aktiviteter som
kan dokumentere en systematisk overvåking av informasjonssikkerheten. Vi ber også om at
kommunedirektørens redegjørelse også berører de tiltakene som nevnes som aktuelle i
kommunedirektørens uttalelse til den opprinnelige revisjonsrapporten, og eventuelle
vurderinger som er gjort knyttet til disse.
De ukentlige møtene i Sikkerhetsrådet er operative, kontinuerlige og teknologiske, og det
føres ikke referater fra disse. Det er en løpende, men uformell, dialog og rapportering mellom
Sikkerhetsrådet og ledelsen på alle nivåer i kommunen. Det foreligger derfor ingen referater.
Kontaktperson for oppfølgingsrevisjonen vil være virksomhetsleder for Styring og eierskap
Pål Henning Klavenes.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Pål Henning Klavenes
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5.3 Svar på oppfølgingsspørsmål fra kommunen

Brudal Lene

Deres referanse

Vår referanse
2018/12150-16-59350/2022-PALKLA

Klassering
060

Dato
21.02.2022

Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon - Cyberangrep og informasjonssikkerhet Oppfølgingsspørsmål
Vedlagt følger våre svar på deres spørsmål. Våre svar er uthevet med gul markør.
Kommunen skal:
 implementere varsling til sikkerhetsmyndigheter i sine skriftlige rutiner/prosedyrer.
Dere skriver at personvernombudet har rutiner og melder avvik. Videre at virksomhet
Digitalisering varsler og kommuniserer med NSM, samt at rutiner etableres.
Ber om personvernombudets rutiner, herunder informasjon om hvem som blir varslet og om
det er gjort endringer etter revisjonen. Har personvernombudet og virksomhet Digitalisering
vurdert varsling til andre sikkerhetsmyndigheter eller samarbeidende virksomheter? Er det
rutiner for varsling og kommunikasjon mellom virksomhet Digitalisering og NSM som skal
etableres?
Alle rutinene for informasjonssikkerhet og personvern er løftet til overordnet nivå i
kvalitetssystemet og ligger nå her: Informasjonssikkerhet og personvern
Personvernombudet varsler tilsynsmyndigheten for personvern (Datatilsynet) ved alvorlige
brudd på KIT (konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet). Vi har etablerte rutiner for dette i
Kvalitetssystemet i dokumentet «Avvik personvern».
Det er et formelt samarbeid (kontrakt) med NSM.


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

Dere skriver at dere har en beredskapsplan som både ligger i CIM, samt i styringssystemet til
virksomhet Digitalisering.
Er denne planen bygget på ros-analysen fra 2019? Ber om å få den nye planen oversendt.
Nei, den er ikke bygget på analysen fra 2019. Det er enda ikke utarbeidet en ny plan, men den
er under utarbeidelse og forventes revidert i løpet av året.


gjennomgå sine rutiner og prosedyrer på området, med særlig hensyn til gyldighet,
begrepsbruk, ansvarsfordeling og overlapping av innhold.
Styring og eierskap
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 60 00
Org.nr: 940039541

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Tlf. saksbeh.: 69 36 79 03
Bankkonto: 5122 05 77000
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Dere skriver at Virksomhet Digitalisering har ukentlige møter i sitt interne Sikkerhetsråd og at
her ivaretas slike forhold kontinuerlig.
Vi ønsker en mer utfyllende tilbakemelding på hva som er gjort knyttet til rutinene på området
personvern/IT-sikkerhet. Er det foretatt en gjennomgang av rutinene for å rydde opp i
begrepsbruk, ansvarsfordeling og innhold for øvrig? Er det faktisk gjort noen endringer i
rutinene? Er det samarbeidet med personvernombudet i dette arbeidet?
Dokumenter er lagt inn i Kvalitetssystemet (enkelte tekniske gjenstår). Strukturen i
Kvalitetssystemet er bygd om og forbedret. Det er et omfattende samarbeid med
Personvernombudet i den tematikken der dette er relevant.


vurdere å gjennomgå viktige loggfiler jevnlig.

Dere skriver at dere får tilbakemelding på spesifikke sikkerhetslogg-filer. Disse er delt inn etter
kritikalitet: lav-medium-høy. I tillegg har dere sporadisk gjennomgang av sikkerhetsloggfiler i
skytjenestene, men sjelden på brannmur, ADC og Windows Servere. Etter revisjonen er det
etablert en syslogg server/tjeneste.
Hvordan følges systemvarslene opp? Er det etablert noen systematisk gjennomgang av den
nye systemloggen? Har dere gjort noen vurdering av om dette er tilstrekkelig eller om det bør
etableres en mer systematisk/jevnlig gjennomgang av viktige loggfiler?
Det er mulig det her foreligger en misforståelse. Rapporter fra CERT kommer inn fra
samarbeidsparter.
Når det gjelder interne logger fra feks brannmur og andre Controllere er det ikke
hensiktsmessig å faktisk gå igjennom dette. Dette er skannerjobber som benyttes etter at
situasjoner har oppstått. Enkelte advarsler gis automatisk av systemene, og dette følges da
opp. Manuell gjennomgang er ikke hensiktsmessig. Slike systemers logger er ikke designet
til slikt.


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

Dere skriver at DMARC, SPF, og DKIM har vært avventet fram til nødvendige tjenester er
flyttet til skybaserte løsninger. Dette skal snart være klart.
Hva er snart klart? Flytting til skybaserte løsninger eller innføring av DMARC, SPF og DKIM?
Flytting til skybasert løsning er gjennomført. SPF er innført. DKIM og deretter DMARC er nær
forestående.


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

Dere skriver at kryptering er slått på og at utrulling har startet for alle bærbare Windows 10
maskiner. Ca. halvparten er på nåværende tidspunkt kryptert.
Hva er planen for den andre halvparten som ikke er kryptert?
Dette arbeidet pågår, men det avhenger av utfasing/nyanskaffelse av utstyr.


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.

Dere skriver at 2-faktor autentisering er innført for alle brukere på administrativt nett. I
oppvekstsektoren er dette ikke innført på den generelle plattformen på skolene, med unntak
av noen enkeltsystemer. Dette skyldes egne sikkerhetsrutiner for oppvekstsektoren.
Hva innebærer det for IT-sikkerheten at oppvekstsektoren har egne sikkerhetsrutiner?
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Det innebærer at systemet er noe mer åpent. Lærere er over på tofaktor ca. august 2022. Men
MFA for elever er nærmest umulig å gjennomføre i praksis.
I revisjonen viste vi til at 2-faktor autentisering var innført i ansattportalen. Vi fant imidlertid at
dette ikke var innført på webversjon av Outlook, men at dere hadde planer om å sperre for
denne muligheten.
Er det nå sperret for innlogging på webversjonen av outlook uten 2-faktor autentisering?
Ja.


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.

Dere skriver at tilgangsstyring er delegert til linjeledelsen og styres gjennom det digitale
verktøyet Tilgangsportalen.
Er det gjort noen endringer etter revisjonen? Er det for eksempel etablert noen kontroller av
hvorvidt linjeledelsen følger opp dette? Er det gjort noe for å tydeliggjøre linjeledelsens ansvar?
Det er ledelsen som gjennomfører tilgangsstyringen (gir tilganger) og også har ansvaret for å
administrere og kontrollere den enkeltes tilgang, gjennom tilgangsportalen. Følges det ikke
opp gis/får ansatte ikke tilgang.
Alle ledere får obligatorisk opplæring i bruk av Tilgangsportalen gjennom HR.
Lenke til kurs: Tilgangsportalen Fredrikstad (nanolearning.com)


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

Dere skriver at Sikkerhetsrådet sørger for at risikovurderinger av informasjonssikkerheten
gjennomføres i tråd med egne rutiner og retningslinjer.
På hvilken måte sørger Sikkerhetsrådet for dette?
Sikkerhetsrådet ved Virksomhet for Digitalisering har rutinemessige møter. Dette gjelder de
sentrale backoffice-løsninger.
Arbeidene går ukentlig (om ikke oftere) samtidig som de daglige arbeidene sjekkes og
dokumentasjonen revideres.
Eksempel: Denne uka har det blitt arbeidet med nytt IKT reglement. Det blir «modernisert» og
omgjort til dagens regler og for at det skal korrespondere med andre rutiner, båre innen IT
sikkerhet og Personvern.


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

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at Sikkerhetsrådet i virksomhet Digitalisering sørger
for systematisk overvåkning.
På hvilken måte sørger sikkerhetsrådet for systematisk overvåking?
Sikkerhetsrådet ved Virksomhet for Digitalisering har rutinemessige møter. Dette gjøres ved
hjelp av verktøy som finnes i brannvegger, controllere etc. Kommunen er også i samarbeid
med MSN og HelseCert.


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.
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Dere skriver at det ble gjennomført en omfattende opplæring av alle brukere i kommunen
høsten 2020. Opplæringsprogrammet gikk over to måneder med flere leksjoner. I tillegg må
alle nye brukere gå gjennom et mindre sikkerhetskurs ved ansettelse.
Ble det benyttet noen form for kompetansekartlegging som grunnlag for utforming av
opplæringsprogrammet? Send gjerne kursdokumentasjon.
Nei, det var et ferdigkjøpt konsept.
Den nye interne kurset kan finnes her (omfatter både personvern og IT-sikkerhet):
Introduksjon nye databrukere (nanolearning.com) Dette revideres fortløpende ift
skysettingsprosessen.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Pål Henning Klavenes

150

5.4 Kommunedirektørens uttalelse til
oppfølgingsrapporten

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Lene Brudal
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres referanse

Vår referanse
2018/12150-19-152683/2022-PALKLA

Klassering
060

Dato
22.04.2022

Oversendelse av oppfølgingsrapport - Cyberangrep og informasjonssikkerhet
Vi viser til deres e-post av 07.04.2022, om kommentarer til oppfølgingsrapport om
cyberangrep og informasjonssikkerhet.
Vi har følgende kommentarer til rapportutkastet:
Kulepunkt 1: Rutiner for varsling til sikkerhetsmyndigheter
Rutiner for varsling til sikkerhetsmyndigheter er beskrevet i styringsdokument for
informasjonssikkerhet Fredrikstad kommune, samt i beredskapsplan for alvorlige
driftsforstyrrelser. Ansvaret er tillagt Digitaliseringssjef.
Kulepunkt 5: Sikring av e-post
Sikring av e-post er implementert både SPF, DKIM og DMARC i alle våre domener.
Kulepunkt 8: Gjennomgang av tilganger
Gjennomgang av tilganger er beskrevet i styringsdokument for informasjonssikkerhet i
Fredrikstad kommune. Løsningsansvarlig har ikke noe ansvar for tilgangskontrollen.
Det påpekes også at:
- Det er automatisk system for opphør av tilganger. Tilgangsgruppene blir fjernet
automatisk og at Løsningsansvarlige for beskjed om at brukeren har sluttet slik at de
kan fjerne den ansatte fra sine systemer.
- Alle endringer loggføres.
Kulepunkt 11: Systematisk overvåkning
Det er personell i avdelingene IT-Drift og IT-Utvikling som utfører disse oppgavene.
Sikkerhetsrådet behandler hendelser og beslutter endringer i forhold til resultatene og
innebærer således et løpende arbeid.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Pål Henning Klavenes
Styring og eierskap
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 60 00
Org.nr: 940039541

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Tlf. saksbeh.: 69 36 79 03
Bankkonto: 5122 05 77000
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/57
50
155276/2022
3004-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/31

Prosjektplan "Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap»
godkjennes.
Fredrikstad, 25.04.2022

Vedlegg
Prosjektplan «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap», 2.05 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU-sak 22/17, den 30.03 2022 (prosjektplan forebyggende tiltak for barn og unge)
Bystyresak 166/21, 09.12.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024)KU-sak
21/57, 24.11.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024)
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan i sitt møte 30.03 2022 i sak 22/17. I protokoll fra
saken fremkommer følgende under behandling:
«Kontrollutvalgsleder spurte revisjonen om hvorfor begrepet «sårbare barn og unge» er tatt ut i
forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Revisjonen sa de ønsket en mer generell avgrensing til å
gjelde «barn og unge». Kontrollutvalget er ikke enig i dette og ønsket at fokus og spissing skal være
på gruppen sårbare barn og unge for dette prosjektet, herunder lavinntektsfamilier og utenforskap.
Det vises også til vurderinger som fremkom i overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen for
planen for forvaltningsrevisjon. Det er ønskelig at revisjonen i revisjonsplanen skal gi en definisjon av
hva de legger i begrepet sårbare barn, dette skal sees opp mot lavinntektsfamilier og utenforskap.
Kontrollutvalget ønsket også et fokus på om de generelle systemene kommunen har i dag virker
tilfredsstillende i forhold til de sårbare barna kommunen har per dags dato.»

Kontrollutvalget vedtok følgende:
«Saken sendes tilbake til revisjonen og kontrollutvalget ber om en korrigert prosjektplan i
tråd med kontrollutvalgets ønske.»
For øvrig fremgår det av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette
prosjektet. Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt.
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1«Bakgrunnen for prosjektet»). På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to
hovedproblemstillinger:
1. Er det iverksatt tiltak for barn i lavinntektsfamilier?
2. Er det iverksatt tiltak for oppfølging av sårbare barn og unge og samarbeides det i tilstrekkelig grad
mellom tjenestene?

Revisjonen antar at det vil gå med 400 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være
klar til behandling i desembermøtet.
Vurdering
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i
Forvaltningsrevisjonsplanen og kontrollutvalgets behandling i møtet den 30.03 2022.
Planlagt ressursbruk er noe høyere enn et gjennomsnittlig forvaltningsrevisjonsprosjekt.
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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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.
Plan for forvaltningsrevisjon 2022 - 2024 ble vedtatt i bystyret 09.12.2021, sak 166/21. Planen bygger
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier,
utenforskap» er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko på området:
«Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende
måte. Opplæringsloven, barnehageloven, og barnevernsloven sier at kommunen skal ha
en internkontroll på området som følger reglene i kommuneloven §25-1. Kunnskapsløftet,
endringer i barnehageloven og den nye barnevernsreformen stiller nye krav til kommunen
som kan vurderes i forhold til gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Kommunen har innført «Foreldrekompasset» som et tverrfaglig program mellom
helsestasjon, barnehage og skole for å følge barns oppvekst. Det kan være nyttig å vurdere
en forvaltningsrevisjon på området sett i lys av sårbare barn og unge og oppfølging av disse.
Dette kan også ses i sammenheng med kommunens levekårsutfordringer der en økende
andel barn lever i lavinntektsfamilier. […].
Området utdanning og oppvekst tar en stor del av kommunens budsjett og tjenesteytelsen er
vesentlig for barn og unges utviklings- og utdanningsmuligheter. Oppreisings- og
erstatningssaker kan være økonomisk kostbare for kommunen og det kan få konsekvenser
for enkeltpersoners utvikling og utdanning.»
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen.
Revisjonen gjennomførte et oppstartsmøte med administrasjonen 11.03.2022 der prosjektet ble presentert, og det ble gitt mulighet for å gi innspill til prosjektplanen. Etter kontrollutvalgsmøte 30.03.2022, ble
saken sendt tilbake til revisjonen med forespørsel fra kontrollutvalget om korrigert prosjektplan. Det ble
gjennomført et nytt oppstartsmøte med administrasjonen 21.04.2022, og etter dette besluttet revisjonen
å gjøre noen justeringer i problemstillingene basert på administrasjonens innspill. Disse fremkommer av
problemstillingenes avgrensninger.

2 Premisser for prosjektarbeidet
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (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 anbefalinger.

2
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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 ved kontrollutvalget.

3 Problemstillinger og avgrensninger
Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:
1. Er det iverksatt tiltak for barn i lavinntektsfamilier?
2. Er det iverksatt tiltak for oppfølging av sårbare barn og unge og samarbeides det i tilstrekkelig
grad mellom tjenestene?
Ifølge Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir), har barnefattigdommen i Norge vært økende
siden begynnelsen av 2000-tallet. Det påpekes at det å vokse opp i en familie med lavinntekt ikke nødvendigvis er det samme som å vokse opp i fattigdom, siden situasjonen til hver lavinntektsfamilie vil
variere, men at mange av disse barna risikerer likevel å vokse opp i fattigdom. Lavinntekt benyttes derfor
som et mål på hvor mange fattige barn det finnes i Norge. I denne forvaltningsrevisjonen vil vi definere
«lavinntektsfamilier» på lik linje med hvordan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjør det:1«Barnefattigdom i Norge regnes vanligvis ut fra andelen barn som vokser opp i husholdninger med en samlet
inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. Dette måler fattigdom blant barn på en
relativ måte. […]. Denne måten å måle fattigdom på gir oss et bilde av utviklingen over barnefamilier
som har liten inntekt, i forhold til folk flest i Norge.» Bufdir gjør også rede for mulige konsekvenser av å
vokse opp i fattigdom. Blant annet nevnes det at barn i familier med lav inntekt i mindre grad deltar i
organiserte aktiviteter enn andre barn, og at de dermed går glipp av en viktig arena for barn og unge
hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle ferdigheter. I tillegg beskrives konsekvenser som
ensomhet og opplevelse av utenforskap, manglende trivsel på skolen, dårligere bomiljø, og psykiske
helseproblemer.
Når det gjelder problemstilling 1 vil revisjonen undersøke Fredrikstad kommunes tiltak for barn i lavinntektsfamilier. Siden barns oppvekstsvilkår påvirkes direkte av foreldrenes økonomi, vil tiltak rettet mot
foreldrene også falle innunder tiltak vi vil se på. Aktuelle tjenestetilbud å undersøke vil hovedsakelig
være tilknyttet NAV, samt samarbeidende tjenester.
Når det gjelder problemstilling 2, besluttet revisjonen etter innspill fra administrasjonen å definere «sårbare barn og unge» bredere enn opprinnelig planlagt. Revisjonen vurderer det slik at dette vil gjøre oss
i bedre stand til å vurdere de faktiske tjenestene og tilbudene sårbare barn og unge mottar, i stedet for
å begrense oss til å se på noen få mulige risikoutsatte grupper. Vi mener det er tjenestene som gis og
kvaliteten på disse som er viktig å revidere, uavhengig av bakgrunnen for sårbarheten. I tillegg vil ikke
for eksempel helsestasjonen, eller en barnehage eller skole, sitte med opplysninger om en families
økonomi, noe som ville ha gjort det utfordrende å gå inn å undersøke tiltak rettet spesifikt mot barn i
lavinntektsfamilier.
Revisjonen vil i problemstilling 2 undersøke om Fredrikstad kommune har iverksatt tiltak for oppfølging
av sårbare barn og unge. Sårbare barn og unge er en stor gruppe, og inkluderer ifølge vedlegget «Hvor
mange sårbare barn og unge er det i Norge» til Bufdirs «Statusrapport nr. 2 - koordineringsgruppe for
tjenester til sårbare barn og unge i covid-19 pandemien» blant annet barn med funksjonsnedsettelser,

1 https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
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barn av foreldre med rusproblemer eller psykiske lidelser, barn med psykiske lidelser, barn som opplever vold eller overgrep, og barn i familier med vedvarende lavinntekt. Hovedfokuset i problemstilling 2
vil være på tilbudene sårbare barn og unge mottar, uavhengig av årsaken til at de er sårbare. Vi avgrenser problemstillingen til å gjelde tjenester som ytes. Vi vil dermed ikke revidere kommunens rutiner for
å fange opp disse barna.
På bakgrunn av informasjon gitt av administrasjonen vil det først og fremst være aktuelt å se på tiltak
og tjenester gitt av etat barne- og familietjenestene, under seksjon utdanning og oppvekst. Denne etaten
består blant annet av helsevern for barn og unge (inkludert helsestasjons- og skolehelsetjenesten),
Fredrikstadhjelpa 0-16, og PP-tjenesten. Ifølge Helsedirektoratet har barnehager og skoler en sentral
rolle i å identifisere og følge opp sårbare barn og unge. Tiltak innenfor barnehage og skole vil derfor
også være hensiktsmessig å undersøke.
Det fremkommer av Rundskriv Q- 16/2013 «Forebyggende innsats for barn og unge» at kommunen bør
ha en helhetlig tilnærming til planlegging og organisering av den forebyggende innsatsen for barn og
unge. Det vises også til at godt forebyggende arbeid ofte vil forutsette samarbeid på tvers av ulike
fagområder og forvaltningsnivå. I denne forbindelse er det viktig at det blir utarbeidet rutiner og systemer
som gjøre det enkelt å samarbeide. Ifølge melding til stortinget 32 (2020-2021) «Ingen utenfor – En
helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv» kan enkelte barn og unge ha utfordringer
på flere områder samtidig, og dermed ha behov for bistand fra flere tjenester. Det kan dreie seg om
utfordringer knyttet blant annet til helse, språkutfordringer, utfordringer i barnehage- og skolemiljøet,
eller til en vanskelig livssituasjon på grunn av utfordringer i familien. Slike sammensatte utfordringer
krever en samordnet innsats fra hjelpeapparatet. Samtidig viser flere offentlige utredninger og tilsyn at
de ulike velferdstjenestene i mange saker ikke samarbeider godt nok. Samarbeidet mellom tjenester og
aktører i kommunen vil derfor være et viktig område å undersøke nærmere.

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. Revisjonskriteriene 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:
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (forskrift av 19. oktober 2018 nr. 1584)
 Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste (forskrift av 23. november
1983 nr. 1779)
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 Lov om barnehager (barnehageloven)
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 Rundskriv Q-16/2013: Forebyggende innsats for barn og unge
 Veileder IS-1405, Sosial og helsedirektoratet: Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i
kommunene
 IS-1798: Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
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Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon,
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (Helsedirektoratet)
Fattigdom - veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom (Bufdir)
Melding til stortinget 32 (2020-2021) «Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i
arbeids- og samfunnsliv»
Fredrikstad kommunes egne mål og strategier
Andre aktuelle veiledere/strategier på området

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet nedenfor:
Problemstillinger

Revisjonskriterier

Databehov

Problemstilling 1
Er det iverksatt tiltak
barn i lavinntektsfamilier?

Folkehelseloven, sosialtjenesteloven,
Fattigdom - veileder
for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom
Folkehelseloven,
helse- og omsorgstjenesteloven, forskrift av 19. oktober
2018 nr. 1584, forskrift av 23. november 1983 nr. 1779,
opplæringslova, barnehageloven, rundskriv Q-16/2013, veileder IS-1405, IS1798, nasjonal faglig
retningslinje for det
helsefremmende og
forebyggende arbeidet i helsestasjon,
skolehelsetjeneste
og helsestasjon for
ungdom, melding til
stortinget 32 (20202021)

Kommunens systemer og Dokumentanalyse, intervrutiner, opplysninger fra
juer
ledere og medarbeidere
om praksis

Problemstilling 2
Er det iverksatt tiltak for
oppfølging av sårbare
barn og unge og samarbeides det i tilstrekkelig
grad mellom tjenestene?

Innhentings-/ analysemetode

Kommunens systemer og Dokumentanalyse, intervrutiner, opplysninger fra
juer
ledere og medarbeidere
om praksis
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og
fremdriftsplan
Prosjektdeltakere

Prosjektperiode
Antall timer
Vedtaksorgan:

Henning S. Langsholt - utførende forvaltningsrevisor
Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor
Mai 2022-desember 2022
400 +/- 10 % timer
Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune

Fremdrift

Ferdig

Prosjektplan godkjent i KU
Rapport sendt til kommunedirektøren
Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet

11. mai 2022
November 2022
18. november 2022

Rapport behandlet i KU

7. desember 2022

Kommentar til ressursrammen
For å besvare ut revisjonens problemstillinger på en god måte er vi nødt til å gå gjennom en stor mengde
med planer og dokumenter på tvers av flere enheter/virksomheter. Vi er også nødt til å gjennomføre et
vesentlig antall intervjuer, anslagsvis 8-10. Vi estimerer at dette prosjektet vil ta 400 timer (+/- 10 prosent).
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/59
35
119612/2022
3004-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/32

Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering.
Fredrikstad, 04.04.2022

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.03.2022
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 24.03.2022, sak 24/22, Kontrollutvalgssak Forvaltningsrevisjonsrapport – Personvern
3. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 24.03.2022, sak 25/22, Kontrollutvalgets
årsmelding for 2021
4. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Tilsynsrapport Kommunens ansvar som
barnehagemyndighet Fredrikstad kommune 2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.03.2022, ligger vedlagt til orientering.
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 24.03.2022, sak 24/22, Kontrollutvalgssak Forvaltningsrevisjonsrapport – Personvern. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig
vedtatt. Til orientering.
Vedlegg 3: Bystyret behandlet den 24.03.2022, sak 25/22, Kontrollutvalgets årsmelding for
2021. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til orientering.
Vedlegg 4: Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med kommunens ansvar
som barnehagemyndighet, datert 18.03.2022. Rapporten fastslår at kommunen ikke
oppfyller regelverket på flere av de kontrollerte områdene. Kommunen har rettefrist til
15.11.2022. Til orientering.
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Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

30.03.2022,
fra kl. 14:00 til kl. 16:30
Rådhuset, møterom Formannskapssalen
22/13 - 22/23

Frammøteliste
Medlemmer
Rita Holberg, leder (H)
John Fredrik Olsen, nestleder (Ap)
Tore K. Antonsen (SV)
Anita Skogseth Bjørneby (FrP)
Per Lebesby (Krf)

Møtt
x
x
x
x
x

Varamedlemmer

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen.
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og
forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen.
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør for
virksomhetsstyring og økonomi Ole Strand, arkivleder Ingerid Gjølberg, direktør for helse og
omsorg Jankra Ekrem Holstad og virksomhetsleder for styring og eierskap Pål Henning
Klavenes.
Varaordfører: Atle Ottersen

…………………….
Rita Holberg, (leder)

…………………….
John Fredrik Olsen
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Saksliste
Saksnr.

Innhold

PS 22/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 22/14

Valg av representant til å signere protokoll

PS 22/15

Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova - Oppfølging av
rutiner og praksis"

PS 22/16

Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av langtidsopphold
på sykehjem" Fredrikstad kommune

PS 22/17

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende
tiltak for barn og unge"

PS 22/18

Prosjektplan for eierskapskontroll med Isegran Eiendom AS

PS 22/19

Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for
kontrollutvalget i Fredrikstad kommune

PS 22/20

Revisjonsnotat - Informasjon om mva-kompensasjonen i
Fredrikstad kommune

PS 22/21

Referater og meldinger

PS 22/22

Eventuelt

PS 22/23

Evaluering av møte

PS 22/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
Ingen merknader til innkalling eller sakslisten
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/14 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges…..
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Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen

PS 22/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova - Oppfølging av rutiner
og praksis"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner
og praksis», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter
seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og
praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:









gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til
offentlighet er samlet på en oversiktlig måte
iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i
Elements
sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med
deres rolle/arbeidsoppgaver
etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet
unødvendig, i forbindelse med fulltekstpublisering.
inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering
av saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler,
Teams osv., samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med
ansattes arbeidsoppgaver
kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova
standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at
den er et godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet
kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer

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 30.03.2022:
Revisjonen orienterte om rapportens funn og konklusjoner. Kontrollutvalget fikk anledning til
å stille oppfølgingsspørsmål til revisjonen og administrasjonen. Spørsmålene ble besvart i
møte. Kontrollutvalget uttrykte at svarprosenten på revisjonens spørreundersøkelse i
prosjektet var lav. Revisjonen opplyste at de samarbeidet med kommunens administrasjon
om å få til en forbedring på det området. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner
og praksis», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter
seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og
praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:









gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til
offentlighet er samlet på en oversiktlig måte
iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i
Elements
sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med
deres rolle/arbeidsoppgaver
etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet
unødvendig, i forbindelse med fulltekstpublisering.
inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering
av saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler,
Teams osv., samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med
ansattes arbeidsoppgaver
kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova
standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at
den er et godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet
kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer

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 22/16 Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av langtidsopphold på
sykehjem" Fredrikstad kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling som legges frem til
behandling for bystyret:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på
sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter
seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem»
til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
 publisere «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» på kommunens nettsider
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angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan
forvente å få tildelt plass
gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie
som planlagt
vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med
bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en
tilfredsstillende måte
avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat
hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand

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 30.03.2022:
Revisjonen orienterte om rapportens funn og konklusjoner. Kontrollutvalget fikk anledning til
å stille oppfølgingsspørsmål til revisjonen og administrasjonen. Spørsmålene ble besvart i
møte.
Administrasjonen opplyste om at «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» er publisert på kommunens
hjemmeside i mars. Kulepunkt 1 i innstillingen til bystyret tas dermed ut.
I tillegg til det ble siste kulepunkt erstattet med følgende ordlyd: avklare skillet mellom
oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand,
knyttet til lettere praktisk bistand, og vurdere organiseringen av disse tjenester
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte to endringer.
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på
sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter
seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem»
til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
 angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan
forvente å få tildelt plass
 gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie
som planlagt
 vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med
bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en
tilfredsstillende måte
 avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat
hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk
bistand, og vurdere organiseringen av disse tjenester
2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.
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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 22/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende tiltak for
barn og unge"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Forebyggende tiltak for barn og unge», godkjennes. (Med eventuelle
endringer i problemstillinger)
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
Kontrollutvalgsleder spurte revisjonen om hvorfor begrepet «sårbare barn og unge» er tatt ut
i forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Revisjonen sa de ønsket en mer generell avgrensing
til å gjelde «barn og unge». Kontrollutvalget er ikke enig i dette og ønsket at fokus og
spissing skal være på gruppen sårbare barn og unge for dette prosjektet, herunder
lavinntektsfamilier og utenforskap. Det vises også til vurderinger som fremkom i overordnet
risiko- og vesentlighetsvurderingen for planen for forvaltningsrevisjon. Det er ønskelig at
revisjonen i revisjonsplanen skal gi en definisjon av hva de legger i begrepet sårbare barn,
dette skal sees opp mot lavinntektsfamilier og utenforskap.
Kontrollutvalget ønsket også et fokus på om de generelle systemene kommunen har i dag
virker tilfredsstillende i forhold til de sårbare barna kommunen har per dags dato.
Kontrollutvalget sender saken tilbake til revisjonen, og ber om en korrigert prosjektplan
legges frem. Kontrollutvalget av enstemmig om det.
Kontrollutvalget Fredrikstads uttalelse/innstilling/vedtak 30.03.2022:
1. Saken sendes tilbake til revisjonen og kontrollutvalget ber om en korrigert prosjektplan
i tråd med kontrollutvalgets ønske.

PS 22/18 Prosjektplan for eierskapskontroll med Isegran Eiendom AS
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Isegran Eiendom AS» tas til orientering og
godkjennes.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
Administrasjonen orienterte om ny/redigert eiermelding og endringer i selskapsavtale som
skal opp i bystyret i løpet av våren/sommer 2022. Ferdigstillelse av eierskapsrapporten bør
derfor tilpasses kommende eiermelding og avleveres i slutten av året 2022. Innstillingen ble
enstemmig godkjent.
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Isegran Eiendom AS» tas til orientering og
godkjennes.
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PS 22/19 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for
kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad
kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før
sommeren i 2022
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
Innstillingen ble enstemmig godkjent
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad
kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før
sommeren i 2022

PS 22/20 Revisjonsnotat - Informasjon om mva-kompensasjonen i Fredrikstad
kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar notat om «Informasjon vedrørende momskompensasjon i
Fredrikstad kommune», til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny informasjon om hvordan tapt krav er tenkt
erstattet.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
Revisjonen orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig godkjent
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Kontrollutvalget tar notat om «Informasjon vedrørende momskompensasjon i
Fredrikstad kommune», til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny informasjon om hvordan tapt krav er tenkt
erstattet.

PS 22/21 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering.
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Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
Innstillingen ble enstemmig godkjent
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:
1. Referater og meldinger tas til orientering.

PS 22/22 Eventuelt
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
KU-leder orienterte om FREVAR saken som har vært omtalt i lokalavisene, og at det ikke er
en aktuell sak for kontrollutvalget.

PS 22/23 Evaluering av møte
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:
Ingen merknader vedr. gjennomføring av møtet.
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Bystyrets behandling 24.03.2022:
Kontrollutvalgets leder Rita Holberg (H) orienterte.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak 24.03.2022:
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Personvern», til etterretning.
2. Administrasjonen skal fortsatt ha fokus på og etterkomme de punktene i kommunestyrets
vedtak som revisjonen anser som delvis gjennomført. Kommunedirektøren skal gi
informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått etablert
systematisk internkontroll på personvernområdet. Frist settes til 26.08.2022.
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Bystyrets behandling 24.03.2022:
Kontrollutvalgets leder Rita Holberg (H) orienterte.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak 24.03.2022:
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
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Tilsynsrapport
Kommunens ansvar som barnehagemyndighet
Fredrikstad kommune 2022
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Sammendrag
Vi gjennomfører tilsyn med Fredrikstad kommune. Temaet for tilsynet er
barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende
regelverk etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og § 53. Det overordnede formålet
med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket.
Regelverksbrudd
Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport og har uttalt seg innen fristen. På bakgrunn av
kommunens uttalelse, har vi gjort noen endringer i rapporten. Endringene fremkommer under
de kontrollspørsmålene som kommunen har gitt tilbakemelding til.
Vi fatter nå vedtak med pålegg om retting. Kommunen har rettefrist til 15.11.2022.
Undertema i tilsynet er:
•

Om barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos
barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn

•

Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med
forvaltningsloven.
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1

Innledning

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 54.
Reglene for statlig tilsyn er hjemlet i kommuneloven kapittel 30 .
I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter.
Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting.
Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi
personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/.

1.1 Kort om Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune har 76 barnehager hvor 24 er kommunale barnehager, 43 er private
ordinære barnehager og 9 er private familiebarnehager.
Organisasjonskartet til Fredrikstad kommune viser at ledelsen i kommunen består av
kommunedirektør som øverste leder for seks direktører deriblant for Utdanning og oppvekst.
Under området Utdanning og oppvekst er det tre etater: Skoleetat, barnehageetat og barne- og
familietjenestene. Barnehageetaten sin stab utgjør 4,25 årsverk, og ledes av etatssjef.
Barnehageetaten innehar eierrollen for de kommunale og åpne barnehagene. Etaten er også
barnehagemyndighet overfor kommunale og private barnehager.
Ifølge kommunens delegeringsreglement er reglementet bygd opp slik at oppgaver og myndighet
delegeres i linje, det vil si fra bystyret til formannskapet, eller til ordfører og/eller andre politiske
utvalg valgt av bystyret. Konkretiseringer av oppgaver og myndighet vil derfor som hovedregel
først framkomme i enden av delegeringslenken. Delegeringslenken går bare unntaksvis utenom
formannskapet.
Det fremkommer ikke av delegeringsreglementet hvordan delegeringslenken er bygd opp, eller
hvem som har delegert myndighet etter barnehageloven med forskrifter.

1.2 Tema for tilsynet
Vi har kontrollert følgende tema og undertemaer:
Barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende
regelverk etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og § 53 .
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a) Barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos
barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn
b) Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med
forvaltningsloven.
Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.
Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til
kommunens ansvar som barnehagemyndighet og slik bidra til økt rettssikkerhet for barn og
foreldre.

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet
Statsforvalteren åpnet tilsyn med Fredrikstad kommune i brev av 06.01.2022. Kommunen ble
pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet.
I dette tilsynet har vi også benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex,
som informasjonsgrunnlag.
Kommunen leverte følgende dokumentasjon til Statsforvalteren:
1. Kommunens organisasjonskart
2. Kommunens delegasjonsreglement
3. Redegjørelse fra barnehagemyndigheten
4. Prosedyre for samarbeidsavtale mellom familiebarnehage og ordinære barnehager
- Samarbeidsavtale for familiebarnehager
5. Samordnet barnehageopptak 2021 Hovedopptaket, Samordnet opptak Fredrikstad 2022
Overflyttingsopptak, Samordnet barnehageopptak 2022.2023, Nettverk kommunale og private
barnehager 2022
6. Møteplaner og referater fra veiledningsaktiviteter overfor barnehagene i 2021/2022
(a) Velkommen til digital fagarena 16.02.2021
- Trygt og godt barnehagemiljø, Årsrapportering 2020
(b) Velkommen til digital fagarena 11.05.2021
- Evaluering av samordnet opptak, Ebbenebbs tegnpakke
(c) Velkommen til digital fagarena 28.09.2021
- Tilsyn på personal, Foreldrekompasset
(d) Velkommen til digital fagarena 23.11.2021
- Korona-orientering fra KOL, Observasjonslogg, Aktivitetsplikt, Aktivitetsplan, Ansatte eller
leder mistenkes å krenke et barn, Meldeskjema
(e) Vedlegg fra møter med familiebarnehagene
- Velkommen til fagsamling og referat fra samling for private familiebarnehager høsten
2021, Plan for fagsamlinger for private familiebarnehager 2022
(f) Informasjonsmateriell sent ut til barnehagene
- Det kan bli aktuelt å redusere barnehagens åpningstid, Informasjon om forsterkede
smittevernstiltak i barnehagen, Oppdaterte retningslinjer, Fra gult til rødt nivå mars 2021,
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Vurdering av bruk av munnbind…27.01.2021
7. Barnehagemyndighetens tilsynsplan for 2021 og 2022, med vedlegg:
Årshjul barnehagemyndigheten, Plan for tilsyn 2019-2022, Prosedyre samhandling, Søknad
om ny/endring/utvidelse av barnehage eller skole-samhandlingsprosedyre, Godkjenning
2021-2022/registrering av funn, Familiebarnehager - Dokumenttilsyn etter barnehageloven
og forskrift om familiebarnehager § 15/ Godkjenning, Søknadsskjema om godkjenning av
endringer i familiebarnehage, Søknad om godkjenning av ny barnehage etter lov om
barnehager § 14/Ordinær barnehage, Søknad om godkjenning av endring etter lov om
barnehager § 14/Ordinær barnehage
8. Tilsynsrapporter
-

Foreløpig tilsynsrapport, Veelstoppen barnehage

-

Foreløpig tilsynsrapport, Læringsverkstedet DoReMi Trosvik barnehage

-

Foreløpig tilsynsrapport, Trosvik barnehage

-

Foreløpig tilsynsrapport, Gaustadgrenda barnehage

-

Foreløpig tilsynsrapport, Trollklubben barnehage avd. Rolvsøy

-

Endelig tilsynsrapport, Tornerose familiebarnehage

-

Endelig tilsynsrapport, Veelstoppen barnehage

-

Endelig tilsynsrapport, Trosvik barnehage

-

Endelig tilsynsrapport, Gaustadgrenda barnehage

-

Endelig tilsynsrapport, hendelsesbasert tilsyn, Læringsverkstedet DoReMi Begby

-

Endelig tilsynsrapport, Trollklubben barnehage avd. Bilett

9. Andre dokumenter som kommunen vurderer som relevant for tilsynets temaer:
-

Videre plan for dokumenttilsyn på godkjenning, Tornerose familiebarnehage

-

Referat etter tilsyn, Tornerose familiebarnehage

-

Svar på forhåndsvarsel om vedtak, Veelstoppen barnehage

-

Svar på forhåndsvarsel om vedtak, Trosvik barnehage

-

Svar på forhåndsvarsel om vedtak, Gaustadgrenda barnehage

-

Vedtak om ny godkjenning med tilhørende dokumenter, Fredrikstadmarka barnehage

-

Åpning av hendelsesbasert tilsyn med Læringsverkstedet DoReMi Begby barnehage

-

Opprettelse av tilsynssak ved Trollklubben barnehage avd. Bilett

-

En redegjørelse fra Fredrikstad kommune til NHO og Abelia

-

Kvalitetsmelding for barnehager i Fredrikstad 2020, vedtatt av BYS

Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på den skriftlige
dokumentasjon fra Fredrikstad kommune og egenvurdering i RefLex fra barnehagemyndigheten.
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 22. februar 2022. I den presenterte vi våre
foreløpige vurderinger og konklusjoner. Kommunen har kommentert innholdet i den foreløpige
rapporten innen fristen 16. mars 2022.
I denne rapporten presenterer vi våre vurderinger og konklusjoner.
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2

Kommunen som barnehagemyndighet

Vi har vurdert kommunens plikt til å påse regelverksetterlevelse, jf. det rettslige grunnlaget
knyttet til hvert punkt. Dersom vi konkluderer med at kommunen ikke oppfyller kravene som
ligger i det enkelte spørsmål, er konklusjonen at kommunen ikke oppfyller sin forpliktelse til å
påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første
og femte ledd og § 53.

2.1 Risikovurderinger
2.1.1 Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers plikter etter
barnehageloven?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må ha en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i
barnehageloven. For å oppfylle ansvaret om å påse regelverksetterlevelse i barnehagene etter
barnehageloven § 10 første ledd, må barnehagemyndigheten ha oversikt over regelverket den
veileder om og fører tilsyn med. Det er ikke nødvendig med detaljkunnskap om alle
barnehageeierens plikter, eller at det foreligger en oversikt i et bestemt format. Det er ikke den
enkelte barnehagemyndighet personlige kjennskap som er det sentrale, men
barnehagemyndighetens samlede kjennskap til eierpliktene.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten at den har oversikt over barnehageeiers plikter etter
barnehageloven.
I dokumentet «Kvalitetsmelding for barnehager i Fredrikstad» står det skrevet følgende om
barnehageeiers rolle:
Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med
gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Det følger av eieransvaret å
ha en forsvarlig styring, herunder stille til disposisjon de nødvendige rammebetingelser for å
kunne oppfylle barnehagelovens krav. Barnehageeieren har dermed det juridiske ansvaret
for kvaliteten på barnehagetilbudet.
Videre ser vi av dokumentet «Opprettelse av tilsynssak ved Trollklubben avdeling Billett» at det
vises til barnehageloven §§ 1-5, §§ 20 og 22. I dokumentet «Trygt og godt barnehagemiljø
16.02.2021» som er referat etter fagarena av samme dato, så vises det til §§ 41, 42 og 43.
I sin tilbakemelding på foreløpig rapport skriver barnehagemyndigheten at de heretter skal være
presise og bruke barnehageloven § 7 Barnehageeiers plikter ved alle tilsyn fremover.
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Våre vurderinger
I den foreløpige rapporten vurderte Stasforvalteren at verken oversendt dokumentasjon eller
besvarelsen i RefLex sannsynliggjorde om barnehagemyndigheten har oversikt over
barnehageeiers plikter etter barnehageloven. De ovennevnte dokumentene inneholdt kun en del
av de plikter som barnehageeier har etter barnehageloven, men ikke alle. Dokumentene er
derfor ikke egnet til å dokumentere eller sannsynliggjøre at kommunen har oversikt over
barnehageeiers plikter etter barnehageloven.
Statsforvalteren vurderer at barnehagemyndigheten gjennom sin tilbakemelding på foreløpig
rapport fremdeles ikke har sannsynliggjort at den har overordnet kjennskap til eierpliktene som
finnes i barnehageloven og hvordan den skaffer seg oppdatert oversikt over regelverket den
veileder om og fører tilsyn med.
Statsforvalteren opprettholder følgelig sin vurdering om at kommunen ikke har oversikt over
barnehageeiers plikter etter barnehageloven.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten i Fredrikstad kommune har ikke oversikt over barnehageeiers plikter
etter barnehageloven.

2.1.2 Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle
barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre
risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om
barnehagenes praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter, må den innhente
det. Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan ikke barnehagemyndigheten vurdere
risikoen for brudd på regelverket og behovet for veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om
regelverket er kjent, forstått og overholdt av barnehageeierne.
Våre observasjoner
Barnehagemyndigheten svarer «ja» i RefLex på at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig
kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. Videre
skriver barnehagemyndigheten i RefLex at de har rutiner for å innhente dokumentasjon som
grunnlag for risikovurderinger. De opplyser at de erfarer at de kunne hatt et enda bedre og
robust system for innhenting av dokumentasjon og at det sees på en digital løsning for dette.
I barnehagemyndighetens redegjørelse og årshjul viser de til at de innhenter informasjon ved å
gå gjennom barnehagenes årsmelding, resultatregnskap, vedtekter, ulike planer og relevante
dokumenter. Videre ser vi av oversendt dokumentasjon at barnehagemyndigheten innhenter
informasjon gjennom brukerundersøkelser, meldinger fra foreldre/foresatte, klagesaker,
erfaringer fra tidligere tilsyn, møtepunkter, ledermøter og fagarena med barnehagene og
barnehageeierne.
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Videre viser barnehagemyndigheten til at de har jevnlige styrermøter og annen kommunikasjon
med barnehagene. I forbindelse med dette tilsynet har kommunen sendt inn agenda og referater
fra møte- og veiledningsvirksomheten som har vært gjennomført i 2021.
Våre vurderinger
Som det kommer frem av dokumentasjon og som vi viser til i våre observasjoner har
barnehagemyndigheten mange og ulike informasjonskilder, hvor den får informasjon om
barnehagenes praksis. På bakgrunn av dette er det år vurdering at barnehagemyndigheten har
tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter
barnehageloven.
Konklusjon
Fredrikstad kommune har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine
plikter etter barnehageloven.

2.1.3 Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre
risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende
vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i
barnehageloven. Barnehagemyndigheten må gjøre dette både på bakgrunn av informasjon om
regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene.
På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere
behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko
for brudd på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må
barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse.
Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker den informasjonen den har om barnehagene, vil
ikke temaene for tilsyn og veiledning være i tråd med de faktiske behovene. Dette vil igjen
medføre at barnehagemyndigheten ikke påser regelverksetterlevelse ved gjennomføringen av
veiledning og tilsyn, jf. barnehageloven § 10 første ledd.
Våre observasjoner
Barnehagemyndigheten svarer «ja» i RefLex på at den bruker kunnskapen til å gjøre
risikovurderinger for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. I RefLex viser
barnehagemyndigheten til vedlegget «Plan for tilsyn». Barnehagemyndigheten skriver at planen
ble opprettet på bakgrunn av risikovurderinger utført i 2019 i forhold til barnehagenes
godkjenninger.
Barnehagemyndigheten har oversendt «Plan for tilsyn 2019-2021». Planen viser at
barnehagemyndigheten har gjennomført skriftlig tilsyn med barnehagenes årsplan og
bemanningsnorm i 2019 og 2020. Videre informerer planen om at barnehagemyndigheten i
Fredrikstad kommune gjennom kontroller i BASIL per 15.12 og i møter med barnehagene har
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foretatt en risikovurdering. Denne risikovurderingen viser at mange barnehager har foretatt
endringer av et slikt omfang at det påvirker barnehagens totale leke- og oppholdsareal. På
bakgrunn av dette vil barnehagemyndigheten foreta tilsyn høsten 2019 med alle barnehager over
en tre års periode.
Barnehagemyndigheten skriver i dokumentet «Redegjørelse fra barnehageetaten» at det har
vært gjennomført dokumenttilsyn med alle barnehagenes personalsammensetning i 2020 og
2021. Det opplyses at temaet for tilsynet var bemanning og skjerpet pedagognorm i forbindelse
med BASIL rapportering per 15.12.
I dokumentet «Redegjørelse fra barnehageetaten» fremkommer det under punktet om
risikovurdering at barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon i sitt arbeid:
veiledning, tilsyn og godkjenning. Videre fremgår det at risikovurdering skal ligge til grunn for
barnehagemyndighetens valg av virkemiddel, og at risikovurdering er en løpende vurdering av
sannsynligheten for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter.
I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport skriver barnehagemyndigheten at de i stor grad
har brukt «taus kunnskap» i sine risikovurderinger. Dette vil de rette på ved tilsyn framover og
ved revidering av sin plan for tilsyn. Videre skriver barnehagemyndigheten at de i det videre
arbeidet vil henvise til- og bruke retningslinjer for risikovurdering som finnes i Metodehåndbok
for tilsyn fra Utdanningsdirektoratet.
Våre vurderinger
Slik Statsforvalteren oppfattet praksisen i Fredrikstad kommune i den foreløpige rapporten, så
blir BASIL rapporteringen per 15.12 hvert år brukt som utgangspunkt for å gjennomføre tilsyn på
blant annet godkjenninger, arealnorm og pedagognorm. Videre så vi i dokumentet
«Kvalitetsmelding for barnehager i Fredrikstad 2020» at barnehagemyndigheten skriver at de
gjennomfører hendelsesbaserte tilsyn etter mottatte klager og bekymringsmeldinger. Utover det
var det vår oppfatning at de oversendte dokumentene ikke viser hvordan kommunen bruker
kunnskapen den har om barnehagene, til å gjennomføre risikovurderinger. Det foreligger ikke
noen risikovurderinger i «Plan for tilsyn 2019 - 202», eller noen beskrivelse i dokumentet
«Redegjørelse fra barnehageetaten» på hvordan de gjennomfører sine risikovurderinger.
Da BASIL rapporteringen per 15.12 viser status i barnehagen på det gitte tidspunkt i hver
barnehage, så var det av den grunn ikke klart for oss hvordan barnehagemyndigheten bruker
kunnskapen den har om barnehagene til å foreta en løpende vurdering av sannsynligheten for
og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i barnehageloven. Det var vår oppfatning i
den foreløpige rapporten at det ikke fremgår av dokumentasjonen hvordan kommunen har
vurdert informasjonen om barnehagene for å velge virkemiddel veiledning eller tilsyn.
Statsforvalteren vurderer at barnehagemyndigheten gjennom sin tilbakemelding på foreløpig
rapport fremdeles ikke har sannsynliggjort hvordan den bruker kunnskapen den har om
barnehagene til å gjøre risikovurderinger av om barnehageeierne oppfyller kravene i
barnehageloven.
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Statsforvalteren opprettholder følgelig sin vurdering om at barnehagemyndigheten ikke bruker
kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten Fredrikstad kommune bruker ikke kunnskapen til å gjøre
risikovurderinger for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn.

2.1.4 Er barnehagemyndighetens risikovurderinger basert på oppdatert og
gjeldende forståelse av barnehageloven?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den
vurderer risiko for brudd på regelverket. Dette betyr at barnehagemyndigheten må vite hvilke
rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av
lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til grunn gjeldende
fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk krever av
barnehageeier.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten ja på at deres risikovurderinger er basert på oppdatert og
gjeldende forståelse av barnehageloven. Barnehagemyndigheten opplyser videre at de er
oppdatert og har videreutviklet forståelse av barnehageloven gjennom blant annet deltakelse på
ulike arenaer fysisk, og digitale kurs og samlinger i regi av Statsforvalteren.
Våre vurderinger
Det er vår vurdering at det ikke er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten gjør
risikovurderinger, jf. punkt 2.1.3. Av den grunn har vi ikke grunnlag for å vurdere og konkludere
om risikovurderingene er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven.

2.1.5 Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i tråd med sine
risikovurderinger?
Rettslig grunnlag
For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine
risikovurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av
kunnskapen vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil
barnehagemyndigheten få et bilde av hvor regelverksetterlevelsen eventuelt er mangelfull. På
bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler;
veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en slik måte
at den bidrar til økt regelverksetterlevelse i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten ikke
bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller den ikke sin plikt til å påse
regelverksetterlevelse.
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Våre observasjoner
Barnehagemyndigheten svarer «ja» i RefLex at den gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med
sine risikovurderinger. Barnehagemyndigheten skriver at de på bakgrunn av tilsyn har avdekket
behov for veiledning på forståelse og regelverketterlevelse, blant annet på barnehageeiers
ansvar i forhold til foreldresamarbeid.
Våre vurderinger
Det er vår vurdering at det ikke er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten gjør
risikovurderinger basert på den kunnskapen myndigheten har om den enkelte barnehage, jf.
punkt 2.1.3. Av den grunn har vi ikke grunnlag for å vurdere og konkludere om
barnehagemyndigheten gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger.

2.2 Veiledning
2.2.1 Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert og gjeldende
forståelse av barnehageloven?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den gir
informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven. Barnehagemyndigheten må
vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeieren. Det rettslige kravet følger ikke
alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til
grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk
krever av barnehageeieren. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeieren.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten «ja» på om deres veiledning er basert på oppdatert og
gjeldende forståelse av barnehageloven. Videre skriver barnehagemyndigheten i RefLex at på
bakgrunn av at 2021 var preget av koronarelaterte tiltak og midlertidig koronaforskrift, så dreide
mye av veiledningen seg om dette.
I det oversendte dokumentet «Redegjørelse fra barnehageetaten» fremkommer det under
punktet om veiledning at barnehagemyndigheten skal aktivt gi informasjon/veiledning til
barnehageeierne om eierplikter i barnehageloven med forskrifter. Dette skal bidra til økt
regelverksetterlevelse i barnehagene. Videre fremkommer det at barnehagemyndigheten
gjennomfører egne fagarenaer for virksomhetsledere/styrere i alle barnehagene i kommunen.
Oversendt dokumentasjon inneholder dokumentet «Årshjul barnehagemyndighet». I årshjulet er
det blant annet satt opp oversikt over alle ledermøtene/fagarena og hvilket tema som er satt opp
til veiledning, frister for rapporteringer og barnehageopptak.
Videre inneholder den oversendte dokumentasjonen agenda og lysark med referat fra
ledermøter/fagarena som er gitt i 2021. Temaer på møtene har vært varierende og inneholder
blant annet barnehageopptak, barnehagens samarbeidsutvalg (SU), bemanningsnorm og
skjerpet pedagognorm og veiledning §§ 41- 43 psykososialt barnehagemiljø.
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Våre vurderinger
Vi ser at Fredrikstad kommune legger vekt på dialog med barnehagene. Det er vår oppfatning at
kommunen er opptatt av den faglige utviklingen i barnehagene og av barnehagen som en del av
det helhetlige oppvekstmiljøet for barn i Fredrikstad kommune. Vi har også sett i referater fra
ledermøter/fagarena at disse inneholder veiledning om regelverket.
Videre har vi merket oss at kommunen har systematisert veiledningen om regelverket som fast
gjennomgang av sentrale bestemmelser i barnehageloven i løpet av året på
ledermøtene/fagarenaene, i tillegg til veiledning i forbindelse med hendelser eller ved nytt
regelverk.
Det er med bakgrunn i det ovennevnte vår oppfatning at Fredrikstad kommune har
sannsynliggjort hvordan barnehagemyndigheten gir veiledning som er i tråd med oppdatert og
gjeldende forståelse av barnehageloven.
Konklusjon
Fredrikstad kommunes veiledning er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av
barnehageloven.

2.3 Tilsyn
2.3.1 Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der dette er
nødvendig for å påse regelverksetterlevelse etter barnehageloven hos
barnehageeier?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig, jf.
barnehageloven § 10 første og femte ledd og § 53. Tilsyn er kontroll av om barnehageeier
oppfyller eierpliktene i barnehageloven. Dette innebærer at barnehagemyndigheten ikke kan
føre tilsyn med forhold som ikke er regulert i barnehageloven. Tilsyn er utøvelse av offentlig
myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av praksis som ikke er i
samsvar med regelverket. I motsetning til veiledning kan barnehagemyndigheten gjennomføre
tilsyn mot barnehageeierens vilje. Vurderingen av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres
på barnehagemyndighetens risikovurdering.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten «ja» på at de bruker tilsyn som virkemiddel der dette er
nødvendig for å påse regelverksetterlevelse hos barnehageeier. Videre skriver
barnehagemyndigheten at der det er behov for å se nærmere på barnehagens praksis så gjør de
det ved å åpne blant annet hendelsesbaserte tilsyn.
Dokumentet «Plan for tilsyn 2019-2021» viser at barnehagemyndigheten har gjennomført skriftlig
tilsyn med barnehagenes årsplan og bemanningsnorm i 2019 og 2020. Videre viser planen at
barnehagemyndigheten gjennom tidligere års BASIL kontroller per 15.12 og i møter med
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barnehagene har foretatt en risikovurdering av barnehagenes godkjenninger. På bakgrunn av
dette har barnehagemyndigheten gjennomført tilsyn høsten 2019, i 2020 og 2021 med
barnehagene. Dokumentet viser også til en kort oppsummering av lovgrunnlaget for hvert av de
valgte temaene årsplan, bemanningsnorm og virksomhetens plikt til å søke godkjenning.
Våre vurderinger
Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig. Vurderingen av
om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering.
Det er vår oppfatning at kommunens «Plan for tilsyn 2019 – 2021» fremstår mer som et skjema
med tematisk oversikt over tilsyn med gjeldende regelverk som har vært gjennomført i årene
2019-2021, enn en plan som viser at tilsyn er et nødvendig virkemiddel.
I punkt 2.1.3 konkluderte vi at Fredrikstad kommune ikke bruker kunnskapen den har om
barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning eller tilsyn. Som
følge av det kan vi ikke se at barnehagemyndigheten gjør en vurdering av om det er nødvendig
med tilsyn for å påse regelverksetterlevelse
Konklusjon
Fredrikstad kommune bruker ikke tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse
regeletterlevelse.

2.3.2 Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og gjeldende
forståelse av barnehageloven?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må anvende loven i tråd med gjeldende rett når den fører tilsyn.
Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det
rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige
rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva
regelverket faktisk krever av barnehageeieren.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten at deres tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende
forståelse av barnehageloven.
Barnehagemyndigheten har oversendt en endelig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn og
fem foreløpige tilsynsrapporter og fem endelige rapporter fra skriftlig tilsyn. I alle rapportene
bortsett fra foreløpig tilsynsrapport til Gaustadgrenda barnehagevises det til hvilke lovhjemler i
barnehageloven barnehagens praksis blir vurdert i henhold til, og det fremgår i rapportene hvilke
gjeldende fortolkninger og rettslige krav barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om
barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven.
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Våre vurderinger
Vi vurderer at barnehagemyndigheten viser til de gjeldende paragrafene i barnehageloven i sine
tilsynsrapporter og at det fremgår i rapportene hvilke gjeldende fortolkninger og rettslige krav
barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om barnehageeier oppfyller kravene i
barnehageloven.
Konklusjon
Fredrikstad kommune sine tilsyn er basert på gjeldende og oppdatert forståelse av
barnehageloven.

2.3.3 Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsyn som gjør at den kan
ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven?
Rettslig krav
Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagens praksis til å kunne
vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med
forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 17 at barnehagemyndigheten må opplyse saken så
godt som mulig før den fatter vedtak.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de innhenter informasjon i tilsyn som gjør at de kan ta
stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven. Videre svarer barnehagemyndigheten at
de har faste møtepunkter med barnehageeier og informerer om hva som blir etterspurt ved
tilsyn. Barnehagemyndigheten skriver at før tilsyn inviterer kommunen til ett veiledningsmøte
med barnehageeier. Deretter bes barnehagen om å sende inn relevant informasjon og
dokumentasjon, og ved behov etterspørres ytterligere dokumentasjon.
Det er videre beskrevet i dokumentet «Redegjørelse fra barnehageetaten» at ved tilsyn innhenter
barnehagemyndigheten relevant dokumentasjon fra barnehagene i tråd med
barnehagelovens bestemmelser.
I «Åpning av hendelsesbasert tilsyn» med Læringsverkstedet avdeling DoReMi Begby barnehage
hvor tema er foreldresamarbeid og psykososialt barnehagemiljø fremkommer det at
barnehagemyndigheten ber om å få tilsendt barnehagens årsplan, månedsplaner, redegjørelse
for samarbeid mellom hjem og barnehage, tema på foreldremøter barnehageåret 2020/2021,
referat fra foreldreråd og samarbeidsutvalg 2020/2021, plan for når barn begynner i barnehagen,
redegjørelse for arbeid med barnehagens psykososiale barnehagemiljø og aktivitetsplaner.
Våre vurderinger
Det er vår vurdering at barnehagemyndigheten innhenter informasjon som gjør at den kan ta
stilling til om barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven. Vi vurderer at
barnehagemyndigheten får informasjon gjennom den ovennevnte dokumentasjonen for å kunne
ta stilling til barnehageeiers oppfyllelse av barnehageloven §§ 1 og 2, jf. forskrift om rammeplan
for barnehagens innhold og oppgaver, pkt. 5 og 6.
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Konklusjon
Fredrikstad kommune innhenter informasjon i tilsyn som gjør at den kan ta stilling til om
barnehageeier oppfyller barnehageloven.

2.3.4 Vurderer og konkluderer barnehagemyndigheten på om barnehageeier
oppfyller lovkravene i barnehageloven?
Rettslig krav
For å påse regelverksetterlevelse må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om
praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne konkludere
må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle rettslige kravene.
Våre observasjoner
Barnehagemyndigheten svarer «ja» i RefLex på at de vurderer og konkluderer på om
barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven.
Vi har mottatt fem foreløpige tilsynsrapporter og seks endelige tilsynsrapporter, hvorav en etter
hendelsesbasert tilsyn fra kommunen. Det er kun en av de foreløpige rapportene som
inneholder punkt som heter vurdering og konklusjon. Endelig rapport etter hendelsesbasert
tilsyn inneholder et punkt som heter vurdering. Her skriver barnehagemyndigheten at det ikke er
avdekket lovbrudd etter barnehageloven og gir en kort oppsummering av
barnehagemyndighetens vurdering. I alle rapportene er det skrevet hvilken bestemmelse i
barnehageloven det har blitt ført tilsyn med. Videre fremkommer det hva
barnehagemyndigheten har undersøkt.
I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport skriver barnehagemyndigheten at de ser: «at det
er område til forbedring der det vurderes forhold og konkluderes opp mot barnehagelovens
bestemmelser». Videre skriver barnehagemyndigheten at de også vil vurdere barnehagens praksis
opp mot tema for tilsynet og tilhørende krav i barnehageloven.
Våre vurderinger
I den foreløpige rapporten var det vår vurdering at barnehagemyndigheten viser til hvilken
bestemmelse i barnehageloven det har blitt ført tilsyn med og hva de har undersøkt.
Videre vurderte vi at barnehagemyndigheten må vurdere og konkludere på om praksis er i tråd
med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne konkludere må
barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle rettslige kravene.
I de oversendte tilsynsrapportene var det gjengitt en oppsummering av de faktiske forholdene i
tilsynet, hvordan gjennomføring av tilsynet har foregått og hva barnehagemyndigheten hadde
avdekket i tilsynet.
I den foreløpige rapporten kunne vi ikke se at barnehagemyndigheten gjør en vurdering av de
faktiske forholdene for deretter å foreta en konklusjon av barnehagens praksis opp mot kravene
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i barnehageloven. Videre var det vår oppfatning at kommunen ikke vurderer barnehagens
praksis opp mot tema for tilsynet og tilhørende krav i barnehageloven.
Med bakgrunn i at vi ikke har mottatt nye tilsynsrapporter, er det Statsforvalterens vurdering at
barnehagemyndigheten gjennom sin tilbakemelding på foreløpig rapport fremdeles ikke har
sannsynliggjort at de vurderer og konkluderer om barnehageeier oppfyller lovkravene i
barnehageloven.
Statsforvalteren opprettholder følgelig sin vurdering om at barnehagemyndigheten ikke vurderer
og konkluderer om barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten vurderer og konkluderer ikke om barnehageeier oppfyller lovkravene i
barnehageloven.

2.3.5 Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og konklusjoner
skriftlig til barnehageeier?
Rettslig krav
Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til
barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke.
Der barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være vanskelig for
barnehageeieren å endre sin praksis uten at den får vurderingene og konklusjonene fra tilsynet
skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd på regelverket, tilsier likevel de
ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk at barnehageeier
har krav på å få vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon
barnehagemyndigheten har falt ned på.
Det er nødvendig med skriftliggjøring av barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner
for å sikre etterprøvbarhet og likebehandling. Videre er det nødvendig at den skriftlige rapporten
formidles til barnehageeieren for å sikre at barnehageeiers rett til kontradiksjon blir ivaretatt.
Tilsynsrapporten inneholder konkrete beskrivelser av barnehagen og barnehagemyndighetens
vurderinger og konklusjoner som det er viktig at barnehageeieren får muligheten til å uttale seg
om.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen ja på at de formidler sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til
barnehageeieren.
I den mottatte dokumentasjonen ser vi at det er sendt ut skriftlige rapporter etter tilsyn.
I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport har ikke barnehagemyndigheten lagt ved nye
tilsynsrapporter.
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Våre vurderinger
I den foreløpige rapporten vurderte Statsforvalteren i punkt 2.3.4 at barnehagemyndigheten ikke
vurderer og konkluderer om barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. Av den grunn
var det vår vurdering at barnehagemyndigheten heller ikke formidler sine vurderinger og
konklusjoner skriftlig til barnehageeier.
Fremdeles er det Statsforvalterens vurdering i punkt 2.3.4 at barnehagemyndigheten ikke
vurderer og konkluderer om barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. Av den grunn
er det fortsatt vår vurdering at barnehagemyndigheten heller ikke formidler sine vurderinger og
konklusjoner skriftlig til barnehageeier.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten formidler ikke sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til
barnehageeier.

2.4 Reaksjoner og vedtak i tilsyn
2.4.1 Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller
hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen?
Rettslig krav
Forhåndsvarsel skal som hovedregel være skriftlig. Forhåndsvarsel skal forberede
barnehageeieren på det vedtaket som kan komme, og gi barnehageeieren muligheter til å uttale
seg og ivareta sine interesser. Barnehagemyndigheten kan gi forhåndsvarsel i tilsynsrapporten.
Både pålegg om retting og tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er enkeltvedtak.
Våre observasjoner
Barnehagemyndigheten svarer «ja» i RefLex på at de sender forhåndsvarsel til barnehageeier i
tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen.
I oversendt dokumentasjon ligger foreløpig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn i Trollklubben
barnehager. Tilsynsrapporten inneholder forhåndsvarsel om pålegg om retting. Vi har også
mottatt foreløpig tilsynsrapport etter skriftlig tilsyn med Læringsverkstedet, DoReMi Trosvik
barnehage og Gaustadgrenda barnehage om Forskrift om pedagogisk bemanning og
dispensasjon i barnehager § 1 Norm for pedagogisk bemanning. Her ser vi av begge
tilsynsrapportene at det er gitt forhåndsvarsel om pålegg om retting.
Vår vurdering
På bakgrunn av våre observasjoner er det vår vurdering at barnehagemyndigheten sender
forhåndsvarsel til barnehageeier om vedtak med pålegg om retting.
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Konklusjon
Fredrikstad kommune sender forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta
pålegg om retting eller stenging av barnehagen.

2.4.2 Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslige og faktiske
grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket
innebærer for barnehageeier, og en frist for uttalelse?
Rettslig grunnlag
I forhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i barnehageloven
med forskrifter. Videre må forhåndsvarselet inneholde opplysninger om hvilke forhold som er
lagt til grunn. Her må barnehagemyndigheten beskrive hva de har sett på i tilsynet. Dette
omfatter både de faktiske forholdene og hvilke vurderinger barnehagemyndigheten har gjort.
Forhåndsvarselet må vise hva vedtaket vil innebære for barnehageeier, for eksempel pålegg om å
rette ulovlige eller uforsvarlige forhold. Forhåndsvarselet må gi barnehageeieren en frist for å
uttale seg. Vanligvis er fristen to uker.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen «ja» på at forhåndsvarselet inneholder opplysninger om det rettslige
og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket, og en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for
barnehageeier, og en frist for uttalelse.
I den oversendte foreløpige rapporten etter stedlig tilsyn i Trollklubben barnehager, avdeling
Rolvsøy vises det til aktuelle bestemmelser i barnehageloven. Forhåndsvarslet omhandler
hendelsen som ledet til tilsynet. I varselet stod det at barnehagen må sørge for å ha en
administrativ ledelse som ivaretar kravet om en daglig leder som har ansvaret for det
administrative, pedagogiske og personalmessige forholdene ved virksomheten. Videre fremgår
det av varslet at barnehagen må ta i bruk alle rom med utvendige vindusflater og lyse fine rom til
barns daglige oppholdsrom. Barnehagemyndigheten viser til barnehageloven § 24 og § 2 sjette
ledd.
Det oversendte forhåndsvarslet inneholder en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for
barnehageeier og en frist for uttalelse. I tillegg inneholder de fire andre foreløpige
tilsynsrapporter med forhåndsvarsel vi har mottatt en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for
barnehageeier og en frist for uttalelse.
Våre vurderinger
Vi vurderer at barnehagemyndigheten i sitt forhåndsvarsel viser til de aktuelle bestemmelsene i
barnehageloven med forskrifter, opplyser om hvilke forhold som er lagt til grunn, beskriver hva
vedtaket innebærer og gir en frist for uttalelse.
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Konklusjon
Fredrikstad kommunes forhåndsvarsel inneholder opplysninger om det rettslige og faktiske
grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for
barnehageeier, og en frist for uttalelse.

2.4.3 Gir barnehagemyndigheten pålegg om retting bare i tilfeller der den har
konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der den har funnet at et
forhold er i strid med regelverket, eller er uforsvarlig, jf. barnehageloven 53, andre ledd første
punktum.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten «ja» på at de gir pålegg om retting bare i tilfeller der den
har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig.
Vi har mottatt seks endelige tilsynsrapporter der barnehagemyndigheten har gjennomført tilsyn
med barnehager. I tilknytning til tre av tilsynene har vi også mottatt foreløpig rapport.
Av den innsendte dokumentasjonen fremgår det at fem av tilsynene ble avsluttet med endelig
tilsynsrapport. I ett av tilsynene konkluderer kommunen med at barnehagenes rutiner og praksis
ikke var i samsvar med kravet som følger av de aktuelle lovbestemmelsene og ga pålegg om
retting.
Våre vurderinger
På bakgrunn av det ovennevnte er det vårt syn at barnehagemyndigheten gir pålegg om retting
bare i tilfeller der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Vi viser til
tilsynsrapportene som kommunen har sendt inn, der vi ser at barnehagemyndigheten ga pålegg
om retting fordi det ikke var sannsynliggjort at barnehagens rutiner og praksis var i samsvar med
kravet nedfelt i lovverket.
Vi har ikke mottatt opplysninger som tilsier at barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting i
tilfeller der det ikke har vært konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig.
Konklusjon
Fredrikstad kommune gir pålegg om retting bare i tilfeller der den har konkludert med at et
forhold er ulovlig eller uforsvarlig.

2.4.4 Gir barnehagemyndigheten en frist for retting i sine pålegg om retting til
barnehageeier?
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Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd på regelverket.
Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen skal ikke være lengre enn det som er
nødvendig for at barnehageeieren skal kunne rette regelverksbruddet, jf. barnehageloven § 53,
andre ledd første og andre punktum.
Våre observasjoner
I Reflex svarer kommunen «ja» på at barnehagemyndigheten gir en frist for retting i sine pålegg
om retting til barnehageeier.
I mottatt dokumentasjonen er det i endelig tilsynsrapport til Trollklubben barnehage, avdeling
Billett datert 13.01.2021 gitt pålegg om retting. Fristen for å etterkomme pålegget er satt til 01.08
2021.
Våre vurderinger
På bakgrunn av våre observasjoner, er det vår vurdering at barnehagemyndigheten i kommunen
gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier.
Konklusjon
Fredrikstad kommune gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier.

2.4.5 Følger barnehagemyndigheten opp at bruddene på barnehageloven har
blitt rettet?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må forsikre seg om at barnehageeieren korrigerer ulovlig praksis slik at
praksis blir i samsvar med barnehageloven og forskrifter. Det fremgår av merknadene til
barnehageloven at barnehagemyndigheten har en valgfrihet knyttet til bruk av pålegg når den
har avdekket ulovlige forhold i barnehagen. Barnehagemyndigheten har derimot ikke en
valgfrihet knyttet til at barnehageeieren faktisk må rette det ulovlige forholdet, jf.
barnehageloven § 10 første ledd og § 53. For å oppnå dette, må barnehagemyndigheten gi
veiledning eller pålegg om retting.
Dersom barnehagemyndigheten gir pålegg om retting, må barnehagemyndigheten følge
forvaltningslovens bestemmelser og utforme vedtaket skriftlig. Hvis barnehagemyndigheten i
stedet har valgt å bruke veiledning, er det ikke et krav til skriftliggjøring. Barnehagemyndigheten
kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeieren har sannsynliggjort at brudd på regelverket er
rettet
Våre observasjoner
Kommunen svarer «ja» i RefLex på at barnehagemyndigheten følger opp at bruddene på
barnehageloven har blitt rettet. Kommunen skriver videre at de har en sak som pågår.
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Barnehagemyndigheten har sendt inn en endelig tilsynsrapport som viser at det er gitt pålegg om
retting til Trollklubben barnehage, avdeling Billett. Fristen for å etterkomme pålegget er satt til
01.08.2021.
I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport skriver barnehagemyndigheten at de viser til
tidligere oversendt dokumentasjon hvor avvik etter barnehageloven etterspørres og følges opp
skriftlig, og at dette gjelder i vedtak og rapport. Videre skriver barnehagemyndigheten i sin
tilbakemelding at de vil gjøre oppmerksom på at det i tilsynssaken med Trollklubben avd. Billett i
2020/2021 ble gitt et stengningsvedtak etter annet regelverk, og at virksomheten stengte
01.10.2021.
Våre vurderinger
I den foreløpige rapporten så vi av oversendt dokumentasjon at barnehagemyndigheten hadde
gitt pålegg om retting i endelig tilsynsrapport til Trollklubben barnehage, avdeling Billett.
Imidlertid hadde ikke barnehagemyndigheten lagt ved noen dokumentasjon som viste at
barnehagemyndigheten i praksis hadde fulgt opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet.
Som følge av at barnehagemyndigheten ikke hadde fremlagt noen dokumenter som viste at de
faktisk hadde fulgt opp at brudd på barnehageloven var blitt rettet av barnehageeier, kom vi i
den foreløpige rapporten frem til at det ikke var sannsynliggjort at barnehagemyndigheten følger
opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet.
Det er fremdeles Statsforvalterens vurdering at vi ikke kan se av barnehagemyndighetens
dokumentasjon og tilbakemelding at det er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten har fulgt
opp fristen for å etterkomme pålegget som var satt til 01.08.2021. Selv om det ble gitt
stengningsvedtak etter annet regelverk og virksomheten stengte 01.10.2021, så har ikke
barnehagemyndigheten dokumentert hvordan den fulgte opp fristen imellomtiden. Det er heller
ikke vedlagt dokumentasjon på at det er gitt stengningsvedtak etter annet lovverk.
Statsforvalteren opprettholder følgelig sin vurdering om at barnehagemyndigheten ikke følger
opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten i Fredrikstad kommune følger ikke opp at bruddene på barnehageloven
har blitt rettet.

2.4.6 Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun der
barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der
forholdet ikke lar seg rette?
Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der
barnehageeieren ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar
seg rette, jf. barnehageloven § 53 andre ledd andre punktum.
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Våre observasjoner
Kommunen har svart «nei» i RefLex på om kommunen har fattet vedtak om stenging, og «ikke
aktuelt» på om barnehagemyndigheten vedtar stenging som reaksjon kun der barnehageeieren
ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg rette.
Våre vurderinger og konklusjon
Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert dette kontrollspørsmålet fordi kommunen ikke
har vedtatt stenging som reaksjon.

2.4.7 Er pålegg om retting eller vedtak om stenging skriftlig?
Rettslig grunnlag
Pålegg om retting og vedtak om stenging skal være skriftlig. I forvaltningsloven fremgår det at et
enkeltvedtak skal være skriftlig dersom det ikke av praktiske grunner er «særlig byrdefullt» å
gjøre det skriftlig. Dette unntaket kommer ikke til anvendelse i tilsyn etter barnehageloven.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen «nei» på inngangsspørsmål: Har barnehagemyndigheten fattet
enkeltvedtak med pålegg om retting eller stenging? Da barnehagemyndigheten svarer nei på
inngangsspørsmålet følger det videre i RefLex at det ikke er aktuelt å svare på om pålegg om
retting eller vedtak om stenging er skriftlig.
Imidlertid har vi mottatt dokumentasjonen, endelig tilsynsrapport til Trollklubben barnehage,
avdeling Billett, hvor det fremkommer at pålegg om retting er gitt skriftlig.
Våre vurderinger
Det er med bakgrunn i det ovennevnte Statsforvalterens vurdering at Fredrikstad kommune sine
vedtak med pålegg om retting er skriftlig.
Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging er skriftlig da kommunen
ikke har fattet stengningsvedtak.
Konklusjon
Fredrikstad kommune sine vedtak med pålegg om retting er skriftlig.

2.4.8 Inneholder pålegg om retting eller vedtak om stenging informasjon om:
a) De reglene vedtaket bygger på?
b) De faktiske forholdene vedtaket bygger på?
c)

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn?

d) Klageadgang?
e) Klagefrist?
f)

Klageinstans?

g) Fremgangsmåten ved klage?
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h) Informasjon om retten til å se sakens dokumenter?
i)

Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for
avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske forhold den har brukt i
sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. Dette er sentralt for
at barnehageeieren skal kunne forstå både begrunnelsen for vedtaket og hvilke konsekvenser
det får.
Barnehageeieren har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må informere om dette slik at
barnehageeieren kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må opplyse om klagefristen. Klagefristen er
minimum tre uker.
Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må opplyse om at
statsforvalteren er klageinstans. Klagen skal sendes til barnehagemyndigheten først for
forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan oppheve eller endre vedtaket sitt til
gunst for barnehageeieren. Dersom barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt
vedtak, skal den sende klagen til statsforvalteren for behandling. Barnehagemyndigheten kan
ikke sette begrensinger i klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet.
Vedtaket må opplyse om barnehageeierens rett til å se sakens dokumenter. Videre må vedtaket
inneholde informasjon om barnehageeierens rett til å be om at vedtaket ikke blir iverksatt før
klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen «nei» på inngangsspørsmål: Har barnehagemyndigheten fattet
enkeltvedtak med pålegg om retting eller stenging?
Da barnehagemyndigheten svarer nei på inngangsspørsmålet følger det videre i RefLex at det
ikke er aktuelt å svare på om pålegg om retting eller vedtak om stenging inneholder informasjon
om de reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene vedtaket bygger på, de hovedhensyn
som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, klageadgang, klagefrist,
klageinstans, fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten til å se sakens dokumenter og
informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse.
Det er kun tilsynsrapporten til Trollklubben barnehage, avdeling Billett som inneholder pålegg
om retting. Pålegget viser til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for avgjørelsen,
barnehagelovens § 17 (nå § 24). Pålegget beskriver ikke hvilke faktiske forhold
barnehagemyndigheten har brukt i sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært
utslagsgivende for skjønnet. Det fremgår at barnehagen kan klage på enkeltvedtaket, at
klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Videre går det frem at barnehagen skal sende klagen til kommunen og at kommunen har
mulighet til å omgjøre vedtaket. Dersom kommunen ikke er enig med barnehagen, sendes
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klagen til Stasforvalteren som avgjør saken. Informasjon om retten til å se sakens dokumenter jf.
fvl. § 18, jf. § 19. Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse jf. fvl. § 42 er ikke gjengitt i
vedtaket.
Våre vurderinger
På bakgrunn av det ovennevnte er det vår vurdering at barnehagemyndighetens pålegg om
retting inneholder informasjon om de reglene vedtaket bygger på, klageadgang, klagefrist,
klageinstans, fremgangsmåten ved klage og informasjon om retten til å se sakens dokumenter.
Videre er det vår vurdering at barnehagemyndighetens pålegg om retting ikke inneholder de
faktiske forholdene vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av
forvaltningsmessig skjønn og informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse jf. fvl. § 42.
Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging inneholder informasjon
om de reglene vedtaket bygger på da kommunen ikke har fattet stengningsvedtak.
Konklusjon
Fredrikstad kommune sine vedtak med pålegg om retting inneholder informasjon om de reglene
vedtaket bygger på, , klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og
informasjon om retten til å se sakens dokumenter.
Fredrikstad kommune sine vedtak med pålegg om retting inneholder ikke de faktiske forholdene
vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig
skjønn og informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse jf. fvl. § 42.

3

Statsforvalterens reaksjoner
3.1

Pålegg om retting

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på flere av de
områdene vi har kontrollert. I tillegg er det 3 kontrollspørsmål vi ikke har kunnet ta stilling til.
Vi pålegger kommunen å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4:
1. Barnehagemyndigheten i Fredrikstad kommune skal påse og sikre at barnehagene i
kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første og
femte ledd og § 53.
Pålegget innebærer at (korreksjonspunkter):
Risikovurderinger
a) Barnehage myndigheten skal ha oversikt over barnehageeiers plikter etter
barnehageloven
b) Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere
behovet for veiledning og tilsyn.

26

197

Gjennomføring av tilsyn
c)

Barnehagemyndigheten må bruke tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å
påse regeletterlevelse.

d) Barnehagemyndigheten må vurdere og konkluderer på om barnehageeier oppfyller
lovkravene i barnehageloven.
e) Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til
barnehageeier.
Reaksjoner og vedtak i tilsyn
f)

Barnehagemyndigheten må følge opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet.

g) Barnehagemyndighetens vedtak må inneholde de faktiske forholdene vedtaket bygger
på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn
og informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse.

3.2 Oppfølging av påleggene
Kommunen skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er
rettet, skal kommunen erklære at retting er gjennomført og redegjøre for hvordan det har blitt
rettet.
Fredrikstad kommune skriver i sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport at
barnehagemyndigheten i stor grad har brukt taus kunnskap i sine risikovurderinger, og at dette
vil de rette på ved fremtidige tilsyn og ved revidering av sin plan for tilsyn. For at kommunen skal
få satt nye rutiner ut i praksis gir vi kommunen frist til den 15.11.2022 for å følge opp pålegget
om retting. Vi vil ikke avslutte tilsynet før kommunen, gjennom erklæringen og redegjørelsen, har
vist at påleggene er rettet.

4

Kommunen kan gi tilbakemelding på rapporten

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Kommunen
kan klage på enkeltvedtaket.
Hvis kommunen klager, må det gjøres innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har
kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Kommunen sender klagen til oss.
Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med kommunen, sender vi klagen til
Utdanningsdirektoratet som avgjør saken.
Kommunen kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er
endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42.
Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.
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Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Eventuelt

201

Utvalgssaksnr.
22/33

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/59
39
155075/2022
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
11.05.2022

Evaluering av møte

202

Utvalgssaksnr.
22/34

