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

2021/54
82
234354/2021
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Fredrikstad, 19.10.2021

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

3

Utvalgssaksnr.
21/51

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

2021/54
79
234338/2021
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/52

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, 19.10.2021

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.11 2019 skal det ved hvert
møte settes opp en sak 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:

2021/55
73
251352/2021
3004-192
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/53

Informasjonssak fra kommunaldirektør vedr. notat fra rådet for personer med
funksjonsnedsettelse - sak 21/35
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.
Fredrikstad, 08.11.2021

Vedlegg
Notat fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, datert 31.05 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU-møte 16.06 2021, sak 21/35, Eventuelt

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte den 16. juni 2021 behandlet utvalget et notat fra rådet for personer
med funksjonsnedsettelse. Notat gjaldt at rådet ikke har fått uttale til en
forvaltningsrevisjonsrapport før den ble behandlet i bystyret. Kontrollutvalget diskuterte
notat i møte 16. juni og utvalget ble enige om de ber kommunedirektøren om en orientering
på det som fremmes i uttalelsen fra råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Vurdering
Kommunedirektør er invitert til utvalgets møte for å gi utvalget en orientering. Saken legges
frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE

SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD

NOTAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Dato:
Gradering:
Klassering:

2019/19885
19
126503/2021
31.05.2021
210

Til: Østfold kontrollutvalgssekretariat
Gruppeledere
Kopi:
Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør
Martine Manskow Bjar, teamleder stab virksomhetsstyring og økonomi
Marianne Bekker, direktør Seksjon helse og velferd.

Fra:
Marit Irene Hexeberg, sekretær for rådet

Uttalelse 25.5.21 fra råd for personer med funksjonsnedsettelse, for oversendelse til
kontrollutvalget og gruppeledere. Rådets sak 19/21 - referatsak 6/21
På sakslista til rådets møte 25.5.21 ba leder om at særutskrift av bystyresak 56/21: Kontrollutvalgsak:
Forvaltningsrevisjon «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen» - Fredrikstad
kommune, ble satt opp.
Rådet behandlet saken og var enstemmig om at følgende uttalelse oversendes til kontrollutvalget og
til gruppelederne:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er takknemlig for at Kontrollutvalget setter fokus på
og ønsker å revidere Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen i Fredrikstad
kommune. Revisjonsrapporten svarer godt ut problemstilling 3 og 4. Revisjonsrapporten gir ikke noe
godt svar på problemstilling 1 og 2. Her følger Rådets vurderinger knyttet til dette.
1. Rådet deler kommunedirektørens skepsis til databehandling i rapporten. En undersøkelse til
noen av skolene, der 41 % av de som har fått spørreskjema svarer er ingen representativ
undersøkelse og bør behandles mer nyansert enn det revisjonsrapporten gjør. I tillegg er
Rådet skeptisk til at man metodisk bruker gjennomsnitt av resultatene til å si noe om kvaliteten
på dette spesielle området. For å sitere kommunens ansatte på levekårskartlegging:
«gjennomsnitt forteller ingenting om hvordan folk har det». Det er med noen unntak
gjennomgående omtrent 20 % av foreldrene som i liten grad er fornøyd eller mener
tilrettelegging er god nok. Dette problematiseres kun i siste del om skolemiljø. Rådet mener
det er like bekymringsfullt at 20 % av foreldrene melder at de i liten grad opplever at barnet får
det innholdet i spesialundervisningen som han/hun skal ha i henhold til vedtaket.
2. Mange av barna som mottar spesialundervisning er funksjonshemmet. Revisjonsrapporten
avdekker mangelfull kompetanse og holdninger fra ansatte i skolen om den relasjonelle
forståelsen av funksjonshemming. I den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming er
barnets behov og funksjonshemming et resultat av omgivelsenes tilrettelegging. Det er ikke
barnet som har «omfattende vansker», eller barnet som «må skjermes», alle barn har rett til
inkluderende undervisning- det er skolens ansvar å tilrettelegge gjennom kompetanse og
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kapasitet til lærere, justering av fysiske og mentale rammebetingelser og aktivt arbeid i
skolemiljøet for å sikre inkluderende undervisning.
3. Bakgrunnen for problemstilling 1 Får elever med spesialundervisning den opplæringen som
vedtaket om spesialundervisning sier at eleven skal ha? er nasjonale rapporter som melder
om at spesialundervisning gis av ufaglærte, at spesialundervisning virker ekskluderende og at
spesialundervisningen i liten grad hjelper elevene i nå realistiske mål. Rådet oppfatter
rapporten slik at man fortsatt i Fredrikstad kommune mangler fakta om hvor mye av
spesialundervisningen som gis av ufaglærte, nasjonalt er det annenhver elev. Dette innebærer
at eleven ikke får den opplæringen vedtaket sier de skal ha. Revisjonsrapporten slår fast at 52
barn får spesialundervisning som kan virke ekskluderende, revisor hevder det er uheldig.
Rådet vil vise til gjeldende opplæringslov, barnekonvensjonen og FN konvensjonen og hevde
at dette er SVÆRT alvorlige brudd både på lov og konvensjoner. Rådet savner revisors
vurdering at ansatte i liten grad melder avvik på vedtak i spesialundervisningen. Foreldre til
barn med funksjonshemming peker på at det er to svært forskjellige kulturer for å melde avvik i
oppvekst og skole sammenlignet med helse og velferd. Med en sunn kvalitetskultur kan
ansatte bidra aktivt til å sikre at elever med vedtak om spesialundervisning får den
undervisningen de skal ha. Rapporten besvarer problemstilling 1 på et systemnivå, men selve
spørsmålet må besvares på individ-nivå.
4. Når det gjelder skolemiljø viser Rådet til Likestillingsombudets arbeid med diskriminering for
funksjonshemmede. Revisjonsrapporten nevner ikke at diskriminering av funksjonshemmede
og andre standarder for trygge og gode leve/skolemiljø har strukturelle utfordringer knyttet til
fordommer og negative holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder en
annen standard; barn og unge med funksjonshemming må tåle negative kommentarer, tvang
og andre standarder for trygghet fordi forskjeller/annerledeshet knyttes til barnets
funksjonsevne/egenskaper. For eksempel må tvang tåles fordi man har utfordrende atferd
(ikke miljøet som har manglende tilrettelegging), og barn/unge må tåle negative kommentarer
fordi man tenker at barnet ikke forstår det som sies/ikke reagerer på negative ting som sies av
andre barn. Hatefulle ytringer og diskriminering er et strukturelt problem- også i skolen- og må
møtes med egnede tiltak.
5. Rådet vil bemerke at saken har gått til bystyret uten at rådet har fått uttale seg til saken. Rådet
vil anbefale kontrollutvalget som alle andre råd og utvalg å bruke Rådet aktivt i sitt arbeid for å
fremme likestilling for alle mennesker i Fredrikstad. Vi kan bidra med brukerkompetanse, faglig
kompetanse og perspektiver fra funksjonshemmede som kan være nyttige og effektive i
kontrollutvalgets viktige arbeid.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/55
74
251457/2021
3004-192
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/54

Informasjonssak fra kommunedirektør angående kommunens festetomter kontrollutvalgssak 21/20 og 21/28
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.
Fredrikstad, 08.11.2021

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 KU – møte 23.03 2021, sak 21/20 «Informasjonssak fra kommunedirektør ang.
kommunens festetomter
 KU-møte 16.06 2021, sak 21/35, Eventuelt

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte den 12. mai 2021 under sak «Eventuelt», ønsket leder av
kontrollutvalget om å få en kort redegjørelse om hvor festetomtsaken står per dags dato.
Kommunens administrasjonen bekreftet i møte i mai at en klage var mottatt og saken var
under arbeid. Kontrollutvalget ba kommunedirektør om informasjon når saken er ferdigstilt.
Vurdering
Kommunedirektør er invitert til utvalgets møte for å gi utvalget en orientering. Saken legges
frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/55
75
256590/2021
3004-192
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/55

Henvendelse vedrørende etterlevelse av vedtak og innbyggermedvirkning
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet
Fredrikstad, 11.11.2021

Vedlegg
E-post sendt til kontrollutvalgsleder, datert 1. november 2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i e-post datert 1. november 2021. E-posten med
svar fra kontrollutvalgsleder ligger i sin helhet i vedlegg 1 til saken. Henvender sitt navn er
sladdet. Følgende fremgår av e-posten:
«Jeg mener Fredrikstad kommune ikke etterfølger egne vedtak og/eller kommuneloven når
det kommer til medvirkning. De siste 30 år har nærmest alle kommunale vedtak inneholdt
ulike formuleringer om at kommunens innbyggere aktivt skal få delta i kommunale
utviklingsprosesser. Med kommuneloven av 2019 ble det også lovpålagt med aktiv
medvirkning. Om vi ser til de fleste eksterne utredninger og anbefalinger i senere tid, så
anbefaler også de aktiv innbyggermedvirkning som metode for positiv samfunnsutvikling.
Hvorfor det?
Aktiv innbyggermedvirkning er beviselig en forbedret demokratisk metode som medfører
enorme økonomiske besparelser, en mer fornøyd befolkning og færre mennesker i
utenforskap. Fredrikstad kommunes egne utredninger melder om økonomiske besparelser
på mer enn 50 %, der hvor innbyggerne selv får utvikle det samfunnet de ønsker å leve i.
Det er spesielt saker som gjelder vanskeligstilte det er mest gevinst å hente, i form av færre
selvmord og overdoser, økt livskvalitet, og kost/nytte funksjonen i samfunnsregnskapet
ellers.

9

Den største barrieren for å få gjennomført disse fordelaktige tiltakene er som oftest
kommunale lederes personlige motiver, som kommer i veien for samfunnsnytten tiltakene
medfører.»
Kontrollutvalgsleder svarer at innspillet settes på agendaen i kontrollutvalgsmøte 24.11
2021.
Vurdering
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift.
Kontrollutvalget kan, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, undersøke om
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt vedrørende
innbyggermedvirkning.
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den påstand
som fremmes i eposten. Kontrollutvalget kan be om en informasjon fra kommunedirektør om
tema, eller kan utvalget vurdere dette inn i plan for forvaltningsrevisjon 2022 – 2023.
Kontrollutvalget kan også velge at henvendelsen ikke tas til videre behandling og avvises.
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/51
75
256475/2021
3004-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/56

Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av politiske vedtak - Rutiner og
praksis
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til bystyret:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak –
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 «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner
og praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som
fremkommer av rapporten.
For å sikre en enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske
vedtak skal kommunen:


Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner.

For å sikre en enhetlig og effektiv praksis for oppfølging av bystyrevedtak skal kommunen:


Utarbeide overordnede skriftlige rutiner som omhandler administrasjonens
vedtakshåndtering, rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak og
rapportering til bystyret på bestillinger/vedtak som ikke er gjennomførbare.

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.
Fredrikstad, 11.11.2021

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis», datert
05.11 2021.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU-sak 21/3, 10.02 2021 (Prosjektplan)
Bystyresak 06/20, den 06.02 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
KU-sak 19/68, den 27.11 2019, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
Saksopplysninger
Prosjektets bakgrunn:
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av
risiko- og vesentlighetsvurdering:
«Oppfølging av politiske vedtak
Politikerne fatter mange vedtak i løpet av et år. Det er administrasjonen som er ansvarlig for
å følge opp alle vedtakene. For at de politiske vedtakene skal bli fulgt opp på en god måte,
er man avhengig av gode systemer. Det er en generell risiko knyttet til om systemet for
oppfølging av politiske vedtak er godt nok, men også en risiko for at vedtak ikke blir fulgt opp
på en god nok måte. Oppfølging av politiske vedtak som risikoområde oppnår en
gjennomsnittscore på 2,07, på en skala for 1-3, noe som indikerer at respondentene mener
det er litt over middels risiko for svikt. Under revisjonens møte med politisk og administrativ
ledelse i kommunen kom det fram at kommunen ikke hadde et samlet godt nok system for å
følge opp de politiske vedtakene i hele kommunen, og at dette kunne være et risikoområde.
Det kan gjøres en revisjon på om kommunen har rutiner for å følge opp politiske vedtak,
men også om rutinene følges i praksis. I tillegg kan en revisjon også rettes inn mot
oppfølging av eventuelt konkrete vedtatte planer.»
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og
praksis» den 10. februar 2021.
Det fremkom av prosjektplanen som kontrollutvalget behandlet den 10. februar 2021 at
prosjektet var forventet levert våren/sommeren 2021. Prosjektet ble levert november 2021.
Prosjektets problemstillinger:
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt:
Problemstilling 1: Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?
Problemstilling 2: Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen?
Revisjonskriterier:
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende
revisjonskriterier (kontrollkriterier):
Kommunen skal ha:
 systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging
 systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes
 formaliserte rutiner for vedtakshåndtering
 formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av vedtak
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende
revisjonskriterier (kontrollkriterier):
Kommunen skal:
 iverksette vedtak uten ugrunnet opphold
 rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret
Revisjonens konklusjon:
Revisjonens konklusjon på problemstilling nummer 1:
«Det er revisjonens konklusjon at administrasjonen til en viss grad har etablert systemer for
å følge opp politiske vedtak på en tilfredsstillende måte.
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Samtidig må vi påpeke at systemet og praksisen for å holde oversikt over vedtak som krever
oppfølging varierer mellom administrasjonens ulike seksjoner. Dette skyldes blant annet at
ikke alle seksjoner fullt ut har implementert Fredrikstadkompasset. Ved å implementere
dette systemet fullt ut i alle seksjoner vil administrasjonen kunne få en enhetlig og effektiv
praksis for å holde oversikt og følge opp politiske vedtak.
Det fattes i liten grad bystyrevedtak som ikke er gjennomførbare eller ikke kan iverksettes,
men administrasjonen har ikke utarbeidet noen skriftlig rutine for hvordan slike vedtak
eventuelt skal meldes tilbake til bystyret. Videre fremkommer det at kun deler av
kommunens administrasjon har utarbeidet rutiner som skal sikre en god praksis for
vedtakshåndtering og rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av
vedtak.»
Revisjonens konklusjon på problemstilling nummer 2:
«Det er revisjonens konklusjon at administrasjonen i all vesentlighet følger opp politiske
vedtak på en tilfredsstillende måte. Revisjonen anbefalinger under problemstilling 1 vil etter
revisjonens oppfatning også bidra til å sikre en enhetlig og effektiv praksis vedrørende
oppfølging av politiske vedtak.»
Revisjonen har med bakgrunn i sin konklusjon for problemstilling 1 gitt følgende
anbefalinger:
Kommunen bør:
 Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. Dette vil kunne sikre en
enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske vedtak.
 Utarbeide overordnede skriftlige rutiner som omhandler administrasjonens
vedtakshåndtering, rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak og
rapportering til bystyret på bestillinger/vedtak som ikke er gjennomførbare. Dette vil
kunne sikre en enhetlig og effektiv praksis gjeldende oppfølging av bystyrevedtak.
Kommunedirektørens høringsuttalelse:
Kommunedirektøren har gitt sine kommentarer til rapporten og revisjonens anbefalinger.
Dette fremgår i sin helhet på side 23 og 24 i rapporten.
Kommunedirektøren skriver blant annet: «Kommunedirektøren er tilfreds med at revisjonen
konkluderer med at kommunen i all vesentlighet følger opp politiske vedtak på en
tilfredsstillende måte, og at vi har etablert tilfredsstillende systemer for å følge opp politiske
vedtak.» videre viser kommunedirektør til tiltak som er igangsatt for å følge opp
anbefalingene.
Vurdering
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn
under revisors selvstendige, faglige ansvar.
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon»
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og gjennomgang av kommunens praksis/
strategisk utvalg av politiske vedtak. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen
rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også
sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens
vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet
materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.
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Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyretstyret, og videre at
kontrollutvalget innstiller til bystyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og
gjennomføres.
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1 SAMMENDRAG
Temaet for prosjektet er «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis». Revisjonen har formulert
følgende problemstillinger. «Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?» og «Blir politiske
vedtak fulgt opp av administrasjonen?». For å besvare disse problemstillingene har revisjonen undersøkt kommunens arbeid med oppfølging av politiske vedtak i perioden før, under og etter ny kommunelov trådte i kraft i 2018-2021. I den samme perioden arbeidet kommunen med å implementere et nytt
styringsverktøyet kalt Fredrikstadkompasset for å holde oversikt over vedtakshåndteringen i kommunen.

Revisjonens fremgangsmåte
For å kunne vurdere kommunens rutiner og praksis for oppfølging av politiske vedtak formulerte revisjonen revisjonskriterier med basis i relevante lover og veiledere. Disse var i hovedsak basert på ny og
gammel kommunelov, relevante forarbeider for disse lovene og veiledere fra KS. Videre har rapportens
datainnhenting vær tredelt, og revisjonen har innhentet data fra flere kilder. Relevante direktører er intervjuet og dokumentanalyse av relevante dokumenter og systemer er gjennomført. Revisjonen har og
foretatt et strategisk utvalg av kommunens oppfølging av politiske vedtak for å få innsikt i faktisk praksis
i kommunen. Denne rapporten inneholder en redegjøre for revisjonens arbeid og presenterer revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.
Revisjonens funn og konklusjoner
Revisjonens finner under sine undersøkelser at kommunen i liten grad har skriftliggjort sine rutiner i
tilknytning til vedtakshåndtering, og at kommunen for tiden befinner seg i en overgangsfase mellom to
systemer for å holde oversikt over og følge opp politiske vedtak. Kommunen har hatt en sedvane/praksis
for å holde oversikt over politiske vedtak som har behov for oppfølging, men revisjonen finner at det er
viktig å få dette arbeidet tilstrekkelig systematisert ved å fullføre implementeringen av Fredrikstadkompasset og utarbeide overordnede rutiner for vedtakshåndtering. Videre finner revisjonen at vedtak blir
iverksatt uten ugrunnet opphold og at det rapporteres om oppfølging av politiske vedtak årlig til bystyret.
Revisjonen konkluderer med at administrasjonen til en viss grad har etablert systemer for å følge opp
politiske vedtak på en tilfredsstillende måte og at administrasjonen i all vesentlighet følger opp politiske
vedtak på en tilfredsstillende måte
Revisjonens anbefalinger
For å styrke dette arbeidet anbefaler revisjonen at kommunen bør:
 Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. Dette vil kunne sikre en enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske vedtak.
 Utarbeide overordnede skriftlige rutiner som omhandler administrasjonens vedtakshåndtering, rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak og rapportering til bystyret på bestillinger/vedtak
som ikke er gjennomførbare. Dette vil kunne sikre en enhetlig og effektiv praksis gjeldende oppfølging av bystyrevedtak.
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2 PROSJEKTMANDAT
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som
er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom
problemstillinger, datagrunnlaget, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 som
ble vedtatt i bystyret, sak 6/20 (06.02.20).
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 10.02 21. Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i tidsrommet februar - oktober
2021.
Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern kvalitetssikring. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle
feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt et avsluttende møte med administrasjonen
28.10.21 hvor rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av vedlegg.
Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Kaia Andrea Sølverød (utførende forvaltningsrevisor)
og Casper Støten (oppdragsansvarlig revisor). Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp
mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen konkluderer med at de er habile.
Revisjonen ønsker å takke kontaktpersonen og andre som har deltatt i prosjektet, for godt samarbeid i
forbindelse med forvaltningsrevisjonen.

Østre Viken kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 05.11.2021

Kaia Andrea Sølverød (sign.)
utførende forvaltningsrevisor

Casper Støten (sign.)
oppdragsansvarlig revisor
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3 FREMGANGSMÅTE
3.1

Problemstillinger

Temaet for prosjektet er i henhold til revisjonsplanen «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og
praksis». Revisjonen valgte å operasjonalisere dette temaet inn i to problemstillinger. Den første fokuserer på hvilke systemer som er etablert for å følge opp politiske vedtak og den andre fokuserer på
administrasjonens oppfølging av disse systemene.
Problemstilling 1: Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?
For å besvare problemstilling 1 vil revisjonen kontrollere om kommunen har tilstrekkelige systemer for
å sikre at politiske vedtak følges opp, dette innebærer at kommunen bør kunne dokumentere at det er
satt på plass en internkontroll på området (gjennom for eksempel rutinebeskrivelser og/eller bruk av
elektroniske verktøy m.m.) som er tilpasset kommunens størrelse, egenart og risikoforhold.
Problemstilling 2: Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen?
For å besvare problemstilling 2 vil revisjonen kontrollere hvordan et utvalg politiske vedtak blir fulgt opp
av administrasjonen og hva slags praksis som er gjeldende for oppfølging av vedtak. Her er det relevant
å se på hvor lang tid det tar for et vedtak å bli gjennomført, om det er noen vedtak som faller igjennom
og om det er vedtak det tar lang tid å implementere. Innunder denne problemstillingen faller også administrasjonens rapportering til bystyret på oppfølging av politiske vedtak.

3.2 Avgrensning av prosjektet
I arbeidet med avgrensningen av dette prosjektet tok revisjonen hensyn til flere faktorer som har hatt
innvirkning på kommunens rutiner og praksis for oppfølging av politiske vedtak. En faktor har vært den
nye kommuneloven fra 2018 som har blitt iverksatt gradvis. De første bestemmelsene trådte i kraft på
første konstituerende møtet i bystyret i 2019 (Fredrikstad kommune, 2019) og de siste bestemmelsene
om internkontroll trådte i kraft den 01.01.2021 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020).
Revidert periode inkluderer både perioden før og etter ny kommunelov trådte i kraft, revisjonen har
imidlertid utledet et sett med revisjonskriterier for hele perioden (se også kap. 4.1).
En annen faktor som har hatt innvirkning på kommunens rutiner og praksis for vedtakshåndtering og
oppfølging de siste årene er overgangen til å benytte datasystemet Fredrikstadkompasset (Corporater)
for å holde oversikt over politiske vedtak. Revisjonen har dermed valgt å gå tilbake i tid til 2018 og
undersøke kommunens systemer og praksis frem til september 2021. Revisjonen vurderte at dette ga
et godt innblikk i systemer og praksis både før og etter overgangen til det nye systemet, og før og etter
ikrafttredelsen av ny kommunelov.
Revisjonen er avgrenset til å omhandle systemer og praksis for håndtering av politiske vedtak, og ikke
på det saksforberedende arbeidet før vedtak fattes i bystyret. Med systemer og praksis menes det om
kommunen har systemer for å holde oversikt over og følge opp vedtak, samt om disse systemene er
implementert i kommunen. Revisjonen har i hovedsak avgrenset undersøkelsen til å omhandle systemer
og praksis i forbindelse med politiske vedtak fattet i bystyret, likevel legger revisjonen til grunn at en god
del av de systemene og den praksis som blir beskrevet og vurdert, likevel kan ha overføringsverdi til
andre politiske organer.
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3.3 Om revisjonskriterier
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for det
enkelte revisjonsprosjekt. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til å
gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive
og holdbare vurderinger.
Etableringen av revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp
mot. I tillegg til dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles
opp mot og hva de er basert på. Revisjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre
lesere av forvaltningsrevisjonsrapportene, hva revisors vurderinger bygger på. Dette gjør det blant annet
enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. De blir vanligvis fastsatt med basis i en eller flere
av de påfølgende kildene: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater.

3.4 Revisjonsmetodikk
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har vi
benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et datagrunnlag
med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet. Revisjonen har i arbeidet med denne forvaltningsrevisjonen basert seg på dokumentanalyse av relevante dokumenter fra kommunen, strategiske utvalg
av politiske vedtak og intervjuer med kommunedirektør og relevante seksjonsdirektører.
Dokumentanalyse
I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen gjennomført en dokumentanalyse. Med dette menes det
at revisjonen har gjennomgått sentrale dokumenter knyttet til oppfølging av politiske vedtak som vi har
fått oversendt fra kommunen. En komplett liste over disse ligger i kildelisten, bakerst i rapporten. Revisjonen har i arbeidet med forvaltningsrevisjonen blant annet gjennomgått tertialrapporter og årsrapporter, prosedyrer tilknyttet behandling og oppfølging av politiske vedtak og dokumenter knyttet til oppfølgingen og rapporteringen på politiske vedtak. Dokumentene som revisjonen har fått oversendt er i hovedsak fra perioden 2018-2020.
Dokumentanalyse gir revisjonen en god oversikt over de skriftliggjorte rutinene og systemet for vedtaksoppfølging og rapportering som kommunen har dokumentert. Dokumentanalyse gir derimot ikke innsyn
i prosesser som ikke er skriftliggjort. I tillegg kan dokumenter som revisjonen får oversendt være utdaterte i forhold til gjeldende praksis. Revisjonen fant det dermed hensiktsmessig å kombinere dokumentanalyse med intervjuer og en strategisk saksgjennomgang for å et mer utfyllende bilde av kommunens
faktiske praksis og prosesser for å kunne svare ut revisjonskriteriene.
Strategiske utvalg, Fredrikstadkompasset og Elements
Revisjonen har gjennom dokumentanalyse og personlige intervjuer fått tilgang til rutiner og enkeltindividers oppfattelse og gjengivelse av praksis. For å videre få et innblikk i faktiske rutiner valgte revisjonen
å benytte seg av et strategisk utvalg av saker for å få et innblikk i rapportering og oppfølging fra kommunen.
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Ved strategisk utvelgelse av saker velger man en gruppe saker basert på hvilke saker som er mest
relevante for problemstillingen. I denne rapporten har revisjonen gjennomført to strategiske utvalg. Det
første er en gruppe eldre vedtak som har blitt rapportert på over flere år i kommunens årsrapporter med
vedtaksdato i bystyret fra 2015-2016, her gikk revisjonen gjennom alle vedtakene under denne overskriften. Det andre strategiske utvalget revisjonen har trukket var et utvalg bystyrevedtak fra første
halvår 2021 der 15 stikkprøver ble trukket ved hjelp av Excel.
For å undersøke rapporteringen av disse vedtakene hadde revisjonen tilgangen til interne arbeidsoversikter i Fredrikstad kommune gjennom en brukertilgang til Fredrikstadkompasset1. Dette er et styringsverktøy som kommunen blant annet bruker for å holde oversikt over politiske vedtak og til å rapportere
tilbake til politiske organer om fremdrift i ulike saker. Revisjonen fikk i regi av kommunen en teknisk
gjennomgang av Fredrikstadkompasset og en gjennomgang av hvordan det brukes i praksis. Revisjonen har også fått lesertilgang til Fredrikstad kommunes offentlige saker inne i Elements2 som er kommunes arkivsystem. Tilgangen til disse systemene har gjort det mulig for revisjonen å gå inn i spesifikk
saksbehandling og å se på kommunens interne praksis for rapportering og oppfølging.
Gjennom trekking av strategiske utvalg fikk revisjonen et innblikk i rapportering og oppfølging av politiske
vedtak. Dette metodevalget gjorde det mulig å sammenligne dokumentert praksis med informasjon fra
intervjuene og dokumentgjennomgangen. Alene gir et strategisk utvalg begrenset innsikt i faktisk praksis
siden funnene ikke er generaliserbart utover utvalg. Dette er en ulempe med strategisk utvalg som gjør
at et slikt utvalg må kombineres med andre undersøkelser for å gi valide resultater. Revisjonen har
dermed valgt å kombinere disse gjennomgangene med intervju og dokumentanalyse som beskrevet
over. Denne trianguleringen av ulike metodologiske tilnærminger ga revisjonen et godt innblikk i Fredrikstad kommune sine systemer og praksis for vedtaksoppfølging av politiske vedtak.
Intervjuer
Revisjonen har i denne rapporten intervjuet direktører i kommunen for å få et helhetlig bilde av kommunens praksis og systemer for vedtaksoppfølging av politiske vedtak. Dette er personer som i kraft av sin
stilling har spesifikk informasjon og kunnskap om dagens og historisk praksis på området. Gjennom
intervjuene fikk revisjonen tilgang til intervjuobjektenes erfaringer og beskrivelse av systemer og praksis
i tillegg til at revisjonen fikk et innblikk i intervjuobjektenes egne refleksjoner, tanker og erfaringer. Når
denne typen intervjuer kombineres med dokumentanalyse gir dette revisjonen et godt innblikk i både
dokumenterte rutiner, og mer uformelle rutiner, praksis og gjeldende sedvane for vedtaksoppfølging i
kommunen.
Revisjonen har i arbeidet med denne rapporten intervjuet kommunedirektøren og seksjonsdirektører i
kommunen. Etter at disse var gjennomført valgte revisjonen også å intervjue direktør for stab Virksomhetsstyring og økonomi (VIRØK) fordi det kom frem av de overnevnte intervjuene at denne direktøren
hadde et spesielt ansvar innenfor vedtaksoppfølging. Disse intervjuene fant sted i mai-juni 2021.
Revisjonen har totalt gjennomført 6 intervjuer med:
 Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
 Direktør Helse og velferd Janka Ekrem Holstad (HOV)
 Direktør Kultur, miljø og byutvikling Ole-Henrik Holøs Pettersen (KMB)
1

Fredrikstadkompasset er kommunens styringsverktøy. Systemet gir en oversikt over organisasjonens
sentrale nøkkeltall og er kommunens verktøy for rapportering.
2 Elements er kommunens sakarkivsystem som skal brukes til journalføring, saksbehandling, utvalgsbehandling og arkivering.
7

22





Direktør Teknisk drift Atle Holten (TD)
Direktør Utdanning og oppvekst Marianne Bekker (UO)
Direktør stab for Virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand (VIRØK)

Alle de intervjuede i administrasjonen har i etterkant av samtalen fått tilsendt et referat der de har hatt
mulighet til å komme med uttalelser og å godkjenne det endelige resultatet. Intervjuobjektet har dermed
hatt mulighet til å rette opp eventuelle misforståelser og legge til annen relevant informasjon som ikke
framkom under selve intervjuet.
Denne fremgangsmåten for intervjuer der man både får gjennomfører et intervju ansikt til ansikt, i dette
tilfellet på Teams, og at intervjuobjektene i ettertid har hatt mulighet til å tilføye elementer, er en styrke
med intervjumetoden. Det er fordi dette gir intervjuobjektene en mulighet til å rette uttalelser der man
oppfatter seg misforstått eller feilsitert i tillegg til at revisjonen får gjennomført personlige intervjuer der
intervjuobjektet kan dele sine erfaringer og snakke mer fritt. Dette bidrar til å gi revisjonen et mest mulig
presist bilde av praksisen i den reviderte enheten, samtidig som intervjuobjektene får korrigert og lest
over sine uttalelser til revisjonen.
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4 PROBLEMSTILLING 1
Problemstilling 1: Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?
Dette kapittelet vil gjøre rede for revisjonskriterier og datagrunnlag, før det gjør rede for revisors vurderinger, konklusjoner og anbefalinger knyttet til problemstilling 1.

4.1

Revisjonskriterier

Kommunenes vedtaksoppfølging reguleres av kommuneloven og dens forskrifter. I tillegg finnes det
veiledere og etablert praksis for hvordan kommunen skal følge opp, gjennomføre og rapportere på politiske vedtak. I 2018 kom det en ny kommunelov, og som en del av denne prosessen, ble mange retningslinjer og føringer som før var i forarbeider og veiledere, tatt inn i selve loven. Dette har gjort det
mulig for revisjonen å utforme ett sett med revisjonskriterier for perioden 2018-2021 for vedtaksoppfølging.
Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i lov og forskrift til ny og gammel kommunelov. I tillegg
baserer revisjonskriteriene seg på veilederen «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane»
(Kommunal- og Regionaldepartementet, 2009), KS-veilederen «Tillit» (KS, 2019) og KS-veilederen
«Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll» (KS, 2020).
I den gamle kommuneloven fra 1992 står det i § 23 andre ledd:
«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand
for betryggende kontroll» (revisors uthevning) (kommuneloven, 1992).
Videre fremgår det av forarbeidene at «Etableringen av en tilstrekkelig internkontroll må regnes som en
nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar» (Ot.prp.nr.70, 2003).
Formuleringen om betryggende kontroll er også tatt med i overgangsbestemmelsen § 31-3 bokstav a. I
kommunelovens § 13-1 fjerde ledd fra 2018 spesifiseres det ytterligere at vedtak skal iverksettes «uten
ugrunnet opphold». Kommunedirektøren skal også melde fra til de folkevalgte hvis et vedtak ikke kan
iverksettes «skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte»
(revisors uthevning) (kommuneloven, 2018).
Videre fremgår det av Kommunal- og Regionaldepartementets anbefalinger at kommuner burde formalisere sin kontroll og dokumentere internkontroll (Kommunal- og Regionaldepartementet, 2009). Det er
også tatt inn i den nye kommuneloven at kontrollen skal være systematisk ifølge § 25-1 som trådte i
kraft 01.01.21 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020).
For å kunne yte betryggende kontroll anbefales det at internkontrollen er risikobasert, formalisert og
innebærer kontrollaktivitet. En formalisering innebærer en organisering der ansvar og roller er fordelt,
dokumenter, rutiner og prosedyrer er skriftliggjort og resultatene blir aggregert og rapportert (KS, 2020,
s. 37).
Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
Kommunen skal ha:
 systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging
9
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systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes
formaliserte rutiner for vedtakshåndtering
formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av vedtak
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4.2 Datagrunnlag
Dette kapittelet redegjør for generelle organisatoriske forhold i Fredrikstad kommune og for relevant
data tilknyttet de fire revisjonskriteriene til problemstilling 1.
Organisatoriske forhold i Fredrikstad kommune
I Fredrikstad kommune har dagens kommunedirektør vært ansatt i stillingen siden høsten 2018 og av
seksjonsdirektørene er mange relativt nye. Kun en av de fem som revisjonen har intervjuet har vært i
stillingen lenger enn siden 2018, og halvparten av de intervjuede hadde vært i stillingen kortere enn ett
år.
Kommunens øverste administrasjon er organisert i fire seksjoner og to sentrale staber (formelt samlet i
én stabsseksjon) som ligger under kommunedirektøren per 2021. De fire driftsseksjonene har hatt
samme navn og gjennomgått relativt små endringer i ansvarsområdet i perioden som revisjonen ser på.
Kommunedirektørens sentrale staber har gjennomgått flere runder med omorganisering fra 2018-2021.
I denne perioden ble den sentrale staben delt i 2, og det har vært noen endringer i navn, organisering
og ansvar.

4.2.1

Systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging

Kommunens arbeid med nytt digitalt vedtaksoppfølgingssystem
Fredrikstad kommune var på revisjonstidspunktet i prosessen med å implementere et nytt digitalt styringssystem for vedtaksoppfølging. Dette systemet heter Fredrikstadkompasset og er lagt opp slik at
kommunen kan legge inn saker og fordele disse til relevante seksjoner, samt rapportere på oppfølging
av vedtak i en felles oversikt. Systemet er basert på at saker legges inn manuelt, og er ikke integrert
med saksforberedelsene som gjennomføres i Elements før vedtak fattes i bystyret. Videre har Fredrikstadkompasset en global søkefunksjon i systemet der man kan søke på saksnavnet, men ikke på saksnummeret. Det er videre mulig å søke på saksnummeret innad i enkelttabeller dersom saksnummeret
er lagt inn i systemet.
Kommunen har hatt fokus på vedtaksoppfølging over lengre tid og kommunedirektørens ledergruppe
diskuterte problemstillinger knyttet til oppfølging av politiske vedtak i kommunen den 05.10.20 i saken
«Oppfølging av politiske saker og bestillinger – system og struktur». Her fremkommer følgende av saksfremlegget til møtet:
Dagens rutiner i forbindelse med oppfølging vedtak i liten grad formalisert (skriftliggjort), dermed kan kontinuiteten i nåværende praksis være sårbar for blant annet skifte av personell og
endringer i omgivelsene.
I dette møtet i kommunedirektørens ledergruppe (KLG) fattet kommunedirektøren beslutning om at
«System og struktur for oppfølging av politiske saker innføres i alle seksjoner, etter mal fra teknisk drift».
Kommunedirektøren opplyser om at på dette tidspunktet var direktør for Teknisk drift også direktør for
daværende stab for Innovasjon og styring (INNOS), og hadde dermed et særlig ansvar for det aktuelle
utviklingsarbeidet. Revisjonen tolker denne avgjørelsen dithen at det ble bestemt at alle seksjoner skal
ta i bruk Fredrikstadkompasset for rapportering og at alle seksjoner skal ta utgangspunkt i malen utarbeidet av Teknisk drift (TD) for vedtaksoppfølging og rapportering.
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Dagens praksis i en overgangsperiode
Ifølge kommunedirektøren er dagens praksis at kommunedirektørens ledergruppe gjennomgår vedtak
og bestillinger og fordeler saker, særlig i etterkant av den årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. I tillegg fremkommer det av intervjuene med seksjonsdirektører at de selv plukker opp saker i forbindelse med politiske møter. I perioden som revisjonen ser på, 2018-2021, har det vært en endring i
praksis for vedtaksoppfølging. Tidligere var det virksomhet Økonomi og finans som hadde ansvar for å
holde oversikt over politiske vedtak og bestillinger og la dette inn i en Excel-oversikt. Dette var en liste
som kommunen brukte for å holde oversikt og til rapportering. Ved overgangen til Fredrikstadkompasset i 2020 har virksomhet Styring og eierskap også bidratt i arbeidet med å legge inn saker i Fredrikstadkompasset.
Kommunedirektøren opplyser om at dette arbeidet skal overføres til det nyoppstartede kommunesekretariat når kommunen får ansatt en virksomhetsleder der (ny virksomhetsleder tiltrådte i august 2021).
Frem til ny virksomhetsleder kom på plass har leder for virksomhet Styring og eierskap vært konstituert
leder for Kommunesekretariatet. Direktøren for Virksomhetsstyring og økonomi (VIRØK) har også et
ansvar for at vedtak blir formidlet til riktig seksjon og at rutiner knyttet til oppfølging av vedtak følges opp,
ifølge kommunedirektøren og direktøren for VIRØK.
Når det kommer til oppfølging av politiske vedtak oppgir kommunedirektøren at hun har et overordnet
formelt og lovbestemt ansvar for oppfølging av politiske vedtak og rapportering videre til politiske organer. Denne myndigheten utøves som hovedregel gjennom delegering ned til relevante staber og seksjoner som i praksis følger opp vedtakene. Videre oppgir kommunedirektøren at hun følger opp delegeringen gjennom møter i kommunedirektørens ledergruppe og løpende lederdialog. Ifølge kommunedirektøren tas det ut statusrapporter for oppfølging av politiske vedtak/bestillinger i forbindelse med
kommunens tertialrapporter til bystyret, to ganger per år. I den forbindelse gjennomgås alle vedtakene
og statusrapportene av direktørene, og deretter av kommunedirektøren.
Kommunedirektøren har full tilgang til Fredrikstadkompasset og programmets lederfunksjoner. Videre
oppgir kommunedirektøren at disse funksjonene skal brukes mer av ledelsen når systemet er ferdig
implementert. Teknisk drift er den eneste seksjonen som oppgir å ha fullt ut implementert Fredrikstadkompasset til å holde oversikt over vedtak på revisjonstidspunktet, og som har skriftlige rutiner som
revisjonen har fått tilgang til. Videre opplyser VIRØK at de også har gått helt over til Fredrikstadkompasset for å holde oversikt over politiske vedtak.
Det fremkommer videre av intervjuene at det er seksjonenes ansvar å legge saker inn i Fredrikstadkompasset. I seksjon Kultur, miljø og byutvikling (KMB) oppga direktøren at de ikke hadde tatt i bruk
Fredrikstadkompasset på revisjonstidspunktet, siden de har ventet på avklaringer om bruken av dette.
Innad i seksjonen har det vært ulik praksis på loggføring av vedtak. Kulturetaten, under KMB, har hatt
en manuell loggføring som har inngått i månedsrapportene. Seksjonen hadde begynt å overføre vedtak til Fredrikstadkompasset, men ventet på avklaring om hvordan rapporteringsflyten i systemet skulle
håndteres for å kunne ta det i bruk. I seksjon for Utdanning og oppvekst (UO) er det ifølge direktøren
en av hennes ansatte som legger inn vedtak manuelt i kompasset og implementeringen av programmet er igangsatt. I seksjon Helse og velferd (HOV) er implementeringen av kompasset igangsatt, og
ansvaret ligger hos ledelsen i seksjonsstaben for å oppdatere oversikten. I den siste seksjonen, Teknisk drift, der kompasset er ferdig implementert, sendes særutskrift fra utvalgssekretærer til virksomhetsledere/etatssjefer. De legger alt inn i Fredrikstadkompasset og arbeider med å lage en helhetlig og
brukervennlig oversikt på sine vedtak. En gang i måneden sendes en oversikt til Teknisk utvalg.
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Videre fremkommer det av intervjuene at seksjonene sender en rapport til stab for VIRØK hvert tertial.
Det gjennomføres også ukentlige møter med seksjonsdirektører, kommunedirektøren og sentrale staber. På disse ledermøtene gås også tertialrapportene igjennom og her kan man ved behov drøfte oppfølging av spesifikke vedtak.
Ut fra informasjon samlet i intervjuene ser revisjonen at flere seksjoner på revisjonstidspunktet var i en
overgangsfase fra bruk av interne lister, til oversikter basert på Fredrikstadkompasset. En intern liste
er en lokal oversikt som ikke er koblet opp mot andre lister og er et lokalt dokument. Det er gjeldende
praksis at det blir sendt ut særutskrifter etter at vedtak ble fattet til relevante saksbehandlere; disse
særutskriftene ble sendt av utvalgssekretærene, ifølge seksjonsdirektørene og direktør for VIRØK. Det
fremkommer av intervjuene at det er litt ulik praksis mellom seksjonene når det kommer til hvem som
legger saker inn i Fredrikstadkompasset, men det er som beskrevet tidligere seksjonens ansvar. Noen
steder ligger dette ansvaret på staben til seksjonsdirektøren, andre steder er det saksbehandler som
legger sakene inn. Dette er ikke skriftliggjort i en rutine, men er gjeldende praksis i kommunen.
Videre får bystyret tilsendt tertialrapporter med rapportering på oppfølging av bestillinger fra bystyret og
årsrapporter, mens de politiske utvalgene har en mer løpende saksdialog med relevant seksjon.
Praksis knyttet til særutskrifter
Revisjonen fikk gjennom intervjuer og gjennom dokumentanalysen indikasjoner på at det er praksis for
å sende ut særutskrifter etter behandling av politiske saker til relevante enheter. I Teknisk drifts nye
prosedyre «Saker til politiske utvalg - godkjenning mm» står det at det er utvalgssekretæren i bystyret
som sender særutskrift til saksbehandler og direktøren i Teknisk drift. I «Prosedyrer-saker til politisk
behandling - Seksjon for helse og velferd» (dokument i utkastform) står det følgende:
«Utvalgssekretær sørger for at saksbehandler får særutskrift med vedtak fra HVU-saker i
ephorte3. Tilsvarende gjelder for saker man fremmer for Formannskapet og Bystyret».
Disse to dokumentene er den eneste skriftliggjøringen av kommunens praksis revisjonen har funnet,
men som beskrevet over underbygger intervjuene at det er gjeldende praksis å sende særutskrifter etter
vedtak i bystyret til relevant seksjon.
For å få et videre inntrykk av hva som er gjeldende praksis for særutskrifter, valgte revisjonen å trekke
et utvalg vedtak basert på en gruppe saker behandlet i bystyret. Et tilfeldig utvalg av politiske saker
behandlet av bystyret første halvår 2021 ble plukket ut for å undersøke praksis i kommunen. Disse
vedtakene ble plukket ut ved hjelp av en funksjon i Excel4. Denne uttrekningen inneholdt 15 saker, men
kun 14 unike saker siden en ble trukket to ganger. Av disse 14 sakene var det en orienteringssak som
ikke inneholdt sakspapirer eller vedtak. Av de resterende 13 sakene som revisjonen trakk hadde alle i
etterkant av bystyrets vedtak fått sendt ut en særutskrift i Elements der vedtaket var lagt med.

4.2.2

Systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes

Når det kommer til systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes fikk revisjonen informasjon om gjennom intervjuene, at både kommunedirektøren og de fleste seksjonsdirektører var av
den oppfatning at det sjeldent blir fattet politiske vedtak som ikke kan gjennomføres. Videre fremkom

3

Kommunens arkivsystem før Elements
Følgende formel ble brukt for å velge ut tilfeldige saker INDEKS(XX:XX;TILFELDIGMELLOM(1;
RADER(XX:XX)))
4
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det at hvis noe slikt skulle skje tas saken da opp på nytt i det politiske organet som har fattet vedtaket
slik at ny behandling kan gjennomføres. Dette er ikke nedfelt i en skriftlig rutine, men informasjon fra
intervjuene indikerer at dette er gjeldende praksis.

4.2.3

Formaliserte rutiner for vedtakshåndtering

Revisjonens kontaktperson opplyser at det ikke er utarbeidet funksjonsbeskrivelser for kommunedirektøren, seksjonsdirektøren eller utvalgssekretærene. Kommunedirektøren opplyser videre om at kommunedirektørens ansvarsområder er beskrevet i kommuneloven og at dette dermed er regulert der.
Videre er ansvarsområdene og arbeidsoppgavene til seksjonsdirektørene beskrevet i utlysningene til
stillingene informerer kommunedirektøren.
Det fremgår av kommunens reglement «reglement delegering og innstilling» at kommunedirektøren kan
delegere videre nedover i styringslinjen. Her går delegeringslinjen fra kommunedirektør til direktører for
seksjonene. Videre går linjen til etatssjefene og derifra til virksomhetslederne. Virksomhetslederen har
igjen mulighet til å delegere myndighet innenfor sin virksomhet, men reglementet presiserer at delegeringen på dette nivået krever en skriftliggjøring. Reglementet presiserer også at hvert ledd i delegeringslinjen har ansvaret for å kontrollere at de underordnede enheter utøver sin myndighet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og ellers i samsvar med vedtatte planer, budsjetter og retningslinjer utarbeidet
av overordnet myndighet. Dette hierarkiet for vedtaksoppfølging og linjen for delegering fremgår også
av kommunens organisasjonskart.
Kommunen har, som beskrevet tidligere, i liten grad skriftliggjort rutinene sine for vedtakshåndtering og
er for tiden i en overgangsfase mellom to systemer. Direktør for VIRØK opplyser at de jobber med å
utarbeide formaliserte rutiner for vedtakshåndtering i kommunen. Det er som beskrevet tidligere bestemt
av kommunedirektøren at alle seksjoner skal over på «Praksis tilsvarende den som er hos TD for vedtakshåndtering». På revisjonstidspunktet var det kun Teknisk drift som hadde oppdaterte skriftliggjorte
rutiner for vedtakshåndtering.
Beskrivelse av praksis innen Teknisk drift
Den skriftliggjorte rutinen «Saker til politiske utvalg - godkjenning m.m. - Seksjon for teknisk drift» inneholder en skriftlig prosedyre for saksgangen i Elements. Her er det beskrevet hvordan saker som skal
vedtas, forberedes og følges opp av teknisk utvalg, bystyret eller formannskapet. I denne rutinen står
det også hvor særutskriften skal sendes etter vedtak. Denne prosedyren inneholder ikke informasjon
om hvordan dette skal føres inn i Fredrikstadkompasset.
Videre står det i «Rutine rapportering politiske saker og bestillinger - Seksjon for teknisk drift» om hvordan saker skal rapporteres på i Fredrikstadkompasset. Denne rutinen omhandler rapportering på måneds- og tertialrapportering, investeringer, klimatiltak, politiske saker og bestillinger og planer og utredninger. Den inneholder videre en oversikt over hvordan denne rapporteringen organiseres innad i Fredrikstadkompasset. Her er det en inndeling i politiske saker, politiske bestillinger, verbalforslag, interpellasjoner og innbyggerinitiativ. Videre fremkommer det av denne rutinen at direktøren fordeler vedtak til
etatssjefene. I denne rutinen er det spesifisert at dette gjøres vanligvis på e-post, men at det også kan
skje muntlig, via SMS, eller ved direkte registrering i Fredrikstadkompasset. Denne registreringen baserer seg på møteprotokoller fra politiske møter, her legges saker inn av plan- og utviklingssjefen og
oppdateres kontinuerlig av etatssjefene. Denne rutinen inneholder også en praktisk veileder for å legge
saker inn i kompasset for rapportering. Ifølge direktøren for Teknisk drift sendes det en oversikt over
vedtak en gang i måneden til utvalget for teknisk drift. Det fremkommer også av dokumentet «Referansegruppe - Politiske saker og bestillinger» at en slik oversikt skal sendes en gang i måneden. Dette
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dokumentet inneholder også ytterligere informasjon om hvordan det skal rapporteres på oppfølging av
politiske vedtak i Fredrikstadkompasset.

4.2.4

Formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av vedtak

Kommunedirektøren opplyser om at rapportering til bystyret er regulert i kommuneloven og at kommunen ikke har egne formaliserte rutiner for hvordan denne rapporteringen skal se ut. Videre opplyses det
om at kommunens rapportering til bystyret går igjennom tertial- og årsrapporter.
Kommunens årsrapporter og tertialrapporter inneholder rapportering på økonomi, intern målstyring5 og
oppfølging av bystyrets bestillinger. Revisjonen har bedt om å få oversendt årsrapporter og tertialrapporter fra perioden 2018-2020. Tertialrapportene har litt ulikt oppsett, men inneholder alltid rapportering
om status og fremdrift på bestillinger fra bystyret i perioden 2018-2020. I denne perioden har det blitt
sendt en årsrapport og 2 tertialrapporter per år fra administrasjonen til bystyret. I årsrapportene står
kommunens oppfølging av politiske vedtak gjengitt i tekstform.
Videre fremkommer det fra intervjuene at politikerne ikke har tilgang til den interne rapporteringen i
Fredrikstadkompasset. Det fremkommer også av intervjuene at administrasjonen rapporterer til bystyret
ved forespørsel om ekstra orienteringer. Det er beskrevet i rutine «Rutine rapportering politiske saker
og bestillinger - Seksjon for teknisk drift» at slike forespørsler eller henvendelser skal legges inn i Fredrikstadkompasset under politiske bestillinger, men dette gjelder kun for forespørsler som kommer
utenom politiske organer.

4.3 Vurderinger
4.3.1

Systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging

Ut fra datagrunnlaget vurderer revisjonen at kommunen over tid har hatt en praksis for å holde oversikt
over politiske vedtak. Kommunen har delegeringslister, delegeringsreglementer og sedvane for hvordan vedtak fordeles til relevant seksjon. I tillegg er det sedvane for hvem som får tilsendt særutskrifter.
Det innebærer blant annet at politiske vedtak blir behandlet i kommunedirektørens ledergruppe og blir
delegert videre til riktig seksjon. Det er også utarbeidet overordnede lister både på kommunenivå og
seksjonsnivå der politiske vedtak har blitt innarbeidet og fulgt opp fortløpende. Seksjonsledere har
også selv plukket opp relevante vedtak som angår dem ved å få tilsendt særutskrifter med den politiske saksbehandlingen, eller ved at de selv har sjekket status på vedtak i etterkant av politiske møter.
I nyere tid har kommunen gradvis gått over til å benytte Fredrikstadkompasset som et elektronisk system for å holde oversikt over politiske vedtak, og kommunens beslutning er at samtlige seksjoner skal
implementere dette. Det er seksjonens ansvar å sørge for at politiske vedtak legges inn i kompasset.

5

Fra kommunens årsrapport fra 2018 er balansert målstyring beskrevet slik:
«Balansert målstyring handler om å tydeliggjøre visjon, verdier og mål og omsette disse til
konkrete handlinger og tiltak. I praksis vil det si at det skal være en tydelig kobling mellom
kommunens plandokumenter og oppfølgingsarbeidet gjennom året. Overordnede mål brytes
ned til konkrete målsettinger og tiltak. Underveis i året gir det god styringsinformasjon om målene nås, alternativt vises behov for korreksjoner.
Fredrikstad kommune benytter fire perspektiver som er viktige med hensyn til styring, prioritering
og ressursbruk; innbyggere og samfunn, økonomi, interne prosesser og medarbeidere og organisasjon.»
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Revisjonens intervjuer og dokumentgjennomgang viser at kommunen i liten grad har skriftliggjort sine
rutiner i tilknytning til vedtakshåndtering, og at kommunen for tiden befinner seg i en overgangsfase
mellom to systemer for å holde oversikt over og følge opp politiske vedtak. Tidligere var vedtak i stor
grad systematisert gjennom lokale Excel-oversikter, mens det nye systemet (Fredrikstadkompasset)
legger til rette for en mer løpende oppdatering av omfanget av og status på politiske vedtak. Her skal
alle ledere ha tilgang på den nyeste og mest oppdaterte informasjonen som gjelder det enkelte vedtak.
Siden kommunen ikke har fullt ut implementert det nye systemet i samtlige seksjoner, innebærer dette
at praksisen for å holde oversikt over vedtak i praksis har variert mellom seksjonene, avhengig av hvor
langt de har kommet med å implementere det nye systemet.
Revisjonen vurderer at kommunen har hatt en sedvane/praksis for å holde oversikt over politiske vedtak
som har behov for oppfølging, det er imidlertid viktig å få dette tilstrekkelig systematisert blant annet
gjennom å implementere Fredrikstadkompasset fullt ut i alle seksjoner. På bakgrunn av dette anbefaler
revisjonen at kommunen implementerer Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. Dette vil kunne
sikre en enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske vedtak.

4.3.2

Systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes

Gjennom intervjuene har revisjonen blitt opplyst om at administrasjonen i liten grad opplever at det fattes
vedtak som ikke kan iverksettes, og at eventuelle vedtak som ikke kan gjennomføres tas med tilbake til
relevant politisk organ, slik at saken kan behandles på nytt. Revisjonen vurderer at kommunen i stor
grad baserer seg på sedvane når det kommer til å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes. Det
foreligger ingen formalisering av ønsket praksis på området nedfelt i skriftlige rutiner eller lignende. At
det sjeldent fattes vedtak som ikke kan iverksettes, kan også ha sammenheng med at sakene er tilstrekkelig utredet på forhånd, samt at administrasjonen informerer underveis i den politiske behandlingen
dersom vedtaket anses som urealistisk å gjennomføre.
Revisjonen vurderer at kommunen har en praksis som etter all sannsynlighet ivaretar at det blir meldt
fra om vedtak som ikke kan iverksettes. For å formalisere dette i større grad er det vår anbefaling at det
utarbeides skriftlige rutiner på feltet, slik at man sikrer kontinuiteten i nåværende praksis.

4.3.3

Formaliserte rutiner for vedtakshåndtering

Det kommer frem i datagrunnlaget at seksjon for Teknisk drift har utarbeidet tre formaliserte rutiner
som omhandler vedtakshåndtering. Ifølge revisjonen fremstår innholdet i rutinene som tilfredsstillende
for den praksisen de skal sikre, altså hvordan administrasjonen skal forberede og følge opp saker fra
teknisk utvalg, formannskapet eller bystyret. Videre fremkommer det at de andre seksjonene, på revisjonens tidspunkt, ikke har skriftlige rutiner på feltet. Det er derimot bestemt at samtlige seksjoner skal
over på tilsvarende praksis som i seksjon Teknisk drift, og formaliserte rutiner er under utarbeidelse.
For å sikre en god praksis på feltet er det revisjonens anbefaling at kommunen fortsetter, ferdigstiller
og implementerer formaliserte rutiner som sikrer en god vedtakshåndtering i samtlige seksjoner.

4.3.4

Formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av vedtak

Det fremkommer av fakta at rapportering til bystyret er regulert i kommuneloven og at kommunen ikke
har egne formaliserte rutiner for hvordan denne rapporteringen skal se ut. Administrasjonens faste
rapportering til bystyret går gjennom tertial- og årsrapporter. Administrasjonens tertial- og årsrapporter
inneholder rapportering på økonomi, intern målstyring og oppfølging av bystyrets bestillinger. Basert
på ovennevnte er det revisjonens vurdering at kommunen ikke har en formalisert rutine for hvordan
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administrasjonen skal rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av vedtak. Revisjonen ser
imidlertid at gjeldende praksis er å sende over en årsrapport og to tertialrapporter i året. Oppsettet for
disse rapportene er ikke standardisert på tvers av seksjonene, men i kommunens årshjul er det etablert en systematikk for når de skal sendes til politisk behandling. Samtidig er det revisjonens vurdering
at rutinene som seksjon Teknisk drift arbeider etter i stor grad også vil kunne sikre rapportering av
gjennomførte vedtak tilbake til bystyret. Når administrasjonen får ferdigstilt og implementert formaliserte rutiner, som beskrevet under punkt 4.3.1, er det revisjonens vurdering at rapporteringen av gjennomførte vedtak vil bli ivaretatt.

4.4

Konklusjoner og anbefalinger

Det er revisjonens konklusjon at administrasjonen til en viss grad har etablert systemer for å følge opp
politiske vedtak på en tilfredsstillende måte.
Samtidig må vi påpeke at systemet og praksisen for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging varierer mellom administrasjonens ulike seksjoner. Dette skyldes blant annet at ikke alle seksjoner fullt ut har implementert Fredrikstadkompasset. Ved å implementere dette systemet fullt ut i alle
seksjoner vil administrasjonen kunne få en enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge
opp politiske vedtak.
Det fattes i liten grad bystyrevedtak som ikke er gjennomførbare eller ikke kan iverksettes, men administrasjonen har ikke utarbeidet noen skriftlig rutine for hvordan slike vedtak eventuelt skal meldes tilbake til bystyret. Videre fremkommer det at kun deler av kommunens administrasjon har utarbeidet
rutiner som skal sikre en god praksis for vedtakshåndtering og rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av vedtak.
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger.
Kommunen bør:
 Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. Dette vil kunne sikre en enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske vedtak.
 Utarbeide overordnede skriftlige rutiner som omhandler administrasjonens vedtakshåndtering, rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak og rapportering til bystyret på bestillinger/vedtak
som ikke er gjennomførbare. Dette vil kunne sikre en enhetlig og effektiv praksis gjeldende oppfølging av bystyrevedtak.
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5 PROBLEMSTILLING 2
Problemstilling 2: Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen?
Dette kapittelet vil gjøre rede for revisjonskriterier og datagrunnlag, før det videre gjør rede for revisors
vurderinger, konklusjon og anbefalinger knyttet til problemstilling 2.

5.1

Revisjonskriterier

Det fremgår av den gamle kommuneloven at kommunedirektøren skal sørge for at «vedtak blir iverksatt»
§ 23-2 (kommuneloven, 1992). I den nye kommuneloven blir det videre presisert at denne iverksettelsen
skal forekomme uten «ugrunnet opphold» § 13-1, fjerde paragraf (kommuneloven, 2018). Det betyr at
kommunen ikke bare er ansvarlige for iverksettelse av vedtak, men at det ikke skal ta for lang tid fra et
vedtak er fattet til igangsettelse med mindre det foreligger en god grunn.
Når det kommer til konkrete bestemmelser om rapportering til bystyret står det i § 14-7, punkt c i kommuneloven om årsberetning for kommunen at:
«Årsberetningene skal redegjøre for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske
forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
(revisors uthevning) (kommuneloven, 2018)».
Ifølge forarbeidene ligger det i dette en føring på at kommunestyret skal bli holdt orientert, ikke bare om
økonomiske forhold og virksomhetens måloppnåelse, men at andre forhold av vesentlig betydning også
skal legges frem for kommunestyret. Videre fremkommer det av forarbeidene at denne bestemmelsen
gir rom for skjønn når det kommer til hvilke opplysninger som kommunen kan velge å gi i årsberetningen
(Prop.46 L (2017–2018), 2018).
Formen på hvordan denne rapporteringen skal være strukturert er ytterligere presisert i KS-veilederen
«Tillit». I denne fremkommer det at kommunedirektøren bør se til at hele kommunestyret får tilgang til
samme informasjon (KS, 2019, s. 93). Denne anbefalingen finnes også i veilederen «Orden i eget hus».
Der anbefales det å rapportere årlig til folkevalgte om status på vedtak, oppfølging og gjennomføring
(KS, 2020, s. 127). Resultatet av lovens ordlyd, forarbeid og andre veiledere blir at administrasjonen
skal rapportere til kommunestyret på oppfølging av politiske vedtak.
Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
Kommunen skal:
 iverksette vedtak uten ugrunnet opphold
 rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret
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5.2 Datagrunnlag
5.2.1

Iverksette vedtak uten ugrunnet opphold

Iverksetting av vedtak
I intervju med revisjonen opplyser kommunedirektøren at det foregår et arbeid med å forbedre internkontrollen og oppfølgingen av politiske vedtak og bestillinger. Det har tidligere skjedd, ifølge kommunedirektøren, at noen vedtak har blitt liggende lenge på vedtakslisten hvis de har vært vanskelige å gjennomføre. Kommunedirektøren opplyser om at de arbeider med å forbedre denne oppfølgingen. Videre
opplyser direktør for Teknisk drift i intervju at de ved overgangen til Fredrikstadkompasset fant noen
gamle saker som ikke var fulgt opp, men at dette var snakk om noen få, og at vedtakene ikke lenger var
relevante i dag. Ingen av de andre intervjuede direktørene meldte om lignende funn av slike vedtak ved
overgangen til Fredrikstadkompasset.
Gjennomgang av vedtak som har stått lenge på vedtakslisten
I Fredrikstad kommune fattes det en stor mengde vedtak og revisjonen valgte derfor å se nærmere på
en gruppe vedtak som hadde stått lenge på vedtakslisten. I kommunens tertialrapporter er det et kapittel
som omhandler rapportering på bystyrets bestillinger, og under dette punktet er det rapportering på ulike
typer vedtak. Her var revisjonen interessert i å se på hva som var status på de eldste vedtakene og
bakgrunnen for at de fortsatt var med i listen i 2. tertialrapport i 2020. Revisjonen valgte dermed ut
oversikten som inneholdt de eldste vedtakene i denne tertialrapporten og gikk igjennom alle disse. Dette
var vedtakene under punktet «Budsjett 2015/2016 – Verbalvedtak». Det var 11 saker under dette punktet og revisjonen gikk igjennom deres status i Fredrikstadkompasset den 20.09.21.
Av disse 11 var en av sakene på revisjonstidspunktet ferdigstilt basert på saksregisteringen i Fredrikstadkompasset. Ytterligere en av sakene ble ansett for å ikke lenger være relevant, og i den forbindelse
var det lagt inn et notat om at saken burde avklares med politisk nivå. Denne var dermed også markert
som ferdigstilt innad i programmet. Av de resterende 9 sakene hadde samtlige blitt arbeidet med siden
de ble vedtatt. Det ble også rapportert på disse 11 sakene i 1. tertialrapport 2021, og her ble det rapportert om den ene saken som ikke lenger ble ansett som relevant av administrasjonen.
Årsakene til at disse 11 vedtakene hadde blitt liggende lenge på vedtakslisten for rapportering var ifølge
rapporteringsteksten i Fredrikstadkompasset blant annet knyttet til budsjetthensyn, behov for annen
saksbehandling, sakstilpasninger og utredning og begrenset. Mange av disse vedtakene var omfattende
og gikk over lang tid.

5.2.2

Rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret

Det kommer frem av intervjuene at rapporteringslinjen for oppfølging av vedtak går fra saksbehandler
til teamleder, virksomhetsleder, etatssjefer og deretter seksjonsdirektør. Direktør for VIRØK opplyser
om at han har et koordinerende ansvar. Denne linjen er basert på hierarkiet i organisasjonskartet. Videre
går rapporteringen til stab for virksomhetsstyring og økonomi før det sendes over til kommunedirektøren.
Det er så kommunedirektøren som sender rapporteringen videre til bystyret.
Revisjonen ser basert på dokumentgjennomgang at administrasjonen i Fredrikstad kommune i perioden
2018-2020 sendte bystyret tertialrapporter for 1. og 2. tertial og årsrapporter for året som helhet. Revisjonen ser at det går 4 måneder mellom fremleggelsen av 1. og 2. tertialrapport og 8 måneder mellom
fremleggelsen av 2. og 3. Dette er fordi den tredje rapporten inngår som en del av årsrapporten i tekstform, og legges frem på samme møte som den 1. tertialrapporten for påfølgende år. Tertialrapportene
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inneholder rapportering på økonomiske saker, annen relevant styringsinformasjon fra kommunen og en
oversikt over oppfølging av politiske bestillinger fra bystyret. I årsrapportene er vedtaksoppfølgingen
skrevet ut i tekst og oppsummert.
Kommunedirektør gir uttrykk for i intervjuet at det fra tid til annen stilles politiske spørsmål til ordfører i
bystyret om status for oppfølgingen av politiske vedtak/bestillinger, som kommunedirektøren da bistår
med å forberede svar på. Ansvaret for å svare ut disse blir da delegert ned til seksjonsdirektør som
svarer ut saken. I tillegg ber kommunedirektøren ofte direktørene skriftlig eller muntlig om oppdateringer
på saker som er pågående i deres seksjon. Arbeidsmengden dette skaper i administrasjonen oppleves
forskjellig av de ulike direktørene. Noen direktører opplever at det er mange orienteringssaker som legger beslag på store ressurser i administrasjonen. Andre direktører opplever ikke forespørsler om orienteringer på vedtaksoppfølging som særlig ressurskrevende.

5.3 Vurderinger
5.3.1

Iverksette vedtak uten ugrunnet opphold

Det er revisjonens vurdering at administrasjonen i all vesentlighet iverksetter vedtak uten ugrunnet opphold. Samtidig fremkommer det av fakta at det i enkelte tilfeller har inntruffet at vedtak har blitt liggende
lenge på vedtakslisten hvis de for eksempel har vært vanskelig å gjennomføre, og at det ved overgangen
til Fredrikstadkompasset ble funnet noen gamle saker som ikke var fulgt opp. Det er prinsipielt uheldig
at politiske vedtak ikke iverksettes innen rimelig tid uten en klar begrunnelse, imidlertid er det revisjonens
oppfatning at systematisk oppfølging av politiske bestillinger er noe administrasjonen har fokus på som
en del av sitt pågående arbeid med internkontrollen på området. Videre er revisjonen av den oppfatning
at våre anbefalinger under kapittel 4.4 også vil være et bidrag til å sikre en enhetlig og effektiv praksis
for å iverksette vedtak uten ugrunnet opphold fremover.

5.3.2

Rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret

Kommunen rapporterer til bystyret en gang i året i overenstemmelse med kommuneloven. Videre følger
rapporteringen på tertialrapporter og årsrapporter et fastsatt intervall med to tertialrapporter og en årsrapport i året. Revisjonen vurderer at kommunen rapporterer til bystyret på oppfølging av politiske vedtak
både gjennom den årlige årsrapporten og de to tertialrapportene. Siden kravet i loven ikke spesifiserer
noe nærmere om hvordan denne rapporteringen skal foregå oppfyller kommunen her de kravene som
loven setter til rapportering til bystyret, ved at dette gjøres minimum en gang i året.

5.4 Konklusjon
Det er revisjonens konklusjon at administrasjonen i all vesentlighet følger opp politiske vedtak på en
tilfredsstillende måte. Revisjonen anbefalinger under kapittel 4.4 vil etter vår oppfatning også bidra til å
sikre en enhetlig og effektiv praksis vedrørende oppfølging av politiske vedtak.
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Årsrapport 2017
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2.tertial 2020_Saksfremlegg med vedlegg
Fredrikstad kommunes årsrapport 2020
Organisasjonskart
Prosesser - årshjul 2021
Avviksskjema
Melding og behandling av avvik
Prosedyrer-saker til politisk behandling - Seksjon for helse og velferd
Rutine rapportering politiske saker og bestillinger - Seksjon for teknisk drift
Saker til politiske utvalg - godkjenning m.m. - Seksjon for teknisk drift
Reglement for delegering og innstilling, vedtatt av bystyret 10.12.2020 – PS 160/20
Referansegruppe Politiske saker og bestillinger_1_
KLG-notat 05.10.2020 - Oppfølging av politiske saker og bestillinger system og struktur
Forvaltningsrevisjon_ Oppfølging av politiske vedtak - oversendelse av dokumentasjon
Kopi av Verballiste til 1. tertial 2020_18.05
Kopi av Verballiste årsrapport 2019_siste
Funksjonsbeskrivelser
Stillingsutlysninger: Direktør helse og velferd, Direktør innovasjon og utvikling, Direktør utdanning
og oppvekst, Direktør virksomhetsstyring og økonomi, Kommunalsjef Seksjon kultur miljø og byutvikling, Kommunalsjef Seksjon teknisk drift, Rådmann
KOMMUNEDIREKTØRENS LEDERGRUPPE (Møtereferat KLG møte)
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Vedlegg: kommunedirektørens uttalelse

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres referanse

Vår referanse
2021/5969-12-250140/2021-PALKLA

Klassering
210

Dato
05.11.2021

Oversendelse av høringsutkast av "Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og
praksis"
Innledning
Kommunedirektøren er tilfreds med at revisjonen konkluderer med at kommunen i all
vesentlighet følger opp politiske vedtak på en tilfredsstillende måte, og at vi har etablert
tilfredsstillende systemer for å følge opp politiske vedtak.
Forvaltningsrevisjonsrapporten om oppfølging av politiske vedtak fokuserer på et viktig
område, hvor Fredrikstad kommune allerede i 2018 initierte et arbeid med å videreutvikle og
forbedre disse systemene.
Datagrunnlaget
Datagrunnlaget for revisjonen består av dokumentanalyse, strategisk utvalgte saker fra
Fredrikstadkompasset og Elements, samt intervjuer med kommunedirektør og direktører for
driftsseksjoner og sentrale staber.
Fredrikstad kommune anser at datagrunnlaget er egnet til å gi et godt og riktig bilde av den
faktiske situasjonen.
Konklusjon og anbefalinger
Oppfølging av politiske vedtak er et område av stor viktighet, og er kjernevirksomhet for
administrasjonen.
Fredrikstad kommune har rutiner for oppfølging av politiske vedtak, og det er få eller ingen
eksempler på at politiske vedtak ikke har blitt fulgt opp.
Arbeidet med en kommuneovergripende rutine for all oppfølging av politiske vedtak ble
initiert tilbake i 2019, men har først blitt sluttført og formalisert etter at revisjonsrapporten
forelå.
I det følgende kommenterer kommunedirektøren anbefalingene i rapporten, med vurderinger
og forslag til tiltak:
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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Saksnummer 2021/5969-250140/2021

1. Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. Dette vil kunne sikre en
enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske vedtak.
Tiltak: Innføring og bruk av Fredrikstadkompasset til oppfølging av politiske vedtak er
besluttet og iverksatt, men er i noe varierende grad faktisk tatt i bruk i seksjonene.
Kommunedirektøren vil sørge for at alle seksjoner tar Fredrikstadkompasset i bruk også til
dette formålet, med felles og helhetlige rutiner og systemer for oppfølging.
2. Utarbeide overordnede skriftlige rutiner som omhandler administrasjonens
vedtakshåndtering, rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak og
rapportering til bystyret på bestillinger/vedtak som ikke er gjennomførbare. Dette vil
kunne sikre en enhetlig og effektiv praksis gjeldende oppfølging av bystyrevedtak.
Tiltak: Fredrikstad kommune har en overordnet skriftlig rutine som omhandler
administrasjonens vedtakshåndtering, rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak
og rapportering til bystyret på bestillinger/vedtak som ikke er gjennomførbare. Arbeidet med
denne rutinen ble initiert av nåværende kommunedirektør i 2019. Administrasjonen har
arbeidet etter prinsippene nedfelt i rutinen, men rutinen har blitt formalisert og journalført
etter at revisjonen var gjennomført. Rutinen er kommuneovergripende.
Sluttkommentar
Kommunedirektøren mener revisjonsrapporten bekrefter at Fredrikstad kommune har på
plass systemer for å følge opp politiske vedtak på en tilfredsstillende måte, og at kommunen i
all vesentlighet følger opp politiske vedtak.
Det er noe varierende praksis for den faktiske bruken av Fredrikstadkompasset til
vedtaksoppfølging i de ulike seksjonene, og kommunedirektøren vil iverksette tiltak for å
sørge for at praksisen blir lik og i tråd med vedtatte føringer og beslutninger. På denne måten
vil vi sikre en enda mer enhetlig og effektiv oppfølging av våre politiske vedtak.
Det fattes i liten grad bystyrevedtak som ikke er gjennomførbare, eller ikke kan iverksettes.
Dersom det oppdages slike vedtak, vil de bli fulgt opp i tråd med rutinen omtalt ovenfor.
Fredrikstad kommune vil bruke rapporten som grunnlag for videre forbedringsarbeid på
området, og viser blant annet til kommunedirektørens tiltak knyttet til hver av revisjonens
anbefalinger
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Pål Henning Klavenes
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/51
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256466/2021
3004-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/57

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 - juli 2024
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende:
1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i
henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1620 timer per år (I henhold til
avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret.
Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter
1.gangs behandling i bystyret.
5. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i
planen i planperioden.
Fredrikstad, 11.11.2021
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Vedlegg
1. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Fredrikstad kommune, 12.11 2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Plan for eierskapskontroll 2020-2023 – KU-sak 19/67, den 27.11 2019.
Saksopplysninger
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
I henhold til Kommuneloven1 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor
det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget
å gjøre endringer i planen.
Risiko- og vesentlighetsvurdering:
Østfold kontrollutvalgssekretariat har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering, se
vedlegg 2. Denne beskriver forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle, ut fra
kontrollutvalgssekretariatets vurderinger.
I risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjort flere ulike handlinger, herunder
spørreundersøkelser til folkevalgte og kommunens administrasjon, dokumentanalyse av
budsjett/økonomi og handlingsplan, kommunens årsrapport og årsberetning, KOSTRAanalyser av nøkkeltall, workshop i kontrollutvalget, samt samtale/møte med ordfører og
kommunedirektør. Vi har også tatt hensyn til tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner,
statlige tilsyn, eventuelle henvendelser og informasjonssaker, saker i media, samt
lovendringer og nye reformer.
Ut fra disse handlinger ser vi at det er 11 områder som tilsier middels til høy risiko, samt
middels til høy vesentlighet:












Selvkost ved byggesaksbehandling
Kjøp og salg av eiendom, eiendomsforvaltning
Barnevernsreformen 2022
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjeneste generelt,
spesielt Fredrikstad kortidssenter.
Levekårsutfordringer, eventuelt tverrfaglig samarbeid om utenforskap
Kommunens organisering
Offentlige anskaffelser
Varslingsordning/ konflikthåndtering
Covid19 - evaluering
Isegran Eiendom AS

Kontrollutvalget bør vurdere om disse områdene skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon
i planperioden januar 2022 - juli 2024.

1

§23-3
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Kommunedirektørens uttalelse:
Kommunedirektøren har gitt sin tilbakemelding på sekretariatets risiko- og
vesentlighetsvurdering.
Dette fremgår i sin helhet i kapittel 7 i vedlegg 2. Kommunedirektøren slutter seg i hovedsak
til sekretariatets vurderinger.
Vurdering
Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, bestemmer
bystyret innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det fremgår av
forarbeidene til kommuneloven at en plan må utarbeides for å sikre at det
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. En plan må også sikre et forvaltningsrevisjonsomfang som er tilpasset
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko.
Kommuneloven slår fast at bystyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon.
Imidlertid åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette
gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra bystyret. Slike fullmakter kan
være hensiktsmessige fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye
forhold kan komme til. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget får en slik delegering.
Hva er viktig å vurdere når kontrollutvalget skal finne aktuelle tema for forvaltningsrevisjon?
Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører
med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. De kan dermed ha ulike oppfatninger
om på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.
Det kan være en utfordring å prioritere mellom områder.
Hvordan man vurderer temaenes vesentlighetsgrad avhenger av hvilket perspektiv man ser
situasjonen fra:
 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut ifra tjenesteområdets driftsutgifter sett i
forhold til kommunens totale driftsutgifter.
 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra hvilke tjenesteområder som har størst
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv, (her kan oppfatningene av
vesentlighet varierer mellom de ulike politiske grupperingene – verdivurderinger –
noe kontrollutvalget må være forsiktig med).
 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut ifra hva brukerne av kommunale tjenester anser
som vesentlig
 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut ifra hva de ulike medarbeiderne innenfor
et tjenesteområde anser som vesentligst.
 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut ifra hva som er vesentligst ved
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.
Det er viktig å påpeke at kontrollutvalget står fritt til å ta inn andre forslag som ikke inngår i
kontrollutvalgssekretariatets vurdering.
Det er ikke foretatt prioritering fra kontrollutvalgssekretariatets side.
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Timeantall og prosjekt i perioden:
Budsjetterte timer
Antall timer til
forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisjon
2022
i planperioden
januar 2022 – juli
2024
1620 timer
4050 timer

Antall timer til
prosjekt i
planperioden
januar 2022 –
juli 2024
3300 timer
(minus 200 timer
til ikke ferdigstilte
prosjekt)

Antall timer til
oppfølgingsrapporter
i planperioden januar
2022 - juli 2024

Tilsvarer 9-10
prosjekt i
planperioden.

Tilsvarer 10
oppfølgingsrapporter i
planperioden.

750 timer

Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon er budsjettert til 1620 timer per år. Gjennomsnittlig
regner man at et forvaltningsrevisjonsprosjekt bruker 300-350 timer. For 2022 er det fra
revisjonen estimert 200 timer til ferdigstillelse av forvaltningsrevisjonsprosjektene «Tildeling
av langtidsopphold på sykehjem» og «Offentleglova», samt oppfølgingsrapport
«Personvern». Dette er påbegynte, men ikke ferdigstilte, prosjekter fra plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2021. Det vil påvirke antall prosjekter i nytt planverk.
Sekretariatet vurderer at ut fra budsjetterte timer skal kontrollutvalget fremme forslag på 9 10 prosjekter i planperioden. Ressurser til oppfølgingsrapporter avsettes også i plan for
forvaltningsrevisjon.
Sekretariatet vurderer at det bør settes av midler til fem oppfølgingsrapporter årlig,
henholdsvis 300 timer.
Den endelige prioriteringslisten settes inn i vedlegg 1, Plan for forvaltningsrevisjon januar
2022-juli 2024, (Kap. 1.) og 4.1 utgjør kontrollutvalgets forslag til forvaltningsrevisjonsplan
for 2022-juli 2024.
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Plan for
forvaltningsrevisjon
Fredrikstad kommune
Januar 2022 - juli 2024

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 –
2022/2024
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1 Innledning og sammendrag
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at by/kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Fredrikstad kommune
20212, og er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har i møtet 24.11.2021, sak xx/xx vurdert det slik at følgende områder bør
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:
I prioritert rekkefølge (Denne innstillingen blir sendt til by/kommunestyret for behandling.):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bystyret behandlet planen i sak xx/xx den xx.xx xxxx og følgende områder ble vedtatt for
forvaltningsrevisjon:
I prioritert rekkefølge:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 Om forvaltningsrevisjon
I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har
1
2

kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd
Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken
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eierinteresser i. Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i
kommunestyret/bystyret.
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.”
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk.
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer.
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse.
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til:
 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold
til politiske vedtak og forutsetninger
 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt
produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift

3

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og
risiko.
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll
med kommunen.
3
4

NKRF - Norges Kommunerevisor Forening
Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken
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Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under
illustrerer:
Syklusen i forvaltningsrevisjon:
1. Risiko- og
vesentlighets
vurdering

2. Kontrollutvalget
(KU) behandler Plan
for
forvaltningsrevisjon
og innstiller til
by/kommunestyret

7.
Oppfølgingsrapport
utarbeides og
behandles

6. Rapporten behandles
og vedtak fattes i
by/kommunestyret

5. KU får rapporten til
behandling og sender den til
by/kommunestyret for
behandling

3. By/kommunestyret
behandler og vedtar Plan for
forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra
revisjonen og prosjektet
gjennomføres

Figur1.

1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av
områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på.
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en
prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir
sendt til by/kommunestyret for behandling.
3. By/kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer).
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet
gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten.
5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til by/kommunestyret
for behandling5.
6. Rapporten behandles og vedtak fattes i by/kommunestyret, om nødvendig blir det
gjort vedtak på hva administrasjonen skal følge opp.
7. Ca 1 år etter by/kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av
by/kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle
pålegg om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til
by/kommunestyret.

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2012 til
dags dato er blitt gjennomført i Fredrikstad kommune:

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret/kommunestyret etter
kontrollutvalgets behandling.
5
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Prosjekt
Omsorgslønn
Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset
Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og
sosiale tjenester
Dokumenthåndtering
IT
Sysselsetting av innvandrere
Forvaltning, drift og vedlikehold
Kommunal rusomsorg
Rådmannens internkontroll
Prosjektstyring og antikorrupsjon
Undersøkelse RTD
Tildeling av helse- og velferdstjenester
Minoritetsspråklige barn
Refusjoner (Sykepengerefusjoner)
Barnevern
Etterlevelse av offentleglova
Internkontroll i byggesaksbehandling
Kontraktsoppfølging
Refusjoner og tilskudd
Ekstremvær
Personvern
Barnevern
Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen
Arbeidsmiljø og sykefravær
Offentleglova
Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis
Tildeling av helse- og velferdstjenester

Årstall for
gjennomført
prosjekt
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
Påbegynt 2021
2021
Påbegynt 2021

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022 - juli 2024
4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 24.11.2021, sak xx/xx. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes 9-10 prosjekter i
kommende to og et halvt årsperiode i Fredrikstad kommune.

Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf.
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon.
6
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Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for
forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022 – juli 2024:
I prioritert rekkefølge:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 12.11 2021 for omtale av prosjektområder.

4.2 Bystyrets vedtak
I bystyrets sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt:
I prioritert rekkefølge:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til bystyret7. I
vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som
utgjør 1620 timer årlig, av disse er det satt av 320 timer til oppfølgingsrapporter for 2022.
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til oppfølging ett år
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.
For 2022 er det fra revisjonen estimert 200 timer til ferdigstillelse av
forvaltningsrevisjonsprosjektene «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» og
«Offentleglova», samt oppfølgingsrapport «Personvern». Dette er påbegynte, men ikke
ferdigstilte prosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. Dette vil påvirke timetallet
for nytt planverk.

7

i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2
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De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon.
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale.
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen,
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om
gjennomføring med revisjonen.

4.4 Delegering til kontrollutvalget
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/kommunestyret delegere til
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.
Bystyret fattet i sitt møte den xx.xx xxx, sak xx.xx, vedtak om at kontrollutvalget gis fullmakt til
å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. (Siste setning
fjernes eventuelt hvis bystyret/kommunestyret ikke fatter vedtak om slik fullmakt.)
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Risiko- og
vesentlighetsvurderinger
FREDRIKSTAD KOMMUNE 2021
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1. Forord
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risikoog vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens
selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av
forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1.
Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og
vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av
kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan
forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og
utvikling i kommunen.
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS),
har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Fredrikstad kommune, denne legges til
grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023.

Rolvsøy. 12.11 2021
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF

2. Sammendrag
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er 11 områder som skiller seg ut og tilsier middels
til høy risiko og/eller vesentlighet. Disse områdene blir kort fortalt i tabellen under, tabell 1.
Risikofaktor (RF)

1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad.

Vesentlighetsfaktor (VF)

1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad.

Kommunalområde/
selskap:
Kultur, miljø og
byutvikling
Teknisk drift
Utdanning og
oppvekst

Helse og velferd –

1

Risiko:

Vesentlighet: Evt. kommentar:

2

2

Selvkost ved byggesaksbehandling

2

2

3

3

Kjøp og salg av eiendom,
eiendomsforvaltning
To områder:
 Barnevernsreformen 2022
 Oppfølging av sårbare barn
og unge, lavinntektsfamilier,
utenforskap2
To områder:

3

3

Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum

2 Utenforskap blir definert følgende av Store norske leksikon: et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende

sosial tilknytning til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av
mennesker står utenfor samfunnet ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller
der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet ellers.
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Kommunalområde/
selskap:

Risiko:

Vesentlighet: Evt. kommentar:


Stab for innovasjon
og utvikling
Stab for
virksomhetsstyring og
økonomi og Stab for
innovasjon og
utvikling
Covid-19
Isegran Eiendom AS
Tabell 1.

Kvalitet i helsetjenester ved
sykehjem, omsorgsboliger og
hjemmetjeneste generelt,
spesielt Fredrikstad
korttidssenter.
 Levekårsutfordringer,
eventuelt tverrfaglig
samarbeid om utenforskap2
Offentlige anskaffelser
2

3

Varslingsordning/ konflikthåndtering

2

3

Kommunens organisering

2

2

Kommunen har også egne
evalueringer

2

2

3. Metode
Sekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighets vurdering av Fredrikstad kommune.
Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at risiko- og
vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet
eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse
avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og
når de skal utføres.
Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til:





Overholdelse av lover og bestemmelser
Økonomi
Produktivitet
Måloppnåelse

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:
 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.
 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som
vesentligst.
 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et
tjenesteområde anser som vesentligst.
3
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 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og
vesentlighetsvurderingen:
 Spørreundersøkelse:
I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer.
Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (kommunedirektørens ledergruppe og utvalgte
virksomhetsledere) sendt til 17 personer, og det var 12 som besvarte undersøkelsen,
svarprosenten utgjør 71 %.
Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (formannskapet, gruppeledere og utvalgsledere)
sendt til 20 personer og det var 14 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 70%.
Undersøkelsen ble også sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 10
personer, hvorav 5 svarte, 50%.
 Dokumentanalyse:
Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan,
virksomhetenes årsrapport og kommunedirektørens beretning.
 KOSTRA-analyse:
Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 12. Det er også
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Moss kommune og Sarpsborg
kommune.
 Workshop:
Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 8. juni 2021.
 Andre kilder:
Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer,
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko- og
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og
statlige tilsyn.
 Samtale/ -møte med ordfører og kommunedirektør
Avslutningsvis skulle kontrollutvalgssekretariatet hatt et møte med ordfører og
kommunedirektør. Ordfører var forhindret fra å delta, kommunedirektør og virksomhetsleder
styring og eierskap var tilstede i møtet den 21.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres
synspunkter på våre foreløpige funn, og de kom med innspill på hvilke områder i kommunen
de mente var viktige å se nærmere på. Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig
uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet i kapittel 6.
Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige
konsekvenser disse avvikene vil kunne få.
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Risikofaktor (RF)

1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad.

Vesentlighetsfaktor (VF)

1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad.

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering per seksjon:
Fredrikstad kommune er delt inn i fem kommuneområder/seksjoner, der de to sentralstabene
formelt utgjør én seksjon. Disse er seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB), seksjon for
teknisk drift (TD), seksjon for utdanning og oppvekst (UO), seksjon for helse og velferd
(HOV), samt Kommunedirektørens sentrale staber, delt i stab for virksomhetsstyring og
økonomi (VIRØK) og stab for innovasjon og utvikling (INNUT).
Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og risiko-vesentlighetsvurdering for
hver seksjon/stab.
Organisasjonskart kan leses på kommunens nettside:
https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/organisasjonskart/

4.1

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB)

Seksjonen er delt inn i følgende etater:




Etat aktive liv – idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og drift av svømmehaller.
Miljø- og byutviklingsetaten – virksomhetene bærekraftig samfunnsutvikling,
geomatikk, næringsutvikling, regulering og byggesak, miljø- og landbruk.
Kulturetaten – fagstab og virksomhetene fritid, bibliotek, kino, kulturskole og
kulturhus.

Budsjett for 2021 forteller at kommunen skal satse på sosial, miljømessig og økonomisk
bærekraft. Sosialt innebærer det blant annet at alle innbyggerne skal ha mulighet til å delta i
kulturaktiviteter og å styrke kultur- og aktivitetstilbudet til barn og unge. Klimautfordringer gjør
at kommunen planlegger endringer knyttet til industri, boligbygging, naturmangfold og
samferdsel. Arbeid med å rullere arealplan og utarbeide planprogram skal påbegynnes i
2021. For å styrke den økonomiske bærekraften vil kommunen satse på forebyggende
arbeid og jobbe for å få til en vekst i som tilfører flere arbeidsplasser. I samarbeid med blant
annet Fredrikstad Næringsforening og Bypakke Nedre Glomma står næringsutvikling og god
infrastruktur i fokus. Kommunen må også ta stilling til markedsposisjoneringen til Fredrikstad
kino for å unngå konkurranse dersom andre kinoer etableres.
Budsjettet for 2021 beskriver en økning i egenbetaling og gebyrer. Både for miljø og landbruk
og for regulering og byggesak er satsene økt med 11,2%. For eksempel er gebyr for
enebolig økt fra 27 720 kroner til 30 825 kroner. Økningene er basert på en videreføring av
årets prognostiserte selvkostgrad, med henholdsvis 100 prosent for byggesak og 65,8
prosent for plansak.
Årsrapport for 2020 beretter om et spesielt år med stengte publikumstjenester og arbeid på
hjemmekontor. Flere aktiviteter ble gjennomført digitalt, blant annet konserter og
ungdomstilbud. Seksjonen har prioritert oppgaver med stor samfunnskritisk betydning. Tiltak
for barn og unge har væt en viktig målgruppe å ivareta.
Seksjonen har tilsynsmyndighet etter covid-19-forskriften, og det har vært en betydelig
økning i oppfølging av smittevern som følge av koronapandemien. Dialog med utbyggere og
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publikum er i hovedsak ivaretatt via digitale plattformer. Seksjonen beskriver at de i
hovedsak har fått gjennomført sine planer.
Årsrapporten viser et merforbruk på 11,7 millioner som i all hovedsak kan relateres til
mindreinntekter for kinoen, idrettsanleggene og offentlige bad. Dette som følge av
koronarestriksjonene. Samtidig har seksjonen innsparing på redusert drift, samt på lønn som
følge av vakanser i overgangsfaser. Dette gjelder særlig miljø- og byutviklingsetaten.
Årsrapporten forteller at Kommuneplanens arealdel ble vedtatt våren 2020. Videre er det
gjennomført en anskaffelsesprosess for eByggesakssystem i samarbeid med byarkivet og
virksomhetene digitalisering og anskaffelser. Systemet er tatt i bruk 1. halvår 2021.
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser
et merforbruk på kr. 7 231 929,- mellom regnskap og justert budsjett 2020.
Kostra-analyser viser noe lave tall for både netto driftsutgifter til kultursektor og til idrett.
Også lave brutto investeringsutgifter til kultursektoren. Det er få barn i kommunens
kulturskole.
Når det gjelder plan, byggesak og miljø har kommunen behandlede byggesaker med 12
ukers frist på et gjennomsnitt av 70 dager. Dette er høyere enn gjennomsnittet i
kostragruppen, som ligger på 48 dager. Behandlede byggesaker med 3 ukers frist ligger
også noe høyere enn gjennomsnittet med 25 dager mot 17 dager i kostragruppen.
Kommunen har behandlet totalt 1074 byggesøknader, noe som ligger tilsvarende i Moss og
Sarpsborg omregnet i prosent. Kommunen har ikke rapportert selvkostgrad i byggesaker.
I spørreundersøkelsen svarer administrasjonen at de i middels grad opplever at det er
utarbeidet planer i forhold til trender i befolkningsutviklingen og
befolkningssammensetningen. De svarer at de i middels grad opplever at det er utarbeidet
planer for nærings- og konjunkturutvikling.
De folkevalgte svarer at de i middels grad opplever at kommunen har en hensiktsmessig
byggesaksbehandling. Videre svarer de folkevalgte at de i liten til middels grad opplever at
kommunen har gode planer for nærings og konjunkturutvikling.
Kontrollutvalget ønsket i sitt møte den 30.09.2020, sak 20/52, informasjon om rutiner for
gebyrsetting ved store byggeprosjekt og hvorvidt kommunen har en enhetlig praksis for
dette, dette sett opp mot selvkost byggesaksbehandling. Kommunedirektør og bygnings- og
reguleringssjef informerte om dette i kontrollutvalgets møte den 25.11.2020, sak 20/56.
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.
Det er gjort endringer i plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.07.2021, som skal
forenkle byggesaksbehandlingen og forhindre uklarhet om hvilke planer som er gjeldende.
Det er også gjort endringer som forenkler dispensasjonsbestemmelsen, og som vil kunne
bidra til mer forutsigbar praktisering. Loven omfatter også to endringer av rettsteknisk art i
matrikkellova.
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll i byggesaksbehandling i 2018.
I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap informerte
kommunedirektør om at eByggesakssystem er tatt i bruk i mai 2021. Det mangler noen
leveranser og det gjenstår en del arbeid med implementering og opplæring, slik at prosjektet
fortsatt er i en innføringsfase.
6

58

Vedrørende gebyrsetting presiseres at dette er en risiko vi har identifisert, og er årsaken til at
vi har utarbeidet og sendt på høring et nytt gebyrregulativ, i samsvar med ny forskrift og
veileder, og for å sikre at vi ivaretar selvkostprinsippene.
Sekretariatets vurderinger og konklusjon:
Sekretariatet vurderer at det forekommer risiko på området for byggesaksbehandling.
Området kan ses i lys av gebyrsetting av store byggeprosjekt og med tanke på ny forskrift og
veileder for selvkost. Dette er imidlertid en kjent risiko for kommunen, og kommunen har
også utarbeidet og sendt på høring et nytt gebyrregulativ. Kommunen har nylig anskaffet
elektronisk byggesakssystem. Spørreundersøkelsen viser også en risiko ved området som
gjelder byggesaksbehandling. Kommunens byggesaksbehandling er vesentlig både for den
som søker og for opprettholdelse av lovverk. Det kan få økonomiske konsekvenser både for
enkeltpersoner, selskaper og for kommunen dersom avvik oppstår. Risikoen og
vesentligheten blir imidlertid satt til middels høy, fordi kommunen er kjent med risikoen.
Kommunedirektør informerte også om pågående arbeid med elektronisk byggesakssystem.
En eventuell forvaltningsrevisjon på området bør derfor vurderes sent i planperioden slik at
kommunen får tid til å implementere og etablere systemet.
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2 / VF:2

4.2

Seksjon for teknisk drift

Seksjonen består av:







Etat for bydrift
Etat for bygg og eiendom
Etat for vann, avløp og renovasjon
Fredrikstad brann- og redningskorps
Prosjektutvikling
Stab for plan og utvikling.

I budsjett for 2021 beskrives det at seksjonen har et pågående
organisasjonsutviklingsprosjekt som ledd i arbeidet med å effektivisere driften og redusere
kostnadene. Videre står det at klimaendringene framtvinger økt fokus på
overvannsproblematikk og gir en økt slitasje på kommunal infrastruktur. Det er et
vedlikeholdsetterslepet på veier som vil kreve et høyere drifts- og vedlikeholdsnivå enn i dag.
Områdene vann, avløp, (husholdnings-)renovasjon, feiertjenester og slamtømming (VARFS)
er omfattet av selvkostregelverk: «Kommunale gebyrer for VARFS er beregnet med 100
prosent kostnadsdekning fra gebyrer. For å balansere svingninger i inntekter og utgifter har
kommunen egne selvkostfond (bundne driftsfond). Overskudd fra tidligere år er, i henhold til
gjeldende regelverk, satt av til selvkostfond. Bruk av selvkostfond og avsetning til
selvkostfond inngår i seksjonens driftsbudsjett og driftsregnskap». For en normalhusholdning
økes gebyrene totalt med 6,6% fra 2020, som utgjør totalt 9782 kroner.
Kommunen vurderer å etablere ny brannstasjon, det skal etableres nytt avløpsrenseanlegg
og ettersorteringsanlegg for avfall.
For å redusere kostnader er det vurdert ulike tiltak i forhold til blant annet fokus på å
redusere tomgangsleie for boliger, dvs. redusering av tiden fra leietaker flytter ut til ny
leietaker er på plass.
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Årsrapport 2020 beretter at kommunen har mottatt næringsstimulerende tiltak i form av
ekstraordinært vedlikeholdstilskudd på 38 millioner kroner til vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering av bygg, som følge av pandemien. Det er brukt cirka 10,5 millioner kroner av
bevilgningen i 2020. Det resterende er overført til 2021.
Seksjonen beretter som følger: «Koronapandemien resulterte i ekstra utgifter og tap av
inntekter på til sammen 31,8 millioner kroner. I tillegg er det påløpt 2,7 millioner kroner
knyttet til tjenestene vann, avløp og renovasjon, som er dekket gjennom selvkost. 18,7
millioner kroner er i hovedsak knyttet til økte kostnader på renhold og tap av husleieinntekter
på grunn av avlyste arrangementer.»
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser
et mindreforbruk på rundt 6,1 millioner kroner for 2020.
Innspill fra regnskapsrevisor peker generelt for alle kommuner på om selvkostområdet
håndteres etter ny forskrift og veileder, og på vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen.
Regnskapsrevisor har spesielt for Fredrikstad kommune kommet med innspill på forvaltning
av eiendommer med følgende spørsmål: «Har kommunen rutiner og fullstendig oversikt over
alle sine eiendommer? Det vises til «Florasaken» noen år tilbake i tid. Saken gjaldt
forlengelse eller ikke forlengelse av en festekontrakt knyttet til kommunens tomt.
Kostra-analyser viser at det er lave netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning og til
vedlikehold.
Når det gjelder vann og avløp er det lavere årsgebyr for vannforsyning enn kostragruppen
(ekskl. mva.) (ca. 15% lavere). Noe høyere årsgebyr for avløpstjenesten (ekskl. mva.) (ca.
11% høyere).
For samferdsel er det lave netto driftsutgifter til kommunale veier og gater. Det er en lav
andel km som er tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for. Når det gjelder
utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater er netto driftsutgifter høy, det samme er
brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger. Investeringsutgiftene til kommunale veier og
gater er lav.
I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte at de i middels grad opplever å få nødvendig
informasjon i forhold til kommunale byggeprosjekter. Videre svarer de folkevalgte at de i liten
til middels grad opplever at kommunen har utarbeidet gode vedlikeholdsplaner og i middels
til stor grad at det er utarbeidet gode planer for kommuneutvikling.
I kontrollutvalgets workshop i juni ble eiendomsdrift og inn- og utflytting av kommunale
leiligheter tatt opp som et område som bør vurderes i forhold til plan for forvaltningsrevisjon.
Også FREVAR KF og investeringsprosjekter ble diskutert.
Kontrollutvalget ønsket i sitt møte den 30.09.2020, sak 20/52, informasjon om innsyn i
kommunens håndtering når det gjelder salg av eiendom, i hvilken grad etterleves gitte
forutsetninger. Herunder ansvar, fullmakter og organisering av kjøp og salg av eiendommer i
Fredrikstad kommune, ansvarsdeling mellom kommunen og Isegran Eiendom AS.
Kommunedirektør og direktør for teknisk drift informerte om dette i kontrollutvalgets møte
den 25.11.2020, sak 20/56.
Den 10.02.2021, sak 21/4 behandlet kontrollutvalget en henvendelse vedrørende
festetomter. Kontrollutvalget ba kommunedirektøren om en redegjørelse om kommunens
generelle forvaltningspraksis vedrørende festetomter og kommunens
forvaltningspraksis/behandling i den konkrete saken. Den 24.03.2021 i sak 21/20 orienterte
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kommunens administrasjon utvalget generelt om forvaltningspraksis for festetomter, både
privat og for næringsfestere. Del 2 av orienteringen gjaldt en spesifikk henvendelse til
kontrollutvalget, denne orienteringen ble derfor unntatt offentlighet. Kontrollutvalget tok
informasjonen til orientering og anbefalte den festeren som har henvendt seg til
kontrollutvalget å rette en formell klage og anmodning om bistand til å finne en løsning i
saken til Isegran Eiendom AS og Fredrikstad kommune. I kontrollutvalgsmøte den 12.05
2021, sak 21/28, viste kontrollutvalgsleder til saken fra forrige møte som var unntatt
offentlighet. Leder stilte spørsmål om å få en kort redegjørelse om hvor saken står i dag.
Administrasjonen bekrefter at en klage er mottatt og at saken er under arbeid.
Kontrollutvalget ba kommunedirektør om informasjon når saken er ferdigstilt. Kontrollutvalget
har enn så lenge ikke mottatt noen informasjon om at saken er ferdigstilt.
Det kom ny Selvkostforskrift i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til
selvkostforskriften høsten 2020.
Det er tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon av RTD (daværende Seksjon for regulering
og teknisk drift) i 2015, og om Ekstremvær 2019.
I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap
Kommunedirektør informerte om at det meste som gjelder kjøp og salg av eiendom nå er
overført til Isegran Eiendom AS i henhold til bystyrevedtak. Det er slik sett ingen prosesser
mellom Isegran Eiendom AS og TD ved bygg- og eiendomsetaten.
På området for vedlikehold av kommunens bygningsmasse informerte kommunedirektør om
at det er utarbeidet tilstands- og egnethetsrapporter for skolebygg og sykehjemsbygg. Det er
også gjennomført tilstandsanalyser for hele bygningsporteføljen. Utfordringen er å finne
metoder for å få mer for mindre penger i et stramt vedlikeholdsbudsjett. Det kan være
interessant å se på hvordan kommunen forvalter innholdet i planverkene.
Sekretariatets vurderinger og konklusjon:
Sekretariatet vurderer at det ligger risiko på området som gjelder kjøp og salg av eiendom,
og forvaltning av festetomter. Dette på bakgrunn av saker i kontrollutvalget og innspill fra
revisjonen som stiller spørsmål ved kommunens eiendomsforvaltning. Det er vesentlig for
kommunens økonomi og omdømme at lovverk overholdes.
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2 / VF: 2

4.3

Seksjon for utdanning og oppvekst

Seksjon for utdanning og oppvekst er delt inn i tre etater:




Etat grunnskole – offentlige grunnskoler, SFO, voksenopplæring og internasjonal
skole
Etat barnehage – kommunale barnehager og åpne barnehager, tilsynsmyndighet
overfor både kommunale og private barnehager.
Etat tjenester til barn og familier, helsevern for barn og unge, Fredrikstadhjelpa 0-16,
PP-tjenesten og barneverntjenesten, tilbud gjennom helsestasjon og
skolehelsetjeneste

I budsjett for 2021 beskrives det utfordringer knyttet til skolestruktur og tilstrekkelig
skolekapasitet, samt å ha en bygningsmasse som gir gode muligheter for opplæring i
henhold til lovverk. Seksjonen skriver: «De økonomiske rammebetingelsen for 2021 og
9
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framover gir utfordringer med å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og forestående
kommunedelplan for oppvekst på kort sikt.»
Budsjettet forteller om barnevernsreformen som trer i kraft 2022 og skriver som følger: «Det
innebærer at refusjonsordningen avvikles som følge av reformen, og kommunene får fullt
finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. Kommunene kompenseres gjennom en økning i
rammetilskuddet når reformen trer i kraft. Videre får kommunene ansvar for all veiledning og
oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet.
Kommunen har et forebyggende foreldrestøtteprogram kalt «Foreldrekompasset» som skal
implementeres i helsestasjoner, barnehager og skoler. Programmet skal følge hele
oppvekstforløpet, fra barnet ligger i magen og ut 10. trinn. Kompasset skal bidra til å skape
en bedre sammenheng mellom den generelle støtten foreldre mottar på primærarenaene, og
den mer spissede støtten hjelpetjenestene gir.
Budsjettet beskriver en ressurskrevende skolestruktur med mange små skoler som gir
høyere utgifter per elev i grunnskolen. Det er satt i gang arbeid med en tilstandsvurdering av
skolebygg. Arbeid med fremtidens skolestruktur videreføres i 2021.
I kommunens program #bærekraft25 har Seksjon for utdanning og oppvekst så langt definert
to større prosjekter. Det ene handler om å analysere barnevernstjenesten og det andre om et
dypdykk i flyktningarbeidet, sammen med Seksjon for helse og velferd.
Årsrapport 2020 forteller at et av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er; «Alle
har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel».
«Til tross for et år preget av en verdensomspennende pandemi har det vært fokus på
utvikling. Kompetanse og ferdigheter på digitale enheter har fått et kraftig løft i 2020 for
ledere og ansatte.»
Seksjonen hadde et netto merforbruk på 1,2 millioner kroner i 2020 og resultatet beskrives
som bedre enn forventet. Dette skyldes i hovedsak tilskudd av koronamidler fra staten og at
lønnsoppgjøret for 2020 ble lavere enn forutsatt.
Barnevernet har i 2020 hatt et høyere aktivitets- og utgiftsnivå enn det budsjettet har lagt til
grunn: «Totalt viser regnskapet for 2020 et merforbruk på omtrent 14,7 millioner kroner.
Dette består av et merforbruk på omtrent 35 millioner kroner på utgiftssiden, og merinntekter
på omtrent 20 millioner kroner». Det er brukt cirka 11 millioner kroner mer enn budsjettert til
tjenester knyttet til ettervern, fosterhjem, samvær, tolketjenester og institusjoner.
Årsrapporten oppsummerer at barnevernet har en høyere aktivitet i 2020 enn planlagt.
Utviklingen i brukergruppen 18-23 år viser et økt behov for bo- og veiledningstjenester, såkalt
ettervern.
«Etablering av ny etat. Vedtak om opprettelse av ny etat ble fattet tidlig i 2020. Hensikten er
å samle hjelpetjenestene under en etatssjef, og bidra til mer helhet og sammenheng i
tjenestene innenfor seksjonen. Hensikten med den nye etaten er å sikre bedre koordinerte
tjenester på tvers av fag og organisatoriske grenser, på et tidligere tidspunkt enn hva en del
brukere opplever å få i dag. Hovedfokus gjennom hele 2020 har vært etablering av etaten,
hva den skal være og hvordan den skal utformes videre, i tråd med de ovenstående
målsettingene.»
Private barnehager: «Driftstilskudd til private barnehager utgjorde 368,4 millioner kroner og
endte med et merforbruk på 1,3 millioner kroner over budsjett. I tillegg ble de private
barnehagene kompensert med totalt 9,3 millioner kroner for bortfall av foreldrebetalinger og
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plasser til barn der foreldrene har samfunnskritiske stillinger i påskeferien. Rettsaken mot de
private barnehagene i kommunen medførte samlede sakskostnader på totalt 0,8 millioner
kroner for 2020.
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser
et mindreforbruk på kr. 4 869 307,- mellom regnskap og justert budsjett 2020.
Kostra-analyser i forhold til barnevern viser høye netto driftsutgifter per innbygger. Relativ
høy andel barn med melding og undersøkelse, samt høy andel barn med barneverntiltak.
Brutto driftsutgifter per barn med undersøkelse tiltak er lav. Brutto driftsutgifter per barn som
er plassert av barnevernet er høy.
Grunnskole har ingen utslag på KOSTRA-analysen.
Når det gjelder barnehage er det noe lave netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter. Det er videre en lav prosentandel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle barn i barnehager.
I 2020 var andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte veldig lav. Dette kan skyldes
Covid19-situasjonen.
I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte og kontrollutvalget at de i middels til stor grad
opplever spørsmål på områder som angår utdanning og oppvekst ivaretatt.
Tidlig innsats i grunnskolen var et av forslagene til forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets
workshop.
I etterkant av møtet den 15.09.2021 har kontrollutvalgssekretariatet mottatt en henvendelse
som stiller spørsmål ved rutiner og regler som gjelder når barnehage eller skole sender
bekymringsmelding til barnevernet. Dette særlig i forhold til å samarbeide og informere
foreldre om bekymringen i forkant av meldingen.
Lovendringer:




Barnevernsreformen 2022 - gir kommunene et større faglig og økonomisk ansvar
Fagfornyelsen 2020 – nye læreplaner (del av kunnskapsløftet)
Barnehageloven 2021 – handler om internkontroll, det psykososiale
barnehagemiljøet, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private
barnehager og statlig tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner på området:





Minoritetsspråklige barn 2016
Barnevern 2017
Barnevern og fosterhjem 2020
Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen 2021

Statlig tilsyn på Skolemiljø 2021
Kommunens kvalitetsmeldinger for barnehage, skole og tjenester til barn og familier
behandles i bystyret 11.11. 2021
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Fredriksstad Blad har skrevet om tilskudd i forhold til pedagognormen i barnehagen og
forskjellsbehandling av kommunale og private barnehager3. Avisen skriver også om at
kommunen ikke visste at de kunne få tilskudd til mange førsteklassinger i SFO4.
I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap
Kommunedirektør ser behov for å orientere om innføringen av den nye barnevernsreformen
og konsekvenser dette kan få, til folkevalgte organer. Det er nylig ansatt ny barnevernsleder.
Når det gjelder levekårsutfordringer og oppfølging av sårbare barn ses feltet som viktig, men
vanskelig å avgrense.
Sekretariatets vurderinger og konklusjon:
Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende
måte. Opplæringsloven5, barnehageloven6 og barnevernsloven7 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.
På skoleområdet er det nylig gjennomført forvaltningsrevisjon på spesialundervisning,
skolemiljø og lærernorm, samt statlig tilsyn på skolemiljø. Barnevernstjenesten har i 2020
hatt forvaltningsrevisjon på oppfølging av barn i fosterhjem. Når det gjelder barnehage er det
ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjon på området de siste ti årene. Det er gjennomført
et statlig tilsyn i 2019.
Sekretariatet vurderer at det fortsatt ligger risiko på barnevernsområdet. Kostra-analyser
viser høye kostnader på området og en høy andel barn med barnevernstiltak. Videre bidrar
ny barnevernsreform 2022 til risiko på området. Den nye reformen legger et større ansvar på
kommunen, både når det gjelder ansvarsområder og fordeling av økonomiske midler. Dette
øker risikoen for avvik både i planverk og tjenestetilbud. Ved avvik kan kommunen møte
kostbare oppreisings- og erstatningssaker og enkeltpersoner kan få sin livskvalitet svekket.
Med bakgrunn i ny barnevernsreform kan det være hensiktsmessig å vurdere en
forvaltningsrevisjon på området i slutten av planperioden.
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.
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området Utdanning og oppvekst: RF: 3 / VF: 3

3 https://www.f-b.no/barnehagene-klager-pa-nytt-mener-kommunen-fortsatt-betaler-for-lite/s/5-59-2242576
4 SFO, Fredrikstad kommune | Kommunen

visste ikke at mange førsteklassinger kunne fått gratis SFO (f-b.no)

5 §4-7
6 §9
7 §2-1
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4.4

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd er delt inn i fire etater:





Etat omsorgssentre – sykehjem, dagtilbud, Fredrikstad korttidssenter, ressursenhet
Etat hjemmesykepleie – hjemmesykepleie, akuttenhet, rehabilitering, feltpleie,
helsevakt, trygghetspatrulje, legevakt og ressursenhet.
Etat tjenester til funksjonshemmede - dagtilbud, boveiledningstjeneste, avlastning til
barn og unge og ressursenhet
Etat friskliv og mestring - tidlig intervensjon, forebygging, rehabilitering/behandling og
oppfølging på ulike tjenesteområder

Samt virksomhet Tildelingskontoret for helse og velferd og virksomhet Mat, vaskeri og
praktisk bistand. I seksjonen inngår også den kommunale delen av NAV, samt en
administrativ stab.
Den kommunale delen av NAV består blant annet av økonomisk rådgivning/sosialhjelp,
midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram for flyktninger og bostøtte.
I budsjett for 2021 beskrives den økonomiske situasjonen i helse- og velferdsseksjonen
som svært utfordrende, og det lå ved inngangen til siste tertial 2020 an til et betydelig
merforbruk. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt tjenestevolum, nye
rammebetingelser, mindre effekt av vedtatte innsparingstiltak, kompleksitet innen lovpålagte
oppgaver, og usikre omkostninger knyttet til arbeidet med koronapandemien.
Generelt viser befolkningsutviklingen at det er behov for tjenesteutvikling på alle kommunale
områder, men at det særlig ligger et press på tilstrekkelig antall sykehjemsplasser,
avlastningstjenester, helsetjenester, levekårstiltak og tilrettelagte botilbud.
Budsjettet beskriver at kommunen skal ha en felles satsing for å redusere utenforskap8. En
stor andel innbyggere er uføretrygdet, uten utdanning og kompetanse for arbeidslivet, og det
er en økning i antall innbyggere som mottar sosialhjelp. Kommunen beskriver at det er økt
innsats i NAV, i samarbeid med blant annet kommunehelsetjenesten, seksjon for kultur, miljø
og byutvikling og andre aktører.
Drift av nytt sykehjem, rehabiliteringsbehov og videre bruk av eldre bygningsmasse skal
vurderes i planperioden, i forbindelse med ferdigstillelse av plan for helse- og omsorgsbygg
mot 2040.
Årsrapport 2020 «Det er implementert elektronisk medisineringsstøtte i hjemmesykepleien.
Dette har medført etablering av nye tjenesteforløp, og fokus på oppfølging av gevinstene.»
Sosial ulikhet i helse beskrives som den største folkehelseutfordringen i Fredrikstad.
«Andelen barn som lever i lavinntektsfamilier er stigende i utsatte levekårsområder i
Fredrikstad.»

8 Utenforskap blir definert følgende av Store norske leksikon: et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende sosial tilknytning
til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet
ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til
samfunnet ellers.
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Koronasenteret ble etablert våren 2020 og ligger under dette området. I følge årsrapporten er
det 39 årsverk ansatt i turnus. De fleste har helsefaglig bakgrunn og heltidskultur er vektlagt i
ansettelsesprosessen.
Årsrapporten forteller at seksjonen følger opp nasjonale innsatsområder og styringssignaler.
Seksjonen fremhever følgende: «Pasient- og brukersikker kommune, helhetlige
pasientforløp, pårørendestøtte, kvalitetsreformen for eldre, flere i arbeid og redusere
utenforskap gjennom inkludering og kvalifisering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet,
kompetanse- og rekrutteringsplaner og heltid som norm.»
Seksjonen beretter følgende: «Seksjonen hadde et netto merforbruk på 155,1 millioner
kroner, hvorav 65,3 millioner kroner relateres til koronapandemien. Videre skyldes
merforbruket økt behov for tjenester, endrede rammebetingelser, mindre effekt av
innsparingstiltak og en ufordelt kostnadsreduksjon på 88 millioner kroner. Samtidig har
effekten av lavt lønnsoppgjør og lavere arbeidsgiveravgift påvirket resultatet positivt. Det ble
gjennom året meldt om økt behov for tjenester, både i volum og pleietyngde. Det har vært
krevende å finansiere dette og samtidig håndtere koronapandemien og innsparingskrav
innenfor vedtatt ramme.»
Tildelingskontoret for helse og velferd har et mindreforbruk på 8,8 millioner kroner, der 4,1
millioner kroner skyldes mindreforbruk på lønn (ubesatte stillinger). Budsjettet til BPAtjenester ble styrket, men utgiftene ble 2 millioner kroner mindre enn forutsatt. Det har vært
en økning i BPA-tjenester, på grunn av periodevise stengte skoler og redusert dagtilbud i etat
tjenester til funksjonshemmede.
Tjenester til funksjonshemmede har et merforbruk på 9,8 millioner kroner, som i hovedsak
skyldes at det er oppnådd liten effekt av innsparingstiltakene og utgiftene er størst i
avlastningstjenesten. Videre er det merforbruk på lønn, overtid og kjøp av tjenester, samt
merutgifter til arbeidstøy, smittevern- og datautstyr grunnet pandemien.
Omsorgssentre har et merforbruk på 17,2 millioner kroner, hovedsakelig til lønn grunnet
pandemien.
Hjemmesykepleie har et merforbruk på 30,5 millioner kroner, relatert til lønn og drift av
Koronasenteret, koronaavdeling, legetjenester og Luftveismottak.
Friskliv og mestring har et merforbruk på 7,1 millioner kroner. Kjøp av tjenester har et
merforbruk på 17,7 millioner kroner. Hovedårsaken er mangel på boliger for vanskeligstilte
personer med rusproblematikk og flere avtaler om privat kjøp.
Mat, vaskeri og praktisk bistand har et merforbruk på 6,1 millioner kroner, som i stor grad er
relatert til lønn og mindre salg av catering og kantinemat.
NAV har et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Det har ikke vært mulig å redusere antall
mottakere med behov for sosialhjelp i tråd med innsparingskravet, men totalt sett har NAV
oppnådd et godt økonomisk resultat. Det er et merforbruk i utbetaling av sosialhjelp og
kvalifiseringsstønad, men det er utbetalt mindre introduksjonsstønad. «Det er utbetalt 142
millioner kroner i sosialhjelp i 2020, en økning fra 2019 på 15 millioner kroner (12 prosent) og
16,7 millioner kroner mer enn budsjett. Årsaken er flere sosialhjelpsmottakere. Det er i snitt
utbetalt til 104 flere husstander per måned i 2020 enn i 2019, og det er flere
langtidsmottakere og flere mottakere med barn. Det er en økning i utgifter til midlertidig
botilbud, til tross for færre husstander.»
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser
et merforbruk på rundt 150,6 millioner kroner mellom regnskap og justert budsjett 2020.
Kostra-analyser for helse- og omsorgstjenester viser noe høye utgifter til kommunale helseog omsorgstjenester per innbygger. Det er også et høyt antall årsverk i helse og omsorg,
også høyt antall årsverk ber bruker. Det er imidlertid noe lavere andel av brukere av
hjemmetjenesten 0-66 år, samt andel innbyggere 80 år og over, som er beboere på
sykehjem.
Legetimer per uke per beboer i sykehjem ligger lavt. Avtalte fysioterapeutårsverk er også
lavt. Risiko ved lavt antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
For psykisk helse og rus er det en høy andel årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000
innbyggere. Det er også en høy andel årsverk av personer med videreutdanning i psykisk
helsearbeid og med videreutdanning i rusarbeid. Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser
og/eller rusmisbruk er høy.
Når det gjelder sosialtjenester ligger kommunen prosentvis ganske likt med Sarpsborg
kommune og Moss kommune når det gjelder antall sosialhjelpsmottakere.
Spørreundersøkelsen viser at de folkevalgte i middels til stor grad opplever at
hjemmesykepleien fungerer hensiktsmessig i kommunen. De opplever i middels grad at
kommunen har nok sykehjemsplasser.
Administrasjonen trekker fram risikoområder innenfor Helse og velferd som tildeling av
tjenester og myndighetsutøvelse.
I kontrollutvalgets workshop ble det fremmet ønske om at de to siste restanseprosjektene
i plan 2021-2022 bør vurderes på nytt i den nye planen. BPA- ordninger er en av dem.
Videre kom det forslag knyttet til bemanning og kompetanse i Seksjon for helse og velferd,
spesielt for sosiale tjenester, kommunal rusomsorg, og psykisk helse.
I kontrollutvalgets møte i september 2021 kom det ytterligere innspill til risiko- og
vesentlighetsvurderingen om «Kvalitet på helsetjenester beboere på
sykehjem/omsorgsboliger og i hjemmetjenester, samt tilpassede tjenester» Det framkom at
Fredrikstad korttidssenter (Borge) særlig bør inngå i vurderingen.
Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av Tildeling av helse og velferdstjenester i 2015
Fredriksstad Blad har skrevet om kommunens rapport (Plan for helse- og omsorgsbygg mot
2040 – del 1) der tilstandsvurderingene viser at flere av byggene er uegnet for ombygging til
dagens krav til sykehjem og omsorgsboliger9. Avisen skriver også om overskridelser og at
helse og velferd ligger an til underskudd på 100-120 millioner kroner10. Videre har det vært
skrevet om manglende tjenestetilbud ved Fredrikstad korttidssenter11.
I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap informerte
kommunedirektør om få avvik der det konkluderes med lovbrudd i omsorgssentre. Imidlertid
9 https://www.f-b.no/ny-rapport-avslorer-standarden-pa-fredrikstads-sykehjem-se-oversikten/s/5-59-2378922
10https://www.f-b.no/overskridelsene-fortsetter-i-helse-og-velferd-ligger-an-til-underskudd-pa-100-120-

millioner/s/5-59-2349038
11 https://www.f-b.no/familien-skulle-fa-hjelp-med-avlastning-han-ble-nedbrutt-bade-fysisk-og-psykisk/s/5-59-

2341743
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ser kommunedirektøren at det har oppstått utfordringer knyttet til Fredrikstad korttidssenter
der «kulturen i bygget», sett opp mot den tidligere driften som ordinært sykehjem, har vært
vanskelig å endre. Kommunen arbeider med en intern statusrapport til helse- og
velferdsutvalget.
Det kan være interessant med en revisjon med en annen type metodikk for å se nærmere på
kvalitet i tjenesten. Sekretariatet kom med et forslag om observasjon i virksomheten som
metode.
Når det gjelder BPA-ordningen informerte kommunedirektøren om god framdrift og nye
avtaler. Risikoen synes størst når det gjelder kostnader til BPA-vedtak.
Levekårsutfordringene i kommunen er et tverrfaglig samarbeid med tiltak fra flere
tjenesteområder. Det enkelte tjenesteområdet kan gjøre sine oppgaver, men
kommunedirektøren ser en utfordring med å sikre at den enkelte faktisk får et tilfredsstillende
tilbud.
Sekretariatets vurderinger og konklusjon:
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 pålegger kommunen å sørge for nødvendige helse- og
omsorgstjenester til innbyggerne. Videre skal tjenestene ytes forsvarlig (§4-1). Innunder
dette ligger blant annet tilstrekkelig fagkompetanse. Kontrollutvalget fremmet et forslag til
plan for forvaltningsrevisjon som angår bemanning og kompetanse i Seksjon for helse og
velferd
Kommunen har et merforbruk på drøyt 150 millioner kroner.
Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjenester
Sekretariatet vurderer risiko på området. Det har vært kritikk av tjenestetilbudet i media og
det har kommet innspill i kontrollutvalget på området spesielt knyttet til Fredrikstad
korttidssenter. Det kan være risiko knyttet til produktivitet og måloppnåelse. Dette kan føre til
brudd på lovverk og bestemmelser og der igjen svekke tjenestetilbudet.
Helse og velferd har generelt høyt vesentlighet i kommunen og tar den største delen av
kommunens budsjett. Et svekket helse- og omsorgstilbud kan få store konsekvenser for
enkeltpersoners livskvalitet og svekke kommunens omdømme og tillit hos befolkningen.
Sekretariatet vurderer at det ligger flere innfallsvinkler til revisjon på området, men at det kan
være hensiktsmessig å se på kvaliteten på helsetjenester på sykehjem, i omsorgsbolig og
hos de som mottar hjemmetjenester generelt, og spesielt på Fredrikstad kortidssenter.
BPA
Brukerrettet personlig assistanse er restanseprosjekt i inneværende plan og kontrollutvalget
må vurdere om dette ønskes med i ny plan.
Tilbake i 2018 ble BPA-ordningen belyst både av brukerombudet og i media, kontrollutvalget
vurderte risiko på området i forhold til om tildeling av BPA skjer i samsvar med aktuelt lov- og
regelverk, om kommunen følger opp og kontrollerer at kontrakten med leverandør følges slik
at bruker mottar forsvarlige tjenester. Samt en vurdering av brukernes håndtering av
arbeidsgiveransvaret osv. I revisjonens risikovurdering fra 2019 kommer det fram at en ny
avtalestruktur skal ut på anbud og at nye avtale vil være på plass i løpet av 2020.
Kommunedirektøren informerte i møte om at nye avtaler er på plass og i bruk, og avtalene
vurderes som gode. Risikoen anses derfor som lavere enn i 2018/2019.
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Levekårsutfordringer
Levekårsutfordringer, flere personer med behov for sosialhjelp og et økende antall personer
med psykiske lidelser i kommunen gir utfordringer knyttet til kommunens tjenestetilbud. Disse
utfordringene utelukker gjerne ikke hverandre, men kan ses i sammenheng med hverandre.
Sekretariatet vurderer en risiko i forhold til brudd på lovpålagte oppgaver.
Kommunen beskriver en felles satsing for å redusere utenforskap. Dette er et samarbeid
mellom blant annet NAV, kommunehelsetjenesten og Seksjon for kultur, miljø og byutvikling.
Kommunedirektør beskriver også dette samarbeidet i møtet og legger vekt på utfordringer
med å sikre at den enkelte faktisk får det tilbudet hen har behov for.
Alle kommunale tjenester som gis til enkeltinnbyggere kan i hovedsak regnes som vesentlige
områder. Dette fordi hvis det her inntreffer avvik vil dette kunne gi store konsekvenser for
enkeltpersoner. Området er også vesentlig grunnet risiko for oppreisningssaker hvis avvik
oppstår, samt at det har en relativt stor budsjettandel sett opp mot kommunens samlede
budsjett.
Sekretariatet vurderer at det det kan være hensiktsmessig å se på det tverrfaglige
samarbeidet for å redusere.
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 3 / VF: 3

4.5

Stab for virksomhetsstyring og økonomi

Staben omfatter brukerombudet, byarkivet, eiendomsskatt, kommunesekretariatet, styring og
eierskap, og økonomi og finans.
I budsjett for 2021 beskriver kommunedirektøren innledningsvis at Fredrikstad kommune
har et for høyt kostnadsnivå. «Som tjenesteleverandør kan kommunen konstatere at
innbyggernes forventninger og etterspørsel etter tjenester øker mer enn kommunens
inntektsnivå gir rom for.» «Kommunen må i 2021 tilpasse seg det gapet som de siste årene
har oppstått mellom utgifter og inntekter.»
Budsjettet beskriver at det på kort sikt er omstillingsarbeid som må prioriteres: «For å møte
utfordringene, og legge til rette for en bærekraftig innretning på tjenesteproduksjonen og
forsvarlig økonomistyring i perioden, har kommunedirektøren igangsatt program
#bærekraft25. Kommunedirektøren har i 2020 innhentet en ekstern økonomianalyse av
Fredrikstad kommunes driftsnivå sammenlignet med andre store kommuner. Resultatet viser
at kostnadene til enkelte tjenesteområder i Fredrikstad ligger godt over det som andre
kommuner drifter tilsvarende tjenester for. Analysen blir brukt til å prioritere forslag til tiltak i
program #bærekraft25, og er en viktig styringsindikator for kommuneorganisasjonens
helhetlige prioriteringer.»
«Kommunedirektøren er fortsatt bekymret for utviklingen i kommunens gjeldsvolum. Det
legges opp til en ny vurdering av volum og finansieringsnivå inn mot neste rullering av
økonomiplanen, med mål om redusert framtidig lånevolum og kapitalbinding gjennom renter
og avdrag.»
I årsrapport for 2020 beskriver kommunedirektøren innledningsvis et regnskap (totalt) som
ble avsluttet i balanse. Men: «Resultatet, før strykninger og fondsbruk, var et merforbruk på
22,4 millioner kroner. Merforbruket er dekket med bruk av oppsparte midler. Det er første
gang siden 2010 at regnskapet legges fram med et merforbruk. Utviklingen de siste årene
har vist et økende avvik mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat ligger for
lavt til å kunne betegne økonomien som bærekraftig.» Netto driftsresultat er på minus 8,0
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millioner kroner, eller -0,1 prosent av brutto driftsinntekter. Kommunedirektøren beskriver
videre #bærekraft25, et kostnadsreduksjonsprogram, som skal prioriteres i 2021.
«De siste årenes utvikling, viser relativt tydelig et økende gap mellom finansieringsbehovet
og finansieringsevnen. Samtidig øker gjeldsvolumet, og det er et betydelig
finansieringsbehov i årene framover. Brutto gjeld er 285,5 millioner kroner høyere enn brutto
inntekter. Sentrale nøkkeltall viser utviklingen og utfordringsbildet som må snus, for en
økonomisk utvikling i samsvar med bystyrets ambisjoner, og prinsipper for god, langsiktig
økonomisk styring.»
For kommunedirektørens sentrale staber, økonomi og organisasjonsutvikling, innovasjon og
styring og politisk ledelse og kommuneledelsen er i hovedsak måloppnåelsen god: «…selv
om det har vært nødvendig med kontinuerlig prioritering og omprioritering av planlagte driftsog utviklingsoppgaver til koronarelaterte oppgaver. Stabsseksjonene har siden pandemien
startet, bistått kommuneledelsen med koordinering, oppfølging, smittevernforskrifter og
saksbehandling. I tillegg har det vært løpende dialog med myndighetene, og særlig
Folkehelseinstituttet. Intern og ekstern kommunikasjon rettet mot befolkningen og
næringslivet har vært en prioritert oppgave. Beredskapslederfunksjonen og de fleste av
virksomhetene i de sentrale stabene har bidratt i arbeidet eller håndtert konsekvenser.»
Årsrapport 2020 «2020 ble det også etablert en ny varslingsordning, som innebærer at en
ekstern leverandør nå ivaretar mottak, vurdering og innledende behandling av varsler.
Ordningen skal sikre trygg, ryddig og faglig god behandling av både varslingssaker fra
ansatte og bekymringsmeldinger fra publikum.»2
For varslingsordningen: «Stabsseksjonene har ansvaret for å administrere
varslingsordningen og er bindeleddet til kommunens eksterne varslingsråd. I 2020 er det
mottatt 16 henvendelser via varslingsmottaket i BDO. Samtlige saker er henvist til ansvarlig
seksjon for videre behandling, og alle saker er fulgt opp i tråd med varslingsrådets
anbefaling. Varslingene som er mottatt i 2020, peker ikke ut noen retning, område eller enhet
som tilsier et behov for tiltak på kommunenivå. Den enkelte seksjon som behandler varselet,
setter i verk forebyggende tiltak tilpasset det enkelte område.»
«Innen samfunnssikkerhet og beredskap er kommunens overordnede ROS-analyser (risikoog sårbarhetsanalyser) oppdatert og klare for politisk behandling».
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser
et merforbruk på rundt 7,7 millioner kroner mellom regnskap og justert budsjett 2020.
Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder alle kommuner generelt på området
som gjelder internkontroll og hvordan kravene i kommuneloven overholdes. Videre om
styring av investeringsprosjekter.
Fra revisjonsstrategien framkommer det at Fredrikstad kommune bruker RiskManager for
den etablerte internkontrollen. Det arbeides med å utvikle løsninger fra manuelle oppgaver til
elektroniske
I spørreundersøkelsen svarer administrasjonen at de i middels grad opplever at det er
ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester. De opplever i middels grad at kommunen
er organisert på en hensiktsmessig måte. Videre svarer administrasjonen at de i middels
grad opplever å ha tid til ledelse og i middels grad at de opplever å ha en stillingsbeskrivelse.
Det framkommer videre at administrasjonen i middels grad opplever økonomistyringen i
kommunen som god og at de i middels grad opplever at de folkevalgte har tillit til
administrasjonen i kommunen. Over 30% fra administrasjonen vet ikke om det er utarbeidet
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etisk reglement i kommunen. Administrasjonen svarer at de i middels grad opplever at
tjenesteproduksjonen er rasjonell og effektiv.
I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte at de i liten til middels grad er kjent med
kommunens internkontrollsystemer. De i opplever i middels til stor grad at kommunen har
utarbeidet gode krise- og beredskapsplaner, men at de i liten grad har vært med på arbeid
med risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre svarer de folkevalgte at de i middels grad har fått
informasjon om kommunens overholdelse av personopplysningsloven. Omlag 35% svarer
vet ikke på dette spørsmålet.
I kontrollutvalgets workshop kom det innspill i forhold til avvikshåndtering og avvikskultur,
og til inntektskilder og kostnadsdekning. Det ble også sagt at restanseprosjektene i
nåværende plan bør vurderes på nytt i den nye planen. Et av prosjektene var «Nye
varslingsrutiner / varslingsorgan».
Kontrollutvalget behandlet en henvendelse i sak 20/19, den 04.03. 2020. Saken ble
behandlet i lukket møte i henhold til kommunelovens §11-5 (a. Kontrollutvalgets vedtak i
saken var følgende:
1. Kontrollutvalget ser alvorlig på henvendelsen. På grunn av pågående prosesser i
kommunen gjør ikke kontrollutvalget videre undersøkelser på nåværende tidspunkt.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Nye
varslingsrutiner/varslingsorgan – en evaluering» også skal omhandle kommunens
overholdelse av konflikthåndteringsrutinene.
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av Etterlevelse av offentleglova i 2017,
Kontraktsoppfølging i 2018 og Refusjoner og tilskudd i 2019.
I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap opplyste
kommunedirektør om at bystyret har bedt om en gjennomgang av kommunens
organisasjons- og ledelsesstruktur, og om den er hensiktsmessig. Dette skal gjøres i 2022.

Sekretariatets foreløpige vurderinger:
Kommunens gap mellom inntekter og utgifter har økt og det er en bekymring knyttet til
kommunen gjeldsvolum. Risikoen er kjent for kommunen som har satt i gang programmet
#bærekraft25, som skal bidra til bedre økonomistyring og en bærekraftig tjenesteproduksjon.
Spørreundersøkelsen viser en risiko knyttet til kommunens organisering og ressurser til god
kvalitet på kommunale tjenester. Blant annet er tid til ledelse og tydelig stillingsbeskrivelse
vurdert i middels grad. Kommunen har utarbeidet en rekke planer på ulike områder, men det
er usikkert hvor godt de ansatte er kjent med planene. Kommunedirektør informerte om at
bystyret har bedt om en gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur i 2022 for å se
om den er hensiktsmessig.
Sekretariatet vurderer at det kan være vesentlig både for kommunens økonomi og for
innbyggernes tjenestetilbud at kommunen har en rasjonell og effektiv organisering. En
forvaltningsrevisjon på området kan eventuelt bidra og belyse denne prosessen.
Varslingsordning
Arbeidsmiljøloven §2A-1gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i
virksomheten. Arbeidstakere som varsler kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen
uakseptabel adferd blir avdekket og opphører. Arbeidstakere som varsler om slike forhold
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må ha et godt vern. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at ansatte har gode og reelle
muligheter til å varsle om feil og mangler.
Kommunen har etablert en ny varslingsordning der en ekstern leverandør (BDO AS) mottar,
vurderer og foretar innledende behandling av varsler. Ordningen skal sikre en enhetlig
behandling av varslingssaker fra ansatte, samt bekymringsmeldinger fra publikum. I 2019
(sak 20/19) behandlet kontrollutvalget en henvendelse angående varslingsrutiner i
kommunen. Kontrollutvalget så alvorlig på henvendelsen og det har vært ønskelig fra
kontrollutvalget at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av de nye
varslingsrutinene/varslingsorgan, og at et slikt prosjekt også skal omhandle kommunens
overholdelse av konflikthåndteringsrutinene. Sekretariatet er blitt gjort oppmerksomme på at
varslingsordningen som system er et ansvarsområde som ligger under virksomhet for styring
og eierskap i Stab for virksomhetsstyring og økonomi. Mens konflikthåndtering er et
ansvarsområde som ligger til Virksomhet HR i Stab for innovasjon og utvikling. Hvis et slikt
forvaltningsrevisjonsprosjekt velges må dette derfor tas hensyn til.
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2 / VF: 3

4.6

Stab for innovasjon og utvikling

Staben omfatter anskaffelse, digitalisering, HR, kommuneadvokaten, kommunikasjon,
servicetorget og tjenesteutvikling.
Budsjett for 2021 beskriver en nedjustert befolkningsvekst og en usikkerhet knyttet til
hvordan dette vil utvikle seg framover. Det synes mest sikkert at det vil kom en økning i
andel eldre i befolkningen.
Kommunen gjennomfører levekårskartlegging hvert annet år. I 2020 viser den at kommunen
har utfordringer med opphopning av levekårsulemper i noen geografiske områder. Budsjettet
beskriver at kommunens folkehelseprofil medfører større utfordringer knyttet til helse og
levekår enn landsgjennomsnittet.
Kommunen beskriver en smartby-strategi der samskaping mellom kommune, næringsliv,
akademia og samfunnsliv/innbyggere står sentralt. Satsing på digital teknologi og innovative
løsninger skal bedre kommunens tjenestetilbud og fremme næringsutvikling. Det
framkommer i budsjettet at kommunen må øke tempoet på området.
«Den økte satsingen på digitalisering og robotisering av oppgaver øker presset på
gjennomføring av IKT-anskaffelser. IKT-anskaffelser er ofte krevende anskaffelser, som tar
tid og forutsetter et sterkt tverrfaglig samarbeid. Fredrikstad kommune deltar i Digi Viken Øst,
et regionalt samarbeid mellom 13 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Samarbeidet
skal styrke de involverte partenes kompetanse og gjennomføringskraft på
digitaliseringsområdet.»
Årsrapport 2020 beskriver: «2020 har vært en sammenhengende beredskapsøvelse for
store deler av organisasjonen. Øvelse Sellafield 2020, som skulle vært et
gjennomgangstema i året, med skrivebordsøvelser og fysisk øvelse i uke 36, ble avlyst og
utsatt til høsten 2021. Arbeid med oppdatering av helhetlig ROS-analyse for Fredrikstad
kommune ble ferdigstilt i 2020. Oppdatert ROS-analyse vil bli lagt fram til politisk behandling i
løpet av 2021.»
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«Arbeidet i store deler av året med forberedelser til bruk av Office365 – omtalt som Prosjekt
skysetting. Prosjektet medfører systemendringer for kontorstøtte, telefoni, videokonferanser,
dokumentlagring og samhandling.»
Under avsnittet «Effektive anskaffelser» skriver kommunen at de har arrangert en
leverandørkonferanse i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening for å gi lokalt næringsliv
opplæring i bruk av kommunens konkurransegjennomføringsverktøy og regelverk. Videre
skrives det: «Samt informert næringslivet om framtidige anskaffelser innen varer og tjenester,
men også innen bygg- og anleggsprosjekter, slik at de er forberedt på hva kommunens
behov er i framtiden.»
Årsrapporten beretter at det er et miljøfokus i alle anskaffelser der det settes opp konkrete
krav i selve anskaffelsen.
Når det gjelder investeringer står det som følger: «Det er investert i eksisterende serverpark,
kommunikasjonsutstyr og programvare for IT-drift, som en del av årlige sentrale ITinvesteringer. I tillegg er det investert i robotiseringsplattformen Blue Prism.» «Arbeidet med
anskaffelse av innkjøpsanalyseverktøyet er påbegynt i 2020, men ikke ferdigstilt.»
«Stabsseksjonene har lagt til rette for løsninger slik at Fredrikstad kommune framstår som en
åpen kommune, der innbyggerne kan betjene seg selv og få innsyn i alle offentlige
dokumenter.»
I arbeidet med bedret internkontroll beretter årsrapporten: «Arbeidet i store deler av året med
forberedelser til bruk av Office365 – omtalt som Prosjekt skysetting. Prosjektet medfører
systemendringer for kontorstøtte, telefoni, videokonferanser, dokumentlagring og
samhandling.»
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser
et mindreforbruk på rundt 4,6 millioner kroner mellom regnskap og justert budsjett 2020.
Regnskapsrevisor har kommet med innspill i forhold til anskaffelser i kommunen og om
området håndteres i tråd med anskaffelsesloven. Revisjonen peker på rutiner, håndtering og
internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler.
Overordnet revisjonsstrategi12 bemerker følgende: «I 2019, og tidligere, har vi i vår
revisjonsberetning bemerket at kommunen ikke etterlever kommunens krav til
budsjettrealisme. Kommunen arbeider med rebudsjettering, men har fortsatt en vei å gå.
Kommunen jobber med å få på plass nytt system for registrering av grunneiendommer.»
Erfaring fra tidligere tilsier at kommunen har etablert internkontroll ved dobbel signatur samt
en overordnet kontroll av bilag før overføring til regnskapet («kontrollsteget»).»
Revisjonsstrategien beskriver at kommunen har eget innkjøpsreglement og at det er
utarbeidet egen innkjøpsstrategi, ny anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement for
perioden 2017-2021.
I spørreundersøkelsen ble det gitt anledning til å gi innspill til risikoområder i kommunen. I
administrasjonens er 8 av 19 innspill knyttet til området økonomiforvaltning og
kommuneloven. Det ble blant annet påpekt at særlovgiving trumfer økonomiforvalting.
Herunder nevnes spesielt anskaffelsesloven. Innspillene handlet hovedsakelig om innkjøp,

12 Utarbeidet av Østre Viken Kommunerevisjon 2021
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anskaffelser og anskaffelsesprosesser og entrepriser13. Når det gjelder entreprise kan
nevnes områder som angår kontrakter, likebehandling, habilitetsvurdering og bruk av
konkurranseverktøy i anskaffelsesprosesser.
Videre er temaet informasjonssikkerhet, journalføringsplikt og omfanget av henvendelser og
svar på innsynsforespørsler nevnt av flere.
Blant innspillene fra folkevalgte og kontrollutvalg framkommer også økonomistyring som et
risikoområde. Her i forhold til økonomisk prioritering mellom ulike deler av kommunens
virksomhet.
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av Cyberangrep og informasjonssikkerhet i 2020 og
Personvern i 2020.
I kontrollutvalgsmøte den den 13.05 2020, sak 20/25, behandlet kontrollutvalget en
henvendelse om brudd på anskaffelsesreglement og seriøsitetsbestemmelser.
Kontrollutvalget fikk informasjon fra direktør teknisk drift. Det framkom av informasjonen at
kravet om å være lærlingbedrift er et kontraktskrav og ikke et kvalifikasjonskrav. I henhold til
anskaffelsesforskriften er det ikke lov å stille krav om lærlinger i kvalifikasjonskrav i
kontrakter over EØS-terskelverdi. Siden det er et kontraktskrav trenger ikke kravet om
lærlingbedrift å være oppfylt ved innlevering av tilbud, men først ved oppstart av
kontraktarbeidene. EØS terskelverdi er for bygg- og anleggskontrakter 51,5 millioner kroner.
Dette prosjektet lå over terskelverdien. Kontrollutvalget stilte spørsmål om tydeligheten i
reglementet, slik at det ikke oppstår misforståelser. Kommunen har bestilt en gjennomgang
av innkjøpsreglement og Fredrikstadmodellen, og en slik tydeliggjøring vil eventuelt
fremkomme i dette arbeidet. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatet er gjort kjent med at en slik gjennomgang enn så lenge ikke er
gjort.
I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap opplyste
virksomhetsleder at offentlige anskaffelser fortsatt er et aktuelt område å revidere. Sak om
Fredrikstadmodellen er ikke politisk behandlet ennå. (Modellen for alle bygg- og
anleggskontrakter basert på seriøsitetsbestemmelsene).
Kommunedirektøren informerte om gjennomgang og revidering av rutiner for
konflikthåndtering.
Sekretariatet formidlet innspill fra en annen kommune som omhandlet forsyningssikkerhet av
vann og strøm, og risiko for hacking i forhold til dette. Prosjektet kan bli stort og det er i så fall
ønskelig å samarbeide med flere kommuner. Kommunedirektøren stilte seg positiv til
forslaget.
Sekretariatets vurderinger og konklusjon:
Området som gjelder IKT og digitalisering har generelt risiko knyttet til datainnbrudd,
personvern og robust infrastruktur. På bakgrunn av nylige gjennomførte
forvaltningsrevisjoner er risikoen kjent for kommunen og det anses ikke vesentlig å
gjennomføre ny forvaltningsrevisjon på området i ny plan.

13 Entreprise betyr avtale om utførelse av et større arbeid, særlig byggearbeid eller anleggsarbeid. Et firma kan

for eksempel sette bort et byggearbeid i entreprise, noe som betyr at et annet firma utfører byggearbeidet.
(snl.no)
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Offentlige anskaffelser
Offentlige anskaffelser skal skje på en samfunnstjenlig måte slik at befolkningen kan ha tillit
til at kommunens ressurser brukes effektivt (jf. Anskaffelsesloven §1). Kommunen skal
opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling,
forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet (jf. §4). En anskaffelsesprosess
kan foregå innenfor alle kommunens tjenesteområder og krever gode rutiner og
retningslinjer.
Sekretariatet vurderer at det på generelt grunnlag vil ligge en risiko på området som angår
innkjøp og anskaffelser. Anskaffelsesprosesser kan ha betydning for produktivitet,
måloppnåelse og utnyttelse av kommunens økonomi. Anskaffelser kan ha vesentlig
betydning for kommunens tjenesteyting og tillit til befolkningen. Feil og mangler i
anskaffelsesprosesser kan få store økonomiske konsekvenser for kommunen og føre til
lovbrudd. Ved mistanke om en ulovlig anskaffelse kan det klages til KOFA14, som igjen kan
påføre kommunen gebyrer og søksmål.
På bakgrunn av dette, sammen med svar fra spørreundersøkelsen, innspill fra revisor og fra
kommunedirektør vurderer sekretariatet middels risiko og høy vesentlighet på området.
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2 / VF: 3

4.7

Covid-19

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan,
ettervirkninger psykisk helse/-levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske
konsekvenser.
Fra årsrapport 2020: «Kriseledelse og krisestaber har prioritert arbeid med
koronapandemien. Dette har vært et svært utfordrende og lærerikt arbeid, som har styrket
beredskapskompetansen både hos ansatte, ledere, politisk ledelse og befolkningen i
Fredrikstad. Kriseledelsen ble satt fra 12. mars 2020, og var i funksjon gjennom resten av
året, enten som full kriseledelse eller ved stående koronaberedskap.
Kriseledelsen består etter planverket av kommunedirektøren og dennes ledergruppe,
ordfører samt kommunikasjonssjef. Under koronapandemien er kriseledelsen utvidet med en
rekke funksjoner som tiltrer møtene på fast basis, herunder varaordfører,
kommuneoverlegefunksjonen, leder for koronaberedskapsstab, beredskapsleder,
beredskapskoordinator for helse og velferd, HR-sjef, sekretær, loggfører i CIM,
hovedverneombudet og to hovedtillitsvalgte. Alle møter i krise-/beredskapsledelsen i 2020
ble avholdt digitalt, via Teams.
Det ble også etablert en egen koronaberedskapsstab, der mange sentrale funksjoner har
deltatt, herunder kommuneoverlegene, kommunikasjon, HR, digitalisering og miljørettet
helsevern.
«Fredrikstad kommune har mottatt 130,6 millioner kroner i statlige tilskudd gjennom
rammetilskuddet. Det meste av disse midlene har ikke blitt fordelt til seksjonene, men er
beholdt på sentralt nivå, som buffer med hensyn til den store usikkerheten kommunen har
14 Klagenemda for offentlige anskaffelser (klagenemndssekretariatet.no)
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stått overfor gjennom året, som følge av pandemien og det underliggende utfordringsbildet.
Hovedfokus har vært rapportering av merkostnader og mindreinntekter (egen prosjektkode)
for kartlegging og rapportering, i tillegg til å skille dette i størst mulig grad fra «normal» drift.»
Fra kontrollutvalgets workshop:
Koronapandemien – krisehåndtering og konsekvenser.
I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap informerte
kommunedirektøren om at kommunen har hatt noen evalueringer underveis i pandemien og
at det skal gjennomføres flere på området.

Sekretariatets vurderinger og konklusjon:
Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Fredrikstad
kommune i denne sammenheng. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre et
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden.
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2

5. Selskaper
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sin plan for eierskapskontroll for
perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.»
For fullstendig oversikt over alle selskaper hvor kommunen er helt eller delvis eier se Østfold
kontrollutvalgssekretariat ØKUS sin plan for eierskapskontroll for Fredrikstad kommune.
Kontrollutvalgets vurdering må sees i sammenheng med hvilke selskap det blir vurdert
eierskapskontroll på.
Det skal gjennomføres eierskapskontroller i følgende selskaper i planperioden 2022-2023:




Fredrikstad Energi AS – utført 2020
Østfold Energi AS – planlagt 2021
Isegran Eiendom AS

Årsrapport for 2020 beskriver at det er forberedt en digital eierskapsportal, som er en
oversikt og innsynsløsning i alt kommunen har en eierinteresse i.
I spørreundersøkelsen svarer administrasjonen at de i middels grad er kjent med de ulike
interkommunale samarbeid og selskaper kommunen deltar i.
I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte at de i middels grad opplever at kommunen
forvalter sitt eierskap i selskaper og samarbeid på en god måte.
I kontrollutvalgets workshop ble følgende områder nevnt:
24

76




Borg Havn IKS – kapitalinnskudd
FASVO AS – fokus på menneskene kan det bli flere arbeidsplasser (to/tre selskaper
for varig tilrettelagte arbeidsplasser er dette formålstjenlig?)

25.09.2021 skriver Fredriksstad Blad om kjøp og salg av tomter på Trosvikstranda15.
Tomtene kalles i avisa «byens indrefilet». Artikkelen beskriver hvordan eierandeler i
kommunens tomter er solgt til private for hemmelige summer, der inngangsbilletten skal
være kr. 50 000,-.
Det nye selskapet opprettes i mars 2020. Isegran Eiendom AS og Cityplan går ifølge avisa
inn med kr. 50.000,- hver i aksjekapital. Cityplan selger seg senere ut av selskapet og StorOslo Eiendom overtar deres posisjon i juni i år.
I avisen stilles det spørsmål ved hemmelighold av kjøpesummer, oppfølging av aksjonær- og
samarbeidsavtaler og lønnsomhet i selskapet.
Isegran Eiendom AS skriver på sin nettside: «Selskapet har et offentlig eierskap og det er
Fredrikstad kommune som eier 100 % av aksjene i selskapet. I tillegg til morselskapet består
konsernet pr. i dag av 13 datterselskap, som i all hovedsak er single purpose-selskaper
(SPV), med en balanse på ca. MNOK 376.». Videre står det: «Selskapet skal være et
verktøy for Fredrikstad kommune for på best mulig måte å forvalte felleskapets interesser.»
Sekretariatets vurderinger og konklusjon:
Sekretariatet vurderer på bakgrunn av henvendelse fra kontrollutvalgsleder og medieomtale
at det kan være risiko i forhold til selskapet Isegran Eiendom AS. Det skal gjennomføres en
eierskapskontroll av selskapet ifølge gjeldene plan for eierskapskontroll. Det er foreslått å
framskynde denne kontrollen, noe som vil bli behandlet i kontrollutvalgets neste møte,
samtidig med plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan samtidig vurdere om det bør
gjennomføres en forvaltningsrevisjon av selskapet.
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering for Isegran Eiendom AS er: RF: 2 / VF: 2

6. Kommunedirektørens uttalelse
Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse i skriv datert 15.11 2021. Denne ligger i sin helhet
under:
Kommunedirektørens kommentarer til høringsutkast til risiko- og
vesentlighetsvurderinger
Vi viser til oversendt utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering for Fredrikstad kommune,
som skal danne grunnlag for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2022–2023.
Gode risiko- og vesentlighetsvurderinger er en forutsetning for god måloppnåelse, effektiv
bruk av ressurser og god etterlevelse, og det er positivt at sekretariatet har gjort en helhetlig
gjennomgang av risikoområder i kommunen.
Fredrikstad kommune gjennomfører løpende formelle og uformelle risikovurderinger og
opplever å ha god måloppnåelse og etterlevelse, men stiller seg bak sekretariatets
vurderinger av hensyn og hensikt bak risiko- og vesentlighetsvurderinger, metode og
15 https://www.f-b.no/slik-ble-byens-indrefilet-kjopt-og-solgt/f/5-59-2368690
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datagrunnlag. Man er i det vesentligste også enig i de konkrete vurderingene av risiko og
vesentlighet for de enkelte utvalgte områdene, men viser til våre kommentarer nedenfor.
Datagrunnlaget
Datagrunnlaget for sekretariatets vurderinger består blant annet av dokumentanalyse,
KOSTRA-analyse, workshop, spørreundersøkelse og samtale med kommunedirektøren.
Fredrikstad kommune anser datagrunnlaget som egnet til å gi et godt og riktig bilde av
risikobildet i kommunen.
Avsluttende kommentarer
Utover ovennevnte kommentarer til utkastet, mener kommunedirektøren at sekretariatet har
gjennomført en omfattende og relevant risiko- og vesentlighetsvurdering av Fredrikstad
kommune. Denne overordnede analysen bidrar til å belyse aktuelle risikoområder og vil være
et hensiktsmessig verktøy for kontrollutvalget.
Gjennomgangen av høringsutkastet viser at samtlige gjennomgåtte risikoområder enten er
plassert i kategorien gult – betydelig risiko, eller i området rødt – kritisk risiko. Det hadde
vært hensiktsmessig også å belyse vurderte områder som ble plassert i grønt risikoområde,
for på den måten å synliggjøre sekretariatets vurderinger.
Oppsummert er det positivt at sekretariatet har gjort en helhetlig gjennomgang av
risikoområder i kommunen. Fredrikstad kommune er av den oppfatning at revisjonsprosjekter
for de risikoområdene som er beskrevet, vil gi kommunen verdifulle tilbakemeldinger, som
kommunen kan bruke i sitt interne forbedringsarbeid.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/52
5
251651/2021
3004-189
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/58

Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 - Vurdering av rullering av plan.
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til vedtak
Fredrikstad, 08.11.2021

Vedlegg
Vedtatt plan for eierskapskontroll 2020-2023
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 KU-møte 27.12 2019 sak 19/67 «Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023»
Saksopplysninger
I møte 27.11 2019 i sak 19/67 vedtok kontrollutvalget plan for eierskapskontrollen for
perioden 2020 – 2023. Bystyret vedtok planen den 06.02 2020. Kontrollutvalgets og
Bystyrets vedtak (27.02 2020) ga følgende prioritering i planperioden:
1. Fredrikstad Energi AS (er gjennomført i 2020)
2. Østfold Energi AS (planlagt igangsatt i 2022)
3. Isegran Eiendom AS
Bystyret delegerte til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 2020 – 2023 ved
behov.
Leder av kontrollutvalget har meldt et ønske å sette opp planen på sakskartet for å gjøre en
evaluering/rullering av planen, og eventuelt vurdere om det er behov for å gjøre endringer i
prioriteringene.
Vurdering
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Vedtatt i bystyret 06.02 2020

Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS
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eierskapskontroll. I § 23-4 fremkommer
følgende:
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere
om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette
i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak
og anerkjente prinsipper for eierstyring.

1. Innledning
I kommunal sektor er det blitt mer og mer
vanlig å organisere deler av
tjenesteproduksjonen i fristilte selskap,
foretak, stiftelser og lignende. Kommunal
sektor kan velge å organisere sin virksomhet
på flere måter der de mest nærliggende er.
 kommunalt foretak etter kommunelovens
kapittel 9.
 interkommunale politiske råd
 kommunale oppgavefellesskap
 interkommunalt selskap.
 aksjeselskap.

1.1 Eierskapskontroll
Eierskapskontrollen innebærer å
kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover
og forskrifter, kommunestyret og anerkjente
prinsipper for eierstyring.

Selskapsorganisering kan gi styringsmessige
utfordringer for kommunestyret som er den
øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med
denne type organisering av virksomheten.
Det faktum at en oppgave som tidligere lå
innenfor forvaltningen er organisert inn i et
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv
føre til mindre tilsyn og oppfølging av
kontroll- og tilsynsorganet i kommunen.
Tvert om, det kan være nødvendig med en
økning i oppfølging og koordinering da den
ligger utenfor det tradisjonelle
forvaltningsorganet.

Eierskapskontroll vil kunne bestå av
følgende kontrollelementer:
 drives virksomheten innenfor rammene
av kommunen sine vedtak og
forutsetninger, og i henhold til lover og
regler.
 Vurdering av den enkelte virksomhet sett
fra et eierperspektiv, herunder eventuelle
krav til egenkapital og avkastning,
overordnet regnskapsanalyse og
gjennomgang av budsjett.
 Andre forhold som vedrører eier som
rapportering, opplæring, administrativ
oppfølging osv.

Fra 2005 har kontrollutvalget i henhold til
kommuneloven vært pålagt å utarbeide en
plan for selskapskontroll for å føre kontroll
med kommunens eierinteresser. Kontrollen
med slike selskaper skulle bestå av
eierskapskontroll (obligatorisk) og eventuelt
forvaltningsrevisjon (valgfri).

I siste instans er det bystyret som har det
overordnede ansvaret for at kommunen har
en forsvarlig eierskapsforvaltning. Se
kapitell 2.1
Innsynsrett
I henhold til kommunelovens § 23-6 kan
kontrollutvalget kreve de opplysningene
som er nødvendige for å gjennomføre sin
kontroll, fra
 interkommunale selskaper etter IKSloven
 interkommunale politiske råd
 kommunale oppgavefellesskap
 aksjeselskap der en kommune eller
fylkeskommune alene eller sammen
med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale

Fra 2013 kom det et nytt tillegg i
kommuneloven om at planen skal baseres på
en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll på
de ulike sektorer og med de ulike
selskapene.»
Fra 2020 trer ny kommunelov i kraft og i §
23-4 er begrepet selskapskontroll tatt ut og
loven bruker nå kun begrepet

3
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ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.

selskaper direkte eller indirekte eier
alle aksjer

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy
for å velge ut relevante selskaper for
eierskapskontroll.
Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen,
som kan være til hjelp når kontrollutvalget
skal prioritere hvilke selskaper som skal
være gjenstand for eierskapskontroll:

I tillegg har kontrollutvalgets innsynsrett og
rett til å foreta undersøkelser etter første og
andre ledd i kommunelovens § 23-6, som
vil gjelde på tilsvarende måte overfor andre
eksterne virksomheter som utfører oppgaver
på vegne av kommunen eller
fylkeskommunen.




Vedrørende kontrollutvalgets innsynsrett og
rett til å foreta undersøkelser i selskaper som
utfører oppgaver på vegne av kommunen
uttrykkes det i «NOU 2016:4 Ny
kommunelov»; er dette en ny utvidet
lovfestet innsynsrett som ligger til
kontrollutvalget og kommunens revisor.

Selskap som er heleide av kommunen
Selskap der kommunen har omfattende
eierinteresser i tall på aksjer (flertall)
eller stor økonomisk avkastning av
aksjekapital
Kommunale selskap som har et
samfunnsmessig ansvar
Kommunale selskap som har direkte
tjenestetilbud til kommunens innbyggere
Kommunale selskap som leverer
virksomhetskritiske tjenester til
kommunen




I NOU 2016:4 legger utvalget til «selv om
kontrollbehovet i hovedsak vil kunne dekkes
gjennom kontrakt, mener utvalget at det er
nødvendig å utvide den lovfestede
innsynsretten på enkelte punkter. Dette er
tenkt som en sikkerhetsventil, til bruk der
innsynsretten i henhold til kontrakten viser
seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre
kommunens kontrollbehov.»



I forhold til risiko kan spesielt disse
forholdene vurderes:



Utvalget nevner eksempler i NOU 2016:4 på
eksterne virksomheter som utfører oppgaver
på vegne av kommunen innen:
 barnevern
 barnehage
 helse og omsorg
 oppvekst




Tidligere gjennomførte
eierskapskontroller – resultat av disse.
At det tidligere er avdekket
risikoforhold i selskapet
Generell omtale av selskapet (Etikk og
omdømme)
Betydelig økonomi - tapspotensiale for
kommunen

Utarbeidelse av dette plandokumentet ble
gjennomført i løpet av september 2019.
Analysen bygger på en gjennomgang av
kommunens eierskapsmelding, selskapenes
nettsider, selskapenes årsmeldinger,
kommunale dokumenter, kommunens
nettsider samt Proff.no. I tillegg er erfaringer
med tidligere eierskapskontroller lagt til
grunn i analysearbeidet.

Et eventuelt innsyn og undersøkelser skal
imidlertid bare omfatte det som er nødvendig
for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.
2. Generelt om risiko og vesentlighet
I ny kommunelov § 23-4 «Eierskapskontroll»
skal kontrollutvalget skal minst én gang i
valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er
konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres.
Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne

2.1 Kommunelovens krav til eiermelding
I ny kommunelov § 26-1 er følgende krav til
kommunens eiermelding tatt inn:

Kommuner og fylkeskommuner skal minst
én gang i valgperioden utarbeide en
4
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Bystyrets vedtak var at for fire selskaper
skulle utarbeides en analyse med bakgrunn i
fem drøftingspunkter.
Bystyret fikk dette til ny behandling 24.03
2011
Det er ikke registret saker om eventuelt
evaluering av eiermeldingen, justert
eiermelding m.m eller eierstrategier for
kommunens eierinteresser etter mars 2011.

eierskapsmelding som skal vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
a) kommunens eller fylkeskommunens
prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale
eller fylkeskommunale foretak og
andre virksomheter som kommunen
eller fylkeskommunen har
eierinteresser eller tilsvarende
interesser i.
c) kommunens eller fylkeskommunens
formål med sine eierinteresser eller
tilsvarende interesser i virksomhetene
nevnt i bokstav b

2.3 Kommunens eierinteresser som
omfattes av eierskapskontroll
Som nevnt i kapitel 1 er det kun heleide
kommunale/fylkeskommunale
aksjeselskaper, interkommunale selskap,
interkommunale politiske råd og
kommunale oppgavefellesskap
som er omfattet av eierskapskontrollen, jfr
kommunelovens § 23-6. Ved gjennomgang
av kommunes dokumentasjon høsten 2019 er
følgende selskap omfattet av
eierskapskontrollen:

Loven trer i kraft fra og med det
konstituerende møtet i det enkelte
by/kommunestyret ved oppstart av
valgperioden 2019-2023.
2.2 Fredrikstad kommune - eiermelding







I Fredrikstad har Bystyret behandlet den
25.03 2010 i sak 38/10 ”Utvikling av
eierpolitikk del II.
Til saksutredningen lå følgende to
dokumenter:
 Drøftingsdokument – Pareto Securities
ASA
 Oversikt over øvrige selskaper.










Det var i forbindelse med budsjett
2009/handlingsplan 2009 – 2012 ble det
vedtatt at det skulle utarbeides en eierstrategi
i forhold til kommunens eierposisjoner i de
forskjellige selskapene.
Våren 2010 behandlet bystyret en sak om
utvikling av eierpolitikk.

Østfold Energi AS
Fredrikstad Energi AS
Fredrikstad Parkering AS
Unikom A/S
VIUNO AS (tidligere Mineberget
Industrier A/S)
ØST-110 Sentral IKS/Alarmsentralen
Brann Øst AS
Inspiria AS
FASVO AS
Isegran Eiendom AS
Driftsassistansen i Viken IKS
Borg Havn IKS
Østfold kommunerevisjon IKS
Østfold kontrollutvalgssekretariat

I tillegg er følgende to selskaper under
etablering i 2019/2020, og vil først bli
vurdert i neste planperiode:
 Østfold avfallssortering IKS
 Østfoldteateret AS

I drøftingsdokumentet fra 2010 ble det for
utvalgte selskaper utarbeidet
drøftingspunkter med blant annet følgende
rammer som er sentrale i en
eierskapskontroll perspektiv:
 Formål og kommunens målsetting
 Styresammensetning
 Kapitalstruktur/utbytte

I vedlegget til planen gis det en oversikt i
tabellform over aktuelle selskap derav
kommunes eierandeler av total aksjekapital
og øvrig eierkonstellasjoner. I tillegg gis en
generell informasjon om det enkelte selskap,
generell/spesifikk fokusområder fra
5
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eiermeldingen og funn for tidligere
gjennomført eierskapskontroll.

I den plan for gjennomføring av
selskapskontrollen prioriteres selskap ut fra
følgende kriterier:
- Selskap som er heleide av kommunen
- Selskap der kommunen har omfattende
eierinteresser i tall på aksjer (flertall)
eller stor økonomisk del i forhold til
aksjekapital
- Kommunale selskap som har direkte
tjenestetilbud til kommunens innbyggere

2.4 Gjennomførte eierskapskontroller i
perioden 2006 - 2019
For Fredrikstad kommune sin del er det
gjennomført 10 eierskapskontroller i
perioden 2006 - 2019.
Følgende selskap er tidligere behandlet i
kontrollutvalget og bystyret:











I forhold til risiko er disse forholdene
vurdert:
- Tidligere gjennomførte
eierskapskontroller – resultat av disse.
- At det tidligere er avdekket risikoforhold
i selskapet
- Generell omtale av selskapet (Etikk og
omdømme)
- Betydelig økonomi - tapspotensiale for
kommunen

Østfold Energi AS (2006)
Fredrikstad Parkering AS (2007)
Borg Havn IKS (2007)
Hvalertunnelen AS (2008)
Unikom A/S (2009)
Østfold kommunerevisjon IKS (2011)
VIUNO AS (tidligere Mineberget
Industrier A/S) (2013)
Driftsassistansen i Østfold IKS (2013)
Alarmsentralen Brann Øst AS (2014)
FASVO AS (2016)

Selskaper som tidligere har vært gjenstand
for eierskapskontroll, er vurdert på nytt
Vi viser til fakta-ark om det enkelte selskap
(vedleggene) hvor det er gjort en
gjennomgang og vurdering av selskapet om
hvilke faktorer som kan påvirke risikoen
eller forhold som reduserer risikoen. Nederst
i den enkelte tabell gis en kort
oppsummering om aktualitet. Det er denne
oppsummeringen som er tatt inn i den
forenklede tabell 2. På denne måten blir det
enklere å forta en prioritering.

Andre selskaper Fredrikstad kommune har
eierinteresser i, og som har vært gjenstand
for eierskapskontroll:


Inspiria AS (2013 og 2014)

Kontrollen har vært gjennomført av Østfold
fylkeskommunes revisor.
3. Eierskapskontroll - Planperioden 2020
– 2023
3.1 Prioritering av selskaper

Selskap
Østfold Energi AS
Fredrikstad Energi AS
Fredrikstad Parkering AS
Unikom AS
VIUNO AS
FASVO AS
Isegran Eiendom AS
Inspiria AS
ØST – 110 Sentral IKS/
Alarmsentralen Brann Øst AS
1

Tidligere kontrollert
Ja
Nei
x
x
x
x
x
x
x
(x1)
x

Lav
aktualitet

Middels
aktualitet

Høy
aktualitet

Kontrollert av Fylkesrevisjonen for Østfold fylkeskommune
6
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Borg Havn IKS
Østfold Kommunerevisjon IKS
Driftsassistansen i Viken IKS
Østfold kontrollutvalgssekretariat

x
x
x
x

Tabell 1

På bakgrunn av vurderingen av risiko og
vesentlighet anbefales det at først og fremst å
gjennomføre eierskapskontroll på de
selskaper det ikke tidligere er gjennomført
kontroll på. I tillegg bør de selskaper som
har middels aktualitet settes opp som
påfølgende selskaper.

vil i så fall bety at de to selskapene som det
ikke tidligere er gjennomført kontroll på vil
kunne gjennomføres i planperioden. Det kan
være praktisk å legge til de selskapene som
er under kategorien middels aktualitet inn i
planen som en reserve, eventuelt overføres
til neste planperiode.

Det kan forventes at det gjennomføres to til
tre eierskapskontroller i planperioden. Det
Forslag til valg av selskaper for eierskapskontroll i planperioden 2020 – 2023:
Selskap

Prioritering 1

Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)

X

Fredrikstad Energi AS

X

Isegran Eiendom AS

X

Østfold Energi AS

Prioritering 2

x

Tabell 2.

o Følge opp om kommunen har etablert
eiermelding i henhold til lovkrav
o Har kommunen etablerte tilfredsstillende
rutiner eller retningslinjer for eierstyring.
o Følge opp spesifikke føringer som er gitt
for det enkelte selskap, for eksempel
avkastningskrav og kvalitetskrav m.m
o Oppfølging av rapportering til eier
(politiske organer)
o Opplæring av styremedlemmer
(kompetansefremmede tiltak)
o Krav til Etikkreglement (eks. tiltak mot
sosial dumping og
antikorrupsjonsarbeid) og styreinstruks
o Krav til retningslinjer for miljøvennlig
drift

Bystyret vedtok i møte 06.02 2020
følgende prioritering av selskaper:
1. Fredrikstad Energi AS
2. Østfold Energi AS
3. Isegran Eiendom AS
3.2 Kontrollretning
Grunnlag for utvelgelse av kontrollsjekkpunkter er i hovedsak i henhold til
”Veileder for gjennomføring av
selskapskontroll”, utarbeidet av Norges
Kommunerevisor forbund (NKRF) i 2018. I
tillegg er enkelte kontrollpunkter tilkommet
gjennom erfaring med tidligere
eierskapskontroller. Følgende hovedpunkter
legges til grunn i eierskapskontrollarbeidet i
planperioden 2020 - 2023:


 Selskapets vedtekter/selskapsavtalen
o Kontrollere generelle og spesielt
spesifikke føringer er gitt i
vedtektene/selskapsavtalen

Eiermelding/eierstrategier

7
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 Selskapets formålsparagraf
o Er denne klar og tydelig på selskapets
oppgaver
o Er oppgavene som utføres innenfor
selskapets formålsparagraf/
virksomhetsområde

o
o
o

Styret – følges lovverkets bestemmelser
antall styremøter,
økonomisk rapportering - periodisk
Saker til behandling - riktig organ?



Kjønnsfordeling –følges nye lovkrav

Generelt vil rapportering fra kontrollutvalget
til bystyret i Fredrikstad skje gjennom en
årlig rapport som kalles ”Årsrapport for
kontrollutvalget”. I den årlige rapporten
vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå,
revisjonens rapporteringer, resultater av
forvaltnings revisjonsprosjekter og
eierskapskontroller.
3.4 Delegering til kontrollutvalget
Plan for gjennomføring av eierskapskontroll
skal etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner 23-4 vedtas av bystyret.
Etter samme paragraf kan bystyret delegere
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle
behov for endringer i planen i planperioden.



Generalforsamling/representantskap –
lovverkets bestemmelser
o At lovpålagte saker (minimum) til
behandling bli satt opp.


Økonomisk analyse/utvikling av
selskapet de siste 3 år
o Fokus på driftsresultat –
gjeldssituasjonen - egenkapitalen
Resultatet av eierskapskontrollen kan også
være avgjørende for om det skal iverksette
forvaltningsrevisjon. Ved gjennomføring av
forvaltningsrevisjonen skal dette underlegges
de eksisterende bestemmelser om
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (RSK
001 Standard for FR). Ved iverksettelse av
forvaltningsrevisjon i selskaper skal dette
innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon
for aktuelle planperiode.
3.3 Rapportering av eierskapskontrollen
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og
revisjon, skal kontrollutvalget rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller og resultatet av dem.
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og
revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak
om regnskapsrevisjoner,
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
blir fulgt opp, og skal rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om
vedtaket er fulgt opp.
8
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Vedlegg

Østfold Energi AS

Østfold Energi AS
Fredrikstad eierandel: 4,2 %

Nøkkelpunkter






Finansielt formål
Delt eierskap med flere andre
kommunale eiere samt fylkes
kommunen
Meget stor økonomisk verdi
Betydelig årlig utbytte fra
selskapet
Svært gode nøkkeltall.

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2006.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 At eiermelding etableres
 rapportering til bystyret
 fokus på opplæring av nyvalgte
styremedlemmer

I 1988 inngikk fylkeskommunen og alle kommunene i
Østfold en intensjonsavtale om å danne Østfold
Energiverk AS. Fylkeskommunen eide alle aksjene, og
kommunene skulle få aksjer dersom de gikk inn med
sine elektrisitetsverk. Østfold Energi ble startet for å
skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer selskapet
fornybar energi til en verden som trenger det, og gir
langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene
vi er engasjert i. Vannkraft er en viktig ressurs i Norge,
og også for Østfold Energi. 95 prosent av
energiproduksjonen i selskapet kommer fra vannkraft
fra de ti kraftverkene selskapet eier i Indre Sogn,
Østfold og Nordland.
Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste
regnskapsår:

Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
50,3

2017
39,9

44,1
1,45

47,6
1,78

Spesifikk vurdering/fokusområder hentet fra
kommunens eiermelding
Selskapet har finansielt formål og må styres i forhold til
avkastning på investert kapital. I praksis er det ikke
mulig å selge eierandelen slik at vi fortsatt bør være
eier.
Utfordringen i selskapet er styresammensetningen og
størrelsen på styret, og vi bør arbeide for å få til
endringer. For øvrig bør vi ha fokus på vår egen
styreplass.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet har betydelig kapitalverdi for eier og selskapet har i årenes løp bidratt med
betydelig utbytte til eiere. Samlet vurderingen av vesentlighet er - Høy.
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Det er ikke registrert negativ omtale av
9
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selskapet. Kommunen har relativ liten eierandel. Tidligere anbefalte forhold i rapporten fra
2006 har blitt fulgt opp. Samlet vurdering av risiko: Lav.
Prioritering: Middels.

Fredrikstad Energi AS

Fredrikstad Energi AS
Fredrikstad eierandel: 51 %

Nøkkelpunkter






Finansielt formål
Delt eierskap med Hafslund
(49 %) som igjen er 100 % eid
av Oslo kommune
Meget stor økonomisk verdi
Svake driftsresultat de to siste
år, høy gjeld.
Eier forventer årlig utbytte fra
selskapet

Forløperen til Fredrikstad Energi AS var Fredrikstad
Gas- & Eletricitetsværk som ble konstituert og begynte
driften i 1896. I 1966 blir Fredrikstad Energi et
interkommunalt energiverk. I 1995 omdannes
selskapet til et AS. I 1998 ble selskapet igjen
omdannet til et konsern og med tre datterselskaper og
underselskaper under datterselskap.
Fredrikstad Energi konsern drifter strømnettet i 7
kommuner og 4 fylker rundt om i Norge, og tilbyr strøm
tilpasset lokale behov gjennom egne merkevarer.
Selskapet har følgende nøkkeltall de to siste
regnskapsår:

Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
-27,5

2017
-15

25,1
9,6

11
6,9

Spesifikk vurdering/fokusområder hentet fra
kommunens eiermelding
Selskapet har finansielt formål og må styres i forhold til
avkastning på investert kapital. Bystyret drøftet i mars
2010 prinsipper for utviklingen av kommunens
eierpolitikk i forhold til eierposisjonen i forskjellige
selskaper. Vedr. FE AS var bystyrets vedtak at det
skulle gjennom analyse med bakgrunn i fem
drøftingspunkter. Bystyret fikk dette til behandling
24.03 2011, der av vedtaket var at formannskapet gis
fullmakt til å sluttføre prosess i FE AS med sikte på å
etablere konserntilknytning av Fredrikstad Energinett
AS.
Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet har betydelig kapitalverdi for eierne og selskapet har tidligere bidratt med
betydelig utbytte til eiere. Samlet vurderingen av vesentlighet er - Høy.
Selskapets kan vise til dårlige driftsresultater siste år. Det har vært nødvendig med
kapitalinnsprøyting fra eierne i 2018. I den forbindelse er det i 2018 og 2019 registrert
diverse omtaler av selskapet i lokal avis. Kommunen har majoritet av eierandelen i
selskapet (51 %). Samlet vurdering av risiko: Høy.
10
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Prioritering: Høy.

Viuno AS

VIUNO AS
Fredrikstad eierandel: 83 %

Nøkkelpunkter







VTA - bedrift
Samfunnsøkonomisk
funksjon
Delt eierskap med Hvaler
kommune.
Ingen kommunale garantier.
Svært gode nøkkeltall.
Gir ikke utbytte / overskudd
skal bli i selskapet
(lovregulert)

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2012.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 at bystyret følger opp vedtatte
grunnprinsipp for eierpolitikk
om å gi opplæring i styrearbeid for nyvalgte styreleder
og styremedlemmer.

Viuno A/S er et aksjeselskap eid av Fredrikstad
kommune og Hvaler kommune. Selskapet har eksistert
siden 1974, men da under Bratlia Produksjon og i 1990
som Mineberget Industrier A/S. Selskapet ble etablert
som en VTA-bedrift i 2005 og er tiltaks arrangør for Nav
og arbeider etter retningslinjer, kravspesifikasjon og
godkjenning gjennom Nav.
I 2011 skiftet selskapet navnet til dagens VIUNO AS. I
løpet av 2019 vil høyst sannsynlig Hvaler Arbeidsenter
AS bli fusjonert inn i Viuno.
Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste
regnskapsår:
Nøkkeltall
2018
2017
Resultatsgrad av
13,2
11,7
driften i %
Egenkapitalandel i
64,4
60,5
%
Likviditetsgrad
4,75
3,6

Spesifikk vurdering/fokusområder hentet fra
eiermelding
Når det gjelder VTA-bedriftene må kommunen ha fokus
på styresammensetningen og kapitalsituasjonen. Disse
selskapene har relativt god egenkapital, og selskapene
bør begrunne behovet for en høy egenkapitalandel.
Dette må vi vurdere opp mot vårt kjøp av tjenester og
prising av tjenester. Fusjon med VTA – bedriftene i
Fredrikstad er vurdert men ikke aktuelt.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV.
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav.
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Ingen kommunale garantier. Etter lov skal
selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2007. Samlet
11
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vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: Lav

Fredrikstad Parkering AS

Fredrikstad Parkering AS
Fredrikstad eierandel: 100 %

Nøkkelpunkter




Finansielt formål/funksjon
God økonomi/egenkapital i
selskapet
Selskapet har ingen ansatte

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2007.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 styret bør avholde minst 4
møter i året ihht. AS-loven
 oppdatere selskapets
vedtekter i henhold til dagens
eierforhold og aksjelov.
 det bør vurderes å utarbeide
etikkreglement for selskapet

Fredrikstad Parkering AS ble etablert av private
utbyggere i 1995. Fredrikstad kommunen overtok som
eneeier i Fredrikstad Parkering AS i 1999/2000. Kjøpet
var et ledd i å sikre kommunen tilgang på
parkeringsarealer i sentrum.
Anlegget ble det tilrettelagt for 320 parkeringsplasser,
og på det gamle Domustaket vil etter ombygningen ha
60 p-plasser. Samlet 380 parkeringsplasser. Fredrikstad
parkering AS fremstår som er rent utleieselskap (utleie
av parkeringsarealet). Selskapet har ingen ansatte.
Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste
regnskapsår:
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
20,9

2017
22,6

62,4
14.2

53,8
22,0

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunens eiermelding
Kommunen bør vurdere om de fortsatt skal satse på å
eie det parkeringstilbudet de rår over i dag, eller om de
skal selge. Hvis konklusjonen blir at de fortsatt skal eie,
bør kommunen videre se på eierstrukturen og kanskje
vurderer å innlemme all privatrettslig parkering inn i
Fredrikstad Parkering AS som så spesialiseres på dette
området. Imidlertid bør man avvente en slik vurdering til
den nye loven vedrørende privatrettslig og offentlig
parkering foreligger.

12
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Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet sikrer at kommunen tilgang på parkeringsarealer i sentrum. Selskapet har ingen
ansatte og drivers som rent utleieselskap. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Ingen kommunale garantier. Det er ikke
registrert negativ omtale av selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i
2007. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: Lav.

Borg Havn IKS

Borg Havn IKS
Fredrikstad eierandel: 48 %

Nøkkelpunkter





Samfunnsmessig formål
God økonomi/egenkapital i
selskapet
Borg Havn har en låneramme
på inntil kr. 280 mill.
Ikke utbytte fra selskapet,
overskudd benyttes til
havneformål

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2008.
Det ble ikke gitt anbefalinger til
nødvendige tiltak i rapporten:
Helhetsinntrykket av selskapet
var at den er godt forvaltet, og
driften er innen
formålsparagrafen.

Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune vedtok i
1992 at havnene med virkning fra 1. januar 1993 skulle
slås sammen til et felles administrasjons- og
forvaltningsområde under navnet Borg havnevesen. I
1999 ble en ny lov om interkommunale selskaper
vedtatt av Stortinget. I 2000 ble Borg havnevesen
organisert om til et interkommunalt selskap i tråd med
loven om interkommunale selskaper. Fra 2018 har
Hvaler inngått i selskapet med 4 % eierskap. I 2018
opprette selskapet et datterselskap som kalles Borg
Havn Eiendom AS.
Havneadministrasjonen er samlet i eget bygg på Øra i
Fredrikstad. Selskapet eies av Fredrikstad, Sarpsborg
og fra 2018 Hvaler kommune.
Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste
regnskapsår:
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
54,3

2017
40,8

45,2
2,36

41,2
0,96

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunens eiermelding
Loven gir klare begrensinger for et salg av Borg Havn.
Pareto anser det som uaktuelt for Fredrikstad kommune
å selge Borg Havn på grunn av lovverket. Overskudd
blir i selskapet jfr. Havnelovens bestemmelser.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
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Borg Havn IKS er viktig samfunnsmessig formål for eier. Selskapet reguleres av lov om
havneformål. Selskapet har stor betydning for næringsutviklingen i regionen. Samlet
vurderingen av vesentlighet er – Høy
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Fredrikstad kommune stiller 140 millioner kroner i lånegaranti. Det har tidligere
vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2008. Samlet vurdering av risiko: Lav.
Prioritering: middels.
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Østfold kommunerevisjon IKS

Østfold kommunerevisjon IKS
Fredrikstad eierandel: 35 %

Nøkkelpunkter






Samfunnsøkonomisk
formål/funksjon
Lovpålagt oppgave
nonprofit drevet
Ingen langsiktig gjeld
God økonomi i selskapet

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2011.
Det ble ikke gitt anbefalinger til
nødvendige tiltak i rapporten:
Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt forvaltet, og driften
er innen formålsparagrafen.

Østfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal
revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for
Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde og
Sarpsborg kommune. Selskapet reviderer også andre
kommunale foretak. Østfold kommunerevisjon IKS
har 15 fast ansatte med tverrfaglig kompetanse;
revisjonsfaglig, økonomisk, juridisk og
samfunnsvitenskapelig utdanning, og med bred erfaring
fra kommunal revisjon.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
1,27

2017
11,5

-4,6
2,33

-8,7
2,46

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunens eiermelding
Selskapet skal utføre lovpålagte revisjonstjenester og
rådgivingstjenester for deltakerne og andre
oppdragsgivere.
Både Halden kommune og Sarpsborg kommune har
vurdert konkurranseutsetting av tjenestene og å trekke
seg ut av selskapet. Halden har vedtatt dette, men
Sarpsborg fortsetter som deltaker og kjøp av
revisjonstjenester. Som en følge av disse prosessene
har også Fredrikstad-11,1 gjort en vurdering av vårt
forhold til selskapet, men går ikke videre med dette nå.
Eventuelt ønske og behov for endringer i forhold til drift
og tjenesteyting bør etter rådmannens oppfatning tas
direkte opp gjennom representantskap, styre og daglig
leder”.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave.
Selskapet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier og selskapet har ingen langsiktig
gjeld. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det var gjennomført en
eierskapskontroll i selskapet i 2011. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Unikom AS

Unikom AS
Fredrikstad eierandel: 88 %

Nøkkelpunkter





Samfunnsøkonomisk
funksjon
Eierskap med Råde, Hvaler
og Østfold fylkeskommune.
God økonomi/egenkapital i
selskapet
Gir ikke utbytte / overskudd
skal bli i selskapet

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2009.
Det ble ikke gitt spesielle
anbefalinger til forbedringer i
rapporten

Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt driftet, og driften er
innen formålsparagrafen.

Bedriften ble etablert i 1965 under navnet Åle og
Seierstad industrier AS. I 2001 endret selskapet navnet
til Unikom AS. Aksjene er fordelt på følgende eiere,
Fredrikstad kommune 88,2 %, Hvaler kommune 2,8 %,
Råde kommune 3,1 % og Østfold Fylkeskommune 5,9
%.
Fabrikk og kontor for Unikom AS er lokalisert i
Fredrikstad kommune.
Selskapets virksomhet er rettet inn på hovedområder:
 Salg av avklarings- og kvalifiseringstjenester (kurs
og opplæring) til A-etat
 Mekaniske produkter
 Stempler
 Grafiske produkter
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
-11,1

2017
-18

52,2
1,61

54,1
1,74

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunes eiermelding
Når det gjelder arbeidsmarkeds- og VTA-bedriftene må
kommunen ha fokus på styresammensetningen og
kapitalsituasjonen. Disse selskapene har relativt god
egenkapital, og selskapene bør begrunne behovet for
en høy egenkapitalandel. Dette må vi vurdere opp mot
vårt kjøp av tjenester og prising av tjenester.
Fusjon med VTA – bedriftene i Fredrikstad er vurdert
men ikke aktuelt.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV.
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav.
Selskapets kan vise til gode nøkkeltall om egenkapital og likviditet. Ingen kommunale
garantier. Etter lov skal selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke
registrert negativ omtale av selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en
eierskapskontroll i selskapet i 2009. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
16
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Øst-110 Sentral IKS/ Alarmsentral Brann Øst AS

Øst-110 sentral IKS/Alarmsentral Brann Øst AS
Kommunens eierandel: - %

Nøkkelpunkter




Samfunnsøkonomisk formål/
funksjon
Lovpålagt
God økonomi/egenkapital i
selskapet

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2014.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 Mangler etikkreglement
Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt driftet, og driften er
innen formålsparagrafen.

Alarmsentral Brann Øst AS er under avvikling og er
erstattet med Øst-110 Sentral IKS fra 2018/2019. Det
var i forbindelse med politireformen at det ble besluttet
at brannvesenets 110-sentraler skulle samlokaliseres
med politiets operasjonssentraler i de 12 nye
politidistriktene i Norge. I Øst politidistrikt skjedde dette i
nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018, og det
nye selskapet Øst 110-sentral IKS erstattet tidligere 2
sentraler (Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110sentral
Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver
etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 og
dimensjoneringsforskriften § 4-5 om plikt til å følge opp
nødmeldinger og meldinger om brann- og andre
ulykker.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
-20,2

2017
1,2

85,1

28,4

6,73

1,38

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunes eiermelding
I bystyresaken (2010) om utvikling av eierpolitikk del II
anbefales det at kommunen bør sitte på
aksjeposisjonen for å ha kontroll i selskapet.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave.
Selskapet mottar årlige tilskudd samt har noe eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er
- Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2014. Samlet vurdering av
risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Driftsassistansen i Østfold IKS

Driftsassistansen i Viken IKS
Kommunens eierandel: 14 %

Nøkkelpunkter





Samfunnsøkonomisk formål/
funksjon
God økonomi/egenkapital i
selskapet
1/3 av selskapets inntekter er
årlige tilskudd fra eiere.
Ingen langsiktig gjeld.

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2013.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 At representantskapet
vurderer selskapets
formålsparagraf § 3 om
denne skal endres slik at den
gir klart uttrykk for eierens
formål og ambisjoner med
selskapet
 Ved kjøp av revisjonstjeneste
bør Selskapet legge samme
praksis til grunn som sine
eiere (kommunene).
 Representantskapet bør
behandle årsbudsjettet som
eget sak
Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt driftet og selskapet
har god økonomi

Driftsassistansen i Viken IKS eies av 18 kommuner i
Østfold. Selskapet fungerer som et kompetansesenter
for kommunene innen VA-området. Selskapet ble
opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i
1997. Ordningen ble videreført som interkommunalt
selskap (IKS) og stiftet den 24.02 2004.
I henhold til selskapets nettside er formålet med
driftsassistansen å bidra til bedre og mer stabil drift av
avløpsanleggene. Driftsassistansen fungerer også som
en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med
bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg.
Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring
av nye krav fra myndighetene. Kort sagt skal
driftsassistansen fungere som et felles
kompetanseorgan for kommunene innen transport og
behandling av avløpsvann.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
5,8

2017
-0,8

55

45,6

2,1

1,69

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunens eiermelding
I bystyresaken (2010) om utvikling av eierpolitikk del II
anbefales det at kommunen bør sitte på
aksjeposisjonen for å ha kontroll i selskapet.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å fungere som et felles
kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann. Selskapet
mottar årlige tilskudd samt har også eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2014. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
18
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Inspiria AS

Inspiria AS
Eierandel: 17 kommuner eier 5 % INSPIRIA science center AS har valgt en
tilsammen. Fredrikstad under 1 % selskapsstruktur der nybygget eies av morselskapet
eierandel.
INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer
gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS.
INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS,
som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget.
INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg
Nøkkelpunkter
kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 %
av øvrige Østfoldkommuner.
 Samfunnsøkonomisk formål/
funksjon
INSPIRIA science center leverer i dag skoleprogrammer
 Anstrengt økonomi i
til elever og lærere ved grunntrinn og videregående
selskapet, negativ
skole i Østfold. I august 2011 åpnet et nytt spektakulært
egenkapital
vitensenter i eget nybygg på 6400 m2 ved E6 på
 Østfold Fylkeskommune har
Grålum i Sarpsborg. Med det nye senteret utvides
gjennomført 2 forvaltningsdagens skoletilbud til et populærvitenskapelig
revisjonskontroller, siste i
opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en
oktober i 2014. Revisjonen
unik møte- og arrangementsarena.
har fremmet ni punkter/tiltak
til forbedring
Nøkkeltall
2018
2017
Resultatsgrad av
71,6
42,5
driften i %
Egenkapitalandel i
-18
-22,5
%
Likviditetsgrad
0,89
2,93

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunes eiermelding
Ingen. Fredrikstad kommune sammen med andre 16
Østfoldkommuner gikk inn med 5 % eierandel etter at
eiermeldingen ble vedtatt.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for de to største eierne, selskapet har betydelig
kapitalverdi. Fredrikstad kommunen har svært liten eierandel (under 1 %). Samlet
vurderingen av vesentlighet er - Lav.
Selskapets kan vise til anstrengt økonomi. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet
med unntak av økonomiske utfordringer. Selskaper har vært gjenstand for to
eierskapskontroller fra den største eier Østfold fylkeskommune i 2013 og 2014. Samlet
vurdering av risiko for Fredrikstad kommune: Lav.
Prioritering: lav
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Fasvo AS

Fredrikstad Arbeidssamvirke AS (FASVO AS)
Fredrikstad eierandel: 100 %

Nøkkelpunkter
Generelt:






VTA - bedrift
Samfunnsøkonomisk
funksjon
God økonomi/egenkapital i
selskapet
Gir ikke utbytte / overskudd
skal bli værende i selskapet
Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2016.
Det ble ikke avdekket feil eller
mangler på noen av
rapportens kontrollpunkter.

FASVO holder til på Ørebekk, i tillegg har selskapet
også et bakeriutsalg på Brohodet.
FASVOs visjon er «Vi bidrar til et verdig
arbeidsliv.» Selskapet tilbyr varig tilrettelagt arbeid i
skjermet virksomhet (VTA) for uføre som vil og kan
delta i arbeidslivet. Hos FASVO AS jobber 52 VTAkandidater og ca 25 lærekandidater – sistnevnte er
ungdom som skal ta kompetanseprøve (en individuell
og forenklet fagprøve) i en av våre fagområder. I tillegg
arbeider mer enn 20 ordinært ansatte i FASVO.
Det ble i årsskifte 2018/2019 opprettet et holdingselskap
i kalt FASVO Holding AS. FASVO AS blir dermed et
datterselskap til dette holdingselskap.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
3,2

2017
3,6

70,9

67,1

1,84

2,17

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunens eiermelding
Når det gjelder VTA-bedriftene må vi ha fokus på
styresammensetningen og kapitalsituasjonen. Disse
selskapene har relativt god egenkapital, og selskapene
bør begrunne behovet for en høy egenkapitalandel.
Dette må vi vurdere opp mot vårt kjøp av tjenester og
prising av tjenester.
Fusjon med VTA – bedriftene i Fredrikstad er vurdert
men ikke aktuelt (ref. bystyresak 28/11, 24.03 2011)
Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV.
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav.
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Ingen kommunale garantier. Etter lov skal
selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2016. Samlet
vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
20
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Isegran Eiendom AS

Isegran Eiendom AS
Eierandel: 100 %

Nøkkelpunkter
Generelt:




Finans /økonomisk formål
Betydelig økonomisk
forvaltningskapital
Forventninger til økonomisk
utbytte fra selskapet

Selskapet ble stiftet seint i 2018.
Selskapet skal selv, og gjennom dets investeringer i
andre selskaper, kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle, drive
og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen
fast eiendom, samt alt som står i naturlig sammenheng
med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen
med private (eller andre offentlige) aktører. Selskapet
skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar
og kan i den sammenheng ivareta offentlige eller
byutviklingsmessige hensyn.

Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad
Grunnet nyetablering er det ikke blitt avlagt noen
regnskap for dette selskap..

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunens eiermelding
Selskapet er nylig opprettet og derav ikke omtalt i
kommunens eiermelding

Vurdering for planperioden 2020 – 2023
Selskapet første hele regnskapsår blir 2019. Av den grunn av at selskapet er nydannet og i
startfasen vil en eierskapskontroll være mest aktuelt fra midt i planperioden. Anbefalt
eierskapskontroll i 2022 - 2023.
Aktualitet: Høy
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Østfold kontrollutvalgssekretariat (Kl § 27)

Østfold kontrollutvalgssekretariat (Kommunelovens § 27)
Eierandel: 25 %

Nøkkelpunkter






Samfunnsmessig formål/
funksjon
Eget juridisk rettssubjekt
Regnskap/lønn blir ført av
Fr.stad kommune
Ikke egen bankkonti/kasse
nonprofit drevet,
tjenesteproduksjon til selvkost

Østfold kontrollutvalgssekretariat ble dannet 01.01
2005. Grunnlaget var at kommuneloven stilte krav til at
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal være
uavhengig av hvilken revisjonsleverandør som en
kommune måtte velge. Tidligere (før 2005) ble
sekretariatsfunksjon ivaretatt av kommunerevisjonen.
ØKUS har 6 eiere (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss,
Halden, Råde og Hvaler kommune).
Samarbeidet har 2 ansatte.

Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
7,8

2017
9,2

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
kommunens eiermelding
Ingen vurdering er gitt.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave.
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav.
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet.
Non profitt samarbeid, regnskapsbehandling blir utført av Fredrikstad kommune. Samlet
vurdering av risiko - Lav.
Samarbeidet har ikke tidligere vært gjenstand for eierskapskontroll. Meg bakgrunn i
samarbeidets funksjon bør eierskapskontroll gjennomføres selv om risiko og vesentlighet er
lav.
Aktualitet: høy

22

101

Plan for eierskapskontroll 2020-2023

Forklaring på nøkkeltallbegreper:

Resultat av driften i %: Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av
driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har.
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene
Beregningsmodell:
DR * 100/SDI = Resultat av driften i %
DR: Driftsresultat
SDI: Sum driftsinntekter

Egenkapitalandel i %: Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å
være svak.
Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med
egenkapitalen.
Beregningsmodell:
SEK * 100/SGE = Soliditet
SEK: Sum egenkapital
SGE: Sum egenkapital og gjeld

Likviditetsgrad: Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til
forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som
forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.
Beregningsmodell:
SOM/SKG = Likviditetsgrad1
SOM: Sum omløpsmidler
SKG: Sum kortsiktig gjeld
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/49
44
249370/2021
3004-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/59

Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko og vesentlighetsvurdering
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Budsjett- og
budsjettjusteringer», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni
2022
Fredrikstad, 04.11.2021

Vedlegg
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2021 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Fredrikstad
kommune, datert 14.10 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kommuneloven § 24-9
 RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
Saksopplysninger
I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven.
Kontrollen gjelder «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen».
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen»,
står følgende:
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.»

Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).
I RSK 301 pkt.8 står følgende:
Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring.
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges
frem for kontrollutvalget til orientering».
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Fredrikstad kommune for
2021. De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til
regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av
kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til
risikoreduserende tiltak.
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering.
Vurdering
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i
kommunen:
 Oppfølging av politiske vedtak
 Budsjett- og budsjettjusteringer
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk
 Personvern
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2021: «Budsjettog budsjettjusteringer».
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni.
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2022.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt
valg av kontrollområdet, til orientering.
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Fredrikstad kommune
I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til
en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en risiko- og
vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet etterlevelseskontroll
med økonomiforvaltningen.
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for
økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Fredrikstad kommune for 2021. Det er
naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med
revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i
risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.

Områder som er vurdert
Oppfølging av politiske vedtak
Momenter ved risikovurderingen

Vurdering
Nei, men det er en pågående forvaltningsrevisjon for
Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn
oppfølging av politiske vedtak.
Tidligere feil er rettet, men det har vært tilfeller av
Tidligere avdekket feil
politiske vedtak der de økonomiske føringene ikke er
gjennomførbare slik vedtaket står.
Kompleksitet – regelverk,
Kommuneloven stiller krav til vedtak, eks. ved
transaksjonsvolum
oppretting av kommunale selskaper.
Den regnskapsmessige kompetansen er god i
økonomi- og regnskapsavdelingen, men det kan
være at vedtak utformes av andre som ikke har like
Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse,
god kjennskap til kommuneregnskapet. Det er ikke
kapasitet
gitt at regnskaps- og økonomiavdelingen blir rådført
før utforming av vedtak som ender i
regnskapsmessige føringer.
Omdømmerisiko
Lite sannsynlig
Erstatningsrisiko
Lite sannsynlig
Økonomisk risiko
Ikke direkte, men kan føre til feil i årsregnskapet.
Vesentlighet for enkelte innbyggere
Nei
Vurdert risiko:
Sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser

105

Budsjett og budsjettjusteringer
Momenter ved risikovurderingen

Vurdering
Det er en pågående forvaltningsrevisjon for oppfølging
Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn
av politiske vedtak, men den har ikke direkte relevans
for budsjett og budsjettjusteringer i regnskapet
Tidligere avdekket feil
Nei
Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til
Kompleksitet – regelverk,
budsjett, budsjettjusteringer og rapportering.
transaksjonsvolum
Revisjonens erfaring er at budsjettjusteringer kan være
krevende, i forhold til regnskapsmessig uklare vedtak.
Bystyret vedtar opprinnelig budsjett og
budsjettjusteringer under året. Formannskapet vedtar
justeringer i investeringsbudsjett innenfor vedtatte
Kontrollmiljøet – holdninger,
investeringsrammer, og kan godkjenne investeringer
kompetanse, kapasitet
inntil 1 mill. innenfor vedtatte driftsrammer.
Det rapporteres til bystyret hvert tertial.
Kommunen håndterer budsjett og endringer i egen
budsjettmodul som er koblet til regnskapssystemet.
Omdømmerisiko
Ja
Erstatningsrisiko
Nei
Ja. Budsjettoverskridelser og mangelfull kontroll
Økonomisk risiko
medfører vesentlig økonomisk risiko.
Vesentlighet for enkelte innbyggere
Indirekte
Vurdert risiko:
Sannsynlig - alvorlig konsekvenser

Offentlige anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk.
Momenter ved risikovurderingen
Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn

Vurdering
Forvaltningsrevisjon kontraktsoppfølging 2018.
Ingen direkte feil, men kommunen ble bedt om å
sørge for bestillings- og innkjøpskompetanse i
seksjonene og vurdere anskaffelsesenhetens
Tidligere avdekket feil
kapasitet, bruken av system for avviksmelding og –
håndtering på innkjøpsområdet, bruk av
analyseverktøy på totalbruk og i større grad
dokumentere oppfølging og stikkprøvekontroller.
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende
forskrifter. Ulike regler/grenser avhengig av type
Kompleksitet – regelverk,
anskaffelse. Store dokumentasjonskrav.
transaksjonsvolum
Antall anskaffelser og rammeavtaler varierer fra år til
år.
God kompetanse. Kommunen bruker bl.a.
tverrfaglige anskaffelsesteam, har etiske prinsipper,
Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse,
signerer habilitetsskjema, og all leverandørkontakt
kapasitet
under anbuds og evalueringsprosessen skal gå via
seksjon anskaffelse. Større anskaffelser og
rammeavtaler håndteres sentralt.
Omdømmerisiko
Ja
Erstatningsrisiko
Ja
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og
Økonomisk risiko
dyrere innkjøp.
Vesentlighet for enkelte innbyggere
Indirekte.
Vurdert risiko:
Mindre sannsynlig - alvorlige konsekvenser
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Personvern
Momenter ved risikovurderingen

Vurdering
Personvern, 2020 med pågående oppfølgingsrapport
Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn
2021
Rapport personvern hadde 11 anbefalinger til
Tidligere avdekket feil
kommunen.
Kompleksitet – regelverk,
Omfattende regelverk. Personopplysningsloven,
transaksjonsvolum
GDPR.
Kommunen har personvernombud, og egen
digitaliseringsavdeling. Holdningene er gode, men
Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse,
forvaltningsrevisjon har avdekket at det har vært
kapasitet
usikkerhet rundt hvem som skal ivareta de ulike
oppgavene i arbeidet med personvern.
Omdømmerisiko
Ja
Erstatningsrisiko
Ja, jf. GDPR artikkel 82, personopplysningsloven §30
Brudd på GDPR kan gi overtredelsesgebyr på opptil
Økonomisk risiko
20 millioner euro.
Vesentlighet for enkelte innbyggere
Ja - både personvernmessig og indirekte økonomisk
Vurdert risiko:
Sannsynlig, meget alvorlige konsekvenser

Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner.
Momenter ved risikovurderingen
Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn
Tidligere avdekket feil

Vurdering
Ingen tidligere forvaltningsrevisjoner på området.
Avdekkede feil korrigeres
Merverdiavgift (mva) og kompensasjon for mva omfattes
av et kompleks regelverk.
Stort antall transaksjoner i både drifts- og
investeringsregnskapet.
Kompleksitet – regelverk,
I sak 7/19 fattet bystyret prinsippvedtak om kommunens
transaksjonsvolum
bruk av anleggsbidragsmodellen. Det er også et
pågående arbeid med å tilby avtaler etter
justeringsmodellen, formannskapssak 128/21.
Kommunen har etablert internkontroll på området og har
god kompetanse. Det er ikke inngått
Kontrollmiljøet – holdninger,
anleggsbidragsavtaler etter behandling av sak7/19.
kompetanse, kapasitet
Revisjonen utfører kontroller hver termin før signering av
kompensasjonskravet.
Omdømmerisiko
Ja
Erstatningsrisiko
Ja
Feil i mva-kompensasjon kan føre til at kommunen må
Økonomisk risiko
betale tilbake. Foreligger også risiko for at kommunen
ikke krever kompensasjon.
Vesentlighet for enkelte innbyggere
Nei
Vurdert risiko:
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser
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Risikomatrise
Svært sannsynlig

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Oppfølging
politiske
vedtak

Budsjett- og
budsjettjusteringe
r

Mindre sannsynlig

Personvern

MVA
Offentlige
anskaffelser

Lite sannsynlig
Sannsynlighet
Konsekvens/
Vesentlighet

Mindre
alvorlige
konsekvenser

Ubetydelige
konsekvenser

Valideringsord
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig
Ubetydelige konsekvenser
Mindre alvorlige konsekvenser
Alvorlige konsekvenser
Meget alvorlige konsekvenser
Svært alvorlige konsekvenser

Alvorlige
konsekvenser

Meget
alvorlige
konsekvenser

Svært alvorlige
konsekvenser

Beskrivelse
Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse
Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse
Det er indikasjoner på manglende etterlevelse
Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse
Vi er overbevist om manglende etterlevelse
Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse
Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad
Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig
Manglende etterlevelse vil være meget alvorlig, og rammer mange
Manglende etterlevelse vil være katastrofal og svært alvorlig.

Oppsummering og rapportering
Det er en pågående forvaltningsrevisjon på personvern, derfor velges, basert på risiko- og
vesentlighetsanalysen, velges følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2021:
Budsjett og budsjettjusteringer
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er kommunelovens bestemmelser om budsjett,
kommunens egne vedtak og rutiner for rapportering.
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område,
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge frem sin
uttalelsen for kontrollutvalget innen 30. juni 2022.
Rolvsøy 14.10.2021

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

2021/55
69
219151/2021
3004-192
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/60

Møteplan 2022
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin
virksomhet for 2022:

9. februar
 23. mars
 11. mai (regnskapsmøte)
 16. juni
 21. september

7. desember
Møtestart kl. 14.00
Fredrikstad, 04.11.2021

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kontrollutvalgets budsjett for 2022
Saksopplysninger
Kontrollutvalget fastsetter i siste møte i 2021 møte en møteplan for påfølgende år. For året
2021 har det blitt avholdt 6 møter i kontrollutvalget. Fast møtedag har vært onsdag.
Vurdering
I kontrollutvalgets budsjett for 2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på seks møter.
Onsdag foreslås videre ført som møtedag. Møtestart settes til kl. 14.00. Med forbehold om
endringer, foreslår sekretariatet at kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for sin
virksomhet for 2022:
 9. februar
 23. mars
 11. mai (regnskapsmøte)
 16. juni
 21. september

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

2021/54
83
234358/2021
3004-191
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Utvalgssaksnr.
21/61

Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering.
Fredrikstad, 19.10.2021

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.09.2021
2. Brev fra Fredrikstad kommune, Statistikk over sykefravær for kommunale barnehager i
2019, datert 25.10 2021
3. NAV – statistikk over sykefravær i barnehage
4. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 16.09.2021, sak 117/21, «Kontrollutvalgssak:
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær"»
5. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 21.10.2021, sak 131/21, «Kontrollutvalgssak:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø og sykefravær i Fredrikstad kommune»

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.09.2021 ligger vedlagt til orientering.
Vedlegg 2 - 3: Under sak eventuelt i møte 15.09 2021 ønsket kontrollutvalget at
kommuneadministrasjon fremskaffer statistikk over sykefravær for private og kommunale
barnehager i kommunen for året 2019.
Vedlegg 4: Bystyret behandlet den 16.09.2021 «Kontrollutvalgssak: Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær"». Innstilling enstemmig vedtatt. Til orientering.
Vedlegg 5: Bystyret behandlet den 21.10.2021 «Kontrollutvalgssak:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø og sykefravær i Fredrikstad kommune». Til
orientering.
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Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.

111

Møteprotokoll
Kontrollutvalget Fredrikstad

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

15.09.2021,
fra kl. 14:00 til kl. 15:50
Rådhuset, møterom Gutzeit
21/38 – 21/50

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 og konst. seksjonsleder Casper Støten
Møtende fra administrasjonen: Egil Olsen leder team økonomi og Pål Henning Klavenes
virksomhetsleder Styring og eierskap

Ordfører: Jon Ivar Nygård

…………………….
Rita Holberg, (leder)

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

PS 21/38

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 21/39

Valg av representant til å signere protokoll

PS 21/40

Forvaltningsrevisjonsrapport "Arbeidsmiljø og sykefravær"

PS 21/41

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tildeling av
langtidsopphold på sykehjem"

PS 21/42

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 Fredrikstad kommune

PS 21/43

Informasjon fra revisjonen vedr. momskompensasjon

PS 21/44

Oppsummering av regnskapsrevisjon 2020

PS 21/45

Overordnet revisjonstrategi for 2021

PS 21/46

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022

PS 21/47

Kommunedirektørens redegjørelse vedr. oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Refusjoner og tilskudd"

PS 21/48

Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og
kontrollutvalget – Antikorrupsjon

PS 21/49

Referater og meldinger

RS 21/1

Eventuelt

PS 21/50

Evaluering av møtet

PS 21/38 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Ingen merknader til innkalling eller saksliste
Kontrollutvalgets vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
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PS 21/39 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges…..
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt.
Kontrollutvalgets vedtak
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen

PS 21/40 Forvaltningsrevisjonsrapport "Arbeidsmiljø og sykefravær"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling som legges frem til
behandling for bystyret:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og sykefravær», samt
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens
anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og sykefravær» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 3 anbefalinger som fremkommer av
rapporten. Herunder skal administrasjonen:
 innføre en felles tilnærming til og metodikk for risikovurderinger og kartlegginger, herunder bruk av enkle gjennomføringsverktøy
 benytte ansattmøter, intranett, e-post og lignende til å informere medarbeiderne
om arbeidet med å forebygge sykefravær
 legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for
diskusjon i AMU og SAMU
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 15.09.2021:
Revisjonen orienterte om forvaltningsrapportens konklusjoner, funn og om hvilke
anbefalinger som er gitt. Kontrollutvalget stilte flere detaljspørsmål til revisjonen,
spørsmålene ble besvart i møte. Kommuneadministrasjonen supplerte på spørsmål fra
kontrollutvalget. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og sykefravær», samt
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens
anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
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1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og sykefravær» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 3 anbefalinger som fremkommer av
rapporten. Herunder skal administrasjonen:
 innføre en felles tilnærming til og metodikk for risikovurderinger og kartlegginger, herunder bruk av enkle gjennomføringsverktøy
 benytte ansattmøter, intranett, e-post og lignende til å informere medarbeiderne
om arbeidet med å forebygge sykefravær
 legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for
diskusjon i AMU og SAMU
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 21/41 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tildeling av
langtidsopphold på sykehjem"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» godkjennes.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Revisor redegjorde for problemstillingene og om metode for dokumentinnhenting for prosjekt.
Enkelte spørsmål knyttet til dokumentinnhenting ble redegjort for i møte. Innstillingen
enstemmig vedtatt
Kontrollutvalgets vedtak
1. Prosjektplan «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» godkjennes.

PS 21/42 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 Fredrikstad kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Revisjonen orienterte generelt om forvaltningsrevisjon arbeidet og om enkelte utfordringer for
1. halvår 2021. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering
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PS 21/43 Informasjon fra revisjonen vedr. momskompensasjon
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget ser rutinesvikten i ØVKR IKS ved momskompensasjonsattesteringen
som svært uheldig.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny redegjørelse for saken når klagen til
skatteetaten blir avklart. Videre ber kontrollutvalget om orientering når det er kommet
en avklaring på hvordan det eventuelt tapte beløpet skal erstattes.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Revisjonen informerte om rutinesvikten vedrørende momskompensasjonen for en av mvaterminen 2021 for Fredrikstad kommune, og om tiltak selskapet har gjort for at dette ikke
skjer igjen. Innstillingen enstemmig vedtatt
Kontrollutvalgets vedtak:
1. Kontrollutvalget ser rutinesvikten i ØVKR IKS ved momskompensasjonsattesteringen
som svært uheldig.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny redegjørelse for saken når klagen til
skatteetaten blir avklart. Videre ber kontrollutvalget om orientering når det er kommet
en avklaring på hvordan det eventuelt tapte beløpet skal erstattes.

PS 21/44 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2020
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til
orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Revisor orienterte kort om regnskapsarbeidet for 2020. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til
orientering

PS 21/45 Overordnet revisjonstrategi for 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Revisor orienterte kort om revisjonstrategi og om risikoområdene for 2021. Innstillingen
enstemmig vedtatt.
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Kontrollutvalgets vedtak
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering

PS 21/46 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022
Sekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en
kostnadsramme på kr. 4 821 590.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Sekretariatet orienterte kort kontrollutvalgets rolle vedrørende fastsettelsen av budsjett for
kontrollarbeidet 2022. Innstillingen enstemmig vedtatt
Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en
kostnadsramme på kr. 4 821 590.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”

PS 21/47 Kommunedirektørens redegjørelse vedr. oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Refusjoner og tilskudd"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Informasjonen tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Innstilling/vedtak
1. Informasjonen tas til orientering

PS 21/48 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og
kontrollutvalget - Antikorrupsjon
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Informasjonen tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Innstillingen enstemmig vedtatt
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Kontrollutvalgets vedtak
1. Informasjonen tas til orientering

PS 21/49 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Kontrollutvalgets vedtak
1. Referater og meldinger tas til orientering.

RS 21/1 Eventuelt
Et utvalgsmedlem ønsket å spille inn «Kvalitet på helsetjenester beboere på
sykehjem/omsorgsboliger og i hjemmetjenester, samt tilpassede tjenester» til risiko- og
vesentlighets vurderingen i kommende forvaltningsrevisjonsplan.
Borge korttidssenter bør særskilt inngå i risiko og vesentlighets vurderingen i kommende
forvaltningsrevisjonsplan. Det ble opplyst i møte at Oppvekstutvalget har vedtatt en
undersøkelse av kortidssenteret i Borge, og resultatet av denne hensyntas i det videre
vurderingene.
Det ble fremmet et ønske om å fremskaffe statistikk over sykefravær for private og
kommunale barnehager i kommunen for året 2019. Sekretariatet oversendes forespørselen
til kommuneadministrasjonen.

PS 21/50 Evaluering av møtet
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2021:
Ingen merknader vedr. gjennomføring av møtet.
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Roos Caroline Klæboe

Deres referanse

Vår referanse
2020/435-33-238782/2021-PALKLA

Klassering
033

Dato
25.10.2021

Ønske fra Kontrollutvalget om statistikk sykefravær barnehage
Det vises til e-posthenvendelse av 17.09.2021.
I kontrollutvalgets møte den 15.09. ble følgende fremmet under RS 21/1 Eventuelt:
«Det ble fremmet et ønske om å fremskaffe statistikk over sykefravær for private og
kommunale barnehager i kommunen for året 2019. Sekretariatet oversendes forespørselen
til kommuneadministrasjonen.»
Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for de kommunale barnehagene i Fredrikstad
kommune for 2019:
Sykefravær totalt
9,6%
14,6%
11,1%
8,3%
8,9%
5,2%
12,5%
6,6%
9,1%
11,9%
9,9%
9,7%
9,3%
11,4%
6,8%
10,7%
6,8%

Barnehageetaten
Barnehager felles
Barnehage - Ressursenhet
Pedagogisk fagteam barnehage
Ambjørnrød barnehage
Bjørneklova barnehage
Gaustagrenda barnehage
Gressvik barnehage
Kiæråsen barnehage
Kjølstad barnehage
Kongsten barnehage
Leie barnehage
Løen barnehage
Nabbetorp barnehage
Oksviken barnehage
Rolvsøy barnehage
Langøyåsen barnehage
Smertulia barnehage
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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Saksnummer 2020/435-238782/2021

Torsnes barnehage
Fredrikstadmarka barnehage - Veum
Trosvik barnehage
Buskogen barnehage
St.Hansfjellet barnehage
Speiderfjellet barnehage

7,2%
6,2%
8,8%
11,9%
15,0%
11,0%

Seksjon for utdanning og oppvekst har undersøkt tilgjengelig statistikk for sykefraværet også
for private barnehager.
Tilgjengelig statistikk viser kun sykefravær på landsbasis:
Sykefraveret-i-barnehage-bransjerapport-IA.pdf (ks.no)
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Marianne Bekker
direktør for utdanning og oppvekst

Pål Henning Klavenes
virksomhetsleder
styring og eierskap
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/1350
74
160059/2021
210
Yvonne Meidell

Møtebok
Behandlet av
Bystyret

Møtedato
16.09.2021

Utvalgssaksnr.
117/21

Kontrollutvalgssak: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Ekstremvær"
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær», til
etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er
gjennomført:
 ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.
 Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er
oppdatert og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass.
Fredrikstad, 02.07.2021
Bystyrets behandling 16.09.2021:
52 av 53 stemmeberettigede tilstede.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak 16.09.2021
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær», til
etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er
gjennomført:
 ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.
 Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er
oppdatert og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass.
Fredrikstad, 20.09.2021
Rett utskrift.
Yvonne Meidell
møtesekretær
Utskrift til:
Kopi til:

direktør Ole-Sverre Strand, Seksjon for virksomhetsstyring og
økonomi.
ØKUS ved daglig leder Anita Dahl Aannerød
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Vedlegg
1. Særutskrift kontrollutvalgssak 21/32 av 16.06.2021 – Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær»
2. Oppfølgingsrapport «Ekstremvær», datert den 27.05.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalgets møte 16.06.2021.
Kommunedirektørens kommentar
Ingen kommentar.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/19885
27
217055/2021
210
Yvonne Meidell

Møtebok
Behandlet av
Bystyret

Møtedato
21.10.2021

Utvalgssaksnr.
131/21

Kontrollutvalgssak: Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø og sykefravær
i Fredrikstad kommune
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og sykefravær» til etterretning, og
ber administrasjonen følge opp de 3 anbefalinger som fremkommer av rapporten.
Herunder skal administrasjonen:
 innføre en felles tilnærming til og metodikk for risikovurderinger og -kartlegginger,
herunder bruk av enkle gjennomføringsverktøy
 benytte ansattmøter, intranett, e-post og lignende til å informere medarbeiderne
om arbeidet med å forebygge sykefravær
 legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for
diskusjon i AMU og SAMU.
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.
Fredrikstad, 24.09.2021

Bystyrets behandling 21.10.2021:
52 av 53 tilstede ved behandling av saken.
Kontrollutvalgets leder Rita Holberg orienterte til saken.

Bystyrets vedtak 21.10.2021:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og sykefravær» til etterretning, og
ber administrasjonen følge opp de 3 anbefalinger som fremkommer av rapporten.
Herunder skal administrasjonen:
 innføre en felles tilnærming til og metodikk for risikovurderinger og -kartlegginger,
herunder bruk av enkle gjennomføringsverktøy
 benytte ansattmøter, intranett, e-post og lignende til å informere medarbeiderne
om arbeidet med å forebygge sykefravær
 legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for
diskusjon i AMU og SAMU.
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
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revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal
også sendes til bystyret.
Fredrikstad, 28.10.2021
Rett utskrift.
Yvonne Meidell
Møtesekretær
Utskrift til:
Kopi til:

HR sjef Liv Kubberød, Seksjon innovasjon og utvikling.
direktør Mette Leistad Strand, Seksjon innovasjon og utvikling.

Vedlegg
1. Særutskrift kontrollutvalgssak PS 21/40 av 15.09.2021 - ForvaltningsrevisjonArbeidsmiljø og sykefravær i Fredrikstad kommune.
2. Forvaltningsrevisjonsrapport, av 27.08.2021, Arbeidsmiljø og sykefravær i Fredrikstad
kommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalgets møte 15.09.2021.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/54
80
234345/2021
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Eventuelt
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Utvalgssaksnr.
21/62

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

2021/54
81
234350/2021
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
24.11.2021

Evaluering av møte
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Utvalgssaksnr.
21/63

