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

2022/59
46
179533/2022
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Fredrikstad, 20.05.2022

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder
Vurdering
Innkalling og saksliste godkjennes
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Utvalgssaksnr.
22/35

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

2022/59
47
179540/2022
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Utvalgssaksnr.
22/36

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, 20.05.2022

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

2022/57
57
183105/2022
3004-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Utvalgssaksnr.
22/37

Oppfølgingsrapport - "Barnevern - fosterhjem" i Fredrikstad kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Barnevern - fosterhjem», til etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når
administrasjonen anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022:
- Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere
risikoområder.
- Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem.
- Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle
oppfølgingsbesøk blir gjennomført.
Fredrikstad, 30.05.2022

Vedlegg
 Oppfølgingsrapport - "Barnevern - fosterhjem" i Fredrikstad kommune, datert den
27.05.2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Bystyret sak 8/21, den 11.02.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Barnevern - fosterhjem»

Saksopplysninger
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som
omhandlet kommunens barnevern og fosterhjem i årsskiftet 2020/21. I henhold til
kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som bystyret treffer ved
behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
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Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport,
denne ligger som vedlegg til saken.
Bystyrets vedtak i sak 8/21, den 11.02.2021 var følgende:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – Fosterhjem» til etterretning, og ber
administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal
kommunen:
 systematisk samle inn og bruke informasjon fra brukerne i forbedrings- og
utviklingsarbeid
 sørge for at det gis god opplæring til medarbeiderne
 utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder
 legge til rette for at avvik i tjenestekvalitet kan rapporteres
 utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem
 utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven
 sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle
oppfølgingsbesøk blir gjennomført
 sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert
 sikre at individuell plan blir systematisk vurdert
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med
en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne
oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de ni anbefalingene er fulgt opp
av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende:
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i
sak 8/21 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 6 av 9 kulepunkter er fulgt
opp, og at 3 av 9 kulepunkter er påbegynt, men ikke ferdigstilt.
Kommunen bør videre fokusere på:
o Kulepunkt 3: Utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og
identifisere risikoområder.
o Kulepunkt 5: Utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av
fosterhjem.
o Kulepunkt 7: Sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og
at alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført.»
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin
helhet på side 21 i rapporten.
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende:
«Vi har ingen kommentarer til høringsutkastet og vil fortsette arbeidet med
anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten»
Vurdering
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert
kommunens systemer og rutiner.
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
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konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret. Det bør der fremkomme at
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de
har fått ferdigstilt de øvrige punktene i bystyrets vedtak, senest innen 15. november 2022.
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1 Innledning
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt
opp.
Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Barnevern - fosterhjem» i Fredrikstad kommune i
2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/58 den 25.11.2020, og i bystyret
i sak 8/21 den 11.02.2021. Bystyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret.
Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsundersøkelsen.
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2 Gjennomføring av undersøkelse
Oppfølgingskriterier
Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.
Bystyret i Fredrikstad kommune fattet følgende vedtak i sak 8/21:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – Fosterhjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:










systematisk samle inn og bruke informasjon fra brukerne i forbedrings- og utviklingsarbeid
sørge for at det gis god opplæring til medarbeiderne
utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder
legge til rette for at avvik i tjenestekvalitet kan rapporteres
utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem
utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven
sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført
sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert
sikre at individuell plan blir systematisk vurdert

2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.
Bystyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av i
hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket.

Metode og datagrunnlag
Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 02.03.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som
er iverksatt som følge av bystyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak ble dokumentert.
Kommunedirektøren, ved virksomhetsleder styring og eierskap Pål Henning Klavenes, har i brev til revisjonen datert 30.03.2022 redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak.
Revisjonen hadde behov for å stille noen oppfølgingsspørsmål til denne redegjørelsen, og har i en e-post
til administrasjonen datert 26.04.2022 forelagt disse. Virksomhetsleder styring og eierskap har i brev til
revisjonen datert 03.05.2022 svart på oppfølgingsspørsmålene. Revisjonen fikk også supplerende informasjon fra leder barneverntjenesten, Ingrid Helen Blindheim, via e-post og telefon 20.05.2022.
Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt
dokumentasjon.
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Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til
behandling i kontrollutvalget i Fredrikstad kommune. Kommunedirektørens uttalelse ligger vedlagt rapporten.

3
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3 Oppfølging av barn i fosterhjem
Bakgrunn for vedtaket
Østre Viken kommunerevisjon gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Barnevern - fosterhjem» for Fredrikstad kommune i 2020. Dette kapittelet gjør rede for, i 9 delkapitler, bakgrunnen for anbefalingene, administrasjonens redegjørelse for oppfølging av vedtaket, og revisjonens vurdering av oppfølgingen.

Kulepunkt 1: Samle inn og bruke informasjon fra brukerne
3.2.1 Bakgrunn
I forvaltningsrevisjonen fremkom det at barnevernet benyttet KS sin brukerundersøkelse annethvert år,
men at denne undersøkelsen har en så lav svarprosent at den ikke ble benyttet til noe videre forbedringsarbeid. Undersøkelsen var heller ikke i hovedsak rettet mot fosterhjem. I forbindelse med avsluttende
samtale med barn/ungdom og foresatte når saker avsluttes, påpekte barnevernleder at det er ønskelig at
saksbehandlerne rutinemessig gjennomfører slike. Revisjonen forsto det slik at det ikke ble gjennomført
sluttsamtaler systematisk.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- systematisk samle inn og bruke informasjon fra brukerne i forbedrings- og utviklingsarbeid

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at Fredrikstad kommune har utarbeidet en ny brukerundersøkelse knyttet til fosterhjem. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført i løpet av våren 2022, og deretter
annet hvert år. Videre opplyser de at barneverntjenesten har startet et abonnement på Survey Monkey1,
som skal benyttes til evaluering av kurs og tiltak for foreldre og fosterforeldre. Bruken av Survey Monkey
er implementert og tatt i bruk i tjenesten. De forteller også at en systematisk gjennomføring av sluttsamtaler er iverksatt, og at det skrives sluttrapport.

3.2.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen legger administrasjonens redegjørelse om nye måter å samle inn informasjon fra brukerne,
inkludert systematisk gjennomføring av sluttsamtaler til grunn, og vurderer på bakgrunn av dette at vedtakets kulepunkt 1 er fulgt opp.

1

Programvare for spørreundersøkelser
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Kulepunkt 2: Opplæring av nyansatte
3.3.1 Bakgrunn
Opplæring av nyansatte er en viktig investering i enhver organisasjon. Gjennom undersøkelser i forvaltningsrevisjonen fremkom det at ansatte i omsorgsavdelingen mente det ble gitt for lite opplæring, samtidig
som opplæringen opplevdes som lite systematisk. Dette viste seg blant annet av resultatene i spørreundersøkelsen, hvor barneverntjenesten oppnådde en skår på 3,4 (1= helt uenig til 5= helt enig) på spørsmålet om medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring i arbeidet med fosterhjem. Revisjonen opplevde at de
fleste elementer var på plass for å sikre læring og god kompetanseutvikling blant medarbeiderne. Opplæring av nyansatte syntes imidlertid å ha et klart forbedringspotensial.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- sørge for at det gis god opplæring til medarbeiderne

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at alle nyansatte får opplæring, og at opplæringsprogrammet
for nyansatte vil bli videreutviklet i løpet av 2022. Videre opplyser de at alle ansatte på omsorgsavdelingen
fikk opplæring i Trygg base høsten 2022, og vil i løpet av 2022 ha fått opplæring fra veilederskolen. Det
har også vært gjennomført opplæring i TBO (traumebevisst omsorg til bruk i veiledning av fosterforeldre),
og alle ansatte vil ha gjennomført denne opplæringen i løpet av våren 2022. Det er utarbeidet årshjul med
månedlige fagdager for 2022. Administrasjonen informerer om at det gjennomføres et stort kompetanseløft gjennom 2022, og at en ansatt i omsorgsavdelingen vil jobbe med dette prosjektet i 80 prosent stilling
ut 2022. Denne vil koordinere og sikre implementering av ny kunnskap som beskrevet av administrasjonen i redegjørelsen.

3.3.3 Revisjonens vurderinger
Bystyrets vedtak på området var blant annet basert på at det var et forbedringspotensial i forbindelse med
opplæring av nyansatte. Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at alle nyansatte får opplæring, og at
opplæringsprogrammet for nyansatte vil bli videreutviklet i løpet av 2022. Uten ny datainnsamling er det
vanskelig å vurdere hvordan de ansatte opplever opplæringen de mottar pr. nå. Revisjonen vurderer det
likevel som positivt at opplæring av nyansatte gjennomføres, og at barneverntjenesten planlegger å videreutvikle denne. I tillegg beskriver administrasjonen flere andre former for opplæring, som vil komme både
nyansatte og andre ansatte til gode. Revisjonen legger administrasjonens redegjørelse til grunn, og vurderer på bakgrunn av dette at vedtakets kulepunkt 2 er fulgt opp.

Kulepunkt 3: Risikovurderinger
3.4.1 Bakgrunn
Det var ikke foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser, eller systematiske risikovurderinger, i barneverntjenesten på området tjenestekvalitet. Identifikasjon av risiko var i all hovedsak knyttet til avviksrapportering på
nøkkeltall. Disse avvikene ble fulgt opp av barnevernleder på ukentlig basis, noe revisjonen mente var
positivt. Denne oppfølgingen ble imidlertid ikke dokumentert. Risikovurderinger er nødvendig for å opprettholde en velfungerende internkontroll over tid. Etter revisjonens vurdering svekker fraværet av systematiske risikovurderinger internkontrollen i barneverntjenesten, for eksempel ved at risikoområder ikke
identifiseres.
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For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det arbeides med gjennomgang og revidering av alle rutiner
på fosterhjemsområdet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med internkontroll, og leder i omsorgsavdelingen og teamledere skal i forbindelse med dette gjennomgå alle rutiner. Utarbeidelse av systematiske risikovurderinger vil være en del av dette arbeidet.

3.4.3 Revisjonens vurderinger
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at utarbeidelse av risikovurderinger vil være en del av arbeidet
med å gjennomgå alle rutiner. Revisjonen vurderer det som positivt at barneverntjenesten har planlagt å
utarbeide rutiner for å gjennomføre systematiske risikovurderinger i forbindelse med gjennomgangen av
rutiner på fosterhjemsområdet, men vi tolker redegjørelsen dithen at kommunen ikke pr. i dag har en
innarbeidet systematikk i gjennomføringen av risikovurderinger. Revisjonen vurderer på bakgrunn av
dette at arbeidet med vedtakets kulepunkt 3 er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

Kulepunkt 4: Rapportering av avvik i tjenestekvalitet
3.5.1 Bakgrunn
Avviksrapporteringen i kvalitetssystemet ble gjort kun i saker som vedrører HMS. Rapporteringen av tjenesteavvik syntes å være godt ivaretatt gjennom avviksrapporteringer for hele barneverntjenesten, halvårlige rapporteringer til fylkesmannen, samt overvåking av nøkkeltall. De ansatte ble oppfordret til å melde
avvik i avdelingsmøtene, samtidig viste revisjonens spørreundersøkelse at det ikke var etablert en kultur
for å melde avvik i barneverntjenesten. Terskelen for å melde avvik var ikke så lav som den burde være.
Etter revisjonens oppfatning er det formålstjenlig at medarbeiderne også gis mulighet til å melde avvik
elektronisk for hendelser som vedrører tjenestekvalitet, herunder avvik fra andre myndighetskrav/rutiner
enn det som fanges opp av nøkkeltall og rapportering til fylkesmannen.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- legge til rette for at avvik i tjenestekvalitet kan rapporteres

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det fortsatt meldes flest avvik på HMS, men at det også
registreres avvik på tjenestekvalitet. Ansatte har fått opplæring i avvikshåndtering og kommunen bruker
RiskManager som kvalitetssystem. RiskManager er bygd opp med fire ulike områder man kan melde
avvik til arbeidsgiver på: HMS, GDPR, tjenestekvalitet, og forbedring/innovasjon. Videre skriver de at ansatte i barneverntjenesten i Fredrikstad kommune bruker avvikssystemet i mindre grad enn andre virksomheter i oppvekstsektoren, og at det er uvisst nøyaktig hva det skyldes. Barneverntjenesten har derfor
sikret at ansatte har kunnskap om RiskManager og hva et avvik er.

3.5.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen registrerer at det nå er på plass et elektronisk system hvor ansatte i barneverntjenesten kan
melde avvik som også går på tjenestekvalitet. Videre legges det til rette for at dette skal benyttes gjennom
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opplæring i hva et avvik er, samt i kvalitetssystemet RiskManager. Revisjonen vurderer på bakgrunn av
dette at arbeidet med vedtakets kulepunkt 4 er fulgt opp.

Kulepunkt 5: Utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging
av fosterhjem
3.6.1 Bakgrunn
Etter revisjonens oppfatning var det positivt at det hadde blitt utarbeidet flere prosedyrer, sjekklister, maler
etc., både for barneverntjenesten generelt, og fosterhjem spesielt. Imidlertid var det uklart i hvor stor grad
disse prosedyrene ble benyttet av de ansatte. Saksbehandlerne valgte for eksempel selv hvilke sjekklister de ønsket å benytte. Videre registrerte revisjonen at flere ansatte mente at mange prosedyrer etc.
var utdaterte, og at det også manglet rutiner på enkelte områder. Ansatte måtte for eksempel lage egne
sjekklister eller bruke sjekklister som andre saksbehandlere hadde utviklet. Samtidig fremsto dokumentene i kvalitetssystemet noe uorganisert. Videre lå de fleste dokumentene knyttet til fag under «barneverntjenesten» og «fosterhjem» i kvalitetssystemet, mens styringsdokumenter som for eksempel internkontrolldokumentet og virksomhetsplan befant seg på fellesområdet for barnevernet. Dette bidro til at
systemet fremsto som noe uoversiktlig.
Etter revisjonens vurdering burde barneverntjenesten legge til rette for at arbeidet med rutiner, prosedyrer, sjekklister etc. får tilstrekkelig oppmerksomhet i virksomheten. Gode rutiner er grunnleggende for en
velfungerende internkontroll.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at barneverntjenesten har avsatt et årsverk til å arbeide med
internkontroll, herunder også gjennomføre stikkontroller. Avdeling omsorg er i gang med å se på eksisterende rutiner i kvalitetssystemet. En arbeidsgruppe som vil i forbindelse med dette gå systematisk igjennom alle rutiner, samt videreutvikle rutinene for avdelingen. Dette så de er i tråd med dagens lovverk og
anbefalte rutiner fra Bufdir.

3.6.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen vurderer det som positivt at barneverntjenesten har satt ned en arbeidsgruppe for å gjennomgå og videreutvikle rutiner. Videre har vi forståelse for at det kan ta tid å systematisk gå gjennom
eksisterende rutiner, og eventuelt oppdatere, og implementere disse. Samtidig besto vedtaket på området
av å ikke bare å utarbeide, men også å implementere rutiner. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette
at arbeidet med vedtakets kulepunkt 5 er påbegynt, men ikke ferdigstilt.
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Kulepunkt 6: Utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven
3.7.1 Bakgrunn
Etter barnevernloven § 4-15 tredje ledd, kreves det at barneverntjenesten utarbeider omsorgsplan, midlertidig og endelig. Omsorgsplanenes formål er først og fremst å avklare barneverntjenestens intensjoner
og formål med plasseringen, og de er dermed ikke direkte handlingsanvisende ved å konkretisere tiltak
som må iverksettes for å nå spesifikke mål, i motsetning til tiltaksplaner. Planen skal beskrive barneverntjenestens plan for barnets fremtid, og skal lages og evalueres i tett samarbeid med barnet og barnets
omsorgspersoner.
Revisjonens undersøkelse viste at omsorgsplanen ikke hadde noen sentral plass i barnevernssakene i
Fredrikstad kommune. Etter revisjonens oppfatning syntes omsorgsplanen å være et svært begrenset
dokument, som ofte ikke ble brukt aktivt i oppfølgingen av barna. Dette strider med intensjonen bak omsorgsplaner.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at omsorgsplaner pr. i dag er et dokument som etableres ved
plassering, og som brukes aktivt av alle barnevernkonsulenter. Det å utarbeide og følge opp omsorgsplaner er satt på dagsordenen av avdelingsleder, og blir fulgt opp systematisk ved gjennomgang ved saksveiledning. Evaluering av omsorgsplaner og tiltaksplaner vil skje systematisk årlig hver vår. Dette skjer i
fellesskap med familiene, og spesielt barnet, for å sikre at barnets stemme blir hørt. Administrasjonen
opplyser videre at det ikke er avvik på omsorgsplaner pr. dags dato.

3.7.3 Revisjonens vurderinger
Ifølge administrasjonens redegjørelse har kommunen etablert et mer systematisk arbeid med å utarbeide
og følge omsorgsplaner. Vi legger denne redegjørelsen til grunn, og vurderer på bakgrunn av dette at
vedtakets kulepunkt 6 er fulgt opp. Revisjonen tar likevel forbehold om at vi ikke har utført nye kontrollhandlinger for å kontrollere kommunens praksis i forbindelse med utarbeidelsen av denne oppfølgingsrapporten.

Kulepunkt 7: Sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført
3.8.1 Bakgrunn
I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen var det stor enighet
blant ansatte i barnevernet om at barneverntjenesten gjennomfører planlagte besøk i fosterhjemmene.
Likevel viste revisjonens mappegjennomgang at noen planlagte oppfølgingsbesøk i fosterhjem ikke var
gjennomført, noe som ikke kan sies å være tilfredsstillende. Å sikre at fosterbarn får nødvendig oppfølging
av saksbehandler er definert som ett av målene i virksomhetsplan 2019, og det tilhørende vedtaket er å
ha fokus på å dokumentere oppfølgingen.
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I mange tilfeller fant revisjonen at referatene fra oppfølgingsbesøkene var svært knappe, eller helt fraværende. Samtidig var det manglede dokumentasjon på samtale med barna, selv i tilfeller hvor det hadde
blitt skrevet referat. At det skrives referat og at oppfølgingsbesøk dokumenteres er viktig av flere grunner.
For eksempel ved skifte av saksbehandler vil manglende referater kunne bidra til å vanskeligjøre arbeidet
til den nye saksbehandleren, noe som også kan være uheldig for barnet. Med tanke på det høye antallet
ufullstendige eller manglende referater fra oppfølgingsbesøk, så det ikke ut som om referat fra oppfølgingsbesøk fikk tilstrekkelig prioritet i arbeidet til saksbehandlerne. Etter vår vurdering var ikke dette tilfredsstillende.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført

3.8.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at barneverntjenesten er i gang med å etablere teamkoordinatorer på systemnivå innenfor alle avdelingene. Teamkoordinatoren vil ha det utøvende ansvaret for å
sørge for at det skrives referat, samt å sikre det faglige innholdet. Administrasjonen opplyser videre at
deres barnevernkonsulenter skal planlegge oppfølgingsbesøk før inngang av et nytt år så langt det lar
seg gjøre. Etter hvert kvartal må alle levere inn skjema hvor de dokumenterer utført oppdrag til avdelingsleder. Dette blir også et tema på saksveiledning etter hvert kvartal.

3.8.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen registrerer at barneverntjenesten er i gang med å etablere teamkoordinatorer som vil ha ansvar for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk. Dette tolker vi som at tjenesten pr. nå ikke er helt i
mål med arbeidet på området. Videre beskriver administrasjonen tilfredsstillende hvordan tjenesten sørger for at oppfølgingsbesøk gjennomføres. Revisjonen legger administrasjonens redegjørelse til grunn,
og vurderer på bakgrunn av dette at arbeidet med vedtakets kulepunkt 7 er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

Kulepunkt 8: Sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert
3.9.1 Bakgrunn
Revisjonen vurderte i forvaltningsrevisjonen at barn og foreldre gis anledning av barneverntjenesten til å
uttale seg om valg av fosterhjem. Mappegjennomgangen revisjonen utførte viste likevel at barnets og
foreldrenes mening bare ved et fåtall saker ble dokumentert. Etter revisjonens oppfatning brøt dette med
forskrift om medvirkning og tillitsperson § 7.
Barnevernet må sørge for at barnet får medvirke i alle forhold som vedrører barnet. Det fremkom av fakta
i forvaltningsrevisjonen at barnets rett til medvirkning ble ivaretatt først og fremst ved at saksbehandler i
omsorgsavdelingen hadde samtaler med barnet og hørte dets mening. Revisjonen fikk oppgitt at barnets
mening ble dokumentert under posten journalnotat i fagsystemet Familia, eller i referater fra oppfølgingsbesøk. Fra spørreundersøkelsen revisjonen gjennomførte var det også stor enighet blant ansatte i barnevernet om at barnets mening blir dokumentert. Imidlertid kunne ikke revisjonen i mappegjennomgang
se at barnets mening dokumentert, eller at det ble gjennomført samtaler med barna, ved oppfølgingsbesøk i 7 av 13 saker. I journalnotat var det også mangel på dokumentasjon av barnets mening. I noen få
tilfeller kunne barnets mening finnes dokumentert i fagsystemet Familia i tilknytning til saker i fylkesnemnda.
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At barnets mening ikke fremkommer i barneverntjenestens dokumentasjon bryter med forskrift om medvirkning og tillitsperson § 7. Forskriften sier at barnevernet i sin saksbehandling skal dokumentere barnets
medvirkning, og det skal dokumenteres hvorvidt barnet har fått anledning til å medvirke, hva barnet er
blitt hørt om og hva som var barnets syn.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert

3.9.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at barneverntjenesten endret sine maler i Familia vinteren
2021/2022 på en måte som gjør at barnets stemme kommer tydeligere frem. I forbindelse med foreldrenes
mening, opplyser administrasjonen at denne kommer frem ved å kontakte foreldrene før det etableres
samværsavtaler, hvor hver barnevernkonsulent skal ha dialog med foreldre i sine saker. Foreldrenes
stemme blir vektlagt vedrørende samvær og innhold på samvær. Når foreldrene ønsker samtale med
barneverntjenesten, legges det opp til møter og telefonsamtaler regelmessig. Det skal alltid skrives referat
fra slike samtaler. Når det gjelder dokumentering av barns og foreldres meninger, skriver administrasjonen at barns og foreldres stemme fremkommer i egne punkt i malene for undersøkelse og vedtak, og at
dette er dokumenter som blir oppbevart i barnets elektroniske mappe. Disse dokumentene følger med i
saker som fremmes for fylkesnemnd og andre rettsinstanser.

3.9.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonens inntrykk er at barneverntjenesten har fokus på å både sikre at barns og foreldres stemme
skal bli hørt, og at det nå finnes rutiner for å sikre at dette blir dokumentert gjennom referater og i maler
som blir lagret i barnets mappe. Revisjonen legger administrasjonens redegjørelse til grunn, og vurderer
at arbeidet med vedtakets kulepunkt 8 er fulgt opp. Revisjonen tar likevel forbehold om at vi ikke har utført nye kontrollhandlinger for å kontrollere kommunens praksis i forbindelse med utarbeidelsen av
denne oppfølgingsrapporten.

Kulepunkt 9: Sikre at individuell plan blir systematisk vurdert
3.10.1 Bakgrunn
Etter revisjonens vurdering hadde barneverntjenesten gjort forbedringer i arbeidet med individuell plan,
ved at det var gjennomført kurs, samt at individuell plan var inkludert i vedtaksmalen. Det forelå imidlertid
ingen rutiner for arbeidet og det uttryktes et forbedringspotensial på området. På denne bakgrunn var vi
usikre på om kommunens tiltak var tilstrekkelig til å sikre at individuell plan blir systematisk vurdert for
barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
- sikre at individuell plan blir systematisk vurdert

3.10.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det utarbeides individuell plan og oppnevnes koordinator
for alle barn med sammensatte behov. Barneverntjenesten følger kommunens rutiner for utarbeidelse av
individuell plan. Rutinen for dette ligger i RiskManager, og det fremkommer av rutinen at søknaden sendes
til tildelingskontoret for helse og velferd, og at tildelingskontoret tildeler og følger opp koordinatorene.
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3.10.3 Revisjonens vurderinger
Administrasjonen skriver at barneverntjenesten sørger for at det utarbeides individuell plan ved behov,
og at det finnes rutiner for dette arbeidet. Revisjonen legger administrasjonens redegjørelse om arbeidet
med individuelle planer til grunn, og vurderer på bakgrunn av det at arbeidet med vedtakets kulepunkt 9
er fulgt opp. Revisjonen tar likevel forbehold om at vi ikke har utført nye kontrollhandlinger, herunder
kontroll av rutine for utarbeidelse av individuell plan, i forbindelse med utarbeidelsen av denne oppfølgingsrapporten.
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4 Konklusjon
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 8/21 er fulgt opp.
Revisjonen har konkludert med at 6 av 9 kulepunkter er fulgt opp, og at 3 av 9 kulepunkter er påbegynt,
men ikke ferdigstilt.
Kommunen bør videre fokusere på:
- Kulepunkt 3: Utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder.
- Kulepunkt 5: Utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem.
- Kulepunkt 7: Sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 27.05.2022

Henning S. Langsholt (sign.)
forvaltningsrevisor

Casper Støten (sign.)
oppdragsansvarlig revisor
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5 Dokumentliste
Relevante dokumenter
a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevern –
fosterhjem», datert 30.03.2022 (vedlegg 1).
b) Svar på oppfølgingsspørsmål «Oppfølgingsspørsmål i forbindelse med oppfølgingsrapport
Barnevern – fosterhjem», datert 03.05.2022 (vedlegg 2).
c) Kommunedirektørens uttalelse til oppfølgingsrapporten, datert 24.05.2022 (vedlegg 3)
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Vedlegg 1: Redegjørelse for oppfølging
fra kommunen

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Henning Langsholt
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres referanse

Vår referanse
2022/5758-3-108694/2022-PALKLA

Klassering
217

Dato
30.03.2022

Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Barnevern – fosterhjem"
Det vises til deres e-post av 02.03.2022, og senere dialog om utsatt frist.
Vedlagt følger våre kommentarer, utarbeidet av direktør for Utdanning og oppvekst, til
tiltakene som følger opp bystyrets vedtak fra 11.02.2021.
• Systematisk samle inn og bruke informasjon fra brukerne i forbedrings- og utviklingsarbeid
I løpet av høsten 2021 og våren 2022 er det utarbeidet en ny brukerundersøkelse
knyttet til fosterhjem. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført i løpet av våren 2022.
Tjenesten har startet et abonnement på Monkeys Survey til evaluering av kurs for
foreldre og fosterforeldre.
• Sørge for at det gis god opplæring til medarbeiderne
Alle ansatte i avdeling omsorg (fosterhjemsavdelingen) har fått opplæring i TBO –
traumebevisst omsorg til bruk i veiledning av fosterforeldre.
• Utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder
Risikovurderinger jobbes det med i HMS-gruppen og skal implementeres på
avdelingsnivå.
• legge til rette for at avvik i tjenestekvalitet kan rapporteres
Er iverksatt og en del av årshjulet i HMS.
• Utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem
Alle rutiner for arbeid med fosterhjem er under revisjon og ledes av ansvarlig for
internkontrollsystemet i tjenesten. I arbeidet deltar avdelingsleder og to teamledere i
omsorgsavdelingen.
• Utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven
Pågående arbeid og skal skje fortløpende i alle saker. Følges opp i
saksgjennomgang.
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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• Sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle
oppfølgingsbesøk blir gjennomført
Pågående arbeid og skal skje fortløpende i alle saker. Følges opp i
saksgjennomgang.
• Sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert
Pågående arbeid og skal skje fortløpende i alle saker. Følges opp i
saksgjennomgang.
• Sikre at individuell plan blir systematisk vurdert
Pågående arbeid og skal skje fortløpende i alle saker. Følges opp i
saksgjennomgang.
Vi står til disposisjon dersom dere har ytterligere spørsmål
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Pål Henning Klavenes
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Vedlegg 2: Svar på oppfølgingsspørsmål

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres referanse

Vår referanse
2022/5758-5-161725/2022-PALKLA

Klassering
217

Dato
03.05.2022

Oppfølgingsspørsmål i forbindelse med oppfølgingsrapport "Barnevern - fosterhjem"
Vi viser til deres henvendelse av 26.04.2022 og har følgende kommentarer:
Anbefaling 1: Systematisk samle inn og bruke informasjon fra brukerne i forbedringsog utviklingsarbeid.
Er det meningen at den nye spørreundersøkelsen som utarbeides nå skal gjennomføres
jevnlig, for eksempel årlig, annethvert år? I opprinnelig forvaltningsrevisjon, skrev vi at etter
revisjonens forståelse gjennomføres ikke sluttsamtaler systematisk, og at en mer
systematisk tilnærming med sluttsamtaler kan være nyttig for ivareta brukerperspektivet. Har
det vært noen utvikling på området siden den gang?
Det er igangsatt to ulike metoder for å innhente informasjon fra brukerne. Den ene er den
intervjuundersøkelsen som pågår nå i april og den andre er innkjøp av evalueringsverktøyet
Monkeys Survey til evaluering av kurs og tiltak fra familier vi jobber med. Bruken av Monkeys
Survey er implementert og tatt i bruk i tjenesten.
Spørreundersøkelsen vil bli gjennomført annet hvert år.
Systematisk gjennomføring av sluttsamtaler er iverksatt og det skrives sluttrapport.
Anbefaling 2: Sørge for at det gis god opplæring til medarbeiderne.
Er det mer som planlegges, i forbindelse med å gi god opplæring til medarbeiderne, utover
opplæringen i TBO? Er det på plass et system for opplæring av nyansatte?
Det vil bli videreutviklet et opplæringsprogram for nyansatte i løpet av 2022.
Alle ansatte på omsorgsavdelingen vil få opplæring fra veilederskolen i løpet av 2022. 13 av
21 ansatte har utført programmet våren 2021. Resterende 8 stk. er påmeldt september 2022.
Alle ansatte på omsorgsavdelingen har fått opplæring i Trygg base høsten 2022. pga.
utbrudd av corona på avdelingen vil de som var syke bli vurdert påmeldt i neste runde. 4 stk.
Alle ansatte på omsorgsavdelingen har fått opplæring i TBO-F vinteren 2021/22.
Våren 2022 vil alle ansatte få opplæring i TBO.

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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Avdeling omsorg har kompetanseplan for 2021-2022 som ligger i Teams. Den vil bli
videreutviklet i trå med tjenesten for øvrig.
Det er utarbeidet årshjul for faste fagdager en gang pr. mnd. for 2022. Første fagdag i 2022
var temaet Juss med våre jurister og kommuneadvokaten.
Årshjul for fagdager for 2022 er sendt ut til alle ansatte og ligger i Teams.
Slik vi vurderer vil vi nå ha en solid bemanning på omsorgsavdelingen som er godt rustet til å
ha oppfølging og veiledning av fosterforeldre, borteboende barn og deres foreldre. Et stort
løft vedr. kompetanse er utført og vil bli utført igjennom 2022.
Omsorgsavdelingen har en ansatt i prosjekt ut 2022 på 80 prosent stilling som er øremerket
reformen, og som vil koordinere og sikre implementering av ny kunnskap som beskrevet her.
Alle nyansatte går igjennom en opplæring.
Anbefaling 3: Utarbeide systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere
risikoområder.
Utarbeider ledelsen for barnevernet skriftlige risikovurderinger knyttet til tjenestekvalitet i
fosterhjemsarbeidet, og er det systematikk i dette (rutiner, maler, årshjul el. lignende)?
Det arbeides med gjennomgang og revidering av alle rutiner på fosterhjemsområdet. Det er
nedsatt en arbeidsgruppe med internkontroller, leder i omsorgsavdelingen og teamledere
som skal se på alle rutiner. Utarbeidelse av systematisk risikovurderinger vil være en del av
dette arbeidet.
Anbefaling 5: Utarbeide og implementere rutiner for arbeidet med oppfølging av
fosterhjem.
Hvor langt har barneverntjenesten kommet i arbeidet med å både utarbeide, samt
implementere rutiner (dvs. sikre at de ansatte faktisk benytter seg av rutinene)?
Tjenesten har avsatt et årsverk til å arbeide med internkontroll, herunder også gjennomføre
stikkontroller.
Avdeling omsorg er i gang med å se på eksisterende rutiner i kvalitetssystemet. Det er en
arbeidsgruppe som vil gå systematisk igjennom alle rutiner og videreutvikle rutinene for
avdelingen. Dette så de er i tråd med dagens lovverk og anbefalte rutiner fra Buf-dir.
Anbefaling 6: Utarbeide og følge omsorgsplan etter intensjonen i barnevernloven.
Hva er konkret praksis knyttet til å utarbeide og følge opp omsorgsplaner? Og kjenner
kommunen til avvik på området, knyttet til at omsorgsplaner ikke utarbeides eller følges opp,
og i så fall i hvilket omfang?
Omsorgsplaner er pr. i dag et dokument som etableres ved plassering og brukes aktivt av
alle våre barnevernkonsulenter. Det er satt på dagsorden av avdelingsleder, og blir fulgt opp
systematisk ved gjennomgang ved saksveiledning. Evaluering av omsorgsplaner og
tiltaksplaner vil skje systematisk årlig hver vår. Dette skjer i fellesskap med familiene og
spesielt barnet. Dette så barnets stemme blir hørt.
Det er ikke avvik på omsorgsplaner pr dags dato.
Anbefaling 7: Sørge for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at
alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført.
Kan det utdypes noe om hvordan tjenesten sikrer at referat skrives, og at de inneholder
tilstrekkelig informasjon? Samt hvordan det sikres at alle oppfølgingsbesøk gjennomføres?
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Ved vår tjeneste er vi i gang med å etablere teamkoordinatorer på systemnivå innenfor alle
avdelingene. Dette vil bli en oppgave for teamkoordinatorene. Teamkoordinatoren vil ha det
utøvende ansvaret for å sikre at dette blir gjort og sikre faglig innhold.
Våre barnevernkonsulenter skal planlegge oppfølgingsbesøk før inngang av et nytt år så
langt det lar seg gjøre. Etter hvert kvartal må alle levere inn skjema hvor de dokumenterer
utført oppdrag til avdelingsleder. Dette blir et temaet på saksveiledning etter hvert kvartal.
Anbefaling 8: Sørge for at barnets og foreldrenes meninger blir dokumentert.
Hva er konkret praksis knyttet til å dokumentere barnets og foreldrenes meninger?
Vinteren 2021/22 endret vi malene våre i Familia slik at barnets stemme kommer tydeligere
frem.
Foreldrenes mening kommer frem ved å kontakte foreldrene før en etablerer
samværsavtaler, hver barnevernkonsulent i dialog med foreldrene. Deres stemme blir
vektlagt vedr. samvær og innhold på samvær. Når foreldrene ønsker samtale med tjenesten,
legges det opp til møter og telefonsamtaler regelmessig. Det skal alltid skrives referat fra
slike samtaler. Bemanningen er nå styrket på omsorgsavdelingen her ved vår tjeneste, vi er
nå i planlegging hvordan vi skal få til et bedre oppfølgingsprogram for foreldre. Tjenesten har
besluttet å ha gruppeveiledning for foreldre tredje kvartal 2022.
Anbefaling 9: Sikre at individuell plan blir systematisk vurdert.
Hva er konkret praksis knyttet til å sikre at individuell plan blir systematisk vurdert? Finnes
det nå rutiner for et slikt arbeid?
Det utarbeides individuell plan og oppnevnes koordinator for alle barn med sammensatte
behov. Kommunens rutiner følges.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Pål Henning Klavenes
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Vedlegg 3: Kommunedirektørens uttalelse

Østre viken kommunerevisjon
Henning Langsholt

Deres referanse

Vår referanse
2022/5758-7-182481/2022-PALKLA

Klassering
217

Dato
24.05.2022

Oversendelse av oppfølgingsrapport "Barnevern - fosterhjem" til kommunedirektøren
for uttalelse
Vi viser til deres henvendelse av 23.05.2022, om kommentarer til høringsutkast til
oppfølgingsrapport om «Barnevern – fosterhjem».
Vi har ingen kommentarer til høringsutkastet og vil fortsette arbeidet med anbefalingene fra
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Pål Henning Klavenes

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

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

2022/57
60
188272/2022
3004-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Utvalgssaksnr.
22/38

Prosjektplan "Varsling og konflikthåndtering"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Varsling og konflikthåndtering» godkjennes.
Fredrikstad, 31.05.2022

Vedlegg
Prosjektplan «Varsling og konflikthåndtering», 25.05 2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyresak 166/21, 09.12 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024)
KU-sak 21/57, den 24.11 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024)
Saksopplysninger
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet.
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for
prosjektet»). På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger:
1. Har Fredrikstad kommune etablert og implementert en forsvarlig varslingsordning?
2. Blir kommunens retningslinjer for konflikthåndtering overholdt?
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være
klar til behandling i februar 2023.
Revisjonen skriver i sin prosjektplan at det er lagt opp til intervjuer av sentraler personer i
stabene HR-avdelingen i stab for innovasjon og utvikling og stab for virksomhetsstyring og
økonomi. Det er også lagt opp til en spørreundersøkelse som vil gå bredt ut i
organisasjonen. Revisjonen skriver også at hvis det er ønskelig med et bredere
faktagrunnlag bør timeressursene økes med 50-100 timer.
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Vurdering
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i
forvaltningsrevisjonsplanen. Kontrollutvalget bør ta stilling til om de ønsker å øke
timesbudsjettet til prosjektet for å kunne få en bredere tilnærming. Det er imidlertid
sekretariatets vurdering at prosjektplanen slik den er lagt frem og med de kontrollhandlinger
som er beskrevet vil dekke informasjonsbehovet. Ved å gå for den prosjektplanen som er
lagt frem vil «Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024» kunne gjennomføres uten
større endringer i planverket. Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende
pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi
ingen kommentarer til metode og gjennomføring.
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes.

1

metodene måler hva de er tiltenkt å måle
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PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
FREDRIKSTAD
25.05.2022

Varsling og
konflikthåndtering
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS

PROSJEKTPLAN

1 Bakgrunn for prosjektet
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf.
kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak.
Plan for forvaltningsrevisjon 2022 - 2024 ble vedtatt i bystyret 09.12.2021, sak 166/21. Planen bygger
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Varslingsordningen er det neste prosjektet som
skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko
på området:
«Arbeidsmiljøloven §2A-1 gir 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 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»
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. Basert på
innholdet i vurderingen er tittel på prosjektet endret til Varsling og konflikthåndtering.
Revisjonen har fått skriftlige innspill fra administrasjonen. Innspillene er vurdert i forbindelse med utformingen av prosjektplanen.

2 Premisser for prosjektarbeidet
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart
mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig
sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger.
Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet.
Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares
med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget.
2
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3 Problemstillinger og avgrensninger
Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:
1. Har Fredrikstad kommune etablert og implementert en forsvarlig varslingsordning?
2. Blir kommunens retningslinjer for konflikthåndtering overholdt?
I vurderingen av om kommunen har etablert en forsvarlig varslingsordning vil vi blant annet undersøke
om kommunen har etablert varslingsrutiner i tråd med arbeidsmiljøloven og hvordan varslingsordningen
er implementert i kommunens virksomhet.
Personkonflikter er i utgangspunktet ikke omfattet av varslingsordningen. Men en konflikt kan skyldes
et kritikkverdig forhold, og dermed også falle inn under varslingsinstituttet. Det avgjørende i både konflikter og varslingssaker er imidlertid at saken må håndteres uansett. I vurderingen av kommunens retningslinjer for konflikthåndtering vil revisjonen undersøke om kommunen arbeider i tråd med tiltakstrappa både på forebyggende nivå, risikonivå og formelt nivå.
Undersøkelsen vil ta utgangspunkt i arbeidet som gjøres i stabsfunksjonene, hvor henholdsvis HR-avdelingen i stab for innovasjon og utvikling er ansvarlig for konflikthåndtering, og stab for virksomhetsstyring og økonomi har ansvar for varslingsordningen. For å vurdere hvordan ordningene fungerer i praksis
vil vi avgrense kontrollhandlingene til intervjuer med sentrale personer innenfor de aktuelle virksomhetene, samt en spørreundersøkelse som vil gå bredt ut i organisasjonen. Spørreundersøkelsen vil kunne
belyse kommunens ytringsklima, samt kartlegge både ansattes kjennskap til og tillit til varslingsinstituttet
og konflikthåndteringsrutinene. I tillegg vil vi kunne fange opp ansatte som har vært del av en konflikt,
og eventuelle varslere, og få deres opplevelse av sakshåndteringen.
Revisjonen anser ovennevnte avgrensning som tilstrekkelig for å besvare problemstillingene. For å få
et bredere faktagrunnlag kunne det vært hensiktsmessig om prosjektet også omfattet en gjennomgang
av saker, og et bredere utvalg intervjuer (anslagsvis en økning på 50-100 timer i budsjettramme). Av
hensyn til kontrollutvalgets budsjett for forvaltningsrevisjon har imidlertid revisjonen landet på ovennevnte avgrensning. Vi vurderer det slik at en eventuell utvidelse av forvaltningsrevisjonens omfang/ressursbruk vil kunne medføre en forskyvning i prosjektperiode med levering våren 2023, som igjen vil
kunne påvirke levering av forvaltningsrevisjoner planlagt senere i planperioden (i henhold til plan for
forvaltningsrevisjon 2022-juli 2024).

4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes
normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som
trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018, nr. 83 (kommuneloven)
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17.6.2005, nr. 62 (arbeidsmiljøloven)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 9.6.2017, nr. 719
(Internkontrollforskriften)
 Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner, KS, 2017
3
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Kommunens egne rutiner og retningslinjer
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner, FAFO-rapport 2017

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

Revisjonskriterier

Databehov

Innhentings-/ analysemetode

Problemstilling 1

Kommuneloven

Har Fredrikstad kommune
etablert og implementert en

Dokumentanalyse

ningslinjer
Arbeidsmiljøloven

forsvarlig
varslingsordning?

Kommunens rutiner og ret-

Intervjuer
Informasjon fra stab for virk-

Internkontrollforskriften somhetsstyring og eierskap

Spørreundersøkelse

Veileder, KS, 2017
FAFO-rapport 2017
Kommunens egne rutiner og
retningslinjer
Problemstilling 2

Kommuneloven

Blir kommunens
retningslinjer for konflikt-

Kommunens rutiner og ret-

Dokumentanalyse

ningslinjer
Arbeidsmiljøloven

håndtering overholdt?

Intervjuer
Informasjon fra virksomhet

Internkontrollforskriften HR

Spørreundersøkelse

Veileder, KS, 2017
FAFO-rapport 2017
Kommunens egne rutiner og
retningslinjer

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og
fremdriftsplan
Prosjektdeltakere

Lene Brudal - utførende forvaltningsrevisor
Casper Støten - oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor

Prosjektperiode

Juni 2022-februar 2023

Antall timer

300 +/- 10 % timer

Vedtaksorgan:

Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune

Fremdrift

Ferdig

Prosjektplan godkjent i KU

15. juni 2022

4
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Rapport sendt til kommunedirektøren

Desember 2022/Januar 2023

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet

Januar 2023

Rapport behandles i kontrollutvalget

Februar 2023

5
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/55
21
178412/2022
3004-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Utvalgssaksnr.
22/39

Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til
orientering
Fredrikstad, 24.05.2022

Vedlegg
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Fredrikstad kommune 2021, datert 23.05 2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU - sak 21/45 den 15.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”
Saksopplysninger
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon,
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og
forskrift.
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021. Formålet
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Fredrikstad
kommune. Det vises til sak 21/45 i kontrollutvalget den 15.09 2021. Det ble i den redegjort
for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt
spesifikke fokusområder.
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Vurdering
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering.
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1 Formål
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift
om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet
oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2021 for Fredrikstad kommune.
Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å vise
hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Fredrikstad kommune og
hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 21/45 i kontrollutvalget den 15.9.2021, hvor det
ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og
vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget.
Revisjonen har inndelt regnskapet i områder. Dette for å systematisere arbeidet og kunne
foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å redusere
risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av de
viktigste funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon.

2 Regnskapsavleggelse
Fredrikstad kommunes regnskap ble avlagt den 22.2.2022 av kommunedirektør og
økonomisjef.
Kommunedirektørens årsberetning er datert 31.3.2022, og ble mottatt samme dag. Ny revidert
årsberetning er mottatt 8.4.2022.
Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» mottatt 6.4.2022. Erklæringen er gitt uten
tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 12.4.2022.
Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Fredrikstad kommune:
Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til
Fredrikstad kommune per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret som ble
avsluttet per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i
Norge.
Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med
årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever
at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.
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3 Oppsummering
Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å kommentere
nærmere:

Driftsmidler
Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter
gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og
skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse.
Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av
kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for
arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Test av kommunens kontroll ved registrering av
kunst er gjennomført. Videre har revisjonen kontrollert årets avskrivninger og aktiveringer sett
opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder som gjelder i kommunalt
regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av avskrivningsperioder, korrekt
avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i investeringsregnskapet.

Nytt system for registrering av grunneiendommer er ikke ferdig innført per 2021, og ble ikke
gjenstand for kontroll dette året, og punktet videreføres i 2022. Kommunen har fortsatt lavere
investeringsutgifter enn budsjettert, og dette er omtalt i kommunens årsberetning.
Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens regnskapsmessige
håndtering av driftsmidler.

Finans
Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av at
kommunens egenkontroll er foretatt på opptak av lån, ved regnskapsføring av
Startlånsordningen, og om finansrapportering er foretatt i henhold til gjeldende regelverk og
eget reglement. Videre er finansområdet grundig gjennomgått ved kontroll av aksjer og
andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, samt bruk og avsetning til fond. Det er
også foretatt kontroll av balansekonti.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
finansområdet.
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Innkjøp
Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det foretatt
analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller1 i forbindelse med attestasjon av mvakompensasjon. Det er gjort test av kommunens arbeidsdeling ved fakturahåndtering
(anvisning og attestasjon), og kommunens håndtering av basistilskudd til leger. Videre er det
gjennomført særskilt attestasjon av tilskudd til private barnehager, og kontroll av
balansekontoer, som eks. leverandørgjeld.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
innkjøp.
Kommunen har selv gjort revisjonen oppmerksom på at de har blitt fakturert for mye fra
leverandør i 2021, og tap av gebyrinntekter som følge av fristoverskridelser. Begge forhold er
omtalt i note til årsregnskapet, men dette kan tyde på at det foreligger svikt i kommunens
kontroll. Forholdene er tydeliggjort i nummerert brev 5/2022, og tas til oppfølging.

Likvid
En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller.
Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer.
Det er utført test av kommunens egenkontroll på remittering2, kassetelling, og avstemming av
bankkontoer. Alle bankkonti er avstemt mot dokumentasjon fra kommunens bankforbindelse.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
likvider.

Lønn
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i
kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på beregning av aga, skattetrekk og
feriepenger, inn- og utmelding og rapportering til pensjonskasser, utbetaling av lønn og
avstemming av pensjon. Test av kontroll på stopp av lønn ble ikke prioritert, til fordel for
utbetaling av lønn.
Det er også foretatt analytiske kontrollhandlinger. Kontroll av balanseposter for pensjon,
feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er gjennomgått.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
lønnsområdet.

1 For hver termin plukkes et utvalg fakturaer til detaljert kontroll. I hovedsak bruker revisjonen et eget
analyseverktøy, IDEA, for å gjøre et tilfeldig utvalg blant terminens fakturaer.
2 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et venteregister
i banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse
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Merverdiavgift
Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift(merverdiavgiftsloven) og
Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv
(mvakompensasjonsloven). Det er utført test av kontroll av kommunens egenkontroll ved
avstemming, anvisning og attestasjon, kontrollsteget i Visma, periodisering av komp i hht.
fakturadato og bruk av sjekkliste ved mva-komp.
Videre utføres det detaljkontroll på håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll
på innrapportert ordinær mva for hele året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av
mva-kompensasjon, har revisor kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og
investeringsregnskapet.
29. november ble det holdt kurs i mva. i våre lokaler, hvor kommunen var deltaker.

Kommunen retter fortløpende de feil eller mangler som revisjonen avdekket på mva-området,
og det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på merverdiavgiftsområdet.

Områdeovergripende
Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter
kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av
kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer,
regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer.
Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroll ved bruk av KOSTRA og
regnskapsregistrering gjennom kontrollsteget, månedsrapportering til formannskapet, og
tertialrapportering til bystyret, samt tilgangskontroll (IT-systemer). Autorisasjon ved
budsjettendringer er ikke prioritert. Budsjettendringer er kontrollert i detalj, og er også
gjenstand for årets etterlevelseskontroll.
Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles. Eks. kontroll av
pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater. Videre har vi kontrollert at
konvertering3 av Frevars regnskap til det konsoliderte regnskapet er riktig. Det konsoliderte
regnskapet er også kontrollert i henhold til formelle krav.
Revisjonen har, ved utførelse av alle sine kontroller og handlinger, fokus på at det kan
foreligge misligheter. Revisor er også forpliktet til å gjøre vurderinger i forhold til
Hvitvaskingsloven.
Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på områdeovergripende
nivå, eller fått indikasjoner på at det kan foreligge misligheter.

3

Frevar følger regnskapslovens prinsipper, og regnskapet må konverteres til kommunalt oppsett før
konsolidering med kommuneregnskapet kan gjennomføres.

/6

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON

43

Østre Viken Kommunerevisjon IKS

Overføring
Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie
inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av
kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån og utlån fra
næringsfond m.,
Det er utført test av kontroll på avstemming av fond. Test av refusjon sykepenger og
eiendomsskatt kunne ikke gjennomføres, og er erstattet med grundig analyse. Det er også
utført øvrige analytiske kontrollhandlinger og foretatt avstemminger på balansekontoer. Det er
i tillegg gjort avstemmingskontroll av skatteinntekter og rammeoverføringer mot
prognosemodell fra KS.
Refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester er kontrollert som eget
attestasjonsoppdrag, dette gjelder også mange prosjektregnskaper der kommunen mottar
overføringer fra andre.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
overføringer.

Salg
Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling
for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc.
Det er utført test av kontroll på riktig prising på selvkosttjenester, selvkost-etterkalkyle og
utfakturering av kommunale gebyrer (inkludert eiendomsskatt). Test av kontroll ved
egenandeler, fakturering av tilfeldige oppdrag og husleie er, der det er vesentlig og
hensiktsmessig, erstattet med detaljert analyse. Vi har også foretatt øvrige analytiske
kontrollhandlinger, og kontroll av balanse. I tillegg er det foretatt gjennomgang av vesentlige
inntektsposter innenfor salgsområdet.
Selvkost er særskilt kontrollert ved årets slutt med hensyn på avslutning av regnskap på hver
funksjon innenfor selvkost, saldering mot fonds og tilførsel av renter til fonds.
Det er avdekket midler på selvkostfond (feier) som er eldre enn de lovlige fem årene. Beløpet
er uvesentlig (ca. 40 000). Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved
kommunens håndtering av overføringer.

Skatt
Kommunen har skatteplikt for avfallstjenester knyttet til næringsavfall, og for
husholdningsavfall fra andre enn kommunens egne innbyggere.
Fredrikstad kommune håndterer ikke husholdningsavfall fra andre kommuner, og er kun
skattepliktig for sin håndtering av næringsavfall. Det meste av næringsavfall i kommunen
håndteres gjennom Frevar KF, som vi også reviderer.
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På oppdrag fra kommunen er det EY som beregner og utarbeider skatteberegning for både
kommune, Frevar og samlet virksomhet. Dermed har ikke kommunen selv noen kontroller som
revisor kan teste. Våre kontroller er rettet mot EYs beregningsgrunnlag og ligningspapirene
som baserer seg på det reviderte grunnlaget.
Revisjonens kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.
Næringsoppgaven for 2021 er attestert uten merknader.

Kontroller i årsavslutningen
Samtlige revisjonsområder er også omfattet av flere revisjonshandlinger som utføres i
årsavslutningen. Det gjennomføres blant annet kontroller på at balanseposter er dokumentert
og avstemt, at regnskapsføring av videreutlån er korrekt, at lønns- og pensjonsutgifter er
korrekt innberettet og regnskapsført, at både drift- og investeringsregnskapet er avsluttet i
henhold til gjeldende regelverk, at regnskapsdokumentet inneholder pliktige noter, og at
kommunedirektørens årsberetning samsvarer med kravene i kommuneloven. Det
gjennomføres også avsluttende analyser.

Etterlevelseskontroll
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å
forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak
på økonomiområdet.
Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering, som ble behandlet i kontrollutvalgsmøte
24.11.2021 – sak 21/59, der revisor konkluderte med at området budsjett og budsjettendringer
ble valgt til kontroll.
Etterlevelseskontrollen er behandlet i kontrollutvalgsmøte 11.5.2022, sak 22/29.
Det er skrevet en uttalelse med konklusjon om at det ikke er gjort funn som tyder på at
Fredrikstad kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for
håndtering av budsjett og budsjettendringer.

Attestasjoner
Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har mottatt
og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet formet som
et prosjekt hvor kommunen dokumentere utgifter og inntekter i prosjektet. I tillegg finnes det
ulike ordninger der kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, og hvor det er krav til
bekreftelse fra revisjonen.
Vi har levert til sammen 24 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har
rapporteringsplikt på som fordeler seg på 5 revisjonsuttalelser etter ISA 8004, og 19

4 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål.
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revisjonsuttalelser etter ISRS 44005. Dette kommer i tillegg til uttalelse for refinansiering av
kommunens lån og seks uttalelser for mva-kompensasjon.
Av de mest vesentlige kan vi nevne:
 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede
 Ressurskrevende tjenester
 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering
 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg.
 Tilskudd til private barnehager
 mm

Henvendelser
Revisjonen har mottatt åtte henvendelser fra administrasjonen der revisjonen gir skriftlig
tilbakemelding.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy 23.5.2022

Jolanta Betker (sign.)
oppdragsansvarlig revisor

Anita M. Torp (sign.)
revisor

5 Standard” Avtalte kontrollhandlinger”
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/57
56
183063/2022
3004-188
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Utvalgssaksnr.
22/40

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget
i Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i
møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i
møte i kontrollutvalget.
Fredrikstad, 24.05.2022

Vedlegg
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
august 2022 til juli 2024
2. Plan for forvaltningsrevisjon Fredrikstad kommune januar 2022 – juli 2024
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Fredrikstad kommune 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kontrollutvalgssak 22/19, 30.03.2022, Rutine for avtale om levering av
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
 Kontrollutvalgssak 21/57, 24.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Fredrikstad kommune
januar 2022 – juli 2024
 Bystyresak 166/21, 09.12.2022, Plan for forvaltningsrevisjon Fredrikstad kommune
januar 2022 – juli 2024

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet den 30.032022, sak 22/19, Rutine for avtale om levering av
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune. Kontrollutvalget vedtok at
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune for
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før
sommeren i 2022.
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Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter
som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen.
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden januar 2022 til juli
2024. Denne viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Dette
med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med § 23-3 i kommuneloven.
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016)
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for
å be revisor utarbeide en prosjektplan.
Revisor utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 8 prosjekter i denne perioden. Det er i
budsjettperioden anslått 3250 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon
2022*2,5)
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Bystyret har delegert til
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom et
prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten
redusere antall prosjekter i planen eller be bystyret om en ekstra bevilgning.
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021)
Vurdering
Sekretariatet vurderer at avtalen kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen.
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i
møtet.
Sekretariatet foreslår også at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget.
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for
kontrollutvalget i Fredrikstad kommune august 2022 til juli
2024
Bestillinger for 2022 – 2024
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 15.06.2022, sak xx/xx Avtale om levering av
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for
forvaltningsrevisjon for Fredrikstad kommune 2022 – 2024.

Problemstilling og risiko:
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for
prosjektet. Prosjekt kan også bestilles av hendelsesbaserte årsaker.

Prosjektplan:
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget.
Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen.

Omfang og økonomisk ramme
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 20222024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Fredrikstad kommune
2022-2024 er det vedtatt å gjennomføre 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det
er i budsjettperioden anslått 3250 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon
2022*2,5)
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Bystyret har delegert til
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom et
prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten
redusere antall prosjekter i planen eller be bystyret om en ekstra bevilgning.
I perioden er det vedtatt å gjennomføre 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter:
1
2
3
4
5
6
7

Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap
Varslingsordningen
Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
Barnevernsreformen 2022
Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og
arbeid med integrering
8 Isegran Eiendom AS
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Følgende 8 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024
PROSJEKT 1:
Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 1. kvartal 2022
Til behandling i KU-møte: 1.kvartal 2022
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet: 3. kvartal 2022
Anslått til behandling i KU-møte: 3. kvartal 2022
PROSJEKT 2:
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 2. kvartal 2022
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2022
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet: 4. kvartal 2022
Anslått til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2022
PROSJEKT 3:
Varslingsordningen
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 3. kvartal 2022
Til behandling i KU-møte: 3. kvartal 2022
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet: 1. kvartal 2023
Anslått til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2023
PROSJEKT 4:
Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 1. kvartal 2023
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2023
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet:
Anslått til behandling i KU-møte:
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PROSJEKT 5:
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet:
Anslått til behandling i KU-møte:
PROSJEKT 6:
Barnevernsreformen 2022
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet:
Anslått til behandling i KU-møte:
PROSJEKT 7:
Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med
integrering
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 1. kvartal 2024
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2024
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet:
Anslått til behandling i KU-møte:
PROSJEKT 8:
Isegran Eiendom AS
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: 1. kvartal 2024
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2024
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet:
Anslått til behandling i KU-møte:
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Fredrikstad kommune, 15.06.2022

Rita Holberg

Jolanta Betker

Leder av kontrollutvalget

Daglig leder, ØVKR IKS
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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 21/57 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

Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap
Varslingsordningen
Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
Barnevernsreformen 2022
Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og
arbeid med integrering
Isegran Eiendom AS

Bystyret behandlet planen i sak 166/21 den 09.12.2021 og følgende områder ble vedtatt for
forvaltningsrevisjon:
I prioritert rekkefølge:
1
2
3
4
5
6
7

Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap
Varslingsordningen
Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
Barnevernsreformen 2022
Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og
arbeid med integrering
8 Isegran Eiendom AS

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
eierinteresser i. Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å
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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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
side 3

Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

56

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:

5

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret/kommunestyret etter
kontrollutvalgets behandling.
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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 21/57. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes 8-10 prosjekter i
kommende to og et halvt årsperiode i Fredrikstad kommune.

6

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.
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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

Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap
Varslingsordningen
Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
Barnevernsreformen 2022
Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og
arbeid med integrering
Isegran Eiendom AS

Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 12.11 2021 for omtale av prosjektområder.

4.2 Bystyrets vedtak
I bystyrets sak 166/21 den 09.12.2021 ble følgende områder vedtatt:
I prioritert rekkefølge:
1
2
3
4
5
6
7

Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap
Varslingsordningen
Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
Barnevernsreformen 2022
Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og
arbeid med integrering
8 Isegran Eiendom AS

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.
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon.
7

i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2
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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 09.12.2021, sak 166/21, vedtak om at kontrollutvalget gis
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.
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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.

2
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Kommunalområde/
selskap:

Risiko:

Vesentlighet: Evt. kommentar:


Stab –
virksomhetsstyring og
økonomi
Stab - innovasjon og
styring

2

3

2

3

Covid-19

2

2

2

2

Isegran Eiendom AS
Tabell 1.

Kvalitet i helsetjenester ved
sykehjem, omsorgsboliger og
hjemmetjeneste generelt,
spesielt Fredrikstad
kortidssenter.
 Levekårsutfordringer,
eventuelt tverrfaglig
samarbeid om utenforskap2
Kommunens organisering

To områder:
 Offentlige anskaffelser
 Varslingsordning/
konflikthåndtering
Kommunen har også egne
evalueringer

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 tilsted 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.
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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. I tillegg har kommunen anskaffet elektronisk byggesakssystem. Dette
er faktorer som øker risiko for feil og mangler i byggesaksprosesser. 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. Kommunedirektør informerte 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 skal vurdere å etablere ny brannstasjon, det skal etableres nytt
avløpsrenseanlegg og ettersorteringsanlegg for avfall.
For å redusere kostnader og øke utgifter 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.
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.

7

68

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? Jf. «Flora-saken» for noen år tilbake, der kommunen solgte eiendom
de ikke eide.»
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
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
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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 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.
På området for vedlikehold av kommunens bygningsmasse informerte kommunedirektør om
at det er utarbeidet tilstands- og egnethetsrapporter for skolebygg og sykehjemsbygg.
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,
forvaltning av festetomter og ansvarsdeling mellom kommunen og Isegran Eiendom AS.
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
framover gir utfordringer med å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og forestående
kommunedelplan for oppvekst på kort sikt.»
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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
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.
10

71

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 gjennomført forvaltningsrevisjon 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 kortidssenter
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.
Levekårsutfordringer
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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, økonomi og finans og bærekraft 25.
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.»
«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
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.
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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.
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.»
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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.»
«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.»
«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.»
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.»
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.
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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,
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.
I kontrollutvalgets workshop i juni kom det fram at restanseprosjektene i nåværende plan
bør vurderes på nytt i den nye planen. Et av prosjektene var «Nye varslingsrutiner /
varslingsorgan». Videre var avvikshåndtering og avvikskultur et av områdene som kom fram.
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.
12 Utarbeidet av Østre Viken Kommunerevisjon 2021
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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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.

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.
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.
Varslingsordning

14 Klagenemda for offentlige anskaffelser (klagenemndssekretariatet.no)
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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
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.
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
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
23

84

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:



Borg Havn IKS – kapitalinnskudd
FASVO AS – fokus på menneskene kan det bli flere arbeidsplasser (to/tre selskaper
for varig tilrettelagte arbeidsplasser er dette formålstjenlig?)
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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 12.11 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
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.

15 https://www.f-b.no/slik-ble-byens-indrefilet-kjopt-og-solgt/f/5-59-2368690
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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.
Kommentarer fra Seksjon for teknisk drift
Under budsjett 2021 er følgende beskrevet:
«For å redusere kostnader og øke utgifter 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.»
Kommunen vil presisere at det ikke er «øke utgifter» som ligger i det nevnte tiltaket, men
utelukkende en reduksjon av kostnader. Vi ser også at dette er det eneste tiltaket for
reduksjon av kostnader som er nevnt fra budsjett 2021. Saksnummer 2021/6613256773/2021
Under innspill fra revisor framkommer følgende:
«Har kommunen rutiner og fullstendig oversikt over alle sine eiendommer? Jf. Flora-saken
for noen år tilbake, der kommunen solgte eiendom de ikke eide.»
Kommunedirektøren legger til grunn at dette gjelder saken om kafebygget Flora ved
kirkeparken. Saken gjaldt ikke at kommunen solgte en eiendom de ikke eide, slik det
beskrives, saken gjaldt forlengelse eller ikke forlengelse av en festekontrakt knyttet til
kommunens tomt.
Det påpekes ansvarsfordelingen mellom kommunen og Isegran Eiendom AS i forhold til
eiendomsforvaltning. Nå som kommunens eiendommer, i henhold til bystyrets vedtak, er
overført til Isegran Eiendom AS, så er det ingen prosesser mellom Isegran Eiendom AS og
TD ved bygg- og eiendomsetaten
Det kan også legges til at i tillegg til tilstands- og egnethetsrapporter for skolebygg og
sykehjemsbygg, så er det gjennomført tilstandsanalyser for hele bygningsporteføljen.
Kommentarer fra Kommunedirektørens sentrale staber
Navn på stabene er «Stab for virksomhetsstyring og økonomi» (VIRØK) og «Stab for
innovasjon og utvikling» (INNUT), jf. blant annet tabell.
Vi gjør oppmerksom på at varslingsordningen som system er et ansvarsområde som ligger
under Virksomhet for styring og eierskap (VIRØK – Stab for virksomhetsstyring og økonomi).
Konflikthåndtering er et ansvarsområde som ligger til Virksomhet HR (INNUT – Stab for
innovasjon og utvikling).
Kommentarer fra Seksjon for kultur, miljø og byutvikling
Vedrørende eByggesak presiseres at selve anskaffelsen av eByggesak er en direkte følge
av anbefaling fra revisjonen i 2018, og vedtak i bystyret om dette, med bakgrunn i at vi
identifiserte mangelen på et slikt system som en risikofaktor – og revisjonen mente det
samme. Målet med tiltaket har følgelig vært å redusere risiko, ikke å generere ny risiko.
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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.
For øvrig er seksjonsbeskrivelsen mangelfull og bør korrigeres som følger:
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.
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:

2022/59
49
179553/2022
3004-191
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Utvalgssaksnr.
22/41

Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering.
Fredrikstad, 20.05.2022

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.05.2022
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 05.05.2022, sak 49/22, Kontrollutvalgssak:
Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av langtidsopphold på sykehjem"
3. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 05.05.2022, sak 50/22, Kontrollutvalgssak:
Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova – Oppfølging av rutiner og praksis"

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.05.2022, ligger vedlagt til orientering.
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 05.05.2022, sak 49/22, Kontrollutvalgssak:
Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av langtidsopphold på sykehjem". Vedtak enstemmig
som innstilt. Til orientering.
Vedlegg 3: Bystyret behandlet den 05.05.2022, sak 50/22, Kontrollutvalgssak:
Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova – Oppfølging av rutiner og praksis". Vedtak
enstemmig som innstilt. Til orientering.
Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll
Kontrollutvalget Fredrikstad

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

11.05.2022,
fra kl. 14:00 til kl. 15:45
Rådhuset, møterom Formannskapssalen
22/24 - 22/34

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, Lene Brudal og Henning Langsholt.
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold og direktør
virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand
Møtende fra FREVAR KF: Konst. daglig leder Ann-Kristin Stedjeberg

…………………….
Rita Holberg, (leder)

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

Innhold

PS 22/24

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 22/25

Valg av representant til å signere protokoll

PS 22/26

FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
og årsrapporten for 2021

PS 22/27

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og
årsberetningen for 2021

PS 22/28

Revisjonsbrev nr. 5/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging

PS 22/29

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021

PS 22/30

Oppfølgingsrapport "Cyberangrep og
informasjonssikkerhet"

PS 22/31

Prosjektplan "Oppfølging av sårbare barn,
lavinntektsfamilier, utenforskap"

PS 22/32

Referater og meldinger

PS 22/33

Eventuelt

PS 22/34

Evaluering av møte

PS 22/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Ingen merknader til innkalling eller saksliste
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.05.2022:
1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/25 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges…..
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Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.05.2022:
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen

PS 22/26 FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og
årsrapporten for 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2021 til FREVAR KF
slik det fremkommer i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Konstituert daglig leder orienterte om resultatet for driften i 2021. Utvalget stilte enkelte
spørsmål som ble besvart i møte. Forslag til uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalget Fredrikstads uttalelse/innstilling/vedtak 11.05.2022:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2021 til FREVAR KF
slik det fremkommer i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet.

PS 22/27 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og
årsberetningen for 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Fredrikstad
kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes bystyret
med kopi til formannskapet.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Kontrollutvalget bemerket at årsrapporten ble ettersendt seint og for tett opp mot møte. I
tillegg ble det stilt spørsmål til årsrapport ikke ser ferdigstilt ut. Kommunedirektøren og
utvalget ble enige om at for fremtiden skal kommunens årsrapport sendes sekretariatet
samtidig som revisjonens får den tilgjengelig i sitt kontrollarbeid med årsoppgjøret.
Direktør for virksomhetsstyring og økonomi orienterte utvalget om resultatet for 2021 og om
enkelte sentrale nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen. Kontrollutvalget
stilte enkelte spørsmål om årsregnskapet og til områder i årsrapporten i møte, spørsmålene
ble besvart i møte. I innstillingen til saken samt i uttalelsen til bystyret skal årsberetning
byttes ut med årsrapport. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med denne endring.
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Kontrollutvalget Fredrikstads uttalelse 11.05.2022:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Fredrikstad
kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2021 sendes bystyret med
kopi til formannskapet.

PS 22/28 Revisjonsbrev nr. 5/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Revisjonsbrev nr. 5/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å
sørge for at revisjonens to påpekninger om svikt i kommunens internkontroll blir fulgt
opp med konkrete tiltak til endring og forbedringer.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 15.06 2022
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Revisjonen orienterte om revisjonsbrev nr. 5/2022. Innstillingen enstemmig vedtatt
Kontrollutvalget Fredrikstads uttalelse/innstilling/vedtak 11.05.2022:
1. Revisjonsbrev nr. 5/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å
sørge for at revisjonens to påpekninger om svikt i kommunens internkontroll blir fulgt
opp med konkrete tiltak til endring og forbedringer.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 15.06 2022

PS 22/29 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Budsjettvedtak og
budsjettjusteringer», til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.05.2022:
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Budsjettvedtak og
budsjettjusteringer», til orientering

PS 22/30 Oppfølgingsrapport "Cyberangrep og informasjonssikkerhet"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
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1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Cyberangrep
og informasjonssikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til
etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Cyberangrep og informasjonssikkerhet», og kommunedirektørens tilbakemelding til
etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når de vedtatte
punkter er fulgt opp og ferdigstilt. Senest januar 2023.
 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt.
 iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne
rutiner.
 ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Revisjonen orienterte om oppfølgingsrapportens funn og anbefalinger. Kontrollutvalget stilte
oppfølgingsspørsmål til kommunedirektør som ble besvart i møte. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.05.2022:
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Cyberangrep
og informasjonssikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til
etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Cyberangrep og informasjonssikkerhet», og kommunedirektørens tilbakemelding til
etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når de vedtatte
punkter er fulgt opp og ferdigstilt. Senest januar 2023.
 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt.
 iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne
rutiner.
 ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området.

PS 22/31 Prosjektplan "Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier,
utenforskap"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap»
godkjennes.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Revisor gikk igjennom prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier og om metodevalg.
Enkelte spørsmål ble stilt til prosjektplan. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.05.2022:
1. Prosjektplan «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap»
godkjennes.

PS 22/32 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.05.2022:
1. Referater og meldinger tas til orientering.

PS 22/33 Eventuelt
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Leder ønsket en liten sommeravslutning etter møte 15. juni og ber medlemmene avsette tid
til det.

PS 22/34 Evaluering av møte
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 11.05.2022:
Alt bra, ingen merknader til avholdelsen av møte
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/26654
8
119351/2022
217
Tone Elisabeth Myhra

Møtebok
Behandlet av
Bystyret

Møtedato
05.05.2022

Utvalgssaksnr.
49/22

Kontrollutvalgssak: Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av
langtidsopphold på sykehjem"
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av
rapporten. Herunder skal kommunen:
• angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan
forvente å få tildelt plass
• gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie
som planlagt
• vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med
bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en
tilfredsstillende måte
• avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie
og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand, og vurdere
organiseringen av disse tjenestene
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, 29.4.2022
Bystyrets behandling 05.05.2022:
Kontrollutvalgets leder Rita Holberg (H) orienterte.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak 05.05.2022:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av
rapporten. Herunder skal kommunen:
• angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan
forvente å få tildelt plass
• gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie
som planlagt
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•

vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med
bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en
tilfredsstillende måte
• avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie
og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand, og vurdere
organiseringen av disse tjenestene
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, 10.05.2022
Rett utskrift.
Yvonne Meidell
møtesekretær
Utskrift til:
Kopi til:

Janka Ekrem Holstad, direktør Seksjon helse og velferd
Anita Dahl Aannerød, daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat

Vedlegg
1. Særutskrift PS 22/16 av 30.03.2022 Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av
langtidsopphold på sykehjem" Fredrikstad kommune
2. Forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem»
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalgets møte 30.03.2022.
Kommunedirektørens kommentar
Ingen kommentar.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/5582
66
119108/2022
041
Tone Elisabeth Myhra

Møtebok
Behandlet av
Bystyret

Møtedato
05.05.2022

Utvalgssaksnr.
50/22

Kontrollutvalgssak: Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova – Oppfølging
av rutiner og praksis"
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og
praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
• gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til
offentlighet er samlet på en oversiktlig måte
• iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i
Elements
• sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med
deres rolle/arbeidsoppgaver
• etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet
unødvendig, i forbindelse med fulltekstpublisering.
• inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av
saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams
osv., samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes
arbeidsoppgaver
• kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova
• standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den
er et godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har
knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.
Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra
revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal
også sendes til bystyret.
Fredrikstad, 29.4.2022
Bystyrets behandling 05.05.2022:
Kontrollutvalgets leder Rita Holberg orienterte.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Bystyrets vedtak 05.05.2022:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og
praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
• gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til
offentlighet er samlet på en oversiktlig måte
• iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i
Elements
• sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med
deres rolle/arbeidsoppgaver
• etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet
unødvendig, i forbindelse med fulltekstpublisering.
• inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av
saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams
osv., samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes
arbeidsoppgaver
• kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova
• standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den
er et godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har
knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.
Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra
revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal
også sendes til bystyret.
Fredrikstad, 10.05.2022
Rett utskrift.
Yvonne Meidell
møtesekretær
Utskrift til:
Utskrift til:
Kopi til:

Ingerid Gjølstad, virksomhetsleder byarkivet
Pål Klavenes, virksomhetsleder styring og eierskap
Anita Dahl Aannerød, daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat.

Vedlegg
1.
Særutskrift PS 22/15 av 30.03.2022 – «Offentleglova – Oppfølging av rutiner og
praksis»
2.
Forvaltningsrevisjonsrapport Offentleglova – Fredrikstad kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalgets møte 30.03.2022.
Kommunedirektørens kommentar
Ingen kommentar.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/59
48
179546/2022
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Eventuelt
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Utvalgssaksnr.
22/42

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

2022/59
50
179562/2022
3004-191
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.06.2022

Evaluering av møte
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Utvalgssaksnr.
22/43

