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1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og sykefravær», samt
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anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
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også sendes til bystyret.
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Bystyresak 6/20, den 06.02.2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
KU-sak 20/43, den 30.09.2020 (Prosjektplan)
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Saksopplysninger
Prosjektets bakgrunn:
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av
risiko- og vesentlighetsvurdering:
«Arbeidsmiljøet i kommunen skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering
av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og
velferd, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1. Loven stiller blant annet krav til det psykososiale og
fysiske arbeidsmiljøet, samt at kommunen sørger for medvirkning og informasjon til de
ansatte.
I desember 2017 hadde Arbeidstilsynet et tilsyn hos barneverntjenesten i kommunen. Det ble
her gjort funn som tydet på at kommunen ikke hadde gode nok sikkerhetsrutiner for å
forhindre vold og trusler mot ansatte. Kommunen fikk etter pålegg lukket avvikene. I 2019 er
det gjennomført en faktaundersøkelse på bakgrunn av at det i en lengre periode har vært
uroligheter blant de ansatte i barneverntjenesten i Fredrikstad. Mange ansatte avsluttet sitt
arbeidsforhold, søkte om overføring eller de ble sykmeldte.
Utfordringer i arbeidsmiljøet øker sannsynligheten for sykefravær, som igjen kan få
konsekvenser for kommunens tjenesteutøvelse. Arbeidsmiljø som risikoområde oppnår en
gjennomsnittscore på 2, på en skala for 1-3, noe som tilsvarer middels risiko. Sett i
sammenheng med at sykefraværet i Fredrikstad er høyere enn i andre ASSS kommuner på
flere tjenesteområder, er det revisjonens oppfatning at området generelt utgjør en risiko.
En forvaltningsrevisjon av området kan for eksempel rettes inn mot kommunens arbeid
sentralt i HMS/HR-avdeling. Det er viktig at saker som varsles inn til HR/HMS i kommunen
raskt blir fulgt opp og tatt tak i. Her kan nevnes at kommunen har lagt opp til ny organisering
av HR og HMS-avdeling, noe som i seg selv kan utgjøre en risikofaktor. Samtidig er
oppfølging av kommunens medarbeiderundersøkelse en innfallsvinkel som kan rettes inn
både på et sektorovergripende nivå, eller på et nivå nedover i organisasjonen på et eller flere
tjenesteområder/virksomheter. I Fredrikstad er ledere med personalansvar på alle nivåer
forpliktet til å følge opp undersøkelsen gjennom gode handlingsfokuserte prosesser. Her kan
eksempelvis sykefravær gi en indikasjon på hvilke virksomheter som bør velges ut.»

Prosjektets problemstillinger:
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt:
 Arbeider Fredrikstad kommune systematisk med forebygging av sykefravær?
 Er det forhold ved arbeidsmiljøet i kommunen som kan ha betydning for kommunens
sykefravær?
Revisjonskriterier:
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende
revisjonskriterier (kontrollkriterier):
Problemstilling 1:
 Det er fastsatt mål om forebygging for helse, miljø og sikkerhet.
 Det er etablert planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær.
 Oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med forebygging av sykefravær er
definert.
 Det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær.
 Medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet.
 Det forebyggende arbeidet evalueres jevnlig som grunnlag for læring.
Problemstilling 2 er en deskriptiv problemstilling, det innebærer at revisjonen beskriver et
område uten at det gjøres vurderinger av datagrunnlaget opp mot objektive kriterier
forankret i autoritative kilder (lover, forskrifter etc.). Det utledes derfor ingen revisjonskriterier
for denne problemstillingen.
Revisjonens konklusjon og anbefaling vedr. problemstilling 1:
Det er revisors konklusjon at Fredrikstad kommune innenfor seksjonene Helse og velferd og
Utdanning og oppvekst arbeider systematisk med forebygging av sykefravær. Samtidig viser
summen av intervjuene og spørreundersøkelsen at det er ulike oppfatninger mellom
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medarbeiderne på den ene siden og de som er tettest på arbeidet med forebygging av
sykefravær, på den andre siden. Medarbeiderne i de utvalgte virksomhetene er i mindre
grad kjent med arbeidet som gjøres, og mange av de opplever å være lite involvert i det.
Revisjonens gjennomgang har identifisert noen forbedringsområder i kommunens arbeid
med forebygging av sykefravær. Vi anbefaler at kommunen bør
 innføre en felles tilnærming til og metodikk for risikovurderinger og -kartlegginger,
herunder bruk av enkle gjennomføringsverktøy
 benytte ansattmøter, intranett, e-post og lignende til å informere medarbeiderne om
arbeidet med å forebygge sykefravær
 legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for
diskusjon i AMU og SAMU
Revisjonens konklusjon vedr. problemstilling 2:
Oppsummert viser resultatene fra spørreundersøkelsen at respondentene samlet fremhever
arbeidsmengde og tidspress som viktige psykososiale faktorer som kan ha en negativ
påvirkning på sykefraværet. Når det gjelder fysiske forhold fremheves tunge løft, belastende
arbeidsstillinger samt repetitivt og statisk arbeid som faktorer som har størst negativ
påvirkning blant de ansatte i hjemmesykepleien. Respondentene fra barnehagene oppgir at
det særlig er støy, inneklima, tunge løft og belastende arbeidsstillinger som er fysiske
utfordringer. Revisjonen vurderer det som sannsynlig at funnene i disse virksomhetene
samlet også kan gi en indikasjon på hvilke faktorer som kan ha betydning for sykefraværet i
seksjonene Helse og velferd og Utdanning og oppvekst.
Revisjonens konklusjon er at arbeidsmengde og tidspress i hovedsak er blant de mest
vesentlige forholdene som kan ha betydning for sykefraværet innen seksjonen Helse og
velferd og Utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.
Kommunedirektørens høringsuttalelse:
Kommunedirektøren har gitt sine kommentarer til anbefalingene (s. 24, 25 og 26 i
rapporten).
Kommunedirektøren skriver blant annet:
«Kommunedirektøren er tilfreds med at revisjonen i hovedsak har funnet at
kommunen har fastsatt gode mål på området, at det er etablert planer og rutiner for
forebygging av sykefravær, og at oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid
med forebygging av sykefravær er definert og tydelig plassert. […]
Datagrunnlaget for revisjonen består av dokumentanalyse, åtte intervjuer med tolv
personer, samt en spørreundersøkelse sendt til fire virksomheter, to
hjemmesykepleieenheter og to barnehager. Spørreundersøkelsen ble sendt til 238
medarbeidere i disse fire virksomhetene, hvorav 78 besvarte den. […] Selv om man
ikke bestrider funnene og validiteten innenfor datagrunnlaget, får det begrensede
datagrunnlaget betydning for rekkevidden sav konklusjonene på kommunenivå»
Vurdering
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn
under revisors selvstendige, faglige ansvar.
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon»
(RSK 001).
Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene nevnt i rapporten og
vedtatt prosjektplan. Imidlertid bemerker sekretariatet at revisjonen ikke har hensyntatt
kontrollutvalgets innspill som fremkom i protokollen fra behandlingen av prosjektplan:
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«Kontrollutvalgsmedlem kom med innspill til revisjonen om å gjøre vurderinger av
sykefraværet i den barnehagen som domkirken tidligere drev og kommunen nå har
tatt over driften. Dette for å sammenligne sykefraværet før og etter kommunal drift.
Dette fordi barnehagen, ifølge kontrollutvalgsmedlemmet, hadde lite sykefravær der
før kommunen tok over.»
Revisjonen vil i møtet utdype hvorfor dette ble valgt bort.
Sekretariatet vurderer videre at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse. Gjennom bruk av
ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet).
Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag
for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger innenfor det avgrensede området
rapporten tar for seg (Helse og velferd/ Utdanning og oppvekst). Revisors vurderinger er
basert på innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene.
Sekretariatet merker seg videre at kommunedirektøren stiller spørsmål ved antall
respondenter jf antall ansatte i kommunen. Spørreundersøkelsen er sendt til 238
medarbeidere innenfor et avgrenset område, 78 valgte å svare, det er som revisjonen selv
skriver en noe lav svarandel, revisjonen skriver imidlertid at de hensyn tar dette i
vurderingene.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til
bystyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres.
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1 SAMMENDRAG
Om forvaltningsrevisjonen
I rapporten er følgende problemstillinger besvart:
 Problemstilling 1: Arbeider Fredrikstad kommune systematisk med forebygging av sykefravær?
 Problemstilling 2: Er det forhold ved arbeidsmiljøet i kommunen som kan ha betydning for kommunens sykefravær?
Begge problemstillingene er avgrenset til å gjelde seksjonene Helse og velferd og Utdanning og
oppvekst.
Vi har gjennomgått dokumenter på overordnet nivå, seksjonsnivå og i fire utvalgte virksomheter. Det er
gjennomført intervjuer innenfor avdeling HR, hovedtillitsvalgte, verneombud, samt virksomhetsledere
ved de utvalgte virksomhetene. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse i de utvalgte virksomhetene.
For å vurdere problemstilling 1 er det utledet revisjonskriterier med bakgrunn i arbeidsmiljøloven.
I § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid angis flere krav til arbeidsgiver. På bakgrunn av dette er følgende kriterier lagt til grunn for å vurdere problemstillingen:
 Det er fastsatt mål om forebygging for helse, miljø og sikkerhet.
 Det er etablert planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær.
 Oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med forebygging av sykefravær er definert.
 Det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær.
 Medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet.
 Det forebyggende arbeidet evalueres jevnlig som grunnlag for læring.
Problemstilling 2 omhandler de ansattes oppfatninger av sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykefravær. Formålet med problemstillingen er å samle inn kunnskap om de ansattes oppfatninger; ikke å
kontrollere om visse objektive eller normative kriterier er oppfylt. Det er derfor ikke utledet konkrete
revisjonskriterier for denne problemstillingen. Datagrunnlaget som ligger til grunn er i stor grad basert
på spørreundersøkelsen, denne hadde en noe lav svarandel særlig i de utvalgte barnehagene, og revisjonen tar hensyn til dette i vurderingene. Det henvises til metodekapittelet (3.3) for en nærmere beskrivelse av spørreundersøkelsen.
Revisjonens hovedfunn, konklusjoner og anbefalinger
Problemstilling 1
Det er fastsatt mål om forebygging for helse, miljø og sikkerhet på ulike nivå i kommunen. Målene fremstår som godt utformet i den forstand at de er spesifikke, målbare og tidfestede. Videre er det positivt at
målene differensieres avhengig av tjenesteområde, slik at de fremstår som mest mulig realistiske og
akseptert av virksomhetene. Målene synes å være godt forankret gjennom vedtak i bystyret på sentralt
nivå og i seksjonens arbeidsmiljøutvalg på seksjonsnivå.
Det er etablert planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær. Basert på gjennomførte
intervjuer er det revisors oppfatning at planene og rutinene fungerer godt, har praktisk nytteverdi for
kommunens ledere og er oppdaterte.
Oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med forebygging av sykefravær er definert og tydelig
plassert. Alle de vi har intervjuet uttrykker at dette fremstår som klart og tydelig. Samtidig indikerer spørreundersøkelsen at medarbeiderne ikke er like godt informert om ansvars- og arbeidsdelingen.
3
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Det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær. Samtidig har kommunen et forbedringspotensial. Det mangler en felles metodikk, faste tidspunkt og enkle verktøy for å gjennomføre risikovurderinger og -kartlegginger. Videre indikerer spørreundersøkelsen at en del ansatte ikke er tilstrekkelig informert om de risikovurderinger og -kartlegginger som gjøres.
Medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet, og det er etablert hensiktsmessige fora for å skape
medarbeiderinvolvering. HMS-gruppene, der medarbeiderne er representert gjennom verneombud og
tillitsvalgt, er den viktigste arenaen for involvering. Samtidig viser spørreundersøkelsen at nesten halvparten av respondentene opplever at de er lite eller svært lite involvert i arbeidet. Revisjonen vurderer
dermed at kommunen har et forbedringspotensial knyttet til å øke medarbeiderinvolvering.
Det forebyggende arbeidet evalueres løpende, blant annet gjennom ulike formelle møter og rapporteringsrunder. Summen av dette gir løpende evaluering av arbeidet fra både interne og eksterne kanaler
som gir grunnlag for læring, som igjen kan brukes til å endre kurs eller å gjøre korrigerende tiltak.
Det er revisjonens konklusjon at Fredrikstad kommune innenfor seksjonene Helse og velferd og Utdanning og oppvekst arbeider systematisk med forebygging av sykefravær. Revisjonen finner at alle revisjonskriteriene er oppfylt. Samtidig viser summen av intervjuene og spørreundersøkelsen at det er ulike
oppfatninger mellom medarbeiderne på den ene siden og de som er tettest på arbeidet med forebygging
av sykefravær på den andre siden. Medarbeiderne i de utvalgte virksomhetene er i mindre grad kjent
med arbeidet som gjøres, og mange av de opplever å være lite involvert i det.
Revisjonens gjennomgang har avdekket noen forbedringsområder i kommunens arbeid med systematisk forebygging av sykefravær. Vi anbefaler at kommunen bør:
 innføre en felles tilnærming til og metodikk for risikovurderinger og -kartlegginger, herunder bruk av
enkle gjennomføringsverktøy
 benytte ansattmøter, intranett, e-post og lignende til å informere medarbeiderne om arbeidet med å
forebygge sykefravær
 legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for diskusjon i AMU og
SAMU
Problemstilling 2
Arbeidsmengde og tidspress oppgis å ha størst negativ effekt på det psykososiale arbeidsmiljøet blant
respondentene i spørreundersøkelsen. Dette gjelder både for barnehagene og hjemmesykepleien. Omtrent 86 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen oppgir at disse to faktorene har «stor» eller
«svært stor» negativ påvirkning på arbeidsmiljøet. Flere uttrykker i spørreundersøkelsen at bemanningen i virksomhetene er for lav, og at arbeidet ikke er optimalt organisert med tanke på effektivitet. I
tillegg til arbeidsmengde og tidspress trekker flere i barnehagene frem utfordringer knyttet til trygghetsfølelse, mobbing og trakassering som negative forhold ved arbeidsmiljøet. I hjemmesykepleien trekkes
utfordringer knyttet til organisering av arbeidet, ledelse og organisasjonsstruktur frem som negative faktorer i arbeidsmiljøet. Når det gjelder fysiske forhold fremheves tunge løft, belastende arbeidsstillinger
samt repetitivt og statisk arbeid som faktorer som har størst negativ påvirkning blant de ansatte i hjemmesykepleien. Respondentene fra barnehagene oppgir at det særlig er støy, inneklima, tunge løft og
belastende arbeidsstillinger som er fysiske utfordringer. Revisjonen vurderer det som sannsynlig at funnene i disse virksomhetene samlet også kan gi en indikasjon på hvilke faktorer som kan ha betydning
for sykefraværet i seksjonene Helse og velferd og Utdanning og oppvekst.
Revisjonens konklusjon er at arbeidsmengde og tidspress i hovedsak er blant de mest vesentlige forholdene som kan ha betydning for sykefraværet innen seksjonen Helse og velferd og Utdanning og
oppvekst i Fredrikstad kommune.
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2 PROSJEKTMANDAT
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som
er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom
problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.
Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i Fredrikstad
kommune i sak PS 6/20 (6. februar 2020). Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalget 30. september 2020.
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet april til august 2021. Vi har gjennomført oppstartsmøte med
kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill er tatt hensyn til i prosjektet.
Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget både gjennom verifisering av intervjuer og intern kvalitetssikring.
Revisjonen gjennomførte avsluttende møte med administrasjonen 16.08.2021, hvor revisjonens datagrunnlag og vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av rapportens vedlegg (kapittel 7.3).
Forvaltningsrevisjonen er utført med bistand fra rådgivingsselskapet BDO AS ved Øyvind Sunde. Casper Støten (ØVKR IKS) er oppdragsansvarlig revisor. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert
opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner at de er habile til å utføre
prosjektet.
Revisjonen vil takke kontaktpersonen og andre som har deltatt i prosjektet for godt samarbeid i forbindelse med prosjektarbeidet.
Østre Viken kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 27. august 2021

Øyvind Sunde (sign.)
utførende forvaltningsrevisor

Casper Støten (sign.)
oppdragsansvarlig
revisor

1

Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen.
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3 FREMGANGSMÅTE
3.1

Problemstillinger og avgrensninger

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:
1. Arbeider Fredrikstad kommune systematisk med forebygging av sykefravær?
2. Er det forhold ved arbeidsmiljøet i kommunen som kan ha betydning for kommunens sykefravær?
Revisjonen er i tråd med prosjektplanen avgrenset til å gjelde seksjonene Helse og velferd og Utdanning
og oppvekst. Innenfor disse seksjonene er det valgt ut fire virksomheter, der virksomhetslederne har
blitt intervjuet og de ansatte har mottatt en spørreundersøkelse.
Problemstilling 2 er en deskriptiv problemstilling, det innebærer at revisjonen beskriver et område uten
at det gjøres vurderinger av datagrunnlaget opp mot objektive kriterier forankret i autoritative kilder (lover, forskrifter etc.). Det utledes derfor ingen revisjonskriterier for denne problemstillingen. Vi gjengir
dataene og kommer med noen vurderinger av disse, likevel er det viktig å presisere at denne delen av
rapporten (kapittel 6) ikke har som hensikt å måle kommunens praksis opp mot objektive kriterier.

3.2 Om revisjonskriterier
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for det
enkelte revisjonsprosjekt. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til å
gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive
og holdbare vurderinger.
Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til
dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Revisjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrapportene hva revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger.
Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert
enhet.
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak
og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området eller andre sammenlignbare
virksomheters løsninger og resultater. Det vises ellers til vedlegg 7.1 om utledning av revisjonskriterier.

3.3 Revisjonsmetoder
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har vi
benyttet data fra ulike kilder og brukt ulike metoder for innsamling av data for å sikre et faktagrunnlag
med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.
Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag blir det redegjort for nedenfor sammen med
beskrivelse av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i
vurderingene.
I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:
 dokumentanalyse
6
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intervjuer
spørreundersøkelse

Dokumentanalyse
Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Det er oversendt en rekke planer, rutinebeskrivelser, prosedyrer, medarbeiderundersøkelser og lignende. Det er oversendt dokumenter på overordnet
nivå, seksjonsnivå og virksomhetsnivå. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kapittel 7.2.
Intervjuer
Det er gjennomført åtte intervjuer med totalt tolv personer:
 teamleder for HR
 HR-ansatte med oppfølgingsansvar for seksjonene Utdanning og oppvekst og Helse og velferd
 hovedtillitsvalgte i Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Utdanningsforbundet
 verneombud for seksjonene Utdanning og oppvekst og Helse og velferd
 virksomhetsledere for Hjemmesykepleien Nord og Øst samt barnehagene Smertulia og Gressvik
Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har lest gjennom referatet fra intervjuet for
å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventuelle misforståelser.
Spørreundersøkelse
Det er gjennomført en spørreundersøkelse som er sendt til samtlige ansatte ved de fire utvalgte virksomhetene: hjemmesykepleien Nord og Øst og barnehagene Gressvik og Smertulia. Undersøkelsen er
gjennomført ved hjelp av det nettbaserte verktøyet BDO Feedback.
Undersøkelsen ble sendt til 238 ansatte. Av disse svarte 78 personer, det vil si en svarprosent på nærmere 33. Av disse jobber 35 i Hjemmesykepleien Øst, 29 i Hjemmesykepleien Nord, tolv i Smertulia
barnehage og to i Gressvik barnehage. Det ble sendt totalt fire påminnelser om å svare på undersøkelsen.
I undersøkelsen ble mottakerne bedt om å ta stilling til i hvilken grad ulike psykososiale og fysiske faktorer påvirker arbeidsmiljøet negativt, og dermed kan bidra til økt sykefravær. I tillegg ble det spurt om
hvordan de oppfatter kommunen arbeider med forebygging av sykefravær. Undersøkelsen inneholdt
både forhåndsdefinerte svaralternativer og fritekstfelt. De forhåndsdefinerte svaralternativene var fem
kategorier, fra «i svært stor grad» til «i svært liten grad». I tillegg var det mulig å svare «Vet ikke/ikke
relevant».
I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen tatt hensyn til den relativt lave svarprosenten i spørreundersøkelsen. I problemstilling 1 er spørreundersøkelsen en del av datagrunnlaget sammen med dokumentanalyse og intervjuer. I våre vurderinger og konklusjon har vi vektlagt særlig data innhentet med
de to sistnevnte metodene. Vi har imidlertid også vektlagt spørreundersøkelsens resultater der vi mener
resultatene gir tydelige indikasjoner på forhold som er relevante for oppfyllelsen av revisjonskriteriene.
I problemstilling 2 er datagrunnlaget i stor grad basert på spørreundersøkelsen. Med bakgrunn i at dette
er en deskriptiv problemstilling som ikke tar sikte på å måle kommunens oppfølging av eksempelvis
lover eller forskrifter, men heller beskrive forhold ved arbeidsmiljøet som kan ha betydning for sykefraværet, mener vi at de 78 besvarelsene vi har fått er tilstrekkelige for å besvare problemstillingen. Det er
likevel viktig å understreke at vi er varsomme med å generalisere bredt om årsaker til sykefraværet
basert på disse besvarelsene.
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4 KORT OM SYKEFRAVÆR I KOMMUNEN
I dette kapittelet redegjøres det kort for hvordan sykefraværet i Fredrikstad kommune har utviklet seg
de siste årene.
Tabellen under viser sykefraværet i hele kommunen samlet, og snittfraværsprosenten i kommunens
barnehager og hjemmesykepleiesoner i perioden 2017 til 2020.
Virksomhet
Kommunen
Barnehager
Hjemmesykepleien

Sykefravær 2017
8,7 %
10,1 %
11,6 %

Sykefravær 2018
8,7 %
10,4 %
11,4 %

Sykefravær 2019
8,8 %
9,3 %
11,6 %

Sykefravær 2020
8,8 %
11,7 %
11,4 %

Tabell 1: Sykefravær for Fredrikstad kommune samlet, samt kommunens barnehager og hjemmesykepleien. Kilde: Årsrapporter og data oversendt fra kommunen.

Tabellen viser at sykefraværet i barnehagene og hjemmesykepleien er høyere enn gjennomsnittet i
kommunen for øvrig. Sykefraværet har vært stabilt i kommunen som helhet og i hjemmesykepleien de
siste årene, mens tallene for barnehagene har i større grad variert.
Tabellen under viser sykefraværet i virksomhetene som har vært i denne revisjonens utvalg.
Virksomhet
Hj.sykpl. Ø
Hj.sykpl. N
Gressvik
Smertulia

Sykefravær 2017
10,8 %
13,1 %
9,4 %
16,5 %

Sykefravær 2018
11,3 %
12,3 %
13,8 %
10,3 %

Sykefravær 2019
9,5 %
14,2 %
12,4 %
6,9 %

Sykefravær 2020
7,4 %
13,1 %
14,5 %
11,8 %

Tabell 2: Sykefravær for virksomhetene som inngår i revisjonens utvalg. Kilde: Data oversendt fra kommunen.

Tabellen viser at sykefraværet har variert over tid i de ulike virksomhetene. Hjemmesykepleien Øst ligger
under snittet sammenlignet med de andre hjemmesykepleiesonene (som illustrert i tabell 1). I 2020
ligger de andre virksomhetene over gjennomsnittet for sine sammenligningsgrupper.
KS har, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, lagt frem tall for sykefravær i kommunesektoren på
landsbasis. I gjennomsnitt var sykefraværet i kommunal sektor nasjonalt på 7,7 prosent i 2019 og 8,2
prosent i 2020.2 Fredrikstad kommune har dermed høyere sykefravær enn det nasjonale gjennomsnittet.

Tall hentet fra KS på nettsiden https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravar-ikommunesektoren-i-2020/.
2
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5 SYSTEMATISK ARBEID MED FOREBYGGING AV
SYKEFRAVÆR
Problemstilling 1: Arbeider Fredrikstad kommune systematisk med forebygging av sykefravær?

5.1 Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i arbeidsmiljøloven. I § 3-1 Krav til systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid angis flere krav til arbeidsgiver (se også kap. 7.1.) På bakgrunn av dette
legger vi følgende kriterier til grunn for å vurdere problemstillingen:
 Det er fastsatt mål om forebygging for helse, miljø og sikkerhet.
 Det er etablert planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær.
 Oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med forebygging av sykefravær er definert.
 Det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær.
 Medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet.
 Det forebyggende arbeidet evalueres jevnlig som grunnlag for læring.

5.2 Datagrunnlag
5.2.1

Mål om forebygging av sykefravær

Det er i hovedsak fastsatt mål om forebygging av sykefravær på to nivåer i Fredrikstad kommune
 overordnet, sentralt nivå
 seksjonsnivå
Målene satt på overordnet, sentralt nivå er forankret i økonomi- og handlingsplanen (ØH-plan) vedtatt
av bystyret. I inneværende ØH-plan for 2021 redegjøres det blant annet for helsefremmende arbeidsmiljø IA-arbeid3, lederskap og medarbeiderskap. ØH-planen viser til kommunens fastsatte mål for IAarbeidet:
 Reduksjon av sykefraværet. Sykefraværet skal ikke overstige 7,8 prosent innen utgangen av 2022.
 Forhindre frafall ved å legge til rette slik at medarbeidere med nedsatt arbeidsevne kan stå lenger i
arbeid.
Disse målene er hentet fra kommunens overordnede retningslinjer for IA-arbeid. Retningslinjene er vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget.
På seksjonsnivå utarbeides det egne IA-planer med utgangspunkt i de overordnede retningslinjene. Her
fastsettes det seksjonsvise mål knyttet til IA-arbeidet. Seksjon for utdanning og oppvekst har fastsatt
følgende mål for perioden 2021 til 2025:
 Seksjonens samlede sykefravær skal ikke overstige 7 prosent innen utgangen av 2022. Sykefraværsprosenten er ulik i etater, virksomheter og avdelinger i seksjonen. Det skal derfor settes egne
mål i de ulike etatene, men målene skal samlet sett ikke overstige 7 prosent.
 Forhindre frafall ved å legge til rette for at medarbeiderne med nedsatt arbeidsevne kan stå lenger
i arbeid.
Seksjon for helse og velferd har fastsatt følgende mål for perioden fra 2019 til 2022:
 Totalt sykefravær i Seksjon helse og velferd skal ikke overstige 9,5 prosent innen utgangen av 2022.
Sykefraværsprosenten er ulik i etater, virksomheter og avdelinger i seksjonen. Hva som settes som
IA står for inkluderende arbeidsliv og er et samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.
Formålet er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet og hindre
utstøting og frafall i arbeidslivet.
3
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mål i de ulike enheter, må vurderes, men skal understøtte seksjonens mål samlet om ikke å overstige 9,5 prosent.
Forhindre frafall ved å legge til rette for at medarbeiderne med nedsatt arbeidsevne kan stå lenger
i arbeid. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykemeldte som går over til arbeidsavklaringspenger og etterhvert til
uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Disse målene er nærmere operasjonalisert gjennom egne delmål og kritiske suksessfaktorer. Eksempelvis anser Seksjon for helse og velferd følgende forhold som kritisk for måloppnåelse:
 Kompetente og engasjerte ledere som samarbeider med ansatte for å skape gode arbeidsmiljøer
 Ansatte og ledere har nødvendig opplæring og rett kompetanse
 Videreutvikle og fremme tilbakemelding- og åpenhetskultur
 God oversikt over risikofaktorer, farer og utfordringer i arbeidet
 Iverksetting av nødvendige primær- og sekundærforebyggende tiltak for å fremme jobbnærvær og
forhindre arbeidsrelaterte helsebelastninger, sykdom og skader
 Tett og konsekvent sykefraværsoppfølging
 Kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid på alle nivåer i seksjonen
De seksjonsvise IA-planene forankres og vedtas i seksjonenes arbeidsmiljøutvalg.
I tillegg kan det settes egne mål knyttet til sykefravær på etats- og virksomhetsnivå. Revisor har ikke
gjort nærmere undersøkelser av dette.
De vi har intervjuet, uttrykker at de er kjent med målene og oppfatter disse som et hensiktsmessig styringsparameter. Flere understreker at det er viktig at målene er realistiske og tilpasset ulike fagfelt. De
oppfatter at det er tilfelle i dag.
5.2.2

Planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær

Overordnet er det tre dokumenter som er førende for kommunens arbeid med forebygging av sykefravær:
 retningslinjer for IA-arbeid
 IA-planer
 retningslinjer for sykefraværsoppfølging
I retningslinjene for IA-arbeidet forklares bakgrunn, defineres begreper, redegjøres det for mål og organisering av arbeidet, fordeles roller og ansvar og skisseres saksgangen i arbeidet. Videre angis det en
rekke overordnede retningslinjer som skal være førende for IA-arbeidet i kommunen. De overordnede
IA-retningslinjene er styrende for alt seksjonene gjør for å redusere sykefravær og forhindre frafall.
Med utgangspunkt i de overordnede IA-retningslinjene skal seksjonene og seksjonenes arbeidsmiljøutvalg sikre at seksjonen, samt underliggende etater og virksomheter, planlegger forebyggende og reparerende tiltak for å nå både felles og seksjonsspesifikke mål. Planleggingsarbeidet gjøres i forbindelse
med utarbeidelse av seksjonsvise IA-planer. Revisor har fått oversendt IA-planen for Seksjon helse og
velferd for perioden 2019-2022. Denne inneholder en redegjørelse for IA-arbeidet sentralt i kommunen,
før seksjonen definerer egne mål og operasjonaliserer disse. Videre defineres organisering, roller og
oppgaver i arbeidet før årshjulet for IA-/HMS-arbeid beskrives. I årshjulet vises det også til ulike lenker,
herunder prosedyrer, skjemaer, maler og handlingsplaner med relevans for IA-arbeidet. IA-planen for
Seksjon for utdanning og oppvekst inneholder også mange av de samme elementene. Planene vedtas
av seksjonenes arbeidsmiljøutvalg.
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Retningslinjene for sykefraværsoppfølging er nylig revidert og oppdatert. Tidligere har dette bestått av
en rekke ulike og enkeltstående dokumenter. Disse er nå samlet til ett dokument. Retningslinjene fokuserer primært på oppfølging av sykefravær som allerede har oppstått, men inneholder også flere elementer i forebygging av sykefravær. Retningslinjene dekker blant annet oppfølging av fare for sykdom
samt korttids- og langtidssykefravær. Det redegjøres også for rutiner for tilrettelegging og omplassering.
Videre utarbeides det spesifikke planer og rutiner på virksomhetsnivå. Eksempelvis har vi fått oversendt
virksomhetsplanene til barnehagene Smertulia og Gressvik der det blant annet redegjøres for HMSårshjulet. Disse barnehagene har også utarbeidet egne tiltaksplaner for ergonomi, støy og indre og ytre
miljø.
I tillegg har revisor fått oversendt en rekke mindre rutinebeskrivelser med relevans for forebygging av
sykefravær, herunder eksempelvis:
 konflikthåndtering
 systematisk oppfølging av gravid arbeidstaker
 oppfølging av ansatte med gjentatt korttids sykefravær
Alle vi har intervjuet uttrykker at kommunen har etablert gode planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær. Ingen av de intervjuede virksomhetslederne uttrykker at de savner støttedokumenter i arbeidet med forebygging av sykefravær.
5.2.3

Oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med å forebygge sykefravær

Retningslinjene for IA-arbeid, de seksjonsvise IA-planene og kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging inneholder beskrivelser av oppgaver, ansvar og myndighet. Også øvrige rutinebeskrivelser
som revisor har fått fremlagt, inneholder slike beskrivelser.
Videre gir de vi har intervjuet uttrykk for at oppgaver, ansvar og myndighet er klart plassert og definert.
De uttrykker også at det er klart og tydelig kommunisert at ansvaret knyttet til forebygging og oppfølging
av sykefravær er plassert hos nærmeste leder. Videre sier de at det ikke er uklart hvem som skal gjøre
hva i dette arbeidet.
I spørreundersøkelsen er respondentene bedt om å ta stilling til følgende spørsmål: «I hvilken grad
oppfatter du at det er klart hvem som har ansvaret for arbeidet med forebygging av sykefravær?». Figuren under viser respondentenes svar.

10,5 %

14,5 %

I svært liten grad

17,1 %

I liten grad

28,9 %

Verken eller

I stor grad

18,4 %

I svært stor grad

10,5 %

Vet ikke/ikke relevant

Figur 1: I hvilken grad oppfatter du at det er klart hvem som har ansvar for arbeidet med forebygging av sykefravær?
N=77. Kilde: BDOs spørreundersøkelse.

Kort oppsummert viser figuren at:
 47,3 prosent av respondentene svarer «i svært stor» eller «i stor» grad.
 17,1 prosent svarer «verken eller».
 25 prosent svarer «i svært liten» eller «i liten» grad.
 10,5 prosent svarer «vet ikke/ikke relevant».
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5.2.4

Risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær

I de overordnede retningslinjene for IA-arbeid i kommunen bestemmes:
Alle arbeidsplasser har risiko for arbeidsrelatert fravær og helseplager. Fredrikstad kommune
skal, ved systematisk HMS-arbeid, sikre at medarbeideres helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Dette
gjøres ved å kartlegge og vurdere risikoforhold, utarbeide IA-planer og iverksette tiltak.
Videre er det utarbeidet en rutine kalt «Arbeidsmiljøkartlegging, risikovurdering og tiltak.» Formålet med
rutinen er tredelt:
 Å sikre at arbeidet ikke påfører ansatte uheldige belastninger som kan føre til helseskader.
 Å sikre systematisk overvåking av arbeidsmiljøet på alle kommunale arbeidsplasser og gjennomføring av tiltak for å sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av
arbeidsmiljøfaktorer som er kartlagt.
 Prosedyren gjelder for alt arbeid med kartlegging og vurdering av risiko i arbeidsmiljøet med tilhørende tiltaksplaner.
Videre redegjøres det for krav om risikovurderinger og -kartlegginger i de seksjonsvise IA-planene. I
oversendt IA-plan for Seksjon helse og velferd står det eksempelvis at:
Enhetene [skal finne] fokusområder som de anser viktige i sitt arbeid på bakgrunn av egne og
bransjerettede risikovurderinger, funn i vernerunder, medarbeidersamtaler, undersøkelse om likestilling og inkludering og/eller i 10-faktorundersøkelsene mv.
Tilsvarende står det i IA-planen til Seksjon for utdanning og oppvekst at:
HMS-gruppene skal tilpasse seksjonens IA-plan til virksomhetens IA-arbeid. Dette gjøres ved å
kartlegge og vurdere risikoforhold, iverksette og gjennomføre tiltak.
De intervjuede virksomhetslederne sier at risikovurderinger og -kartlegginger rundt sykefravær gjøres
jevnlig, men med varierende systematikk og metodikk. De opplyser at risikovurderinger gjøres i forbindelse med kjente utfordringsområder, eksempelvis støy og ergonomi, enkeltstående hendelser og endringsprosesser. Videre opplyser de at risikovurderingene gjøres i ledelsen, i HMS-gruppene og i ansattgruppene. Revisor har gjennomgått møtereferat fra HMS-gruppene ved barnehagene Smertulia og
Gressvik i 2020. Disse viser at risikovurderinger og -kartlegginger har vært tema flere ganger i perioden.
Flere uttrykker at risiko- og sårbarhetsanalysemodulen, som ligger i kvalitetssystemet, er tungvinn og
omfattende. Flere bruker derfor enklere metoder eller mer praktiske tilnærminger til risikovurderinger.
Resultatet av dette er at risikovurderinger i mange tilfeller ikke blir dokumentert i kvalitetssystemet.
I spørreundersøkelsen er respondentene bedt om å ta stilling til følgende spørsmål: «I hvilken grad
oppfatter du at det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær?». Figuren under
viser respondentenes svar.

9,2 %

23,7 %

I svært liten grad

14,5 %

I liten grad

22,4 %

Verken eller

I stor grad

10,5 %

I svært stor grad

19,7 %

Vet ikke/ikke relevant

Figur 2: I hvilken grad oppfatter du at det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær? N=76. Kilde:
BDOs spørreundersøkelse.
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Kort oppsummert viser figuren at:
 32,9 prosent av respondentene svarer «i svært stor» eller «i stor» grad.
 14,5 prosent svarer «verken eller»,
 32,9 prosent svarer «i svært liten» eller «i liten» grad.
 19,7 prosent svarer «vet ikke/ikke relevant».
5.2.5

Medarbeiderinvolvering i arbeidet med forebygging av sykefravær

HMS-gruppene opplyses å være det viktigste forumet for medarbeiderinvolvering i arbeid med forebygging av sykefravær. I disse møtene deltar tillitsvalgte og verneombud som dermed representerer de
ansatte. I tillegg opplyser flere at personalmøtene er en viktig arena for å ta opp og diskutere HMSrelaterte spørsmål.
Videre sier de vi har intervjuet at medarbeidere blir involvert gjennom ulike type undersøkelser: 10faktorundersøkelse, likestilling- og inkluderingsundersøkelse og andre typer medarbeiderundersøkelser. I 10-faktorundersøkelsen spørres ansatte om forhold som autonomi, bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, mestringsklima og lignende. Likestilling- og inkluderingsundersøkelsen handler om forhold knyttet til forskjellsbehandling, trakassering, seksuell trakassering og ufrivillig
deltid.
Flere av de intervjuede påpeker at det har vært mer krevende å involvere medarbeidere under covid19-pandemien, siden det har vært begrensninger på hvor mange personer som kan være samlet. Flere
virksomhetsledere sier at det planlegges samlinger med ansatte når restriksjoner oppheves.
I spørreundersøkelsen er respondentene bedt om å ta stilling til følgende spørsmål: «I hvilken grad
oppfatter du at du som medarbeider blir involvert i arbeidet med forebygging av sykefravær?». Figuren
under viser respondentenes svar.

14,5 %

31,6 %

I svært liten grad

I liten grad

21,1 %

Verken eller

I stor grad

19,7 %

I svært stor grad

6,6 %

6,6 %

Vet ikke/ikke relevant

Figur 3: I hvilken grad oppfatter du at du som medarbeider blir involvert i arbeidet med forebygging av sykefravær? N=76.
Kilde: BDOs spørreundersøkelse.

Kort oppsummert viser figuren at:
 46,1 prosent av respondentene svarer at de involveres «i svært liten» eller i «i liten» grad.
 21,1 prosent svarer «verken eller»,
 26,3 prosent svarer i «i svært stor» eller «i stor» grad.
 6,6 prosent svarer «vet ikke/ikke relevant».
5.2.6

Evaluering av det forebyggende arbeidet som grunnlag for læring

De vi har intervjuet trekker særlig frem fire forhold som bidrar til evaluering av det forebyggende arbeidet
i kommunen:
 AMU og SAMU
 HMS-gruppene
 rapportering i Fredrikstad-kompasset
 møter med NAV og NAV Arbeidslivssenter

13

21

De intervjuede gir uttrykk for at møtene i AMU og SAMU er en viktig diskusjonsarena for evaluering av
forebyggende arbeid. Her drøftes utfordringer, hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt.
I tillegg sier de intervjuede HR-representantene at disse møtene er den beste kilden om hva som foregår
i virksomhetene. En av de intervjuede trekker frem at sykefraværsstatistikk jevnlig blir tatt opp på møtene, men vedkommende savner gode analyser av hva som ligger bak tallgrunnlaget. I det avsluttende
møtet med kommunen trakk kommunedirektøren frem at både AMU/SAMU gjennom flere år har arbeidet med å få fram mer analyse og dypdykk på området, og fokuserer gjerne på ulike forhold og områder/vinklinger i ulike møter. Kommunedirektøren trakk også frem at kommunen gjennom mange år og
ved jevne mellomrom har avholdt IA-stormøter, som har fungert som en form for evaluering av IAarbeidet og kommunens forebyggende sykefraværsarbeid. Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og
NAV har deltatt i disse møtene. Det er ikke gjennomført slik møte under koronapandemien.
Flere av de intervjuede trekker frem HMS-gruppene som en annen viktig evalueringsarena. Revisor er
informert om at sykefravær skal være tema på hvert av disse møtene, og at man her diskuterer utfordringer og tiltak. Revisors gjennomgang av møtereferatene fra HMS-gruppene ved Smertulia og Gressvik
viser at sykefravær og tilrettelegging har vært tema i mange av disse møtene.
Videre rapporterer virksomhetsledere på sykefravær i Fredrikstad-kompasset. Det er kommunens verktøy for balansert målstyring. Fredrikstad-kompasset skal brukes aktivt som måle- og styringssystem i
arbeidet med oppfølging av mål og innsatsområder i arbeidsgiverstrategien. Flere av de vi har intervjuet
oppgir at denne rapporteringen fungerer som en egenevaluering, samtidig som det gir en løpende oppmerksomhet og indikasjon på grad av måloppnåelse for sykefraværnivået.
Kommunen har faste møter med NAV og NAV Arbeidslivssenter. De intervjuede opplyser at NAVrepresentanter jevnlig er hos virksomhetene og får da tilbakemeldinger knyttet til HMS. Dette er tilbakemeldinger som videreformidles til HR-avdelingen i kommunen. Ifølge informantene kommer det i disse
møtene en rekke innspill på hva som fungerer godt og ikke i virksomhetene. Samarbeidet er formalisert
gjennom en avtale mellom NAV og kommunen. I avtalens punkt 1.4 heter det:
Representanter fra de prioriterte enhetene, plasstillitsvalgte og representanter fra NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken og NAV-kontor skal, gjennom en felles beskrivelse av nåsituasjonen, komme
opp med relevante tiltak. Tiltakene skal settes inn i en tidsplan og effekten evalueres fortløpende.

5.3 Vurderinger
5.3.1

Det er fastsatt mål om forebygging for helse, miljø og sikkerhet

Revisors vurdering er at det er fastsatt mål om forebygging for helse, miljø og sikkerhet. Målene fremstår
som godt utformet i den forstand at de er spesifikke, målbare og tidfestede. Videre anser revisjonen det
som hensiktsmessige at målene kan differensieres avhengig av tjenesteområde, slik at de fremstår som
mest mulig realistiske og akseptert av virksomhetene. Målene fremstår som godt forankret gjennom
vedtak i bystyret på sentralt nivå og i SAMU på seksjonsnivå.
5.3.2

Det er etablert planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær

Revisors vurdering er at det er etablert planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær.
Basert på gjennomførte intervjuer er det revisors oppfatning at planene og rutinene fungerer godt, har
praktisk nytteverdi for kommunens ledere og er oppdaterte. Det er positivt at seksjonene og virksomhetene har utarbeidet årshjul med definerte aktiviteter som synes å være godt etablerte. Det synes videre
å være en rød tråd fra planer og rutiner på sentralt nivå til seksjonene og virksomhetene.
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5.3.3

Oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med forebygging av sykefravær er
definert

Revisors vurdering er at oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med forebygging av sykefravær er definert og tydelig plassert. Siden oppgaver, ansvar og myndighet primært ligger på ledernivå,
og i tillegg hos verneombud og tillitsvalgte, legger vi i vurderingene mest vekt på at de vi har intervjuet
uttrykker at dette fremstår som klart og tydelig. Samtidig indikerer spørreundersøkelsen at medarbeiderne ikke er like godt informert om ansvars- og arbeidsdelingen. Det kan derfor være et behov for å
informere medarbeiderne bedre om hva som gjøres, hvem som er involvert i arbeidet og hvem som har
ansvar for hva.
5.3.4

Det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær

Revisors vurdering er at det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær. Likevel har
kommunen et forbedringspotensial på systematikk og metodikk. De intervjuede virksomhetslederne har
god forståelse for en risikobasert tilnærming, men de mangler en felles metodikk, faste tidspunkt og
enkle verktøy for å gjennomføre risikovurderinger og -kartlegginger. Det kan dermed bli stor variasjon i
kvaliteten på vurderingene som gjøres. Videre indikerer spørreundersøkelsen at en del ansatte ikke er
tilstrekkelig informert om de risikovurderinger og -kartlegginger som gjøres. Det kan derfor være et behov for at ansatte i større grad informeres om de risikovurderinger og -kartlegginger som gjøres av
ledere, HMS-gruppene og eventuelle andre involverte aktører.
5.3.5

Medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet

Revisors vurdering er at medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet, og at det er etablert hensiktsmessige fora for å skape medarbeiderinvolvering. HMS-gruppene, der medarbeiderne er representert
gjennom verneombud og tillitsvalgt, synes å være den viktigste arenaen for involvering. Revisjonen er
av den oppfatning at representasjon gjennom verneombud og tillitsvalgte er en vanlig og anerkjent måte
å involvere medarbeiderne i forebygging av sykefravær. Videre er det positivt at det gjennomføres ulike
medarbeiderundersøkelser, men revisor vurderer det mer som et supplement til, snarere enn et eget
element i, involveringsarbeidet.
Samtidig viser spørreundersøkelsen at nesten halvparten av respondentene mener å være lite eller
svært lite involvert i arbeidet. I tillegg svarer over 20 prosent «verken eller». Revisjonen vurderer at dette
er en utfordring kommunen bør ta tak i. Spørreundersøkelsen viser at kommunen kan bli bedre til å
informere de ansatte om deres påvirkning- og involveringsmuligheter. Liten følelse av involvering kan gi
manglende forankring av og aksept for arbeidet som gjøres. Samtidig kan erfaringsvis ofte ønsket involveringsgrad fra de ansatte være høyere enn hva som er praktisk og realistisk å få til. Covid-19 pandemien har begrenset kommunens muligheter for å involvere ansatte gjennom fysiske samlinger, dette
kan også ha hatt en negativ effekt på kommunens evne til å sikre tilstrekkelig involvering.
Når revisjonens vurdering er at medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet, er det på bakgrunn
av summen av de ulike mekanismene for involvering som er etablert. Det er revisjonens vurdering at
disse mekanismene i sum er tilstrekkelige for å ivareta kravet om medarbeiderinvolvering. Kommunen
har likevel et forbedringspotensial knyttet til å øke opplevd grad av medarbeiderinvolvering.
5.3.6

Det forebyggende arbeidet evalueres jevnlig som grunnlag for læring

Revisors vurdering er at det forebyggende arbeidet evalueres løpende, blant annet gjennom ulike formelle møter og rapporteringsrunder. Summen av dette gir løpende evaluering av arbeidet fra både interne og eksterne kanaler som gir grunnlag for læring, som igjen kan brukes til å endre kurs eller å gjøre
korrigerende tiltak. Alle de intervjuede uttrykker at møteplassene AMU, SAMU og HMS-gruppene i hovedsak fungerer godt. Revisor legger særlig vekt på at tillitsvalgte og verneombud oppfatter at disse
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møtene fungerer godt. Videre er det positivt at en ekstern part som NAV og NAV Arbeidslivssenter bidrar
med innspill og tilbakemeldinger.
En av de intervjuede uttrykker at sykefraværstatistikken som diskuteres i møtene, gir liten merverdi.
Vedkommende etterlyser mer analyse og tolkning av hva som ligger bak tallgrunnlaget. Kommunedirektøren ga på sin side blant annet uttrykk for i det avsluttende møtet at det har blitt arbeidet med å få
fram mer analyse og dypdykk på dette området over flere år. Revisjonen støtter at god analyse og
tolkning av sykefraværsstatistikken kan bidra til et bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag, og vurderer at det er noe usikkerhet om i hvilken grad dette praktiseres i kommunen i dag.
Kommunedirektøren trakk også frem i det avsluttende møtet at kommunen gjennom mange år og ved
jevne mellomrom har avholdt IA-stormøter (ikke under pandemien), som har fungert som en form for
evaluering av IA-arbeidet og kommunens forebyggende sykefraværsarbeid. Forutsatt at dette arbeidet
tas opp igjen etter Covid-19 pandemien, anser revisjonen dette som et positivt tiltak som bidrar til å
skape en arena for å evaluere forebyggingsarbeidet.

5.4 Konklusjon og anbefalinger
Det er revisors konklusjon at Fredrikstad kommune innenfor seksjonene Helse og velferd og Utdanning
og oppvekst arbeider systematisk med forebygging av sykefravær. Samtidig viser summen av intervjuene og spørreundersøkelsen at det er ulike oppfatninger mellom medarbeiderne på den ene siden og
de som er tettest på arbeidet med forebygging av sykefravær, på den andre siden. Medarbeiderne i de
utvalgte virksomhetene er i mindre grad kjent med arbeidet som gjøres, og mange av de opplever å
være lite involvert i det.
Revisjonens gjennomgang har identifisert noen forbedringsområder i kommunens arbeid med forebygging av sykefravær. Vi anbefaler at kommunen bør




innføre en felles tilnærming til og metodikk for risikovurderinger og -kartlegginger, herunder bruk av
enkle gjennomføringsverktøy
benytte ansattmøter, intranett, e-post og lignende til å informere medarbeiderne om arbeidet med å
forebygge sykefravær
legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for diskusjon i AMU og
SAMU

6 FORHOLD VED ARBEIDSMILJØET SOM KAN
PÅVIRKE SYKEFRAVÆR
Problemstilling 2: Er det forhold ved arbeidsmiljøet i kommunen som kan ha betydning for
kommunens sykefravær?

6.1 Innledning
Problemstillingen er besvart på bakgrunn av en kartlegging av de ansattes oppfatninger av
sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykefravær i de fire utvalgte virksomhetene. Siden problemstillingen er deskriptiv, er det ikke utledet konkrete revisjonskriterier for denne problemstillingen.
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6.2 Datagrunnlag
Faktabeskrivelsen for denne problemstillingen bygger i stor grad på spørreundersøkelsen som er sendt
ut til en gruppe ansatte. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til fire virksomheter: to barnehager og to
hjemmesykepleievirksomheter. Det er et stort flertall av ansatte fra hjemmesykepleien som har svart,
med 63 respondenter mot 14 fra barnehagene. Ansatte i de to tjenesteområdene trekker frem forskjellige
forhold de mener har størst påvirkning på arbeidsmiljøet. Nedenfor vises derfor resultatene først samlet
og deretter per tjenesteområde for å få frem likheter og ulikheter.
Det henvises til metodekapittelet for en nærmere beskrivelse av spørreundersøkelsen.
6.2.1

Psykososiale forhold

Mottakerne av spørreundersøkelsen ble bedt om å ta stilling til følgende spørsmål: «I hvilken grad mener
du følgende psykososiale forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune negativt, og dermed
kan bidra til økt sykefravær?» Forholdene de ble bedt om å ta stilling til var følgende:
 ledelse
 organisasjonsstruktur
 organisering av arbeidet
 tidspress
 arbeidsmengde
 arbeidstid
 påvirkning på egen arbeidssituasjon
 rollekonflikt
 rolleuklarhet
 mobbing og trakassering
 trygghetsfølelse
 vold og trusler
 Covid-19-relaterte forhold knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet
Figuren nedenfor viser de syv psykososiale forholdene der flest har svart enten «i stor» eller «i svært
stor» grad, og den viser alle svar samlet for barnehage og hjemmesykepleie.
Arbeidsmengde

85,7 %

Tidspress

85,5 %

Organisering av arbeidet

63,2 %

Trygghetsfølelse

57,9 %

Ledelse

57,9 %

Organisasjonsstruktur
Arbeidstid

53,9 %
50,6 %
Sum "i stor" og "i svært stor" grad

Figur 4: I hvilken grad mener du følgende psykososiale forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune negativt, og dermed kan bidra til økt sykefravær? Sum av andelen respondenter som har svart «i
stor grad» eller «i svært stor grad». N=77. Kilde: BDOs spørreundersøkelse.

Figuren viser at de ansatte mener det spesielt er arbeidsmengde og tidspress som påvirker arbeidsmiljøet negativt i Fredrikstad kommune. Kommentarer fra spørreundersøkelsen underbygger også dette.
Flere kommenterer at de mener stor arbeidsmengde og dårlig bemanning fører til at de ansatte er slitne,
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og at dette ikke er holdbart i lengre perioder. Det trekkes også frem i denne sammenhengen at enkelte
yrkesgrupper favoriseres, eksempelvis at fagarbeidere har større belastning enn sykepleiere.
I figuren nedenfor gjengis kun svar fra barnehageansatte, og den viser forholdene som utpeker seg som
mest negative.
Arbeidsmengde

92,9 %

Tidspress

84,6 %

Trygghetsfølelse

71,4 %

Mobbing og trakassering

61,5 %

Covid-19-relaterte forhold knyttet til det psykososiale
arbeidsmiljøet

50,0 %

Vold og trusler

50,0 %

Rollekonflikt

46,2 %

Sum "i stor" og "i svært stor" grad

Figur 5: I hvilken grad mener du følgende psykososiale forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune negativt, og dermed kan bidra til økt sykefravær? Sum av andelen respondenter som har svart «i
stor grad» eller «i svært stor grad». Kun svar fra barnehagene. N=14. Kilde: BDOs spørreundersøkelse.

Fra figuren ser vi at arbeidsmengde og tidspress påvirker arbeidsmiljøet negativt i størst grad, også når
vi kun tar med svar fra barnehagene. Forskjellen fra de samlede resultatene er blant annet at trygghetsfølelse og mobbing og trakassering kommer høyere, mens organisering av arbeidet, ledelse, organisasjonsstruktur og arbeidstid ikke påvirker negativt i like stor grad. En av de ansatte oppgir i spørreundersøkelsen at dersom kommunen skal redusere sykefraværet i barnehagene, «er det god personalpolitikk
å ikke ha sparekniven på penger til drift av barnehager», og sier at trange budsjett sliter på de ansatte.
Flere andre påpeker i spørreundersøkelsen at lav grunnbemanning gjør virksomheten sårbar, og at det
er en belastning for de ansatte at det heller benyttes vikarer istedenfor å øke grunnbemanningen.
I figuren nedenfor gjengis kun svar fra ansatte i hjemmesykepleien, og den viser forholdene som utpeker
seg som mest negativt.
Tidspress

85,7 %

Arbeidsmengde
Organisering av arbeidet
Ledelse

84,1 %
66,7 %
61,3 %

Organisasjonsstruktur

56,5 %

Arbeidstid

55,6 %

Trygghetsfølelse

54,8 %
Sum "i stor" og "i svært stor" grad

Figur 6: I hvilken grad mener du følgende psykososiale forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune negativt, og dermed kan bidra til økt sykefravær? Sum av andelen respondenter som har svart «i
stor grad» eller «i svært stor grad». Kun svar fra hjemmesykepleien. N=63. Kilde: BDOs spørreundersøkelse.
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Arbeidsmengde, tidspress og organisering av arbeidet oppgis å påvirke arbeidsmiljøet negativt i størst
grad, også når vi kun tar med svar fra hjemmesykepleien. Forskjellen fra figurene ovenfor er at en større
andel mener organisering av arbeidet, ledelse og organisasjonsstruktur påvirker i større grad, mens
trygghetsfølelse påvirker i mindre grad enn i barnehagene. Enkelte påpeker i spørreundersøkelsen at
ledelsen ikke tar ansvar når det kommer til arbeidsmengden og tidspresset de ansatte opplever, mens
andre opplever at økonomi gjør det vanskelig for ledelsen å tilrettelegge for de ansatte for å forebygge
sykefraværet. Flere ansatte trekker også frem i spørreundersøkelsen at arbeidsverktøyet Gerica Plan
ikke blir brukt som det er ment, og at dette fører til svært ulike arbeidsmengder som igjen fører til frustrasjon og dårlig arbeidsmiljø.
6.2.2

Fysiske forhold

Mottakerne av spørreundersøkelsen ble bedt om å ta stilling til følgende spørsmål: «I hvilken grad mener
du følgende fysiske forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune negativt, og dermed kan bidra
til økt sykefravær?» Forholdene de ble bedt om å ta stilling til var følgende:
 tunge og belastende arbeidsstillinger
 repetitivt og statisk arbeid
 inneklima
 støy
 kjemikalier (eks. rengjøringsmidler)
 arbeidsstasjoner (eks. stoler, pulter og lignende)
 hjelpemidler (eks. personløftere og lignende)
 Covid-19-relaterte forhold knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet
Figuren nedenfor viser de fire fysiske forholdene der flest har svar enten «i stor» eller «i svært stor»
grad, og den viser alle svar samlet for barnehage og hjemmetjeneste.
Tunge løft og belastende arbeidsstillinger

67,5 %

Repetitivt og statisk arbeid

54,5 %

Hjelpemidler (eks. personløftere og lignende)

45,3 %

Inneklima

44,2 %
Sum "i stor" og "i svært stor" grad

Figur 7: I hvilken grad mener du følgende fysiske forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune
negativt, og dermed kan bidra til økt sykefravær? Sum av andel respondenter som har svart «i stor grad»
eller «i svært stort grad». N=77. Kilde: BDOs spørreundersøkelse.

Av de fysiske forholdene er det tunge løft og belastende arbeidsstillinger og repetitivt og statisk arbeid
de ansatte mener påvirker arbeidsmiljøet negativt i størst grad. Ifølge de ansatte påvirker hjelpemidler
og inneklima arbeidsmiljøet negativt i mindre grad i Fredrikstad kommune. I spørreundersøkelsen har
ikke de ansatte utdypet konkret tilleggsinformasjon om forholdene knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet.
Det gjengis derfor ikke kommentarer fra spørreundersøkelsen i tilknytning til figurene under.
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I figuren nedenfor gjengis kun svar fra barnehageansatte. Figuren under viser forholdene som utpeker
seg mest negativt hos de barnehageansatte.
Støy

57,1 %

Inneklima

57,1 %

Tunge løft og belastende arbeidsstillinger

57,1 %

Arbeidsstasjoner (eks. stoler, pulter og lignende)

42,9 %

Sum "i stor" og "i svært stor" grad

Figur 8: I hvilken grad mener du følgende fysiske forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune
negativt, og dermed kan bidra til økt sykefravær? Sum av andel respondenter som har svart «i stor grad»
eller «i svært stor grad». Kun svar fra barnehagene N=14. Kilde: BDOs spørreundersøkelse.

Ifølge de barnehageansatte påvirker støy, inneklima og tunge løft og belastende arbeidsstillinger arbeidsmiljøet negativt i størst grad. Det er en lavere andel barnehageansatte som mener tunge løft og
belastende arbeidsstillinger har stor påvirkning på arbeidsmiljøet sammenlignet med det samlede resultatet. Arbeidsstasjoner oppgis også å ha negativt påvirkning, men i noe mindre grad.
I figuren nedenfor gjengis kun svar fra ansatte i hjemmesykepleien, og den viser forholdene som utpeker
seg mest negativt hos de ansatte i hjemmesykepleien.
Tunge løft og belastende arbeidsstillinger

69,8 %

Repetitivt og statisk arbeid

58,7 %

Hjelpemidler (eks. personløftere og lignende)

54,8 %

Inneklima

41,3 %
Sum "i stor" og "i svært stor" grad

Figur 9: I hvilken grad mener du følgende fysiske forhold påvirker arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune
negativt, og dermed kan bidra til økt sykefravær? Sum av andel respondenter som har svart «i stor grad»
eller «i svært stor grad». Kun svar fra hjemmesykepleien. N=63. Kilde: BDOs spørreundersøkelse.

Resultatet er forholdsvis likt som det samlede resultatet, men de tre øverste forholdene scorer noe høyere, og inneklima scorer noe lavere med kun svar fra hjemmesykepleien.

6.3 Vurderinger
Her gir revisjonen vurderinger av innsamlet data. Datagrunnlaget som ligger til grunn er i stor grad basert
på spørreundersøkelsen, denne hadde en noe lav svarandel særlig i de utvalgte barnehagene, og revisjonen tar hensyn til dette i vurderingene. Siden det ikke er utledet revisjonskriterier for denne problemstillingen, bør ikke dette anses som vurderinger av kommunens måloppnåelse på feltet.
6.3.1

Psykososiale forhold

Felles for barnehage og hjemmesykepleie
Blant de psykososiale forholdene er det arbeidsmengde og tidspress som i overveiende grad oppgis å
ha størst negativ effekt på arbeidsmiljøet i de utvalgte virksomhetene. Det er dermed disse to områdene
som gir de største utfordringene med tanke på det psykososiale arbeidsmiljøet.
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Opplevd tidspress og høy arbeidsmengde er ikke utfordringer som er unike for Fredrikstad kommune.
Samtidig gir spørreundersøkelsen en indikasjon på at temaene bør undersøkes nærmere, og at korrigerende tiltak kan ha en positiv effekt på arbeidsmiljø og sykefravær. Spørreundersøkelsen gir grunnlag
for å reise spørsmål ved om det strukturelt er en underbemanning i virksomhetene, eller om arbeidet er
effektivt organisert og lagt til rette for at mest mulig tid kan brukes på tjenesteproduksjon. Revisor tar
ikke her stilling til om bemanningsgraden i kommunen er hensiktsmessig eller i tråd med normer.
Typiske effektivitetsutfordringer kan være mye tid brukt på administrasjon- og dokumentasjonsarbeid,
uhensiktsmessige arbeids- og kjørelister, få støttefunksjoner og andre faktorer som reduserer den reelle
tiden tilgjengelig for tjenesteproduksjon. Eksempelvis trekker flere i spørreundersøkelsen frem utfordringer rundt bruken av arbeidsverktøyet Gerica Plan, noe som kan indikere at arbeidsplanleggingen ikke
fungerer optimalt. Dersom tjenestene ikke er gjennomgående effektivt organisert, mister man reell produksjonskapasitet og får dermed mindre ut av hvert årsverk. I sum kan dette bidra til at den reelle kapasiteten til virksomhetens årsverk er lavere enn forutsatt.
Barnehageansatte
I tillegg til arbeidsmengde og tidspress trekker de ansatte i barnehagene frem trygghetsfølelse, mobbing
og trakassering som negative forhold ved arbeidsmiljøet. Revisjonen har ikke grunnlag for å knytte nærmere vurderinger til hvorfor mange barnehageansatte som oppfatter trygghetsfølelse som en utfordring.
Videre er det ingen vi har intervjuet eller respondenter i spørreundersøkelsen som har utdypet utfordringer rundt mobbing og trakassering. Dette er derfor forhold som eventuelt bør kartlegges nærmere.
Hjemmesykepleie
I tillegg til arbeidsmengde og tidspress nevnt innledningsvis trekker de ansatte i hjemmesykepleien frem
organisering av arbeidet og ledelse frem som negative forhold. Dette kan indikere at mange ansatte
mener at organiseringen av arbeidet er uhensiktsmessig eller lite effektiv. Revisjonen ser dette delvis i
sammenheng med at mange ansatte i spørreundersøkelsen oppgir tidspress og arbeidsmengde som
utfordringer. Det er ikke i intervjuene eller spørreundersøkelsen utdypet konkrete utfordringer i ledelsesdimensjonen. Dette er derfor forhold som eventuelt bør kartlegges nærmere.
Covid-19
Undersøkelsen viser også at Covid-19-relaterte forhold har hatt større påvirkning på det psykososiale
arbeidsmiljøet enn det fysiske arbeidsmiljøet. En mulig forklaring er at de ansatte jobber i tjenesteområder hvor det er begrensete muligheter for hjemmekontor, men at sosial kontakt, både med leder og
kolleger, har blitt redusert under pandemien. Dersom man legger resultatene fra spørreundersøkelsen
til grunn, har Covid-19-relaterte forhold har hatt større påvirkning på arbeidsmiljøet i barnehagene enn
i hjemmesykepleien.
6.3.2

Fysiske forhold

Blant de fysiske forholdene som oppgis å påvirke sykefraværet størst i negativ grad, er tunge løft, belastende arbeidsstillinger samt repetitivt og statisk arbeid. Dette gjelder også dersom man kun ser på
svarene fra hjemmesykepleien. Det er nærliggende å tro at dette har sammenheng med at også mangel
på hjelpemidler påvirker arbeidsmiljøet negativt i stor grad ved hjemmesykepleien.
I tillegg til tunge løft og belastende arbeidsstillinger trekker de barnehageansatte frem støy og inneklima
som de største negative forholdene. Revisjonen er kjent med at barnehagene allerede har utarbeidet
tiltak knyttet til støy.
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6.4 Konklusjon
Oppsummert viser resultatene fra spørreundersøkelsen at respondentene samlet fremhever arbeidsmengde og tidspress som viktige psykososiale faktorer som kan ha en negativ påvirkning på sykefraværet. Når det gjelder fysiske forhold fremheves tunge løft, belastende arbeidsstillinger samt repetitivt
og statisk arbeid som faktorer som har størst negativ påvirkning blant de ansatte i hjemmesykepleien.
Respondentene fra barnehagene oppgir at det særlig er støy, inneklima, tunge løft og belastende arbeidsstillinger som er fysiske utfordringer. Revisjonen vurderer det som sannsynlig at funnene i disse
virksomhetene samlet også kan gi en indikasjon på hvilke faktorer som kan ha betydning for sykefraværet i seksjonene Helse og velferd og Utdanning og oppvekst.
Revisjonens konklusjon er at arbeidsmengde og tidspress i hovedsak er blant de mest vesentlige forholdene som kan ha betydning for sykefraværet innen seksjonen Helse og velferd og Utdanning og
oppvekst i Fredrikstad kommune.
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7 VEDLEGG
7.1 Utledning av revisjonskriterier
7.1.1

Problemstilling 1 om systematisk arbeid med forebygging av sykefravær

Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og
meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i
samfunnet, jf. formålsparagraf § 1-1. Videre skal loven sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling, samt legge til rette for tilpasninger knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Loven skal også gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne selv skal kunne ivareta og utvikle
sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter, og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet. Loven skal bidra til et inkluderende arbeidsliv.
I henhold til arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) må arbeidsgiver sørge for systematisk arbeid med forebygging
og oppfølging av sykefravær. I § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid angis flere
krav til arbeidsgiver. Revisjonskriteriene for denne revisjonen er utledet med bakgrunn i denne paragrafen i arbeidsmiljøloven. På bakgrunn av dette har vi lagt til grunn følgende kriterier for å vurdere problemstillingen:
 Det er fastsatt mål om forebygging for helse, miljø og sikkerhet.
 Det er etablert planer og rutiner for arbeid med forebygging av sykefravær.
 Oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til arbeid med forebygging av sykefravær er definert.
 Det gjøres risikovurderinger og -kartlegginger knyttet til sykefravær.
 Medarbeiderne involveres i forebyggingsarbeidet.
 Det forebyggende arbeidet evalueres jevnlig som grunnlag for læring.
7.1.2

Problemstilling 2 om forhold ved arbeidsmiljøet som kan påvirke sykefravær

Problemstilling 2 er en deskriptiv problemstilling, det innebærer at revisjonen beskriver et område uten
at det gjøres vurderinger av datagrunnlaget opp mot objektive kriterier forankret i autoritative kilder (lover, forskrifter etc.). Det utledes derfor ingen revisjonskriterier for denne problemstillingen.

7.2 Mottatt dokumentasjon
Revisjonen har mottatt en rekke dokumenter i forbindelse med oppdraget. Vi har særlig benyttet oss av
blant annet følgende dokumenter i gjennomføringen av oppdraget:
 kommunens økonomi- og handlingsplan for 2021-2024
 overordnede IA-retningslinjer for hele kommunen
 IA-planer for seksjonene Utdanning og oppvekst og Helse og velferd
 kommunens arbeidsgiverstrategi fram mot 2030
 arbeidsmiljøkartlegging, risikovurdering og tiltak
 retningslinjer for sykefraværsoppfølging i Fredrikstad kommune
 diverse dokumenter knyttet til 10-faktorundersøkelsen
 rutine for HMS-grupper
 rutiner for oppgaver og sammensetning av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 rutine for seksjonenes arbeidsmiljøutvalg (SAMU)
 rutine for oppfølging av ansatte med gjentagende korttids sykefravær
 mal for referat fra HMS-gruppemøter
 sykefraværsstatistikk for kommunen i perioden 2017 til 2020
 virksomhetsspesifikke dokumenter som virksomhets- og årsplaner, HMS-gruppemøtereferater,
prosedyrer og rutiner
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7.3 Kommunedirektørens høringsuttalelse
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Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tildeling av langtidsopphold på
sykehjem"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» godkjennes.
Fredrikstad, 31.08.2021

Vedlegg
Vedlegg
Prosjektplan «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», 31.08 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyresak 06/20, den 6.2 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
KU-sak 19/68, den 27.11 2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
Saksopplysninger
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet.
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for
prosjektet»). På grunnlag av dette, foreslår revisjonen tre hovedproblemstillinger:




Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og
omsorgstjenester?
Sikrer Fredrikstad kommune brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og
omsorgstjenester?
Hvordan har kommunen arbeidet videre for å sikre et bedre og omforent samarbeid
mellom Tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie?
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Revisjonen antar at det vil gå med 450 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være
klar til behandling i første møte i 2022.
Vurdering
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i
forvaltningsrevisjonsplanen.
Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Bakgrunnen for dette står beskrevet i prosjektplanen og revisjonen kan gi utdypende
opplysninger om dette i møtet.
Problemstilling 3 er en deskriptiv problemstilling, det vil si den ikke kan benyttes som
forvaltningsrevisjon, men som en kartlegging av området. Det kan derfor være vanskeligere
å trekke konklusjoner, og revisjonen kan ikke gi anbefalinger utfra en deskriptiv
problemstilling.
Samlet sett vurderer imidlertid sekretariatet 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 KOMMUNE
31.08.2021

Tildeling av langtidsopphold på sykehjem
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1 Bakgrunn for prosjektet
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf.
kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak.
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2021 ble vedtatt i bystyret 06.02.2020, sak 06/20. Planen bygger på
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Tildeling av helse- og velferdstjenester er det neste
prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen fra 2019 skriver
vi følgende om risiko på området:
«Kommunesektoren forvalter felleskapets midler og leverer tjenester som er av stor betydning både
for den enkelte og samfunnet som helhet. Offentlig virksomheter baserer seg på de fire grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, rettsikkerhet, faglig integritet og effektivitet. En hensiktsmessig
organisering og en god internkontroll vil i stor grad kunne bidra til å oppfylle kommunens målsetting
om å sikre tildelingen av forsvarlige helse- og velferdstjenester, samt ivareta likhetsprinsippet innen
tildelingen.
Kommunerevisjonen gjennomførte i 2015 en revisjon av tema «Tildeling av helse og velferdstjenester» i Fredrikstad kommune. Revisjonen vurderte i hvilken grad etableringen av tildelingskontoret i
Fredrikstad kommune hadde medført en profesjonalisering av tildelingspraksisen, samt om etableringen hadde ført til økt kontroll med kommunens ressursbruk innenfor seksjon for helse og velferd.
Denne revisjonen ble fulgt opp med en oppfølgingsrapport i 2019, hvor oppdraget var å følge opp om
kommunen hadde fulgt opp revisjonens anbefaling.
Av foreløpige funn i oppfølgingsrevisjonen i 2019 er det konkludert med følgende: «Revisjonen har
funnet at kommunen har jobbet for å ytterligere avklare og implementere grensesnittet mellom Tildelingskontoret og utøvende virksomheter, og på denne måten fulgt opp revisjonens anbefaling. Revisjonen er imidlertid usikre på om de iverksatte tiltakene i stor nok grad faktisk har redusert misforståelser
og uenigheter mellom virksomheter/etater.» Denne oppfølgingsrapporten skal behandles i neste kontrollutvalgsmøte.»
Vi ser at det kan være behov for å undersøke dette området nærmere da det fremstår for revisjonen at
det fortsatt er utfordringer knyttet til samarbeidet i praksis.»
Av bystyrets vedtak i sak 06/20 fremkommer det at bystyret vil ha et prosjekt omhandlende tildeling av
helse og velferdstjenester – oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt en ny forvaltningsrevisjon sett opp mot brukerperspektivet og kommunens praksis.
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen, samt på
bystyrets vedtak i sak 06/20. Av vedtaket fremkommer det følgende beskrivelse av prosjektet: «Tildeling
av helse og velferdstjenester – oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt en ny forvaltningsrevisjon sett opp mot brukerperspektivet og kommunens praksis». Revisjonen har i stor grad vektlagt kommunestyrets ønsker ved utformingen av prosjektplanens problemstillinger.
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I tillegg er det gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen 30.08.2021. Administrasjonens innspill
er hensyntatt i 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.

3 Problemstillinger og avgrensninger
Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:
Problemstilling 1:
• Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester?
Revisjonen ser det som hensiktsmessig å avgrense revisjonen til å se på tildelingskontorets behandling
av søknader om langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
helse- og omsorgstjenester. Kommunen har plikt til å tilby sykehjemsplass der dette er det eneste tilbudet som kan sikre nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til bruker. Ved behandlingen
av søknader om plass må kommunen sørge for at sakene er godt nok opplyst til at saken kan avgjøres
på et faglig forsvarlig grunnlag. Etter 01.07.2017 skal tildeling av sykehjemsplass skje etter en kommunal forskrift for tildelingskriterier. Revisjonen vil undersøke om forvaltningslovens bestemmelser om krav
til utredning følges, herunder at det foretas nødvendige undersøkelser for å sikre at vedtak og tjenester
bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Vi vil også undersøke om kommunens kriterier for rett til
opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester blir lagt til grunn ved
vedtak om tjenester.
Problemstilling 2:
• Sikrer Fredrikstad kommune brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester?
Under problemstilling 2 vil vi undersøke om kommunen har et skriftlig system med prosedyrer som i
tilstrekkelig grad sikrer brukermedvirkning ved tildeling av langtidsplass på sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester, samt i hvilken grad kommunen vektlegger brukers og/eller pårørendes meninger, ved utforming av tilbudet. Problemstillingen avgrenses til
å omhandle kommunens system og prosedyrer på feltet, samt om brukermedvirkning er ivaretatt og
dokumentert i saksbehandlingen.
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Problemstilling 3:
• Hvordan har kommunen arbeidet videre for å sikre et bedre og omforent samarbeid mellom Tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie?
Revisjonen gjennomførte i 2015 forvaltningsrevisjonen «Tildeling av helse- og velferdstjenester» hvor
vi kom med følgende anbefaling:
«Ytterligere avklare og implementere grensesnittet/ansvarsområder mellom tildelingskontoret og utøvende virksomhet. Et godt samarbeid med tydelige og avklarte ansvarsområder vil blant annet kunne
minimere risikoen for misforståelse og uenighet mellom virksomheter/etater». Anbefalingen var basert
på at det var utfordringer i samarbeidet mellom Tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie.
I oppfølgingsrapport «Tildeling av helse- og velferdstjenester» gjennomført i 2019 følger vi opp denne
anbefalingen videre. Vår konklusjon var da som følger:
«Revisjonen har funnet at kommunen har jobbet for å ytterligere avklare og implementere grensesnittet
mellom Tildelingskontoret og utøvende virksomheter, og på denne måten fulgt opp revisjonens anbefaling. Revisjonen er imidlertid usikre på om de iverksatte tiltakene i stor nok grad faktisk har redusert
misforståelser og uenigheter mellom virksomheter/etater».
Bystyrets vedtak av 06.02.2020 i sak PS 4/20 lyder som følger:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport «Tildeling av helse- og velferdstjenester» til orientering.
2. Bystyret ber administrasjonen om å kontinuerlig fortsette arbeidet med utvikling av samhandlingsarenaer mellom etater og virksomheter i Seksjon for helse og velferd, samt på tvers av
kommunens seksjoner.
Revisjonen vil med bakgrunn problemstillingen over beskrive om og i hvilken grad Tildelingskontoret og
etat hjemmesykepleie har arbeidet videre for å sikre et omforent samarbeid. Vi understreker at dette er
en deskriptiv problemstilling.

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 behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
• Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
• Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november
1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om
sosiale tjenester m.v. (Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten)
• Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.
• Kommunens egne rutiner og prosedyrer

4
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet nedenfor:

Problemstillinger

Revisjonskriterier

Databehov

Forvaltningsloven

Informasjon om kommunens prose- Dokumentanalyse

Problemstilling 1
Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for

Innhentings/analyse metode

dyrer og rutiner.

tildeling av langtidsopphold

Pasient- og brukerret-

på sykehjem eller tilsva-

tighetsloven

Intervjuer
Informasjon fra konkrete saker.

rende bolig særskilt tilrette-

Mappegjennomgang

lagt for heldøgns helse- og

Helse- og omsorgstje-

omsorgstjenester?

nesteloven
Kvalitetsforskriften for
pleie- og omsorgstjenesten
Kommunal forskrift om
tildeling av langtids-

Problemstilling 2

opphold

Sikrer Fredrikstad kom-

Pasient- og brukerret-

Informasjon om kommunens prose- Dokumentanalyse

mune brukermedvirkning

tighetsloven

dyrer og rutiner.

hold på sykehjem eller til-

Helse- og omsorgstje-

Informasjon fra konkrete saker.

svarende bolig særskilt til-

nesteloven

ved tildeling av langtidsopp-

Intervjuer
Mappegjennomgang

rettelagt for heldøgns helseog omsorgstjenester?

Problemstilling 3
Hvordan har kommunen ar-

Beskrivende problems- Informasjon om kommunens prose- Dokumentanalyse

beidet videre for å sikre et

tilling (ingen revisjons-

bedre og omforent samar-

kriterier)

dyrer og rutiner.
Intervjuer

beid mellom Tildelingskon-

Informasjon om kommunens prak-

toret og etat hjemmesyke-

sis.

pleie?

5
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og
fremdriftsplan
Prosjektdeltakere

Bjørnar Bakker Eriksen - utførende forvaltningsrevisor
Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektperiode
Antall timer
Vedtaksorgan:

September 2021 – februar 2022
450 +/- 10 % timer
Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune

Når prosjektplan er godkjent i KU
Når rapport er sendt til kommunedirektøren
Når rapport er sendt til ØKUS

September 2021
Januar 2022
Januar 2022

Fremdrift

Ferdig

Kommentar til ressursrammen
For å besvare ut revisjonens problemstilling på en god måte er vi nødt til å gjennomføre et bredt spekter
av kontrollhandlinger med bruk av flere ulike metoder. I tillegg til å gjennomføre dokumentanalyse og
intervjuer, vil vi også gjennomføre en mappegjennomgang av et utvalg saker som er blitt behandlet. Vi
estimerer at dette prosjektet (problemstilling 1 og 2) vil ta 400 timer (+/- 10 prosent). Vedrørende revisjonens forslag til problemstilling 3 om kartlegging av kommunens oppfølging av tidligere anbefaling,
anslår vi en ressursbruk på 50 timer.

6
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/51
45
195929/2021
3004-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/42

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Fredrikstad
kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering
Fredrikstad, 30.08.2021

Vedlegg
1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - Fredrikstad
kommune, datert 27.08.2021.
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, datert 27.08.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyret 06.02.2020 sak 06/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021»
Saksopplysninger
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen.
Vurdering
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de
forvaltningsrevisjonsprosjekt som er gjennomført så langt i 2021.
I informasjonsskrivet redegjør revisjonen for det arbeidet som gjenstår jf. Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2021 og oppfølging av disse, samt utførte og gjenstående
eierskapskontroller (jf. Plan for eierskapskontroll 2020-2023).
Oversikten under viser hvilke prosjekter som er vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon 20202021 og status for disse:
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Nr.
1
2

Prosjekt
Personvern (restanseprosjekt fra 2019)
Barnevern – oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt en ny
revisjon av kommunens oppfølging av lovverk ved fosterhjemsområdet.

Status
Levert 10.06.2020
Levert 25.11.2020

3
4

Skole – overholdelse av lærernorm.
Skole – spesialundervisning og trygt og godt skolemiljø

Slått sammen til et
prosjekt. Levert
24.03.2021

5

Arbeidsmiljø og sykefravær

6

Offentleglova – oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt, med fokus
på om rutinene blir fulgt i praksis

Behandles
15.09.2021
Leveres til møtet i
november?

7

Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis

8

Tildeling av helse og velferdstjenester – oppfølging av tidligere
forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt en ny forvaltningsrevisjon sett opp mot
brukerperspektivet og kommunens praksis

Leveres til møtet i
november?
Prosjektplan
behandles i KU
15.09.2021?

9

Nye varslingsrutiner/varslingsorgan – en evaluering

Restanse

10

BPA-ordninger

Restanse

Sekretariatet vurderer at leveransene er i henhold til vedtatte planverk, med unntak av
forvaltningsrevisjonsprosjektet Tildeling av velferdstjenester, som ser ut til å bli levert først i
2022.
Revisjonen opplyser følgende i informasjonsskrivet:
«Med gjennomføringen av disse revisjonene og oppfølgingene estimerer revisjonen
at tilgjengelige budsjettmidler for 2021 vil bli benyttet. Dette innebærer at
oppfølgingsrapport om «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» (behandlet i
bystyret 2020) må gjennomføres i 2022.»
Ut over dette vurderer sekretariatet at revisjonen (jf. vedtak i bystyret) er i rute med levering
av oppfølgingsrapporter, forutsatt at Personvern leveres i 2021.
Fredrikstad kommune har budsjettert med 1705 timer til forvaltningsrevisjon i 2021.
Revisjonen har levert 992 timer per 30. juni 2021. Dette utgjør 58 % av budsjett.
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til
kommunen.
Vi viser til vedlagte statusrapport og informasjonsskriv for ytterligere detaljer.
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført
forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 og informasjonsskrivet om forvaltningsrevisjon tas til
orientering.
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Statusrapport
Utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021
Fredrikstad kommune
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i
kommunen.
Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 30. juni 2021.
Tabell: Produksjon og ressursbruk
Oppgave
Administrasjon
Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm
Oppfølging av politiske vedtak*
Arbeidsmiljø og sykefravær*
Offentleglova*
Tildeling av helse- og velferdstjenester*
Oppfølgingsrapport Ekstremvær* (bystyrebehandling gjenstår)
Oppfølgingsrapport antikorrupsjon
Sum

Rapportert
2020

1. halvår 2021

Prosjekt
totalt

Estimerte timer

457

30
142

599

60
550-600

21

269

290

300 +/- 10 %

58

375
133,5
13,5

433

4

25

29

350-450
400 +/- 10 %
Prosjektplan
behandles
15.09.21
50-80

61

5

66

50-80

992,5

1417

Mer/mindreforbuk
-1

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2020» viser hva som er rapportert i 2020 på forvaltningsrevisjoner
og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av
totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert
i vedtatt prosjektplan, mens kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser over- eller underforbruk i forhold til
estimat for de ferdigstilte prosjektene.
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til bystyrebehandlingen).

Administrasjon
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og
lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere
erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem,
og bygger på et gjennomsnitt over flere år.

Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 24. mars 2021 og i bystyret 29.
april 2021. Revisjonens timeramme ble estimert til 550-600 timer. I 2020 påløp det 457 timer
til prosjektet, i 1. halvår 2021 har det påløpt ytterligere 142 timer. Dette gir en totaltsum for
revisjonen på 599 timer.
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Oppfølging av politiske vedtak
Arbeidet med prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak» ble påbegynt sent i 2020. Planen ble behandlet i kontrollutvalget 10. februar 2021. I 2020 brukte vi
21 timer på dette prosjektet, og per 30. juni var det benyttet 269 timer i 2021. Rapporten er
noe forsinket sett opp mot opprinnelig fremdriftsplan, og revisjonen estimerer at denne blir
behandlet i kontrollutvalgets møte i november.

Arbeidsmiljø og sykefravær
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen 30. september 2020.
I planen er det estimert en ramme på 350-450 timer. Prosjektet ble dessverre noe forsinket
pga. sykdom og permisjoner internt hos ØVKR. På grunn av dette ble det innhentet bistand
fra BDO for å ferdigstille forvaltningsrevisjonen. I 2020 påløp det 58 timer, og i 2021 var det
per 30. juni påløpt 375 timer. Revisjonsrapporten behandles i kontrollutvalgets møte 15. september.

Offentleglova
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen 12. mai 2021. Per 30.
juni er det påløpt 133,5 timer. Revisjonen estimerer at revisjonsrapporten vil bli behandlet i
kontrollutvalgets møte i november.

Tildeling av velferdstjenester
Revisjonen har utarbeidet prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen som blir behandlet i
kontrollutvalgets møte 15. september. Per 30.06.21 var det påløpt 13,5 timer.

Oppfølgingsrapport Ekstremvær
Forvaltningsrevisjonsrapport «Ekstremvær» ble behandlet i bystyret 5. desember 2019 i sak
PS 160/19. Revisjonen påbegynte denne oppfølgingsundersøkelsen i 2. halvår 2020. I 2020
påløp det 4 timer på denne oppfølgingsundersøkelsen, og per 30. juni er det påløpt 25 timer i
2021. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 16. juni 2021 og revisjonen legger til grunn at
rapporten vil bli behandlet i bystyret i løpet av høsten.

Oppfølgingsrapport antikorrupsjon
Timene i 2021 knytter seg til revisors forberedelser før bystyremøte og tilstedeværelse ved
behandling av rapporten den 11.02.21. Total ressursbruk for hele oppfølgingsundersøkelsen
er 66 timer.

Total leveranse
Fredrikstad kommune har budsjettert med 1705 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen har levert 992,5 timer per 30. juni 2021, som tilsvarer 58 % av budsjett.

Rolvsøy, 27. august 2021

Casper Støten (sign.)
konst. fagleder for forvaltningsrevisjon
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Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon
Fredrikstad kommune

Bakgrunn
Hensikten med dette informasjonsskrivet er å informere kontrollutvalget om forhold som er
relevante for leveransen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll opp mot planene som er
vedtatt av kontrolllutvalget/bystyret. Vil vi også gi litt informasjon om utviklingen og utfordringer
ved avdeling for forvaltningsrevisjon i ØVKR IKS.

Status vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsplanen 2020-21 mv.
Fredrikstad kommune har vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon som inneholder en liste på
totalt 10 forvaltningsrevisjoner. To av disse prosjektene (9 og 10) er såkalte restanseprosjekter, som innebærer at det ikke er ressurser til å gjennomføre disse i planperioden, med mindre
andre forvaltningsrevisjoner tar mindre tid enn forventet, eller det gjøres endringer i planen.
Fire av forvaltningsrevisjonene er så langt behandlet i kontrollutvalget og bystyret. Ytterligere
en forvaltningsrevisjon er ferdigstilt og behandles i kontrollutvalget 15. september 2021. Tre
av revisjonene er under utarbeidelse, og revisjonen estimerer at to av disse forvaltningsrevisjonene (Oppfølging av politiske vedtak og Offentleglova) behandles i kontrollutvalget i november 2021. En av revisjonene (Tildeling av tjenester) regner vi med at blir behandlet i første
kontrollutvalgsmøte i 2022. Med dette anser vi alle forvaltningsrevisjoner i planen som levert.
Revisjonen regner også med å få gjennomført oppfølgingsrapport om «Personvern» i løpet av
2021.
Med gjennomføringen av disse revisjonene og oppfølgingene estimerer revisjonen at tilgjengelige budsjettmidler for 2021 vil bli benyttet. Dette innebærer at oppfølgingsrapport om «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» (behandlet i bystyret 2020) må gjennomføres i 2022.
Også i forbindelse med forvaltningsrevisjonen «Tildeling av tjenester» vil det kunne påløpe
noen revisjonstimer i 2022, knyttet til for eksempel intern kvalitetssikring, dialog med kommunen og høringsprosessen.

Status vedrørende oppfølging av plan for eierskapskontroll 2020-23
I plan for eierskapskontroll er det fastsatt tre prioriterte selskaper i fireårsperioden:
1. Fredrikstad Energi AS
2. Østfold Energi AS
3. Isegran Eiendom AS
Revisjonen gjennomførte i 2020 eierskapskontroll av Fredrikstad Energi AS (FEAS).
I 2021 har revisjonen prioritert å gjennomføre forvaltningsrevisjon og oppfølging av tidligere
forvaltningsrevisjon, dermed er det ikke gjennomført noen eierskapskontroller i år. Revisjonen
estimerer at vi skal gjennomføre en eierskapskontroll neste år, samt en i 2023, slik at planen
blir fulgt opp. Timeressursene som brukes på en eierskapskontroll er noe varierende avhengig
av typen selskap og evt. synergieffekter med andre eierkommuner, samtidig ble det fra oktober
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2020 innført en ny revisjonsstandard som skjerper kravene til gjennomføring av eierskapskontrollene, derfor vil vi fremover beregne 80 timer +/- 20 timer per eierskapskontroll.

Utvikling og utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon
Avdeling for forvaltningsrevisjon består ordinært av 8 årsverk inkludert fagleder. På grunn av
permisjoner og sykdom i avdelingen er vi per i dag 7 aktive årsverk. 4 av de 7 ansatte ble
tilsatt i perioden desember 2020 til mars 2021. De resterende ansatte har mellom 4 og 8 års
erfaring i selskapet. De ansatte har kompetanse innen blant annet statsvitenskap, offentlig
administrasjon, rettsvitenskap, sosiologi, realfag m.m.
Avdeling for forvaltningsrevisjon ved ØVKR IKS har gjennomgått store omstillinger de siste to
årene. Etter selskapssammenslåingen i 2020 mellom Indre Østfold kommunerevisjon (IØKR
IKS) og Østfold kommunerevisjon (ØKR IKS) har avdelingen hatt en del turnover av ansatte
(både pga. oppsigelser og sykdom/permisjoner), samtidig har det over tid vært noe lav bemanning i FR-avdelingene i hvert av de tidligere selskapene. Selskapet har siden sammenslåingen hatt fokus på å bygge opp avdeling for forvaltningsrevisjon gjennom å rekruttere og
beholde riktig kompetanse, det innebærer at avdelingen i dag er i en oppbyggingsfase med
mange nyansatte som skal følges opp av fagleder og oppdragsansvarlige. Fra 2021 ble alle
ansatte ved de to tidligere kontorene (Rakkestad og Rolvsøy) samlokalisert til våre utvidede
kontorlokaler på Rolvsøy. Selskapet har på lik linje med våre eierkommuner og andre arbeidsplasser i Norge i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien, og det har vært utstrakt bruk
av hjemmekontor helt siden mars 2020. Nylig har selskapet tatt grep for at flere ansatte skal
tilbakevende til kontoret, ikke minst fordi vi mener at dette er viktig for å sikre en positiv videreutvikling av det gode arbeidsmiljøet og den gode faglige kulturen på Rolvsøy fremover.

Rolvsøy, 27. august 2021
Casper Støten (sign.)
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/49
36
195770/2021
3004-186
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/43

Informasjon fra revisjonen vedr. momskompensasjon
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget ser rutinesvikten i ØVKR IKS ved momskompensasjonsattesteringen
som svært uheldig.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny redegjørelse for saken når klagen til
skatteetaten blir avklart. Videre ber kontrollutvalget om orientering når det er kommet
en avklaring på hvordan det eventuelt tapte beløpet skal erstattes.
Fredrikstad, 30.08.2021

Vedlegg
1. Notat – Informasjon vedrørende momskompensasjon i Fredrikstad kommune. Sendt til
sekretariatet den 27. august, fra Østre Vike kommunerevisjon ved daglig leder.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
1. Engasjementsbrev mellom ØVKR IKS og Fredrikstad kommune, behandlet i sak 21/16,
24.03 2021.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått tilsendt et notat fra Østre Viken kommunerevisjon, se vedlegg 1. I
notatet er det beskrevet at det har skjedd en svikt i ØVKR sine rutiner ved håndtering av
momskompensasjon i Fredrikstad kommune. Det har resultert i at kompensasjonsoppgaven
for 2.termin ikke ble attestert av revisor innen gjeldende frist. Fredrikstad kommune har fått
brev fra Skatteetaten om at kravet er avvist grunnet for sen levering, men at de har
anledning til å fremme de deler av kravet som ikke vil være foreldet i neste termin, dvs.
3.termin.
Daglig leder informerer i sitt notat om at det er sendt inn en klage til Skatteetaten, hvor det
blir bedt om at kompensasjonskravet skal godkjennes fullt ut. Representantskapet i ØVKR
har også bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å endre lov om
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merverdikompensasjon slik at foreldelsesfristen i denne loven likestilles med
foreldelsesfristen i merverdiavgiftsloven.

Vurdering
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal kontrollutvalget holde seg løpende
orientert om revisjonsarbeidet og påse at a) kommunens eller fylkeskommunens
årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte.
Det fremgår av Østre Viken kommunerevisjons engasjementsbrev med Fredrikstad
kommune (siste gang behandlet i kontrollutvalget i sak 21/16, den 24. mars 2021, «Andre
bekreftelser som inngår i oppdraget», kule punkt 2: Merverdiavgift (mva/moms) – krav om
kompensasjon (RF-009).
Sekretariatet vurderer at det både i lovverk og forskrift, samt i engasjementsbrev er
beskrevet at regnskapsrevisjon skal leveres på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal
påse at dette blir gjort. Sekretariatet er av den formening at en rutinesvikt ved håndtering av
momskompensasjon er svært uheldig. Først og fremst fordi dette medfører store
økonomiske konsekvenser for kommunen.
Det går ikke frem av notatet fra revisjonen hvem som er ansvarlig for å dekke inn det tapte
beløpet. Det fremkommer heller ikke hvor stort beløpet er. Sekretariatet vurderer at
revisjonen bør redegjøre for dette i møtet. Det tas som en forutsetning at kommunen ikke
må belastes dette. Det fremkommer ikke av notatet hvordan dette skal løses hvis ikke
klagen til skatteetaten blir innfridd.
Sekretariatet vurderer også hvis en lovendring skulle tre i kraft som følge av klagen og
henvendelsen til kommunal- og moderniseringsdepartementet fra ØVKR IKS, så vil trolig
ikke dette ha tilbakevirkende kraft.
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget i møtet bør få en muntlig informasjon om hvordan
revisjonen i fremtiden sikrer at slik rutinesvikt ikke oppstår.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte følgende vedtak:
Kontrollutvalget ser rutinesvikten ved momskompensasjonsattesteringen som svært uheldig.
Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny redegjørelse for saken når klagen til skatteetaten
blir avklart, og når det er kommet en avklaring på hvordan det eventuelle tapte beløpet skal
erstattes.
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Informasjon vedrørende momskompensasjon i Fredrikstad kommune

Kommunen er omfattet av to ulike regelverk; Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Lov
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (mvakompensasjonsloven).
Foreldelsesfristen er forskjellig i disse to lovverkene. Merverdiavgiftsloven har foreldelsesfrist på 1 år,
mens momskompensasjonsloven kun har 3 mnd.
Det har skjedd en svikt i ØVKRs rutiner ved håndtering av momskompensasjon i Fredrikstad
kommune. Det har resultert i at kompensasjonsoppgaven for 2.termin ikke ble attestert av revisor
innen gjeldende frist. Fredrikstad kommune har fått brev fra Skatteetaten om at kravet er avvist
grunnet for sen levering, men at de har anledning til å fremme de deler av kravet som ikke vil være
foreldet i neste termin, dvs. 3.termin.
Representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon, som består ordførere i 12 kommuner (Aremark,
Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og
Våler), har fattet følgende vedtak i møte 20.08.2021, sak 10/21:
Representantskapet i ØVKR viser til at Fredrikstad kommune har fått avvist sitt kompensasjonskrav
for 2. termin i 2021 fordi ØVKR har oversittet frist for attestasjon. Representantskapet i ØVKR viser til
Fredrikstad kommunes klage til Skatteetaten og ØVKR sin redegjørelse. Representantskapet støtter
klagen, og ber Skatteetaten om å godkjenne kompensasjonskravet fullt ut. Representantskapet i
ØVKR ber videre Kommunal- og moderniseringsdepartementet, om å endre lov om
merverdikompensasjon slik at foreldelsesfristen i denne loven likestilles med foreldelsesfristen i
merverdiavgiftsloven.

Jolanta Betker
Daglig leder
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Oppsummering av regnskapsrevisjon 2020
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til
orientering
Fredrikstad, 27.08.2021

Vedlegg
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Fredrikstad kommune 2020, datert 20.08 2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU - sak 20/50 den 30.09 2020, ”Overordnet revisjonstrategi for 2020 - 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 2020. Formålet
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.
Tidligere (2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Fredrikstad
kommune og hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/50 i kontrollutvalget den
30.09 2020.
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 2020 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.
Sekretariatet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av
utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, 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 2020 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 20/50 i kontrollutvalget den 30.9.20, hvor det
ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og
vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget.
Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort 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
Kommunedirektør og økonomisjef avla Fredrikstad kommunes regnskap den 22.2.2021.
Konsolidert regnskap ble avlagt samme dato. Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn
til enkelte poster som ble avdekket gjennom årsoppgjøret. Nytt regnskap ble mottatt
13.4.2021.
Rådmannens årsberetning ble mottatt av revisjonen 30.3.2021. Dokumentet «uttalelsen fra
ledelsen» mottatt 14.4.2021. Erklæringen er gitt uten tilleggsopplysninger. Revisors beretning
er avgitt 15.4.2021.
Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Fredrikstad kommune:
Vi viser til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og
forskrifter. Herunder at det i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle
stillingen til Fredrikstad kommune per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Beretningen er avgitt med bemerkning om manglende
økonomireglement under «Andre forhold».
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:

3.1 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, om det er gjort riktige vurderinger i forhold til skillet mellom drifts- og
investeringsutgifter, og at de er kontrollert ved bruk av «Kontrollsteget1» i Visma økonomi.
Videre har revisjonen kontrollert årets avskrivninger og aktiveringer sett opp mot
investeringsregnskapet og de regler og standarder som gjelder for kommunalt regnskap. Dette
innebærer blant annet korrekt valg av avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og
korrekt regnskapsføring på prosjekter i investeringsregnskapet.
Kommunen har hatt lavere investeringsutgifter enn budsjettert. Forholdet er omtalt i
kommunens årsberetning. Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens
regnskapsmessige håndtering av driftsmidler.

3.2 Finans
Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av
kommunens egenkontroll ved opptak av lån, og kontrollert at finansrapportering er gjort i
henhold til gjeldende regelverk og eget finansreglement. 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.

3.3 Innkjøp
Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det foretatt
analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller2 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
1 En kontroll som utføres, etter fastsatte parameter i den elektroniske fakturaflyten, etter at en faktura er attestert og

anvist og før utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal kontrolleres bestemmes av
valgte styringsparameter i regnskapssystemet.
2 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.
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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.

3.4 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 ved remittering3, avstemming av bankkontoer og
kassetelling av vekselskasser. Alle bankkonti er avstemt mot ekstern dokumentasjon
revisjonen har innhentet.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
likvider.

3.5 Lønn
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i
kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroller ved
avstemming av pensjon, beregning av aga, skattetrekk og feriepenger, samt utbetaling av
lønn. Det er også foretatt analytiske kontrollhandlinger. Kommunens kontroll av balanseposter
for pensjon, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er gjennomgått.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av lønn.

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

3

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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3.7 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, vedtatt økonomireglement,
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.
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
konvertering4 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.
I henhold til kommunelovens § 14-2 skal kommunestyret vedta regler for økonomiforvaltningen
(økonomireglement). Kommunen hadde ikke økonomireglement i 2020.
Utover dette har revisors kontroller ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på
områdeovergripende nivå, eller fått indikasjoner på at det kan foreligge misligheter.

3.8 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.v.
Det er utført test av kontroll på avstemming av fond, grunnlag for eiendomsskatt, ved
refusjons- og tilskuddsinntekter, samt foretatt analytiske kontrollhandlinger. Det er også
foretatt avstemminger på balansekontoer. Det er i tillegg gjort avstemmingskontroll av
skatteinntekter og rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
overføringer.

4

Frevar følger regnskapslovens prinsipper, og regnskapet må konverteres til kommunalt oppsett før
konsolidering med kommuneregnskapet kan gjennomføres.
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3.9 Salg
Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling
for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc.
Det er utført test av kontroll ved fakturering av festeavgifter, riktige priser på selvkostområdene
vann, avløp, renovasjon og feier, etterkalkyle selvkost og utfakturering av kommunale gebyrer.
Vi har også foretatt 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 fond og tilførsel av renter til fond.
Revisjonen har funnet at det er inntekter som gjentagende anordnes til feil år. Sett over hele
året gir ikke dette vesentlige feil i regnskapet, men revisjonen følger opp forholdet med
kommunen. Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
salgsinntekter.

3.10 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.
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 2020 er attestert uten merknader.

3.11 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
10.2.2021 – sak 21/6, der revisor konkluderte med at området merverdiavgift ble valgt til
kontroll.
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 merverdiavgift.
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3.12 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 hvor kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, der det er krav til
bekreftelse fra revisjonen.
Vi har levert til sammen 50 revisjonsuttalelser for tilskudd og refusjoner kommunen har
rapporteringsplikt på, som fordeler seg på 23 revisjonsuttalelser etter ISA 8005, og 27
revisjonsuttalelser etter ISRS 44006.
Av de mest vesentlige kan vi nevne:
 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede
 Tilskudd til private barnehager
 Ressurskrevende tjenester
 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering
 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg.

3.13 Henvendelser
I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende
større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det er
hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 20.8.2021

Jolanta Betker
oppdragsansvarlig revisor

Madeleine Strandin
Kst. fagansvarlig

5 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål.
6 Standard” Avtalte kontrollhandlinger”
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Overordnet revisjonstrategi for 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering
Fredrikstad, 27.08.2021

Vedlegg
Overordnet revisjonstrategi for Fredrikstad kommune 2021 – PowerPoint presentasjon
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2021.
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor vil i sin presentasjon også redegjør for hvilke
fokusområder som legges til grunn i 2021.
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon,
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier.
Vurdering
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever.
I tråd med dette vil oppdragsansvarlig revisor presentere revisjonstrategi for Fredrikstad
kommunes årsregnskap for 2021 i møte.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet
revisjonstrategi for 2021 til orientering.
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Revisjonsstrategi 2021
Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
15.9.2021
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Overordnet revisjonsstrategi

• Formål
• Kommuneloven kap. 24 Revisjon (§§ 24-2 til 24-10)
• Oppdragsvurdering
• Revisjonsområder
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Revisjonsområder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lønn
Innkjøp
Driftsmiddel
Finans
Overføringer
Salg
Likvid
Områdeovergripende
Merverdiavgift
Skatt
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Kommunens virksomhet
•
•
•
•
•
•

83 193 innbyggere (1. januar 2021)
årsverk 4 884 (årsberetning 2020)
Kommunens organisering
Budsjettstyrt – fastsettes av kommunestyret
Økonomiske rammer – statlig
Omfattende lovverk
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Organisasjonskart 2021
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Økonomisk utvikling
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Planlegging 2021
• Risikovurdering
• Kontrollmiljø
• Kartlegging av kommunens internkontroll
• Vesentlighetsgrense
• Angrepsvinkel
• Fokusområder i forhold til risikovurdering
• Test av kommunens internkontroll
• Test av detaljer
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/55
45
146516/2021
3004-192
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/46

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en
kostnadsramme på kr. 4 821 590.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”
Fredrikstad, 27.08 2021

Vedlegg
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2022 for
Fredrikstad kommune.
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2022
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Fredrikstad kommune - 2022, datert
26.08 2021
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024
for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Fredrikstad kommune, sist vedtatt av bystyret
2. februar 2020

Saksopplysninger
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides.
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Vurdering
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Fredrikstad
kommune.
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på seks
møter i 2022. I forslaget er det foreslått følgende:
 kr. 50 000.- til kurs/opplæring,
 kr. 16 000.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),
 kr. 5 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter, og
 kr. 15 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.
Det foreslår også videreført en avsetning på kr. 100 000.- til adhoc - oppgaver.
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr.779 000.-, som er en økning på
3,2 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.)
Østfold kontrollutvalgssekretariat
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet.
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Fredrikstad kommune sin
tilskuddsandel utgjøre kr. 544 840.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en
kostnadsøkning på 2,8 % sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 2.)
Østre Viken Kommunerevisjon IKS
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som,
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale
selskaper § 18).
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er
Fredrikstad kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 3 497 750.-. Beløpet inkluderer
FREVAR KF. Budsjettandelen medfører en reduksjon på 2,3 % i honorarsatsene fra 2021 til
2022.
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg
3 og 4.
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022
 Kontrollutvalget:
kr. 779 000. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr. 544 840. Østre Viken kommunerevisjon IKS
kr 3 497 750.Samlet Sum:
kr. 4 821 590.Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en reduksjon på 0,5
% i forhold til budsjettet for 2021.
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for
kontrollarbeid for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”.
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Fredrikstad kommune

Vedlegg 1.

Budsjett for kontrollarbeidet 2022

Kontotekst
Godtgjørelelse leder
Møtegodtgjørelse medlemmer
KLP - pensjon
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn

kr
kr
kr
kr
kr

Forslag 2022
410 000,00
53 000,00
60 000,00
70 000,00
593 000,00

abonnement og servering
Kurs og opplæring
Forum for kontroll og tilsyn
Skyssgodtjørele og andre oppgaveplitige ytelser
Inventar
Avsetning til Adhoc - oppgaver
Sum driftsutgifter

kr
kr
kr
kr

5 000,00
50 000,00
16 000,00
15 000,00

Budsjett 2021
kr
390 000,00
kr
49 000,00
kr
59 000,00
kr
71 500,00
kr
569 500,00

Endring i %

Regnskap 2020
Merknader
kr
398 849,00 50 % av godtgj. av kr. 820 000.kr
59 940,00 Sats 1,7 0/00 - av ordf, godtg. per møte
kr
52 600,00
kr
67 038,00
kr
578 427,00

kr
kr
kr
kr

5 000,00
50 000,00
15 000,00
15 000,00

kr
kr

100 000,00 kr
186 000,00 kr

100 000,00
185 000,00

Samlet sum Kontrollutvalget (folkevalgte)

kr

779 000,00 kr

754 500,00

3,2
#DIV/0!

kr

623 164,00

Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS)

kr

544 840,00 kr

530 000,00

2,8

kr

520 000,00 Kommunens andel av ØKUS budsjett

Revisjonshonorar for fredrikstad kommune

kr

3 289 500,00 kr 3 350 350,00

-1,8

kr 3 972 500,00 Budsjett tall

Revisjonshonorar for FREVAR KF

kr

213 150,00

-2,3

kr

Samlet sum - kontrollarbeidet

kr

4 821 590,00 kr 4 848 000,00

-0,5

kr 5 115 664,00

208 250,00 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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7 973,00 Servering i forbindelse med møter
21 028,00 Kontrollutvalgskonferanser
15 000,00 Kontingent
736,00
44 737,00

230 300,00 Budsjett tall

Vedlegg 2
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

Fredrikstad
Sarpsborg
Moss
Halden
Råde
Hvaler
Indre Østfold
Rakkestad
Våler
Marker
Skiptvet
SUM

1/3 per kommune
(fast beløp)
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
1 370 842,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Stipulert forbruk
420 218,00
317 418,00
384 238,00
215 132,00
173 498,00
173 498,00
384 238,00
173 498,00
173 498,00
152 938,00
173 498,00
2 741 672,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum
544 840,00
442 040,00
508 860,00
339 754,00
298 120,00
298 120,00
508 860,00
298 120,00
298 120,00
277 560,00
298 120,00
4 112 514,00

Budsjettet for 2022 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en
fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:
1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.
Vedrørende fordelingsprinsippet vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse,
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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prettelse,
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Fredrikstad kommune
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet
- Vedtatt i Øvkrs styre, 22.06.2021
- Vedtatt i Øvkrs representantskap,
20.08.2021

Budsjett 2022

26.08.2021
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BUDSJETT 2022 – FREDRIKSTAD KOMMUNE
Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025.
Vedtak:
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas.
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver.
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse:
«Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag».
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Fredrikstad
kommune, fordelt på grunnlag av eierandel (27,50 %), er kr 650 444.
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er:
 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale
behov for revisjonstjenester.
 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de
særlige krav som stilles til kommunal sektor.
 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost.
Budsjettet for 2022 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 19 910 000. Det er en
liten reduksjon fra budsjett 2021. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 400 000 som
skal faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre driftsinntekter» i budsjettskjemaet
(samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet).
Reduksjonen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i:
 reduksjon eller uendret antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte store kommuner grunnet
effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig reduksjon i antall arbeidstimer
tross nye revisjonsoppgaver.
 økning av forvaltningstimer i enkelte mindre kommuner ( fra tidligere Indre Østfold
kommunerevisjon). Kommunene hadde en annen finansieringsmodell tidligere, og
forvaltningstimer var noe underbudsjettert.
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 586 541.
Planlagt timeforbruk:
 For forvaltningsrevisjon er det planlagt samme timeforbruk som tidligere år.
 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en
betryggende revisjon.

Østre Viken kommunerevisjon iks
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Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:
Fredrikstad kommune
Budsjett 2022 Budsjett 2021 Budsjett 2020 Budsjett 2019
Samlet overføring fra kommunen
3 289 500
3 350 350
4 202 800
4 316 094
for regnskap og forvaltningsrevisjon
Herav:
Kommunale KF,er *
230 300
240 000
*Kommunalt foretak (Frevar) var i tidligere år inkludert i kommunens budsjett.
Fra og med 2021 er foretakets budsjett skilt ut fra kommunens budsjett.
Frevar KF
Budsjett 2022 Budsjett 2021
Overføring
208 250
213 150

Fredrikstad kommune -oversikt timer forvaltning
Forvaltningsrevisjoner
Eierskapskapskontroll
Oppfølgingsrapporter

Antall
1 300
80
320

Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan
årets resultat skal disponeres.

Østre Viken kommunerevisjon iks
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Budsjett 2022
Økonomiplan 2022-2025

Rolvsøy
16.06.2021

østfold kommunerevisjon iks

1
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1 BUDSJETTPROSESSEN
Kontrollutvalgets budsjett
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren.

Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett,
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten.
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter.

Budsjetteringsmodellen
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik
finansieringsmodell.
Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag.
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet.
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer for revisjon av kommuneregnskapet og timer til
forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for
spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng med fokuset på utgiftsnivået på de samlede
regnskapsrevisjonstjenestene.
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn for å sikre
betryggende revisjon. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter, inntekter, effektivisering
samt endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger.

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER
Selvkost
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av
varer og tjenester (13%).
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er

Østre Viken kommunerevisjon IKS
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representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene.
Normal drift
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer.
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om,
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett.
Revisjonsfaglig
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon.
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene.
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon.
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres
automatisert og effektivt.
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora.
Sikre et stabilt fagmiljø
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt.

3 BUDSJETTSKJEMA
BUDSJETT 2022 - DRIFT
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Refusjoner, stat mva kompensasjon
Overføringer fra kommuner
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon
Østre Viken kommunerevisjon IKS
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Budsjett 2022

Budsjett 2021

1 384 750
420 000
530 000
19 910 000

1 345 750
380 000
501 000
20 024 550

22 244 750

22 251 300

19 263 291
3 113 000

19 555 829
3 056 360

530 000

501 000

Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansposter
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på lån
Netto finansinntekter/- utgifter
Motpost kalkulatoriske avskrivninger
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne driftsfond
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Overført til investeringsregnskapet
Sum avsetninger
Regnskapsmessig resultat

22 906 291
(661 541)

23 113 189
(861 889)

75 000

35 000

75 000

35 000

(586 541)

(826 889)

736 541

936 889

150 000
(586 541)

110 000
(826 889)

-

-

BUDSJETT 2022 - INVESTERING
Budsjett 2022
Investeringer
Investeringer i varige driftsmidler
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Sum investeringer
Finansiering
Bruk av lån
Salg av fast eiendom
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bidrag fra årets driftsbudsjett
Netto avsetninger
Sum finansiering

Østre Viken kommunerevisjon IKS
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Budsjett 2021

150 000
150 000

110 000
110 000

150 000

110 000

150 000

110 000

4 ØKONOMIPLAN 2022-2025
Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter.
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.
Driftsresultat
Overføring fra eierkommuner
Andre inntekter
Sum inntekter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Andre driftsutgifter
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansposter
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Regnskapsmessig resultat

Østre Viken kommunerevisjon IKS
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Budsjett 2022
19 910 000
2 334 750
22 244 750

Plan 2023
19 780 000
2 550 000
22 330 000

Plan 2024
19 720 000
2 750 000
22 470 000

Plan 2025
19 720 000
2 750 000
22 470 000

19 263 291
3 113 000
530 000
22 906 291

19 320 000
2 850 000
560 000
22 730 000

19 520 000
2 750 000
455 000
22 725 000

19 520 000
2 750 000
455 000
22 725 000

661 541
35 000
626 541
626 541
-

6
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-

400 000
35 000
365 000
365 000
-

-

255 000
32 000
223 000
223 000
-

-

255 000
32 000
223 000
223 000
-

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

2021/51
47
196435/2021
3004-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/47

Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget Refusjoner og tilskudd
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Informasjonen tas til orientering
Fredrikstad, 30.08.2021

Vedlegg
Notat fra kommunedirektøren, datert 23.08.2021 – Oppfølging av Kontrollutvalgets vedtak av
30.09.2020 i sak 20/42 (det står feil dato i notatets overskrift)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyresak 138/20, den 05.11.2020 (Oppfølgingsrapport «Refusjoner og tilskudd»).
Kontrollutvalgssak 20/42, den 30.09.2020 (Oppfølgingsrapport av
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Refusjoner og tilskudd»)
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Refusjoner og
tilskudd» i 2020. den gang fremkom det av rapporten at revisjonen konkluderte med at de
fleste av de fem anbefalingene var fulgt opp/eller delvis fulgt opp.
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til bystyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport «Refusjoner og tilskudd» til orientering.
2. Bystyret ber kommunedirektør rapportere til kontrollutvalget på sitt
utviklingsarbeid og hvordan følgende forbedringspunkter er fulgt opp innen
våren 2021:
- virksomhetene utarbeider rutiner hvor dette mangler, og sørger for at nye rutiner
systematisk gjøres kjent for relevante ansatte
- kommunen vurderer om en totaloversikt over refusjoner og tilskudd skal følge med i
kommunens årsbudsjett
Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt notat og skriver følgende:
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«Virksomhetene utarbeider rutiner hvor dette mangler, og sørger for at nye rutiner
systematisk gjøres kjent for relevante ansatte
 Alle virksomhetene oppdaterer fortløpende sine rutiner i kommunens kvalitetssystem.
Det er en del av den løpende internkontrollen at aktuelle rutiner og nødvendig
informasjon tilflyter de medarbeiderne som har behov for det. Ved vesentlige
endringer blir rutinene sendt på mail til relevante ansatte og/eller publisert på
kommunens intranett, Frekit. Alle rutiner ligger til enhver tid i kvalitetssystemet, og er
tilgjengelig for alle.
Kommunen vurderer om en totaloversikt over refusjoner og tilskudd skal følge med i
kommunens årsbudsjett
 Dette er fulgt opp i vedtatt økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021. Refusjoner
og tilskudd er omtalt under økonomi i seksjonenes kapitler i de tilfellene tilskudd og
refusjoner utgjør en vesentlig andel av seksjonens økonomiske brutto budsjett. De
vurderinger som så langt er gjort, har konkludert med at det ikke vurderes som
hensiktsmessig å bruke ressurser på å utarbeide uttømmende totaloversikter til
budsjettet»
Vurdering
Sekretariatet viser til at det utover rådmannens tilbakemelding ikke er gjort nye
kontrollhandlinger.
Sekretariatet vurderer at rådmann viser til tiltak som er gjort for å følge opp bystyrevedtaket.
Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra rådmann til
orientering.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Dikeveien 29
1661 ROLVSØY

Deres referanse

Vår referanse
2018/1350-75-186663/2021-PALKLA

Klassering
210

Dato
23.08.2021

Oppfølging av Kontrollutvalgets vedtak av 25.11.2020 i sak 20/42
Vi viser til din henvendelse av 02.06.2021 og til vårt midlertidige svar av 03.06.2021 om
tilbakemelding fra kommunedirektør til Kontrollutvalget.
Bystyret i Fredrikstad fattet den 05.11.2020 følgende vedtak:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport «Refusjoner og tilskudd» til orientering.
2. Bystyret ber kommunedirektør rapportere til kontrollutvalget på sitt utviklingsarbeid og
hvordan følgende forbedringspunkter er fulgt opp innen 1. juni 2021:
 virksomhetene utarbeider rutiner hvor dette mangler, og sørger for at nye rutiner
systematisk gjøres kjent for relevante ansatte
 kommunen vurderer om en totaloversikt over refusjoner og tilskudd skal følge med i
kommunens årsbudsjett
Våre kommentarer til bystyrevedtaket følger under hvert kulepunkt nedenfor.
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport «Refusjoner og tilskudd» til orientering.
2. Bystyret ber kommunedirektør rapportere til kontrollutvalget på sitt utviklingsarbeid og
hvordan følgende forbedringspunkter er fulgt opp innen 1. juni 2021:


virksomhetene utarbeider rutiner hvor dette mangler, og sørger for at nye rutiner
systematisk gjøres kjent for relevante ansatte
o Alle virksomhetene oppdaterer fortløpende sine rutiner i kommunens
kvalitetssystem. Det er en del av den løpende internkontrollen at aktuelle
rutiner og nødvendig informasjon tilflyter de medarbeiderne som har behov for
det. Ved vesentlige endringer blir rutinene sendt på mail til relevante ansatte
og/eller publisert på kommunens intranett, Frekit. Alle rutiner ligger til enhver
tid i kvalitetssystemet, og er tilgjengelig for alle.

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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kommunen vurderer om en totaloversikt over refusjoner og tilskudd skal følge med i
kommunens årsbudsjett
o Dette er fulgt opp i vedtatt økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021.
Refusjoner og tilskudd er omtalt under økonomi i seksjonenes kapitler i de
tilfellene tilskudd og refusjoner utgjør en vesentlig andel av seksjonens
økonomiske brutto budsjett. De vurderinger som så langt er gjort, har
konkludert med at det ikke vurderes som hensiktsmessig å bruke ressurser på
å utarbeide uttømmende totaloversikter til budsjettet.

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

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

2021/51
52
198360/2021
3004-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/48

Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget Antikorrupsjonsarbeid
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Informasjonen tas til orientering
Fredrikstad, 01.09.2021

Vedlegg
Notat fra kommunedirektøren, datert 23.08.2021 – Oppfølging av Kontrollutvalgets vedtak av
25.11.2020 i sak 20/59
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyresak 138/20, den 11.02.2021 (Oppfølgingsrapport «Antikorrupsjonsarbeid»).
Kontrollutvalgssak 20/59, den 25.11.2020 (Oppfølgingsrapport av
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Antikorrupsjonsarbeid»)
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Antikorrupsjonsarbeid» i 2020. Den gang fremkom det av rapporten at revisjonen
konkluderte med at 7 av 14 av vedtakets kulepunkter var fulgt opp. De resterende 7
kulepunkter var enten igangsatt, men ikke ferdigstilt, eller ikke fulgt
opp i det hele tatt.
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til bystyret, som bystyret vedtok:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Antikorrupsjonsarbeid», til
etterretning.
2. Kommunedirektøren skal følge opp samtlige punkter i bystyrets vedtak i sak 45/19, den 2. mai
2019. Herunder skal kommunedirektør:
 etablere uetisk adferd og korrupsjon som faste elementer i risikovurderinger på tvers av
kommunens virksomheter.
 vurdere risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk adferd og korrupsjon i
risikovurderingene.
 gjennomføre analytiske kontroller av kommunens innkjøp med særlig fokus på risiko for
uetisk atferd og korrupsjon.
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inkludere kommunens etiske prinsipper, interessekonflikter, inhabilitet og gaver, arv eller
andre ytelser, bierverv og kommunens varslingsrutine som temaer i medarbeidersamtalene.
tydeliggjøre kommunens etiske prinsipper for ansatte gjennom at ansatte signerer på disse
elektronisk.
vurdere å tydeliggjøre kommunens verdier på nettsiden.
sikre at lovhenvisninger i kommunens vær åpen-plakat oppdateres, slik at ansatte får riktig
informasjon om gjeldende lovverk.

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

Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt notat. I notatet redegjøres det under
vedtakets punkter hvilke tiltak som er igangsatt/utført. (Sekretariatet viser til notatet for å se
hva kommunedirektøren svarer.)
Vurdering
Sekretariatet viser til at det utover rådmannens tilbakemelding ikke er gjort nye
kontrollhandlinger.
Sekretariatet vurderer at rådmann viser til tiltak som er gjort for å følge opp bystyrevedtaket
på alle punktene.
Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra rådmann til
orientering.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Dikeveien 29
1661 ROLVSØY

Deres referanse

Vår referanse
2020/5063-26-184829/2021-PALKLA

Klassering
217

Dato
23.08.2021

Oppfølging av Kontrollutvalgets vedtak av 25.11.2020 i sak 20/59
Vi viser til din henvendelse av 02.06.2021 og til vårt midlertidige svar av 03.06.2021 om
tilbakemelding fra kommunedirektør til Kontrollutvalget.
Bystyret i Fredrikstad fattet den 11.02.2021 følgende vedtak:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Antikorrupsjonsarbeid»,
til etterretning.
2. Kommunedirektøren skal følge opp samtlige punkter i bystyrets vedtak i sak 45/19, den 2.
mai 2019. Herunder skal kommunedirektør:
 etablere uetisk adferd og korrupsjon som faste elementer i risikovurderinger på tvers
av kommunens virksomheter.
 vurdere risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk adferd og
korrupsjon i risikovurderingene.
 gjennomføre analytiske kontroller av kommunens innkjøp med særlig fokus på risiko
for uetisk atferd og korrupsjon.
 inkludere kommunens etiske prinsipper, interessekonflikter, inhabilitet og gaver, arv
eller andre ytelser, bierverv og kommunens varslingsrutine som temaer i
medarbeidersamtalene.
 tydeliggjøre kommunens etiske prinsipper for ansatte gjennom at ansatte signerer på
disse elektronisk.
 vurdere å tydeliggjøre kommunens verdier på nettsiden.
 sikre at lovhenvisninger i kommunens vær åpen-plakat oppdateres, slik at ansatte får
riktig informasjon om gjeldende lovverk.
3. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtaket er iverksatt
senest innen juni 2021.

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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Våre kommentarer til bystyrevedtaket følger under hvert kulepunkt nedenfor.
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Antikorrupsjonsarbeid»,
til etterretning.
2. Kommunedirektøren skal følge opp samtlige punkter i bystyrets vedtak i sak 45/19, den 2.
mai 2019. Herunder skal kommunedirektør:
 Etablere uetisk adferd og korrupsjon som faste elementer i risikovurderinger på tvers
av kommunens virksomheter.
o Dette arbeidet er under utvikling, ved å opprette et eget risikoområde i
verktøyet Kvalitetssystemet. Arbeidet er dessverre forsinket som følge av at
kommunens ressursperson for Kvalitetssystemet har gått av med pensjon. Ny
medarbeider har oppstart 30.08.2021, og dette arbeidet vil bli sluttført raskt
etter det.
 Vurdere risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk adferd og
korrupsjon i risikovurderingene.
o Enhver risikovurdering følges opp ved å vurdere risikoreduserende tiltak.
Risikoreduserende tiltak er en integrert del av risikoanalysen, og funksjonalitet
for dette finnes i verktøyet Kvalitetssystemet. Det er også tilrettelagt for å
varsle om uetisk atferd og korrupsjon gjennom Fredrikstad kommunes nye
varslingsordning, gjeldende fra 11. februar 2020. Ordningen omfatter også
varslinger og bekymringsmeldinger fra publikum/innbyggere.
 Gjennomføre analytiske kontroller av kommunens innkjøp med særlig fokus på risiko
for uetisk atferd og korrupsjon.
o Anskaffelse har våren 2021 gjennomført første fase av prosjekt bedre
innkjøp.
Avtaleforvalterne har hatt en sentral rolle i prosjektet, og har fått implementert
et nytt analysesystem. Prosjektet har avdekket at en stor andel av kjøpene
foregår på utsiden av innkjøpssystemet.
I fase 2 av prosjektet skal vi implementere tiltak for økt styring og kontroll. Et
par av tiltakene er å sette fokus på ytterligere opplæring av bestillere,
redusere antall bestillere og øke bruken av innkjøpssystemet ved kjøp av
varer og tjenester.
Ved benyttelse av innkjøpssystemet minsker mulighet for korrupsjon, da
bestilling må godkjennes i henhold til fullmaktshierarkiet.
Det skal også implementeres nøkkelindikator (KPI), som skal måle andel kjøp
via innkjøpssystemet, slik at det kontinuerlig kan rapporteres på.
 Inkludere kommunens etiske prinsipper, interessekonflikter, inhabilitet og gaver, arv
eller andre ytelser, bierverv og kommunens varslingsrutine som temaer i
medarbeidersamtalene.
o Mal for medarbeidersamtale/mål- og utviklingssamtale er oppdatert slik at
kommunens etiske prinsipper, interessekonflikter, inhabilitet og gaver, arv eller
andre ytelser, bierverv og kommunens varslingsrutine er et tema i samtalen.
 Tydeliggjøre kommunens etiske prinsipper for ansatte gjennom at ansatte signerer på
disse elektronisk.
o Etiske prinsipper er inkludert i arbeidsreglementet og en del av
tilsettingsbrevet. Det betyr at alle skriver under på at de er kjent med innholdet
i arbeidsreglementet når de signerer arbeidsavtalen.
 Vurdere å tydeliggjøre kommunens verdier på nettsiden.
o Kommunens verdier er omtalt på kommunens nettsider. Det er vurdert å endre
plasseringen, men ut fra en totalvurdering besluttet å beholde plasseringen.
 Sikre at lovhenvisninger i kommunens vær åpen-plakat oppdateres, slik at ansatte får
riktig informasjon om gjeldende lovverk.
o Kommunens «Vær åpen-plakat» er oppdatert med korrekte lovhenvisninger.
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3. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtaket er iverksatt
senest innen juni 2021.

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

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

2021/54
70
172376/2021
3004-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/49

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

Fredrikstad, 02.08.2021

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2021
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 17.06.2021, sak 84/21 - Årsregnskap og
årsrapport 2020 for Fredrikstad kommune
3. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 17.06.2021, sak 83/21 - FREVAR KF –
årsregnskap og årsrapport for 2020
4. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 17.06.2021, sak 105/21 - Justering av
varamedlemmer til diverse utvalg
5. Tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Skolemiljø – skolens aktivitetsplikt
for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2021 ligger vedlagt til orientering.
Vedlegg 2: I bystyrets møte den 17.06.2021 ble «Årsregnskap og årsrapport 2020 for
Fredrikstad kommune» behandlet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til
orientering.
Vedlegg 3: I bystyrets møte den 17.06.2021 ble «FREVAR KF – årsregnskap og årsrapport
for 2020» behandlet. Styret for FREVAR KFs punkt 1,3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2
ble forslag fra MDG vedtatt med 7 mot 6 stemmer. Til orientering.
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Vedlegg 4: I bystyrets møte den 17.06.2021 ble «Justering av varamedlemmer til diverse
utvalg» behandlet. For kontrollutvalget gjelder følgende endring: Geir Johansen,
Spinnerikroken 4, H0403 velges som 2. vararepresentant og erstatter Morten Frantzen. Til
orientering.
Vedlegg 5: Tilsyn fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, «Skolemiljø – skolens aktivitetsplikt
for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø» er en del av felles nasjonalt tilsyn
2018-2021. Kommunen har rettefrist til 11.06.2021. 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.:

16.06.2021,
fra kl. 14:00 til kl. 16:00
Rådhuset møterom Østfold,
21/30 – 21/37

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
Meldt forfall
Meldt forfall
x

Varamedlemmer

Ikke kalt inn
Ikke møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen.
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør
virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand
Ordfører: Jon Ivar Nygård (fra sak 21/34)

…………………….
Rita Holberg, (leder)

…………………….
John Fredrik Olsen
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Saksliste
PS 21/30

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

PS 21/31

Valg av representant til å signere protokoll

PS 21/32

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær"

PS 21/33

Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse

PS 21/34

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger

PS 21/35

Referater og meldinger

PS 21/36

Eventuelt

PS 21/37

Evaluering av møtet

PS 21/30 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:
Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/31 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Til å signere protokollen sammen med leder, velges…..

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:
Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen
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PS 21/32 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær»,
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Ekstremvær», til etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er
gjennomført:
o ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.
o Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er
oppdatert og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
Revisjonen orienterte om oppfølgingsrapportens konklusjoner, funn og om hvilke anbefalinger
som er gitt. Kontrollutvalget stilte spørsmål til revisjonen og til kommunens administrasjon,
spørsmålene ble besvart i møte. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær»,
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Ekstremvær», til etterretning.
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er
gjennomført:
o ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.
o Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er
oppdatert og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass.

PS 21/33 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
Revisor orienterte om etterlevelseskontrollen og om hvilke revisjonshandlinger som er
gjennomført. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt.
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Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til orientering

PS 21/34 Workshop i forbindelse med risiko- og
vesentlighetsvurderinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop:
 De siste restanseprosjektene i plan 2021-2022 bør vurderes på nytt i den nye planen
 Tidlig innsats i grunnskolen
 Avvikshåndtering, avvikskultur
 Eiendomsdrift – inn- og utflytting av kommunale leiligheter
 Koronapandemien – krisehåndtering og konsekvenser
 Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester
 Kommunal rusomsorg
 Inntektskilder – kostnadsdekning
 Borg Havn – kapitalinnskudd
 FREVAR – investeringsprosjekter
 Restanseprosjekter
 FASVO – fokus på menneskene kan det bli flere arbeidsplasser (to/tre selskaper for
varig tilrettelagte arbeidsplasser er dette formålstjenlig?)
 Psykisk helse

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:
Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen

PS 21/35 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
Kontrollutvalget diskuterte vedlegg 3 i saken. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en
orientering på det som fremmes i uttalelsen fra råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:
Referater og meldinger tas til orientering.
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PS 21/36 Eventuelt
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
Ingen saker.

PS 21/37 Evaluering av møtet
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:
Kontrollutvalget gjorde en evaluering av møtet.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2020/56658
10
100628/2021
210
Mona Irene Wennsten

Møtebok
Behandlet av
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
03.06.2021
17.06.2021

Utvalgssaksnr.
96/21
84/21

Årsregnskap og årsrapport 2020 for Fredrikstad kommune
Ordførers innstilling
Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til bystyret:
1. Kommunedirektørens årsrapport med årsberetning for 2020 tas til orientering.
2. Regnskapet for 2020 avsluttes i balanse, etter kommunelovens bestemmelser med
forskrifter. Resultatet før strykninger var et merforbruk på 22 368 063 kroner, som
foreslås finansiert med:
- Fritt disposisjonsfond (DF1001) med 17 368 063 kroner,
- Reversering av budsjettert avsetning for prisjustering av investeringsfondet knyttet
til kapitaluttaket i FEAS AS, med 5 000 000 kroner.
3. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse.
Fredrikstad, 25.05.2021

Formannskapets behandling 03.06.2021:
Votering
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling til bystyret 17.06.2021:
1. Kommunedirektørens årsrapport med årsberetning for 2020 tas til orientering.
2. Regnskapet for 2020 avsluttes i balanse, etter kommunelovens bestemmelser med
forskrifter. Resultatet før strykninger var et merforbruk på 22 368 063 kroner, som
foreslås finansiert med:
- Fritt disposisjonsfond (DF1001) med 17 368 063 kroner,
- Reversering av budsjettert avsetning for prisjustering av investeringsfondet knyttet
til kapitaluttaket i FEAS AS, med 5 000 000 kroner.
3. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse.

Bystyrets behandling 17.06.2021:
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 17.06.2021:
1. Kommunedirektørens årsrapport med årsberetning for 2020 tas til orientering.
2. Regnskapet for 2020 avsluttes i balanse, etter kommunelovens bestemmelser med
forskrifter. Resultatet før strykninger var et merforbruk på 22 368 063 kroner, som
foreslås finansiert med:
- Fritt disposisjonsfond (DF1001) med 17 368 063 kroner,
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Reversering av budsjettert avsetning for prisjustering av investeringsfondet knyttet
til kapitaluttaket i FEAS AS, med 5 000 000 kroner.
3. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse.
Fredrikstad, 24.06.2021
Rett utskrift.
Yvonne Meidell
møtesekretær
Utskrift til:
Kopi til:

saksbehandler Mona Wennsten, virksomhetsstyring og økonomi.
direktør Ole Sverre Strand, virksomhetsstyring og økonomi.

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører
Ingen endring.
Kommunedirektørens kommentar
Ingen kommentar.
Kommunedirektørens forslag til innstilling
1. Kommunedirektørens årsrapport med årsberetning for 2020 tas til orientering.
2. Regnskapet for 2020 avsluttes i balanse, etter kommunelovens bestemmelser med
forskrifter. Resultatet før strykninger var et merforbruk på 22 368 063 kroner, som
foreslås finansiert med:
- Fritt disposisjonsfond (DF1001) med 17 368 063 kroner,
- Reversering av budsjettert avsetning for prisjustering av investeringsfondet knyttet
til kapitaluttaket i FEAS AS, med 5 000 000 kroner.
3. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse.
Sammendrag
Saken gjelder årsrapport, årsregnskap og konsolidert regnskap for Fredrikstad kommune.
Dette er det første året det avlegges regnskap etter den nye kommuneloven med tilhørende
forskrifter, som er gjeldende fra regnskapsåret 2020.
Regnskapet avsluttes i balanse, og resultatet før strykninger og fondsbruk var et merforbruk
på 22 368 062,79 kroner. Strykningene er foretatt mot fritt disposisjonsfond, og reversering
av budsjettert avsetning for prisjustering av investeringsfondet knyttet til kapitaluttaket i
FEAS AS.
Investeringsregnskapet avsluttes i balanse.
Vedlegg
1. Fredrikstad kommunens årsrapport 2020
2. Kontrollutvalgets uttalelse til Fredrikstad kommunes årsregnskap 2020
3. Fredrikstad kommunes langsiktige kapitalforvaltning 2020
4. Fredrikstad kommunes gjeldsportefølje 2020
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
1. Regnskap 2020 for Fredrikstad kommune
2. Konsolidert regnskap 2020 for Fredrikstad kommune
3. Årsrapport 2020 for FREVAR KF
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Saksopplysninger
Regnskap 2020 for kommunekassen
Regnskapet for 2020 avsluttes i balanse, i henhold til kommunelovens bestemmelser med
forskrifter. Resultatet før strykninger og fondsbruk var et merforbruk på 22 368 062,79
kroner. Strykningene er foretatt mot fritt disposisjonsfond, og reversering av budsjettert
avsetning for prisjustering av investeringsfondet knyttet til kapitaluttaket i FEAS AS. I forhold
til 2019, innebærer dette en svekket driftsbalanse, siden regnskapet for 2019 ble avsluttet
med et mindreforbruk på 63 660 464 kroner.
Investeringsregnskapet avsluttes i balanse. Det er gjennomført to låneopptak; 400 millioner
kroner til finansiering av investeringer og 250 millioner kroner i Husbanken til videreutlån
(startlån).
Koronapandemien traff Norge i midten av mars. Det gjennomgående ledelsesfokuset ble
dreid fra omstillingsarbeid til koronatiltak, for å ivareta befolkningens helse og
helsetjenestenes behandlingskapasitet. Koronapandemien er en fundamental
rammebetingelse, som isolert innebærer et betydelig avvik med hensyn til bystyrets
forutsetninger for budsjett 2020.
Stortinget har stort sett finansiert ekstraordinære kostnader og inntektsbortfall som følge av
pandemien. Sentrale rammebetingelser ble endret gjennom året, fra revidert
nasjonalbudsjett på vårparten til nysaldering av statsbudsjettet i desember. I tillegg kommer
øremerkede tilskudd til ekstraordinære vedlikeholdstiltak, to måneders fritak for
arbeidsgiveravgift, samt at kommunene fikk beholde handlingsrommet som følge av
betydelig redusert lønns- og prisvekst, for å kompensere forventet skattesvikt.
Oppsummert er koronapandemien i stor grad er finansiert, og det underliggende
utfordringsbildet i opprinnelig budsjett skyves videre til 2021 og planperioden.
Årets resultat består i hovedsak av følgende hovedelementer:
 Ordinære frie inntekter (skatt og rammetilskudd inklusiv inntektsutjevning) har samlet gitt
en netto mindreinntekt på drøye 78 millioner kroner. I tillegg kommer ekstraordinære
rammetilskudd til finansiering av negative effekter av koronapandemien med netto 104
millioner kroner, som er beholdt på kommunekassenivå.
 Den lave lønnsveksten, trygdeoppgjør og finansavkastning har gitt betydelige positive
utslag i pensjonsøkonomien. Årslønnsveksten er isolert sett den største faktoren. Det
positive avviket endte til slutt på 129,7 millioner kroner, inklusiv arbeidsgiveravgift, med
blant annet inntektsføring på 77,7 millioner kroner av årets premieavvik, inklusiv
arbeidsgiveravgift. Sistnevnte skal utgiftsføres over 7 år. Økonomisk sett burde det
positive premieavviket vært satt av på eget disposisjonsfond, til finansiering av
nedbetalingen av det akkumulerte premieavviket. Dette har heller ikke vært gjort tidligere
år.
 Seksjonene endte med et samlet merforbruk på 178,9 millioner kroner. Driftsrammene er
direkte belastet (rapportert på egen prosjektkode) med omtrent med 110 millioner kroner
som følge av koronapandemien. På den positive siden har driftsseksjonene beholdt
innsparing som følge av lavt lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift, beregnet til 100 millioner
kroner. Store deler av de ekstraordinære statstilskuddene er derfor beholdt som en
sentral inntekt. Se nærmere kommentar under de forskjellige tjenesteområdene.
 Finanspostene, inkludert utbytte, har gitt et nettobidrag på 16,8 millioner kroner.
 Regnskapet er avsluttet i balanse, etter strykning på 22,4 millioner kroner. Strykningene
er foretatt ved med bruk av fritt disposisjonsfond på 17,4 millioner kroner, og reversering
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av budsjettert avsetning for prisjustering av investeringsfondet knyttet til kapitaluttaket i
FEAS AS, med 5 millioner kroner.
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til egenfinansiering av investeringer eller
sparing. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør i henhold til god
økonomistyring over tid være på 1,75 prosent. I 2020 var denne på minus 0,1 prosent og
under målsettingen.
I årsrapporten oppsummerer kommunedirektøren sentrale punkter fra sist år. Årsrapporten
gir en detaljert gjennomgang av økonomiske resultater, måloppnåelse i
tjenesteproduksjonen, styringsdata og vurderinger. Kommunedirektøren viser til denne for
nærmere kommentarer. De forskjellige tjenesteområdene legger fram egne detaljerte
rapporter som behandles i utvalgene.
Konsolidert regnskap 2020
I det konsoliderte regnskapet er tallene for FREVAR KF innarbeidet i kommunekassetallene.
FREVAR KF fører regnskap etter regnskapsloven og legger fram eget regnskap for bystyret.
Det regnskapsmessige resultatet som bystyret disponerer er i henhold til regnskapsloven.
Med krav om konsolidering av FREVAR KF sitt regnskap med kommunens øvrige regnskap,
har det vært nødvendig å omarbeide regnskapet til å følge kommunale prinsipper. Dette vil
alltid føre til at resultatet fra FREVAR KF i det konsoliderte regnskapet vil avvike fra det
ordinære resultatet til foretaket. For 2020 har denne forskjellen blitt ekstra stor, da det er det
første omarbeidede regnskapet, og enkelte endringer som har vært akkumulert over år i
balansen, har blitt omarbeidet mot resultat og egenkapital på ett år. I de kommende årene vil
avvikene være mindre, da det kun er årets avvik som skal hensyntas.
Foretakets regnskapsmessige resultat etter regnskapsloven er et overskudd på 20 millioner
kroner etter skatt. Netto driftsresultat etter kommuneloven er minus 5,5 millioner kroner.
Netto driftsresultat etter kommuneloven for konsolidert regnskap er minus 13,5 millioner
kroner.
Konsekvenser for sosial bærekraft
I hovedsak kan det vises til vedtatt økonomiplan 2020–2023 og budsjett 2020.
God oppfølging av koronapandemien er viktige premisser for folkehelse og levekår i
Fredrikstad kommune på kort og langsikt.
Konsekvenser for økonomisk bærekraft
a) Økonomiske konsekvenser – drifts- og investeringsbudsjett
Det vises til saksopplysninger over.
b) Samfunnsmessige konsekvenser
God kommune økonomi er viktig for at kommunen kan ta en ledende rolle i utviklingen av et
bærekraftig fredrikstadsamfunn.
Konsekvenser for miljømessig bærekraft
I kommunedelplan for klima 2019–2030 er det vedtatt ambisiøse mål, som skal bidra til at vi
globalt holder oss innenfor målet.
På nyåret i 2022 publiseres de kommunefordelte utslippstallene fra Miljødirektoratet for
2020. Først da får vi vite hvorvidt, og eventuelt hvor mye, klimagassutslippene, som følge av
aktiviteter i Fredrikstad, har blitt redusert i 2020.
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De siste tallene som er publisert av Miljødirektoratet er for 2019, og viser at utslippene av
klimagasser i Fredrikstad har gått ned med 8,2 prosent siden 2016. Hovedgrunnen til
nedgangen er primært effekten av det nasjonale forbudet mot fossil oppvarming av bygg, og
reduserte utslipp fra transport.
Utviklingen er på rett vei, men dagens takt i utslippskuttene er ikke rask nok til å kunne nå
målsettingen om 60 prosent reduksjon innen 2030. I 2020 ble det derfor gjennomført en
utredning for å identifisere klimatiltak og virkemidler som gjør at Fredrikstad kan nå
utslippsmålene.
I årsrapporten oppsummeres tiltak og virkemidler som er igangsatt eller gjennomført i 2020.
Ansattes medbestemmelse
Tillitsvalgte er orientert om den økonomiske utviklingen gjennom året.
Vurdering
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. For å kunne ha
en planmessig utvikling av kommunens drift og investeringer er en bærekraftig økonomi
nødvendig. I tillegg skal kommunen opprettholde rollen som en bærende kraft i utviklingen
av fredrikstadsamfunnet. Dette ligger til grunn for program #bærekraft25.
Arbeidet med tilrettelegging av kostnadsreduksjonsprogrammet #bærekraft25 startet opp på
nyåret i 2020. Hovedsatsingen, som trengte et samlet lederfokus, ble satt på vent under
pandemien, mens arbeid med økonomianalyser og innhenting av gode erfaringer fra andre
ble gjennomført. Program #bærekraft25 prioriteres i 2021, og omfatter hele kommunen.
Sykefraværet 2020 er nøyaktig det samme som i 2019, og arbeidet med å redusere
sykefravær har derfor fortsatt høy prioritet i Fredrikstad kommune. For å styrke
likestillingsarbeidet ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse om likestilling og
inkludering. 74 prosent av kommunens medarbeidere besvarte undersøkelsen og
resultatene fra undersøkelsen ga et viktig grunnlag til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet
for å hindre uønskede opplevelser, og for å fremme likestilling og mangfold for hele
Fredrikstad kommune.
Kommunedirektøren vil understreke at det gjøres en omfattende og god jobb med
kommunens tjenesteproduksjon rettet mot våre brukere og innbyggere. Det er god
måloppnåelse på mange områder, selv om koronapandemien har preget den daglige driften
gjennom hele 2020.
I revisjonsberetningen er det påpekt under «Andre forhold» at bystyret ikke har vedtatt regler
for økonomireglement i henhold til den nye kommuneloven. Kommunedirektøren vil påpeke
at kommunen har reglementer i kvalitetssystemet, men at dette ikke er samlet i et dokument
– «Økonomireglement». Ut fra prioriteringshensyn ble oppgaven med å utarbeide et
oppdatert, samlet økonomireglement ikke gjennomført i 2020. Forslag til samlet
økonomireglement legges fram for bystyret til behandling i løpet av høsten 2021.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2011/4972
50
105217/2021
210
Tone Elisabeth Myhra

Møtebok
Behandlet av
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
03.06.2021
17.06.2021

Utvalgssaksnr.
95/21
83/21

FREVAR KF – årsregnskap og årsrapport for 2020
Styret for FREVAR KFs innstilling
1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2020.
- Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd utgjør kr 19.466.041,- etter skatt.
- Foretakets resultat av kalkulatoriske renteendringer utgjør et underskudd på kr
500.409,-.
- Foretakets resultat av næringsvirksomhet, utgjør etter skatt et overskudd på kr
19.966.450,-.
Foretakets driftsmessige resultat innenfor selvkostområdet er regulert mot selvkostfond.
2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 19.966.450,- etter skatt, disponeres slik:
- Kr 6.966.450,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en langsiktig
bærekraftig kapitalisering i foretaket.
- Kr 9.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune.
- Kr 2.000.000,- disponeres til eventuelle framtidige miljøbøter i prosessen med å
bygge nytt avløpsrenseanlegg.
- Kr 2.000.000,- disponeres til å utrede økt materialgjenvinning av grovavfall fra
kommunens innbyggere.
3. Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer, kr -500.409,- disponeres til spesifisert
del av foretakets egenkapital.
4. Foretakets bidrag innenfor de øvrige pilarene i den tredelte bunnlinjen, miljø og
samfunn, tas til orientering.
Fredrikstad, 21.5.2021

Formannskapets behandling 03.06.2021:
Erik Skauen (MDG) fremmet på vegne av MDG og R følgende nytt punkt 2:
2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 19.966.450,- etter skatt, disponeres slik:
 Kr 3.966.450,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en langsiktig
bærekraftig kapitalisering i foretaket.
 Kr 14.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune.
 Kr 2.000.000,- disponeres til å utrede økt materialgjenvinning av grovavfall fra
kommunens innbyggere.
Atle Ottesen (Ap) fremmet på vegne av Ap og Sp følgende endringsforslag i punkt 2
(endringene i kursiv):
2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 19.966.450,- etter skatt, disponeres slik:
 Kr 1.966.450,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å
sikre en langsiktig bærekraftig kapitalisering i foretaket.
 Kr 14.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune
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Kr 2.000.000,- disponeres til eventuelle framtidige miljøbøter i prosessen
med å bygge nytt avløpsrenseanlegg.
Kr 2.000.000,- disponeres til å utrede økt materialgjenvinning av
grovavfall fra kommunens innbyggere

Votering
Styret for FREVAR KFs innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs innstilling punkt 2 fikk 2 stemmer (FrP 2) og ble ikke vedtatt.
Forslag til punkt 2 fremmet av Erik Skauen (MDG) ble vedtatt med 7 stemmer (MDG 1, R 1,
FrP 2, H 2, KrF 1) mot 6 stemmer (Ap 5, Sp 1) som stemte for forslaget fra Atle Ottesen.
Styret for FREVAR KFs innstilling punkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til bystyret 17.06.2021:
1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2020.
- Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd utgjør kr 19.466.041,- etter skatt.
- Foretakets resultat av kalkulatoriske renteendringer utgjør et underskudd på kr
500.409,-.
- Foretakets resultat av næringsvirksomhet, utgjør etter skatt et overskudd på kr
19.966.450,-.
Foretakets driftsmessige resultat innenfor selvkostområdet er regulert mot selvkostfond.
2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 19.966.450,- etter skatt, disponeres slik:
 Kr 3.966.450,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en langsiktig
bærekraftig kapitalisering i foretaket.
 Kr 14.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune.
 Kr 2.000.000,- disponeres til å utrede økt materialgjenvinning av grovavfall fra
kommunens innbyggere.
3. Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer, kr -500.409,- disponeres til spesifisert
del av foretakets egenkapital.
4. Foretakets bidrag innenfor de øvrige pilarene i den tredelte bunnlinjen, miljø og
samfunn, tas til orientering.

Bystyrets behandling 17.06.2021:
Styreleder FREVAR KF, Hege Dubec orienterte.
Mona Mathisen (Ap) tok opp forslag av fremmet i formannskapet..
Truls Velgaard (H) fremmet følgende forslag – nytt punkt 2.
I innstillingens punkt 2, strekpunkt 2, endres overføringen til Fredrikstad kommune til
9.000.000 kroner.
Votering:
Formannskapets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Truls Velgaard fikk 10 stemmer (H 8, V 1, Uavh.1) og ble ikke vedtatt.
Forslag fra Mona Mathisen fikk 26 stemmer (Ap 19, Sp 3, Pp 2, Bym 2) og ble ikke vedtatt.
Formannskapets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 27 stemmer (H 8, FrP 7, MDG 3 +
Uavh.1 R 3, SV 2, KrF 2, V 1) mot 26 stemmer (Ap 19, Sp 3, Pp 2, Bym 2).
Formannskapets innstilling punkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 17.06.2021:
1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2020.
- Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd utgjør kr 19.466.041,- etter skatt.
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Foretakets resultat av kalkulatoriske renteendringer utgjør et underskudd på kr
500.409,-.
- Foretakets resultat av næringsvirksomhet, utgjør etter skatt et overskudd på kr
19.966.450,-.
Foretakets driftsmessige resultat innenfor selvkostområdet er regulert mot selvkostfond.
2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 19.966.450,- etter skatt, disponeres slik:
 Kr 3.966.450,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en langsiktig
bærekraftig kapitalisering i foretaket.
 Kr 14.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune.
 Kr 2.000.000,- disponeres til å utrede økt materialgjenvinning av grovavfall fra
kommunens innbyggere.
3. Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer, kr -500.409,- disponeres til spesifisert
del av foretakets egenkapital.
4. Foretakets bidrag innenfor de øvrige pilarene i den tredelte bunnlinjen, miljø og
samfunn, tas til orientering.
Fredrikstad, 24.06.2021
Rett utskrift.
Yvonne Meidell
møtesekretær
Utskrift til:
Kopi til:
Kopi til:
Kopi til:

Frevar ved økonomisjef Ann Kristin Stedjeberg
direktør Ole Sverre Strand, virksomhetsstyring og økonomi
direktør Atle Holten, teknisk drift
økonomisjef Egil Olsen, virksomhetsstyring og økonomi

Sammendrag
Det vises til vedlagte saksutredning, FREVAR sak 8/21 – 22.02.2021 «FREVAR KF –
årsregnskap og årsrapport for 2020».
Vedlegg
1. Særutskrift – styret i FREVAR KF sak 8/21 – FREVAR KF - Årsregnskap og årsrapport
for 2020
2. FREVAR KF – Resultatregnskap 2020
3. Årsrapport 2020 – FREVAR KF 2020
4. Kontrollutvalgets uttalelse til FREVAR KF sitt årsregnskap og årsberetningen for 2020
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Kommunedirektøren har hatt saken til gjennomsyn, og har følgende kommentar:
Kommunedirektørens kommentar begrenses til økonomi, og den delen som kommer fra
næringsdriften. Kommentaren er skrevet i midten av februar 2021 og er basert på
budsjettsituasjonen på dette tidspunktet.
Årets regnskapsmessige overskudd på næring er 19 966 450 millioner kroner etter skatt, og
er i utgangspunktet til fri disposisjon. Dette er en resultatforbedring på 7,6 millioner kroner
over budsjett.
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Foretakets direktør anbefaler følgende disponering av overskuddet (etter skatt):
- styrking av egenkapitalen med 6 966 450 kroner
- overføring til Fredrikstad kommune med 9 000 000 kroner
- avsetning til eventuelle framtidige miljøbøter med 2 000 000 kroner
- utredning økt materialgjenvinning av grovavfall med 2 000 000 kroner
Dette er isolert sett, rent økonomisk, en framtidsrettet fornuftig fordeling av foretakets
næringsoverskudd etter skatt. Utfordringen er imidlertid at foretakets eier – ved bystyret –
har forutsatt en overføringsinntekt på 14 millioner kroner til kommunekassa.
Overføringsinntekten inngår som et av flere finansieringselementer av driftsbudsjettet for
Fredrikstad kommune 2021, og eventuelle planlagte endringer må finansieres på en annen
måte.
Det synes å være økonomisk rom for justering av forslaget til resultatdisponering. Ut fra
kommunedirektørens helhetsperspektiv, som inkluderer FREVAR KF, anbefaler
kommunedirektøren på den bakgrunn at overføringen fra FREVAR KF til Fredrikstad
kommune økes fra 9 til 14 millioner kroner, i tråd med kommunens budsjett. Foretaket må,
som følge av dette, prioritere og tilpasse driften til et noe strammere handlingsrom,
tilsvarende kommunekassas utfordringer på kort og lang sikt.
Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant for saken.
Konsekvenser levekår/folkehelse
Ikke relevant for saken.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant for saken.
Vurdering
Ikke relevant for saken.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/1032
85
128079/2021
033
Yvonne Meidell

Møtebok
Behandlet av
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
03.06.2021
17.06.2021

Utvalgssaksnr.
119/21
105/21

Justering av varamedlemmer til diverse utvalg
Valgkomiteen fremmer sin innstilling i bystyrets møte 17.06.2021.
Fredrikstad, 01.06.2021

Formannskapets behandling 03.06.2021:
Saken ble sendt formannskapets medlemmer på e-post 01.06.2021.
Formannskapet tok saken til orientering.

Formannskapets innstilling til bystyret 17.06.2021:
Ingen innstilling. Innstilling fremmes i bystyret 17.06.2021.

Bystyrets behandling 17.06.2021:
Valgkomiteens leder Atle Ottesen (Ap) fremmet følgende forslag:
Kontrollutvalget
Geir Johansen, Spinnerikroken 4, H0403 velges som 2. vararepresentant og erstatter
Morten Frantzen
Kultur- og miljøutvalget skal ha følgende vararepresentanter for FrP
David Karlsen
1. vara
Bianca Skoglie
2. vara
Carl Henrik Amundsen 3. vara
Planutvalget skal ha følgende vararepresentanter for FrP
Leif Willy Eriksen
1. vara
Ken Falleth
2. vara
Anita Nock
3. vara
Teknisk utvalg skal ha følgende vararepresentanter for FrP (her har Venstre 1. vara)
Ken Falleth
2. vara
Eva K Andersen
3. vara
Votering:
Gjenvalg av kontrollutvalg med valgkomiteens justering ble enstemmig vedtatt.
Gjenvalg av kontrollutvalgets leder Rita Holberg (H) med nestleder Jon Fredrik Olsen ble
enstemmig vedtatt.
Gjenvalg av kultur og miljøutvalget med valgkomiteens justering ble enstemmig vedtatt.
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Gjenvalg av kultur og miljøutvalgets leder Erik Skauen (MDG) og nestleder Kari Agerup (Ap)
ble enstemmig vedtatt.
Gjenvalg av planutvalget med valgkomiteens justering ble enstemmig vedtatt.
Gjenvalg av planutvalget leder Atle Ottesen (Ap) og nestleder Ida Irene Julsen (MDG) ble
enstemmig vedtatt.
Gjenvalg av teknisk utvalg med valgkomiteens justering ble enstemmig vedtatt.
Gjenvalg av planutvalget leder Elin Tvete (Sp) og nestleder Vidar Schei (Ap) ble enstemmig
vedtatt.

Bystyrets vedtak 17.06.2021:

Kontrollutvalget
5 medlemmer
Arbeiderpartiet, SV
Medlemmer
1.
John Fredrik Olsen, Skarvveien 22, 1679 Kråkerøy (Ap)
2.

Tore Kristian Antonsen, Skjæløyveien 107, 1626 Manstad (SV)

Varamedlemmer fellesliste Ap, MDG
1.
Marit Werner Haabeth, Rødsveien 49, 1678 Kråkerøy (Ap)
2.

Svein Roald Hansen, Skrenten 21, 1639 Gamle Fredrikstad (Ap)

3.

Kirsti Sand Aune, Frøyas gate 23, 1608 Fredrikstad (Ap)

Høyre
Medlemmer
1.
Rita Holberg, Odinsgate 2, 1608 Fredrikstad
Varamedlemmer
1.
Jan Edvin Blomkvist, Ulvedalsåsen 29, 1671 Kråkerøy
2.

Anne Mette Hansen, Oredalsåsen 43, 1613 Fredrikstad

3.

Bjørn Kjelsaas Andersen, Furuholtveien 23, 1613 Fredrikstad

Fremskrittspartiet
Medlem
1.
Anita Skogseth Bjørneby, Nordre Skrellen 46, 1613 Fredrikstad
Varamedlemmer
1.
Fred Kenneth Ravin, Hesteskoen 31, 1639 Gamle Fredrikstad
2.

Geir Johansen, Spinnerikroken 4, 1632 Gamle Fredrikstad

3.

Maylen Lakselv, Sølandsvei 14, 1617 Fredrikstad

Kristelig Folkeparti
Medlem
1.
Per Lebesby, Lervik Alle 14, 1626 Manstad
Varamedlemmer fellesliste KrF, V
1.

Simon Alexander Saxegård, Dampskipsbrygga 10 A, 1607 Fredrikstad (V)

2.

Erik Nilssen, Roald Amundsens vei 122, 1658 Torp (KrF)

3.

Inger Stølan Hymer, Bydalen Alle 17, 1604 Fredrikstad (KrF)

Leder:
Nestleder:

Rita Holberg (H)
John Fredrik Olsen (Ap)

Kultur- og miljøutvalget
9 medlemmer
Medlemmer
Arbeiderpartiet, Bymiljølista

Varamedlemmer fellesliste Ap, BYM, SV
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1.

Kari Agerup, Knipleveien 14, 1605 Fredrikstad (Ap)

1.

2.

Simon Appelberg Laabak, Oredalsveien 106 A,
1613 Fredrikstad (Ap)
Guro Havrevold, Seierstengate 21,
1608 Fredrikstad (Ap)
Mohodin Omar Abdi, Krosnes Alle 40 A,
1621 Gressvik (Ap)
Aase Merete Westlie, Riisløkka 28,
1614 Fredrikstad (BYM)

2.

3.
4.
5.

3.
4.
5.
6.
7.

Medlemmer
Høyre, Kristelig Folkeparti
1.
Knut Thomas Hareide-Larsen, Otte Rømersgate 11 A, 1630
Gamle Fredrikstad (H)
2.
Kolbjørn Westberg, Frøyas gate 59,
1608 Fredrikstad (KrF)

Varamedlemmer fellesliste H, KrF
1.

Truls Velgaard, Turngata 1, 1606 Fredrikstad (H)

2.

Anne Haug, Mettes vei 25, 1673 Kråkerøy (H)

3.

Karoline Grønli Andersen, Sønningveien 92,
1626 Manstad (H)
Sissel Been-Larsen, Lervikveien 90, 1626 Manstad (H)

4.
Medlemmer
Fremskrittspartiet
1.
Anita Johanne Nock, Paul Holmsensvei 48,
1613 Fredrikstad

Varamedlemmer
1.

David Karlsen, Rødåsen 11, 1621 Gressvik

2.

Bianca Klara Skogliel, Ekebergveien 36, 1639 Gamle
Fredrikstad
Carl Henrik Amundsen, Fagerliveien 16,
1605 Fredrikstad

3.

Medlemmer
Miljøpartiet De Grønne
1.
Erik Skauen, Refsahlveien 8, 1634 Gamle Fredrikstad

Leder:

Erik Skauen (MDG)

Nestleder:

Kari Agerup (Ap)

Lars Erik Andreassen, Ridehusgata 7 C,
1606 Fredrikstad (SV)
Alf Reidar Olsen, Falchåsveien 1 C,
1619 Fredrikstad (Ap)
Hanne Enger Ellingsen, Gudeberg Alle 4,
1632 Gamle Fredrikstad (Ap)
Jaran Berg, Berjmannsveien 25,
1634 Gamle Fredrikstad (Ap)
Maria Dumitrascu Imrik, Lodsgaten 41 A,
1630 Gamle Fredrikstad (Ap)
Svein Skahjem, Trarastien 1, 1605 Fredrikstad (Ap)
Malin Krå Simonsen, Halvorsrødveien 71, 1621 Gressvik (Ap)

Varamedlemmer
1.
2.
3.

Anne Skauen, Bjerkestien 11, 1671 Kråkerøy
Lars Winsvold, Nordre Skrellen 23, 1613 Fredrikstad
Kjetil Hafstad, Tyristien 1 A, 1671 Kråkerøy

Planutvalget
11 medlemmer
Medlemmer
Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet
1.
Atle Ottesen, Oredalsveien 91,
1613 Fredrikstad (Ap)
2.
Tina Bergstrøm, Cicignon gata 21,
1606 Fredrikstad (Ap)
3.
Ole Haabeth, Rødsveien 49, 1678 Kråkerøy (Ap)
4.
5.
6.

Varamedlemmer fellesliste Ap, R, Sp
1.
2.
3.

Lisbeth Sandbæk, Ridehusgata 3, 1606 Fredrikstad
(Ap)
Inger Lise Sandvik, Skytterveien 7 A,
1605 Fredrikstad (R)
Hans Ek, Elingårdsveien 19, 1621 Gressvik (Sp)

4.
5.
6.
7.
8.

Medlemmer
Høyre
1.
Inger Christine Mulvad Apenes,
Heibergsgate 43, 1630 Gamle Fredrikstad
2.
Henriette Celine Støa Gaustad, Strandbuen 31 B,
1676 Kråkerøy

Ole Petter Jervell Hansen, Aspelundveien 5,
1624 Gressvik (Ap)
Siri Martinsen, Toresvei 25,
1634 Gamle Fredrikstad (Ap)
Jaran Berg, Berjmannsveien 25,
1634 Gamle Fredrikstad (Ap)
Regine Kim Lervik, Torsnesveien 173,
1634 Gamle Fredrikstad (Ap)
Thor Aage Solberg, Fjellryggveien 20,
1671 Kråkerøy (Ap)
Bodil Synnøve Werner, Mølleroddveien 26,
1673 Kråkerøy (Ap)r
Lloyd Gunnar Forbes, Krokveien 1, 1658 Torp (Ap)
Mona Mathisen, Karjolveien 85, 1615 Fredrikstad (Ap)

Varamedlemmer
1.

Jorulf Laabak, Solheimsrabben 4, 1654 Sellebakk

2.

Anne Marte Frestad Andersen, Kreftings vei 20,
1613 Fredrikstad
Anne Haug, Mettes vei 25, 1673 Kråkerøy
Pål Porsmyr, Moselia 13 C, 1664 Rolvsøy

3.
4.
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Medlemmer
Fremskrittspartiet
1.
Arvid Vestvik, Riverside 16, 1606 Fredrikstad

Varamedlemmer

Medlemmer
Fremskrittspartiet, Venstre
1.
Ole Johan Helås Lakselv, Sølands vei 14,
1617 Fredrikstad (Frp)

Varamedlemmer fellesliste FrP, V

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Medlemmer
Miljøpartiet De Grønne
1.
Ida Irene Julsen, Kongens gate 10, 1606 Fredrikstad

Leder:
Nestleder:

Leif Eriksen, Paul Holmsens vei 44A, 1613 Fredrikstad
Ken Falleth, Sleipnerveien 29, 1654 Sellebakk
Anita Nock, Paul Holmsensvei 48, 1613 Fredrikstad

Tormod Andre Schei, Halvorsrødveien 51,
1622 Gressvik (V)
Amelia Kristine Aune, Sølandsvei 6 C,
1617 Fredrikstad (V)
Trond Svandal, Solheimsveien 3, 1605 Fredrikstad (V)

Varamedlemmer
1.
2.
3.

Lillian Bisgård, Prætorius gate 2, 1608 Fredrikstad
Lars Winsvold, Nordre Skrellen 23, 1613 Fredrikstad
Børre Fredheim, Nordliveien 1, 1671 Kråkerøy

Atle Ottesen (Ap)
Ida Irene Julsen (MDG)

Teknisk utvalg
9 medlemmer
Medlemmer
Arbeiderpartiet, Senterpartiet
1.
Vidar Schei, Gudeberg Allé 6,
1632 Gamle Fredrikstad (Ap)
2.
Mona Mathisen, Karjolveien 85, 1615 Fredrikstad (Ap)
3.
Nils Are Magerøy, Lillegaard 7, 1618 Fredrikstad (Ap)
4..
Hanne Enger Ellingsen, Gudeberg Alle 4,
1632 Gamle Fredrikstad (Ap)
5.
Elin Johanne Tvete, Kjenneveien 39,
1623 Gressvik (Sp)

Varamedlemmer fellesliste Ap, Sp
1.
2.
3.
4.

Pål Richard Sandholtet, Solengveien 9 C,
1661 Rolvsøy (Ap)
Lisa Margit Skaret, Bedriftsveien 3 H, 1624 Gressvik (Ap)
Svein Erik Thorvaldsen, Buskogen 5, 1675 Kråkerøy (Ap)
Tina Bergstrøm, Cicignongata 21, 1606 Fredrikstad (Ap)

5.

Kristian Flodin, Ridehusgata 16, 1606 Fredrikstad (Ap)

6.

Terese Winther Antonsen, Gamle Kirkevei 55 F,
1617 Fredrikstad (Ap)
Alf Reidar Olsen, Falchåsveien 1 C,
1619 Fredrikstad (Ap)

7.

Medlemmer
Høyre
1.
Eivind Andre Leister, Kjevelsrødveien 4,
1615 Fredrikstad
2.
Gretha Evelin Thuen, Spinellveien 22 B,
1639 Gamle Fredrikstad

Varamedlemmer
1.

Pål Porsmyr, Moselia 13 C, 1664 Rolvsøy

2.

Caroline Grønli Andersen, Sønningveien 92,
1626 Manstad
Lars-Petter Henrik Kuran, Holmelia 3, 1675 Kråkerøy
Sissel Been-Larsen, Lervikveien 90, 1626 Manstad

3.
4.
Medlemmer
Fremskrittspartiet
1.
Eddie Gjerløw, Himmelberget 13 E,
1621 Gressvik

Varamedlemmer fellesliste FrP, V
1.
2.
3.

Medlemmer
Miljøpartiet De Grønne
1.
Trond Løvereide, Severin Hurrøds vei 16,
1621 Gressvik

Ståle Solberg, Løvli terrasse 13,
1639 Gamle Fredrikstad (V)
Ken Falleth, Sleipnerveien 29, 1654 Sellebakk (FrP)
Eva Kristin Andersen, Fagerliveien 35, 1605 Fredrikstad
(FrP)

Varamedlemmer
1.
2.
3.

Jan Thore Gjøby, Troppsveien 14,
1639 Gamle Fredrikstad
Lillian Bisgård, Prætorius gate 2, 1608 Fredrikstad
Karianne Gulland, Trovikgata 39, 1610 Fredrikstad
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Leder:
Nestleder:

Elin Johanne Tvete (Sp)
Vidar Schei (Ap)

Fredrikstad, 24.06.21
Rett utskrift
Yvonne Meidell
møtesekretær
Utskrift til:
Kopi til:
Kopi til:

De valgte
ØKUS ved Anita Dahl Aannerød.
Wenche Lise Andreassen (teknisk utvalg)
Torill Kristiansen (kultur og miljøutvalget)
Irene Lundstrøm (planutvalget)

Sammendrag
Fremskrittspartiet ønsker å endre sin liste over varamedlemmer til følgende utvalg:
kontrollutvalget, kultur- og miljøutvalget, planutvalget og teknisk utvalg.
Dersom bystyret vil imøtekomme Fremskrittspartiets ønske om nyvalg av varamedlemmer til
fire politiske utvalg, må det foretas nyvalg av kontrollutvalget, kultur- og miljøutvalget,
planutvalget og teknisk utvalg i sin helhet.
Saken legges fram uten innstilling. Valgkomiteen fremmer sin innstilling i bystyrets møte
17.6.2021.
Vedlegg
1. Kontrollutvalget – valgt 10.12.2020
2. Kultur- og miljøutvalget valgt 17.10.2019
3. Planutvalget valgt 17.10.2019
4. Teknisk utvalg valgt 17.10.2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Fremskrittspartiet ønsker å endre sin liste over varamedlemmer i fire politiske utvalg.
Ved slike endringer krever kommuneloven at hele utvalget velges på nytt, jf. § 5-7. Dette for
å ivareta adgangen til å kunne kreve forholdsvalg ved valg av utvalg (jf. §§ 7-4 til 7-6).
Konsekvenser for sosial bærekraft
Ikke relevant
Konsekvenser for økonomisk bærekraft
Ikke relevant
Konsekvenser for miljømessig bærekraft
Ikke relevant
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant
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Vurdering
Dersom bystyret vil imøtekomme Fremskrittspartiets ønske om nyvalg av varamedlemmer til
fire politiske utvalg, må det foretas nyvalg av kontrollutvalget, kultur- og miljøutvalget,
planutvalget og teknisk utvalg i sin helhet.
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Tilsynsrapport
Skolemiljø – skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har
et trygt og godt skolemiljø
Fredrikstad kommune – Gudeberg barne- og ungdomsskole

115

Sammendrag
Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med Fredrikstad kommune. Temaet for tilsynet er skolens
aktivitetsplikt for å sikre at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Tilsynet er en del av felles
nasjonalt tilsyn 2018-2021.
Hovedpunkter i tilsynet er:
•

Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

•

Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen
krenker en eller flere elever

•

Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak

Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i
regelverket.
Avdekkede lovbrudd
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, og sette inn tiltak
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4.
Fredrikstad kommune må i den forbindelse se til at:
•

Skolen følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt
godt med på elever med særskilt sårbarhet

•

Rektor sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser dersom det er
mulig

•

Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

•

Rektor sikrer at skolen undersøker saken når skolen har mistanke om eller kjennskap til
at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

•

Rektor sikrer at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt
skolemiljø ikke er oppfylt.

Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn
tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere
elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5. Fredrikstad kommune må i den forbindelse se
til at:
•

Rektor må sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om
eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elev er, og at de
varsler direkte til skoleeieren dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen.

•

Rektor sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller skoleeier straks

2

116

•

Rektor alltid varsler skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at
en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever

Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-9.
Fredrikstad kommune må i den forbindelse se til at:
•

Skolen alltid lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd, når den setter
inn tiltak i saker

•

Rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har
virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven
ønsker

•

Rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan
tiltakene har virket og elevens syn

Status på rapporten og veien videre
Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport den 17.12.2020 og har uttalt seg innen fristen vi
satte til den 26.01.2021. På bakgrunn av kommunens uttalelse, har vi gjort noen endringer i
rapporten. Vi fatter nå vedtak med pålegg om retting. Kommunen har rettefrist til 11.06.2021.
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Innledning
Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf.
kommuneloven kapittel 30.
I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter.
Dersom Fredrikstad kommune og Gudeberg skole ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting.
Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til
kommunen som har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket.
Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi
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personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/.
Tema for tilsynet
Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 2018-2021 omfatter følgende temaer: skolens
arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering, tidlig innsats,
spesialundervisning, skolemiljø, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for
voksne.
Temaet for dette tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt
skolemiljø. Under dette temaet kontrollerer vi:
1. Plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4
2. Plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker
en eller flere elever, jf. oppll. § 9 A-5
3. Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. oppll. § 9 A-4

Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.
Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til
elevenes skolemiljø, og slik bidra til økt rettssikkerhet for elevene.
Om gjennomføringen av tilsynet
Statsforvalteren åpnet tilsyn med Fredrikstad kommune i brev av 20.08.2020. Kommunen ble
pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet.
I dette tilsynet har vi benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, som
informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av lærere, SFO-ansatte og ledere i skolen.
Vi har mottatt dokumentasjon som underbygger svarene som skolen gir i RefLex.
Skolen har oppgitt at de hadde et bestemt antall skolemiljøsaker i perioden juni 2019 til
tidspunktet for utsending av tilsynsvarselet. Statsforvalteren har lest et tilfeldig utvalg av
elevmapper av disse sakene.
Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på den skriftlige
dokumentasjon fra skolen
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen den 17.12.2020. I den presenterte vi våre
foreløpige vurderinger og konklusjoner. Kommunen har kommentert innholdet i den foreløpige
rapporten innen fristen den 26.01.2021. Vi har behandlet kommentarene under de aktuelle
temaene.
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Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø
Aktivitetsplikten er beskrevet i opplæringsloven § 9 A-4.
Rektor har ansvar for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet
og tryggheten til elevene, slik at plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn
tiltak ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø blir
oppfylt, jf. opplæringsloven § 9 A-3.
Rettslig krav 1
Plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø (RefLex 1.2 – 1.8)
Alle som jobber på skolen, skal være oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan tyde på
at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dere skal følge spesielt godt med på sårbare
elever. Dere må skaffe dere informasjon fra elevene om hvordan de opplever skolemiljøet. Det er
elevenes egne subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende. Dere skal dokumentere
hvordan dere følger med. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal følge med,
og følge opp at det blir gjort.
Statsforvalterens undersøkelser
Gjenkjenner skolen tegn på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?
Rektor svarer i RefLex at hun har gitt alle som jobber på skolen kompetanse slik at de kan
gjenkjenne tegn på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor utdyper at skolen har en
felles gjennomgang av elevundersøkelsen. I tillegg gjøres en gjennomgang av lovverk knyttet til §
9 A hver høst og kontinuerlig gjennom skoleåret. Rektor skriver videre at alle trinn har jobbet
med begrepet «nulltoleranse», og viktigheten av et aktivt tilsyn. Rektor skriver at skolen ikke har
hatt en god nok rutine for gjennomgang av dette med lærere som kommer til etter
fellesgjennomgangen.
De ansatte har svart både ja og nei på spørsmålet i RefLex. De fleste ansatte har vist til at de har
fått opplæring i å gjenkjenne tegn på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø gjennom
utdanningen, og gjennom erfaring. Flere sier samtidig at det ikke har vært noen formell
opplæring i dette på arbeidsplassen. Noen skriver også at de ønsker mer kompetanse på dette
området.
Statsforvalteren har bedt skolen om å redegjøre nærmere for hvordan ikke-pedagogisk
personale har blitt gitt opplæring i pliktene som gjelder alle som arbeider ved skolen etter
opplæringsloven kapittel 9 A. Rektor har opplyst at skolens kontorpersonale deltar i felles
gjennomgang av skolens rutiner hver høst. Rektor har opplyst at skolen ikke har noen fast
vaktmester, og at vaktmesterordningen ligger på kommunalt nivå, som en ambulerende tjeneste.
Skolen har til dels faste renholdere. Verken renholdere eller vaktmestere har fått egen
gjennomgang på Gudeberg skole av hva aktivitetsplikten innebærer for dem.
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Rektor og de fleste ansatte svarer i RefLex at alle som jobber på skolen, alltid følger med på om
den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skriver at de ansatte følger rutine for
inspeksjon. Det er videre definert samarbeidstid med pedagogiske medarbeidere og pedagoger
én gang per uke, som sikrer at medarbeiderne får uttale seg blant annet om observasjoner gjort i
friminutt. I perioden med digital hjemmeskole som følge av covid-19, gjennomførte skolen faste
FORMS-undersøkelser, hvor skolen blant annet fikk tilbakemeldinger fra elevene på hvordan de
opplevde det sosiale. Videre ble klassekontaktene kontaktet hver uke. Rektor skriver også at
skolens ordensregler og trinnenes klasseregler er et utgangspunkt for hva ansatte observerer og
følger med på.
De ansatte svarer at de følger med på elevene så godt de kan. Det vises til at de ansatte følger
med gjennom daglig kontakt med elevene, formelle og uformelle elevsamtaler,
elevundersøkelser og gjennom observasjoner og inspeksjon. Flere ansatte gir uttrykk for at det
ikke alltid er enkelt å følge med på samtlige elever til enhver tid, og at ikke alle opplevelser
omkring en elevs skolemiljø er enkle å oppdage.
Statsforvalteren har mottatt Rutine for inspeksjon/tilsyn ved Gudeberg skole, som gjelder for
inspeksjon i friminutt. Rutinen angir blant annet hva som er en god inspeksjon. Den viser blant
annet til å bevege seg rundt på definert inspeksjonsområde og å være spesielt oppmerksomme
på utsatte plasser i skolegården, å være godt synlig og bruke gul vest og å ha et godt overblikk og
følge aktivt med. Inspeksjonsrutinen inneholder også et eget punkt for § 9 A-4, delplikten «å følge
med», og angir at dette blant annet innebærer å legge merke til atferd og kroppsspråk, følge med
på om noen er alene og ta en samtale med de, se og høre etter uønsket atferd.
Statsforvalteren har i forbindelse med tilsynet også mottatt skolens inspeksjonsplan 2019-2020,
som viser oversikt over hvilke voksne fra de ulike trinnene som skal inspisere i friminuttene
gjennom skoledagen. Det går også frem hvor de inspiserende voksne skal oppholde seg.
Oversikten viser eksempelvis at det skal være 1-2 voksne ute fra hvert trinn i storefri, og at det er
voksne ute i alle friminutt gjennom en skoleuke.
I skolens mal for Referat trinnmøte er «sos.ped/§9a» angitt som fast punkt som drøftes på
trinnmøtene. Statsforvalteren har også mottatt utfylte referat fra noen trinnmøter, hvor punktet
har blitt drøftet av de ansatte. Det fremgår blant annet at de ansatte har tatt opp observasjoner
gjort av enkeltelever.
Rektor har også lagt ved eksempler på klasseregler, ordensreglement for Gudeberg skole,
herunder kommunens forskrift, og plakat for sosial kompetanse, som dokumentasjon på
spørsmålet i RefLex.

Følger skolen spesielt godt med på særskilt sårbare elever?
Rektor svarer i RefLex at hun har sørget for å gjøre alle som jobber på skolen, kjent med hvilke
forhold rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar. Rektor skriver at i starten av hvert
skoleår gjøres det en gjennomgang av elevgruppen med voksenteamet tilhørende hvert enkelt
trinn. I gjennomgangen vektlegges elever som er spesielt sårbare. Statsforvalteren har mottatt
Program planleggingsdager, hvor det fremgår at det ble satt av egen tid for dette under
planleggingsdagene 12.-14. august 2020. Rektor skriver videre at skolens ledelse deltar i
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trinnmøter og informerer, og deltar i drøftinger kontinuerlig gjennom året. En ansatt som får
informasjon om forhold rundt en elev, informerer resten av voksenteamet som bør kjenne til
forholdene.
Rektor har også redegjort for at samarbeidstiden mellom lærere og pedagogiske medarbeidere
hver uke også innebærer at pedagogiske medarbeidere får delta i drøfting og gjennomgang av
elever som anses sårbare.
Statsforvalteren har i tillegg mottatt referat fra et møte. Referatet viser at møtet gjaldt
informasjon om forhold rundt en elev som kan utgjøre sårbarhetsfaktorer.
De fleste ansatte svarer også ja på spørsmålet i RefLex. Noen ansatte viser til det samme som
rektor; gjennomgang ved oppstart av skoleåret. Andre viser til overføringsmøter, og gjennom
dialog og møter med foresatte. Noen ansatte opplever imidlertid at de selv må etterspørre
informasjon om sårbare elever, og savner informasjon om dette fra ledelsen.
Enkelte ansatte beskriver at sosiale og faglige utfordringer, utfordrende hjemmeforhold og ulike
diagnoser er forhold som det tilpasses kontinuerlig for. De øvrige ansatte beskriver ikke nærmere
hvilke forhold rundt en elev som kan utgjøre særskilt sårbarhetsfaktorer.
Presentasjonen Elevenes skolemiljø § 9A, inneholder et lysbilde om å identifisere de sårbare
elevene. Det fremgår her ulike måter å avdekke sårbarhet hos eller rundt elever.
Rektor og de fleste ansatte svarer i RefLex at alle som jobber på skolen, alltid følger spesielt godt
med på om de særskilt sårbare elevene har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skriver at trinnene
drøfter elever som er spesielt sårbare ukentlig, og at de i tillegg har ekstra fokus på disse elevene
i de ukentlige sos.ped møtene. Rektor viser til at det i denne forbindelse også kan gjennomføres
en samtale med eleven.
Flere ansatte beskriver at de alltid følger opp de sårbare elevene ekstra godt. Det vises til blant
annet drøfting på trinnmøter, tett foreldresamarbeid og observasjon og samtaler med elevene
gjennom skoledagen. Noen beskriver også at de sårbare elevene følges såpass tett opp at det
kan gå ut over tiden som brukes på andre elever. Enkelte ansatte har svart nei på spørsmålet i
RefLex, og viser til at det ikke er mulig for de ansatte å få meg seg alt, for eksempel dersom de
har kontortid.
I skolens mal for Referat trinnmøte er «sos.ped/§9a» og «spes.ped/tilpasninger» angitt som faste
punkter som drøftes på trinnmøtene. Av de utfylte referatene vi har mottatt, fremgår det at det
blant annet har blitt snakket om enkeltelever som bør følges ekstra med på, eller følges opp på
andre måter.
Av skolens inspeksjonsrutine går det frem at en god inspeksjon blant annet innebærer å ha et
spesielt blikk på elever med spesielle behov.

Innhenter skolen informasjon fra elevene om hvordan de generelt opplever skolemiljøet?
På spørsmål om skolen innhenter informasjon om hvordan elevene generelt opplever
skolemiljøet, svarer rektor og de ansatte ja i RefLex.
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Rektor og flere ansatte viser til at det gjøres i forbindelse med elev- og utviklingssamtalene to
ganger i året. Videre skriver rektor at Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, og at hele
personalet, elevrådet og skolens samarbeidsorganer deltar i gjennomgang av resultatene. Videre
beskriver rektor elevrådet som sentralt i innhenting av informasjon på det enkelte trinn, da
skolemiljø er et jevnlig tema på elevrådets saksliste.
Rektor skriver også at i perioden 12. mars – juni 2020, hvor elevene hadde digital hjemmeskole,
ble det sendt ut en ukentlig FORMS-undersøkelse til elevene på 5.-10.trinn, hvor elevene blant
annet besvarte spørsmål om trivsel. Rektor skriver at skolen ønsker å videreføre denne måten å
innhente informasjon fra elevene på, og at det vil gjennomføres månedlig. Statsforvalteren har
mottatt spørsmålene elevene har svart på i FORMS-undersøkelsen. Undersøkelsen inneholder
først og fremst faglige og tekniske spørsmål om hvordan den digitale hjemmeskolen har fungert,
men elevene har også blitt bedt om å svare på hva som har vært det beste med uken, og om det
er noe som ikke har vært bra.
Rektor og flere av de ansatte skriver også at i tillegg til de formelle måtene å innhente
informasjon om elevenes skolemiljø på, gjennomføres en rekke uformelle elevsamtaler med
elevene hvert år.
Malene for utviklingssamtale 1.-4. trinn og 5.-10. trinn inneholder de samme spørsmålene om
trivsel. Elevene blir spurt om hvordan de trives på skolen, om de har det fint med de andre
elevene og voksne, på skoleveien i friminuttene, og om de opplever å bli plaget eller mobbet.
Statsforvalteren har også mottatt to referater fra møter i elevrådet skoleåret 2019/2020 og
2020/2021. Av referatene fremgår det at elevrådsrepresentantene har drøftet ulike tema som
blant annet handler om trivsel på skolen. Trinnene har også anledning til å ta opp egne saker.
Statsforvalteren ser også i enkelte elevsaker at det vises til gjennomføring av
Spekterundersøkelse på trinnet.

Tar skolen utgangspunkt i elevenes subjektive opplevelse av skolemiljøet?
Rektor og de ansatte svarer i RefLex at de tar utgangspunkt i elevenes subjektive opplevelse av
situasjonen når de vurderer om en elev har et trygt og godt skolemiljø. Rektor utdyper at hun
lytter til hva elevene beskriver og tar utgangspunkt i elevens opplevelse i videre undersøkelse og
opprettelse av aktivitetsplan.
De ansatte skriver i RefLex at de alltid hører på eleven og dens opplevelse i en skolemiljøsak. Det
er elevens opplevelse som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.
I dokumentet Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer som beskriver Gudeberg skoles
rutiner omkring aktivitetsplikten, vises det innledningsvis til retten til et godt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring, jf. oppll. § 9 A-2. Videre fremgår det blant annet under delplikten
«å sette inn tiltak» at det settes inn tiltak for alle elever som opplever å ikke ha et godt skolemiljø.
Det står også at tiltak for å trygge eleven avsluttes når eleven opplever å ha et trygt og godt
skolemiljø.
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I forbindelse med et annet spørsmål i RefLex har rektor opplyst at personalet får gjennomgang
av § 9A hver høst. I presentasjonen Elevenes skolemiljø § 9A, er det vist til § 9 A-2 om retten til et
trygt og godt skolemiljø. Det går videre frem av presentasjonen at det er elevens egne, subjektive
opplevelse som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. Det går også frem at dette er noe mer
enn fravær fra krenkelser.

Dokumenterer skolen hvordan den følger med på elevenes skolemiljø?
Rektor og de ansatte svarer i RefLex at de dokumenterer hva som blir gjort for å følge med på om
elevene har et trygt og godt skolemiljø. Rektor utdyper at skolen dokumenterer plikten til å følge
med gjennom to formelle elev- og utviklingssamtaler, inspeksjonsplan, trinnmøtereferat, referat
fra tverrfaglig team, notater fra samtaler med elever, ansatte og foresatte, notat fra sos.ped,
aktivitetsplaner og gjennom logg på enkeltelever.
De ansatte viser til en eller flere av de samme metodene som rektor har vist til, og mange viser til
elev- og utviklingssamtalene.
Som dokumentasjon på følge med-plikten, har Statsforvalteren også mottatt eksempler på
referater fra ukentlige trinnmøter for de ansatte. Det fremgår av referatene hvilke elever eller
situasjoner som har blitt drøftet eller informert om på møtene.
Statsforvalteren har også mottatt logg på enkeltelever i forbindelse med elevsakene i tilsynet.
Statsforvalterens vurderinger
Statsforvalteren vurderer at svarene i RefLex og skolens dokumentasjon viser at skolens lærere
er kjent med hvilke elever som har særskilte sårbarhetsfaktorer knyttet til seg, og at de alltid
følger med på om disse elevene har et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren ser at
trinnmøtene brukes til å drøfte både enkeltelever og situasjoner som involverer flere elever, og at
dette også omfatter sårbare elever. Statsforvalteren har bedt skolen om å redegjøre særskilt for
hvordan SFO-ansatte har kjennskap til de sårbare elevene. Basert på skolens svar er
Statsforvalterens oppfatning at pedagogiske medarbeidere, som SFO-ansatte, får informasjon
om de sårbare elevene gjennom ukentlig samarbeidstid med skolens lærere.
Statsforvalteren vurderer at skolen innhenter informasjon fra elevene om hvordan de generelt
opplever skolemiljøet gjennom elev- og utviklingssamtaler, gjennomføring av Elevundersøkelsen,
elevrådet og digitale FORMS-undersøkelser. Statsforvalteren mener det er positivt at skolen
systematisk har innhentet informasjon fra elevene også under den digitale hjemmeskolen våren
2020, og at skolen ønsker å fortsette med denne metoden for å innhente informasjon fra
elevene.
Statsforvalteren vurderer at svarene i RefLex og skolens dokumentasjon viser at de ansatte har
kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt
skolemiljø.
Statsforvalteren vurderer at skolen har gode rutiner for å følge med på elevene i det daglige,
blant annet gjennom sine inspeksjonsrutiner, og at observasjoner og hendelser følges opp ved
drøftelser på trinnmøtene. Statsforvalteren vurderer at de øvrige dokumentene rektor viser til for
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å følge med på elevene, som klasseregler, ordensreglement og plakat for sosial kompetanse, ikke
er relevante for vurderingen av hvordan skolen følger med på om elevene har et trygt og godt
skolemiljø.
Når det gjelder hvordan skolen dokumenterer hvordan den følger med, har rektor og de ansatte
vist til flere rutiner for å dokumentere, som referat fra elev- og utviklingssamtalene og FORMSundersøkelser. kravet til å dokumentere plikten til å følge med, handler imidlertid ikke bare om å
dokumentere de planlagte og jevnlige metodene for å innhente informasjon fra elevene på.
Informasjonen som ansatte får i skolehverdagen gjennom eksempelvis inspeksjon og uformelle
samtaler med elever, må også dokumenteres. Det er Statsforvalterens oppfatning at føring av
logg først og fremst gjelder elever som har en aktivitetsplan.
Skolen dokumenterer også gjennom referater fra trinnmøter. Basert på de innsendte referatene,
ser Statsforvalteren at trinnmøtene er en egnet arena for å utveksle informasjon om både
enkeltelever og grupper, eller hele klasser. Vi mottok kun to slike referater i forbindelse med
tilsynet, og kan ikke vite sikkert om referatene er representative for skolens dokumentasjon av
trinnmøtene. Vi vurderer likevel at denne måten å dokumentere på er egnet, og forutsetter at
skolens praksis samsvarer med de eksemplene vi har fått oversendt. Statsforvalteren anbefaler
likevel at skolen tydeliggjør malen for referat fra trinnmøter, slik at det kommer bedre frem hva
som skal drøftes og dokumenteres. Samlet sett vurderer Statsforvalteren at skolen har
sannsynliggjort at den dokumenterer hvordan den følger med.
Statsforvalteren ser av svarene i RefLex at ikke alle ansatte opplever å ha fått opplæring i det å
gjenkjenne tegn på at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Det er Statsforvalterens
oppfatning at skolen har en gjennomgang av lovverket knyttet til skolens aktivitetsplikt for de
ansatte hvert år, ved skolestart. Rektor erkjenner i RefLex at skolen ikke har en god nok rutine for
å sikre at samtlige ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å gjenkjenne tegn på at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren forstår rektor slik at dette handler om at lærere
som har kommet til i løpet av skoleåret, ikke har fått gjennomgangen som de øvrige ansatte fikk
ved skolestart. Statsforvalteren mener at rektor må sikre at også nytilsatte eller andre som har
gått glipp av den felles gjennomgangen, må bli gitt opplæring i å gjenkjenne tegn på utrygghet
hos elever. Statsforvalteren ser at også flere ansatte opplever å ikke ha fått tilstrekkelig
opplæring på skolen, og noen savner mer kompetanseheving på dette området.
Forarbeidene presiserer at alle som arbeider ved skolen skal være omfattet av aktivitetsplikten. I
tillegg til lærere og pedagogisk personale, skal plikten også gjelde for andre personer som
regelmessig oppholder seg på skolen for å yte en tjeneste eller service til elevene eller skolen.
Forarbeidene nevner blant annet renholdsmedarbeidere, vaktmestertjenester og
kantinetjenester som eksempler på personer som vil omfattes, uavhengig av om
ansettelsesforholdet ligger hos skolen eller hos en ekstern tjenesteleverandør. Rektor har
bekreftet at verken vaktmestere eller renholdspersonell har fått innføring i aktivitetsplikten hos
skolen. Ettersom skolen har til dels fast renholdspersonale, er det Statsforvalterens vurdering at
skolen skulle ha sikret at disse har fått kompetanse om aktivitetsplikten. Sammenholdt med at
heller ikke alle lærere har fått tilstrekkelig opplæring, vurderer Statsforvalteren at rektor ikke har
gitt alle som jobber på skolen, tilstrekkelig kompetanse slik at de kan gjenkjenne tegn på at en
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elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og vurderinger
Fredrikstad kommune og Gudeberg skole har i etterkant av foreløpig rapport gitt
tilbakemeldinger på Statsforvaltningens vurderinger, samt revidert eller utarbeidet nye rutiner og
dokumenter.
Når det gjelder det at alle ansatte skal gis tilstrekkelig kompetanse i å gjenkjenne tegn på at en
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, viser kommunen til at skolens ledelse har gjennomgang
av rutiner med alle nyansatte/vikarer før oppstart av arbeid ved skolen. Det er videre vist til det
vedlagte dokumentet Hovedområder for medarbeidersamtale vår 2021, og at det her er tatt inn
eget punkt om 9 A for å sikre at hver enkelt er trygge på rutinen og de ulike delpliktene i § 9 A-4.
Det vises videre til Årshjul for samarbeidsmøter mellom skolens ledelse og renholdspersonalet, som
viser at det er satt opp seks møter mellom skolen og renholdspersonalet våren 2021. Av disse er
fire av møtene satt opp til å omhandle deler av aktivitetsplikten. Det er gjennomført ett møte på
tidspunktet for tilbakemeldingen på foreløpig rapport og av vedlagt notat fra møtet fremgår det
at renholdspersonalet mottok kortfattet informasjon om deres rolle i aktivitetsplikten.
Videre gir kommunen tilbakemelding på at flere ansatte som svarte i RefLex forstod spørsmålet
(RefLex spørsmål 1.3) som at det omhandlet kurs med eksterne aktører, og at de derfor svarte
nei. Kommunen skriver at dette har blitt drøftet i etterkant av foreløpig rapport, og at de ansatte
er enig i at plikten til å følge med og gripe inn har blitt gjennomgått ved flere anledninger på
skolen. Kommunen opplyser også at Gudeberg skole har planlagt en økt i felles utviklingstid
09.02.2021 for å gi ytterligere kompetanse på området. Plan for arbeidet 09.02. er vedlagt
oversendelsen.
Kommunen har videre lagt ved dokumentasjon på at skolen har brukt tid på å drøfte internt hva
en god inspeksjon innebærer, i forbindelse med utarbeidelse av inspeksjonsrutiner.
Statsforvalteren har i foreløpig rapport vurdert at skolen ikke har en god nok rutine for å sørge
for at samtlige ansatte blir gitt kompetanse i aktivitetsplikten. Dette gjelder hovedsakelig ansatte
som har kommet til i løpet av skoleåret, samt skolens renholdspersonale. Vurderingen bygget
delvis på rektors svar i RefLex om at skolen ikke har hatt en god nok rutine for å ha
gjennomganger med nytilsatte og andre ansatte som ikke deltok i den felles gjennomgangen av
regelverket ved skolestart. Kommunen har i tilbakemeldingen opplyst at en slik gjennomgang
likevel gis. Statsforvalteren mener denne opplysningen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre en
slik praksis, da det i tilbakemeldingen ikke står noe om når, hvordan, eller hvem som gir
gjennomgangen for nytilsatte, og det heller ikke er vedlagt dokumentasjon som underbygger
opplysningene.
Når det gjelder å sikre at renholdsarbeidere har kompetanse om aktivitetsplikten, vurderer
Statsforvalteren det som positivt at skolen har satt i gang en prosess for å gjennomføre dette
våren 2021. På tidspunktet for tilsynsrapporten er dette arbeidet ikke ferdigstilt, og
Statsforvalteren opprettholder dermed sine konklusjoner på dette punktet.
Statsforvalterens konklusjon
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Skolen følger ikke med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og følger ikke spesielt godt
med på elever med en særskilt sårbarhet.
•

De ansatte har ikke blitt gitt tilstrekkelig kompetanse i å gjenkjenne tegn på at en elev
ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Skolens ansatte har tilstrekkelig kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør
om eleven har et trygt og godt skolemiljø
Rettslig krav 2
Plikten til å gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig (RefLex 1.9 – 1.11)
Plikten til å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å
bryte opp en slåsskamp eller stanse en utfrysningssituasjon. Alle som jobber på skolen, skal ha
nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing,
vold, diskriminering og trakassering. Dere skal dokumentere hvordan dere griper inn. Rektor skal
sørge for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser.
Statsforvalterens undersøkelser
Har alle som jobber på skolen fått kompetanse i å gripe inn mot krenkelser?
Rektor svarer i RefLex at alle som jobber på skolen er kjent med hvordan de skal gripe inn mot
krenkelser. Rektor utdyper at skolens ledelse gjentatte ganger har hatt gjennomgang av hva det
vil si å gripe inn mot krenkelser, og at trinnene har hatt drøftingsoppgaver knyttet til dette
temaet. Trinnene har også drøftet hva det vil si å ha nulltoleranse mot mobbing og krenkelser.
Rektor viser også til gjennomgangen av regelverket knyttet til § 9 A hver høst.
De fleste ansatte svarer ja på spørsmålet i RefLex, men begrunner svarene sine ulikt. Noen
ansatte viser til at de er kjent med §9A, og begrunner ikke svaret sitt ut over det. Noen viser til at
skolen har nulltoleranse mot negativ oppførsel og krenkelser. Andre skriver at de har fått
veiledning i saker de har vært innblandet i, og at de drøfter saker med ledelsen når de dukker
opp. Noen ansatte skriver også at de er bevisste på å snakke med de involverte så fort de har
sjansen, og at de involverer ledelsen raskt der det er nødvendig. Andre svarer at de følger
skolens rutiner for 9A, og utarbeider aktivitetsplaner.
Noen ansatte svarer også nei på spørsmålet i RefLex, og viser til at de er kjent med at de har en
plikt til å gripe inn i krenkelser, men at de opplever at skolen ikke har noen rutine for hvordan de
ansatte for eksempel skal håndtere en voldelig episode i et friminutt.
Av dokumentet Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer fremgår det om delplikten «å gripe
inn» at alle ansatte plikter å gripe inn i situasjoner som oppleves som krenkende. Det står også at
alle voksenteam ved skolen drøfter innholdet i begrepet «nulltoleranse» for mobbing og
krenkelser, og hva det vil si for skolens praksis. Det fremgår ikke av dokumentet hva som kan
regnes som krenkelser som de ansatte plikter å gripe inn mot, eller informasjon om hvordan de
ansatte skal gripe inn.
Statsforvalteren har mottatt kommunens felles mal for aktivitetsplan, som Gudeberg skole
bruker. Malen varierer noe i de elevsakene skolen har oversendt Statsforvalteren. Felles for
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malene er at de inneholder egne felt for skolen å fylle inn hva som har blitt gjort for å oppfylle de
ulike delene av aktivitetsplikten. I flere av aktivitetsplanene er det i dette feltet fylt ut hvordan den
ansatte fikk mistanke om at eleven ikke hadde det trygt og godt, eksempel gjennom samtale med
eleven, melding fra foresatte, eller gjennom andre elever. I èn sak er det også vist til at lærer
varslet ledelsen. I andre saker er det vist til at de ansatte har en plikt til å gripe inn generelt, i tråd
med aktivitetsplikten.
Presentasjonen om Elevenes skolemiljø inneholder lysbilder både om nulltoleranse mot mobbing
og krenkelser og plikten til å gripe inn. Om nulltoleranse mot krenkelser blir det blant annet
trukket frem at det er viktig at man har felles kunnskap om hva mobbing, vold, diskriminering og
trakassering er, og at det innarbeides i skolens kultur i form av felles holdninger og verdier. Om
plikten til å gripe inn fremgår det blant annet at det handler om å stanse krenkelser som den
ansatte selv er vitne til, og som forstått pågår. Det er også oppgitt eksempler på hva det vil si å
gripe inn, og det er vist til bruk av nødrett/nødverge.

Griper alle som jobber ved skolen, alltid inn mot krenkelser?
På spørsmål i RefLex om alle som jobber på skolen, alltid griper inn mot krenkelser som for
eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering,
svarer rektor nei. Rektor utdyper at hun er usikker, og viser til at det er vanskelig å si sikkert om
alle som jobber på skolen alltid griper inn ved eksempelvis kommentarer og blikk. Rektor trekker
frem en situasjon på et trinn forrige skoleår, hvor elevene hadde sjargong med å kalle hverandre
ting. Hun skriver at lærerne opplevde det vanskelig å få tak på dette, men at de har jobbet med
tematikken i etterkant på klasse-/trinnivå.
De ansatte svarer ja på spørsmålet i RefLex. Det er enighet blant de ansatte om at de har en plikt
til å gripe inn mot krenkelser så sant det er mulig, og at det skal praktiseres nulltoleranse mot
krenkelser og uønsket atferd.

Dokumenteres det når ansatte ved skolen griper inn mot krenkelser?
Rektor svarer i RefLex at skolen dokumenterer situasjoner der en som jobber på skolen, griper
inn mot krenkelser, og utdyper med at episoder som blir rapportert til skolens ledelse
dokumenteres.
Flere ansatte svarer ja på spørsmålet i RefLex, men har ulike begrunnelser; noen viser til at det
skrives notat der noen som jobber på skolen griper inn, andre skriver at inngripen dokumenteres
så lenge det blir en 9A-sak, gjennom aktivitetsplan, eller at det blir skrevet i referat fra
trinnmøtene.
Flere svarer også nei i RefLex. Det vises til at de ansatte ikke dokumenterer alt de gjør, men at det
referatføres hendelser som blir drøftet på trinnmøtene. Videre er det enkelte ansatte som
opplever at skolen ikke har noen rutine på hvordan enkelthendelser skal dokumenteres.

Skolens mal for aktivitetsplan inneholder som nevnt et eget felt for den ansatte å fylle ut hvordan
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plikten til å gripe inn er oppfylt i den aktuelle skolemiljøsaken. Det varierer i elevsakene hvordan
feltet er utfylt, som nærmere beskrevet overfor.
Statsforvalteren har i tillegg mottatt to notater fra konkrete hendelser som eksempler på
hvordan skolen dokumenterer at den griper inn.

Statsforvalterens vurderinger
For at de som jobber på skolen skal kunne oppfylle plikten til å gripe inn mot krenkelser, må de
ha tilstrekkelig kompetanse i det å gripe inn, og i hva som ligger i begrepet nulltoleranse mot vold
og krenkelser.
Statsforvalteren understreker at det å gripe inn skjer umiddelbart og er rettet mot å stoppe en
situasjon den ansatte er vitne til, en situasjon som pågår, og som er forholdsvis akutt. Eksempler
på inngripen kan være å bryte opp en slåsskamp, stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og
irettesette elever som krenker andre verbalt. Basert på svarene i RefLex og elevsakene er det
sannsynlig at de ansatte blander begrepene «gripe inn» og «følge opp». I RefLex har flere ansatte
beskrevet hva de vil gjøre typisk etter at de har fått mistanke om at en elev ikke har det trygt og
godt, og viser til samtaler og drøftelser med ledelsen. I flere av aktivitetsplanene er det under
punktet om plikten til å gripe inn vist til hvordan den ansatte fikk mistanke at eleven ikke hadde
det trygt og godt, for eksempel gjennom melding fra foresatte eller samtale med eleven.
Statsforvalterens vurdering er derfor at flere av de ansatte som har svart i RefLex ikke har
tilstrekkelig kunnskap om hva plikten til å gripe inn omfatter.
Statsforvalteren vurderer at lysbildepresentasjonen vi har mottatt om elevenes skolemiljø
inneholder riktig og god informasjon om plikten til å gripe inn. Ut ifra øvrig dokumentasjon,
herunder svar i RefLex, elevsakene og prosedyredokumentet, kan vi likevel ikke se at denne
forståelsen av å gripe inn samsvarer med skolens praksis eller de ansattes forståelse av
delplikten.
Statsforvalteren vurderer at svarene i RefLex og den innsendte dokumentasjonen viser at de
ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring i å gripe inn, og at skolen ikke har sannsynliggjort en
felles forståelse for hvordan nulltoleranse mot vold og krenkelser gjennomføres i praksis.
Statsforvalteren vurderer basert på de ansattes svar i RefLex at de ansatte alltid griper inn i det
de opplever som krenkelser, og som de observerer. Det finnes heller ikke spor i elevsakene av at
de ansatte ikke griper inn mot krenkelser. Statsforvalteren ser at rektors oppfatning er at ved
kommentarer og blikk er det ikke sikkert at alle ansatte griper inn. I tillegg viser rektor til en
situasjon forrige skoleår hvor det pågikk negativ sjargong og ordbruk blant elever på et av
trinnene på skolen, som de ansatte opplevde det vanskelig å håndtere. Statsforvalteren vurderer
at rektors svar kan tolkes på flere måter, og er usikre på hva hun har ment. Det at ansatte ikke
griper inn mot blikk eller kommentarer, kan handle om at de ansatte ikke får med seg alt som
skjer, eller at de ikke oppfatter blikk og småkommentarer som krenkelser fordi de ikke har en
felles forståelse av begrepet, som vurdert overfor.
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Statsforvalteren vil også trekke frem som positivt at rektor opplyser at det har blitt brukt mye tid
på klasse- og trinnivå med å jobbe med respekt og toleranse, og hva som er greit å si og ikke.
Dette er viktig for videre forebyggende arbeid mot krenkelser på skolen, og for å sikre at de
ansatte har en felles forståelse for hvordan nulltoleranse mot vold og krenkelser gjennomføres i
praksis.
Rektor opplever at skolen dokumenterer hvordan det gripes inn i saker som rapporteres til
skolens ledelse, uten å redegjøre nærmere for hvilke saker dette gjelder. De ansatte er lite
samstemte i sine svar i RefLex, og de som opplever at de dokumenterer hvordan de griper inn,
viser til flere ulike måter å gjøre dette på. Av de hendelsesnotatene Statsforvalteren har fått
oversendt som eksempler på dokumentasjon av plikten til å gripe inn, vurderer vi at det i det ene
notatet ikke kommer frem hvordan ansatte ved skolen grep inn mot krenkelser, men heller
hvordan de ansatte fulgte opp situasjonen i etterkant med de ulike involverte. Det samme gjelder
i stor grad også for opplysningene som kommer frem av aktivitetsplanene i elevsakene.
Statsforvalteren vurderer som nevnt at dette skyldes at de ansatte ikke har fått tilstrekkelig
kunnskap om hva plikten til å gripe inn innebærer. Basert på dette er det Statsforvalterens
oppfatning at skolen mangler en felles rutine for hva som skal dokumenteres i forbindelse med
en hendelse hvor en ansatt griper inn, og hvordan dokumenteringen skal foregå.
Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og vurderinger
Kommunen og skolen skriver i tilbakemeldingen at lærerteamene under gjennomgang av
foreløpig rapport ga uttrykk for at de har kompetanse i det å gripe inn, men at de ikke har hatt et
formelt kurs i delplikten. Statsforvalteren tolker det slik at kommunen mener svarene i RefLex er
misvisende, da de ansatte har misforstått spørsmålet (RefLex spørsmål 1.9). Videre pekes det på
at målet med felles utviklingstid 09.02.21 blant annet er å konkretisere ulike måter å gripe inn på,
avhengig av situasjonene som oppstår.
Kommunen har videre sendt inn skolens forarbeid til utarbeidelse av inspeksjonsrutiner for
Gudeberg skole, hvor de ansatte blant annet har gitt innspill på hva det vil si å gripe inn.
Dokumentet er ikke datert, men Statsforvalteren forstår det slik at dette arbeidet ble gjort i
forkant av utarbeidelsen av foreløpig rapport. Statsforvalteren vurderer at arbeidet viser at
mange ansatte ved Gudeberg skole har en god forståelse av hva det vil si å gripe inn. På denne
bakgrunn mener Statsforvalteren at skolen nå har sannsynliggjort at de ansatte har fått
tilstrekkelig kompetanse i plikten til å gripe inn.
Når det gjelder skolens rutine for dokumentering av plikten til å gripe inn, har kommunen vedlagt
dokumentet Elevenes skolemiljø, varslingsrutine Gudeberg skole. Etter Statsforvalterens vurdering
går det ikke direkte frem av rutinen hvorvidt, og eventuelt hvordan, den ansatte skal
dokumentere hvordan han eller hun har grepet inn i en hendelse. Statsforvalteren ser at rutiner
for å dokumentere plikten til å gripe inn er satt opp som tema for felles utviklingstid på skolen
den 16.02.2021. På tidspunktet for skolens tilbakemelding til Statsforvalteren, var ikke dette
gjennomført. På denne bakgrunn endrer ikke Statsforvalteren konklusjonen knyttet til
dokumentering av plikten til å gripe inn.
På bakgrunn av kommunens tilbakemelding og dokumentasjon endrer Statsforvalteren
konklusjonen. Lovbruddet gjelder at skolen mangler en felles rutine for dokumentering av plikten
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til å gripe inn.

Statsforvalterens konklusjon
Rektor sørger ikke for at alle som jobber på skolen, alltid griper inn mot krenkelser dersom det er
mulig.
•

Skolen mangler en felles rutine for dokumentering av plikten til å gripe inn.

Rettslig krav 3
Plikten til å varsle rektor (RefLex 1.12 – 1.18)
Plikten til å varsle rektor gjelder all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev sier ifra om at han eller hun ikke opplever
skolemiljøet som trygt og godt.
Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at eleven ikke har det trygt og godt på
skolen. Saken bestemmer hvor raskt rektor må få varsel.
Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller. Dette kan gjelde saker der krenkelsene er
særlig voldelige eller integritetskrenkende, eller der skolen over noe tid ikke har klart å løse en
sak. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal varsle, og følge opp at det blir
gjort.
Dere skal dokumentere det dere gjør for å varsle.
Statsforvalterens undersøkelser
Varsler alle som jobber på skolen alltid rektor?
Rektor svarer i RefLex at ikke alle som jobber på skolen, varsler henne dersom de får mistanke
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor utdyper at hun har
blitt varslet i flere av sakene skolen har opprettet aktivitetsplan på, men at terskelen for å varsle
med en gang fortsatt er for høy, og at enkelte team drøfter saker på felles trinnmøter før skolens
ledelse varsles. Videre skriver rektor at alle trinn varsler og informerer ukentlig gjennom referat
fra trinnmøter. Rektor skriver også at det oppleves som at det ikke har vært en kultur for å
involvere rektor i elevsaker på skolen.
Statsforvalteren har bedt skolen om å redegjøre nærmere for fremgangsmåten de ansatte skal
bruke ved varsling. Rektor opplyser at det er hun som i første omgang skal varsles, og at
undervisningsinspektør varsles dersom rektor ikke er til stede. I noen tilfeller lager rektor eller
undervisningsinspektør et notat på innholdet i varslingen, mens lærer kan også lage et notat i
forkant av samtalen med rektor eller undervisningsinspektør.
De ansatte svarer ja på spørsmålet i RefLex, og de fleste bekrefter at de alltid varsler rektor
dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elevs skolemiljø ikke er trygt og godt. Noen
svarer at de varsler «ledelsen», og at det kan variere om dette er inspektør eller rektor, uten at de
begrunner hvem som varsles i hvilke tilfeller. Noen ansatte svarer at de varsler rektor gjennom
referater fra trinnmøter, men de fleste redegjør ikke nærmere for fremgangsmåten ved varsling.
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I dokumentet Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer, under punkt 5. delplikten – å varsle
står det at ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolens ledelse
informeres og varsles snarest. Det står videre at med varsel regnes når elev, medelever, foresatte
eller ansatte sier ifra om at en elev ikke opplever, eller ser ut til å ikke ha et godt skolemiljø. Alle
ansatte lager et notat fra samtalen, og informerer skolens ledelse.
Presentasjonen Elevenes skolemiljø § 9A inneholder et lysbilde med informasjon om plikten til å
varsle. Det går frem at alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det står videre at varsler om
krenkelser kan komme fra ansatte ved skolen, medelever, foresatte, eleven selv eller andre
instanser.

Får eleven beskjed om at rektor blir varslet?
På spørsmål om eleven alltid får beskjed om at rektor vil bli varslet om saken, med mindre dette
hindrer at varsling kan skje raskt nok, svarer rektor «nei» i RefLex, og utdyper dette med at eleven
har fått beskjed om at rektor vil bli varslet i de sakene der det har blitt opprettet aktivitetsplan.
Rektor skriver at i undersøkelsesfasen/den første samtalen med eleven har ikke hun alltid blitt
varslet, og eleven har heller ikke alltid fått beskjed om at rektor vil bli informert.
Et flertall av de ansatte har svart «ja» på spørsmålet i RefLex. De ansatte begrunner svaret ulikt;
noen svarer at eleven får beskjed i alvorlige tilfeller, noen svarer at ved kun mistanker vil ikke
eleven få beskjed om at rektor blir varslet med mindre det er et ønske fra eleven selv, noen
svarer også at eleven stort sett får beskjed om dette. Andre bekrefter at eleven alltid blir
informert om at rektor vil bli varslet. Enkelte ansatte har også svart «nei» i RefLex, og noen har
begrunnet med at det avhenger av elevens alder, situasjonen og om det vurderes forsvarlig.
I elevdokumentasjonen Statsforvalteren har fått oversendt i forbindelse med tilsynet, kommer
det eksplisitt frem i én av sakene at eleven har blitt informert om at rektor og/eller inspektør vil
bli koblet inn.
Det fremgår ikke av skolens skriftlige rutiner hvorvidt eleven skal informeres om at rektor
kommer til å bli varslet.
Blir rektor varslet straks og raskt nok?
Rektor svarer i RefLex at hun har avklart hvilke saker de som jobber på skolen skal varsle om
straks, og hvor raskt de skal varsle om andre saker. Rektor skriver at i saker hvor det kan være
snakk om liv og helse, så vet alle ansatte at skolens ledelse skal varsles raskt. I andre saker er
ansatte informert om at ledelsen skal varsles samme dag, men at de ansatte gjerne kan
undersøke saken først.
Et flertall av de ansatte har svart «nei» i RefLex. De fleste begrunner svarene sine med at de vet at
de skal varsle ledelsen eller rektor raskt, men at de er usikre på grensegangen mellom hva som
er «straks-saker» og ikke, og om det er lagt føringer for hvor raskt de skal varsle om ulike
situasjoner.
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Flere av de ansatte svarer også at de vet at de skal varsle rektor raskt om 9A-saker, men at de
ikke vet hvor raskt de skal varsle om andre saker.
Av skolens/kommunens mal for aktivitetsplan (Aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt
etter § 9A), under punktet Hva har skolen gjort for å varsle i denne saken, fremgår det at «Hvor raskt
en sak skal varsles til rektor, må vurderes fra sak til sak. Alvorlige saker skal varsles straks til
rektor. […] Andre saker kan det være forsvarlig å vente litt lenger med, for eksempel til slutten av
skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer. Skolene må selv finne egne løsninger og rutiner
for hvordan og når varslingen skal skje».
I dokumentet Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer, står det under 5. delplikten – å varsle
at varsling skal skje snarest ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
På spørsmål i RefLex om rektor følger opp at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt
som saken tilsier i praksis, svarer rektor og de fleste ansatte ja. Rektor skriver videre at det er
gjennomgått med hele personalet hvordan de skal varsle og hvor raskt de skal varsle.
De ansatte skriver gjennomgående at de alltid varsler så raskt som mulig.
Det er ikke i alle elevsakene vist til konkret tidspunkt for varsling til rektor, men gjennom de
utfylte aktivitetsplanene fremstår det som at rektor blir informert nokså raskt.

Varsles skoleeier i alvorlige tilfeller?
Rektor svarer i RefLex at hun varsler skoleeieren om alvorlige tilfeller. Rektor skriver videre at et
eksempel på en alvorlig sak som blir varslet til skoleeier er saker der skolen opplever å ikke
komme i posisjon overfor foresatte.
Statsforvalteren har også mottatt en e-post som eksempel på et konkret varsel fra rektor til
skoleeier, som dokumentasjon til spørsmålet i RefLex. E-posten inneholder informasjon om at
det opprettes aktivitetsplan.
I dokumentet Aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt etter § 9A, står det under punktet
«hva har skolen gjort for å varsle i denne saken», at rektor skal varsle videre til skoleeier i særskilt
alvorlige saker.
I enkelte elevsaker kommer det frem gjennom dokumentasjonen at skoleeier har vært involvert
eller informert, uten at det i disse tilfellene fremgår at det er snakk om et konkret varsel om
elevens skolemiljø.

Dokumenterer skolen hvordan den varsler?
Rektor og et flertall av de ansatte svarer i RefLex at de dokumenterer tilfeller der en som jobber
på skolen, varsler rektor ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor
skriver at de dokumenterer alle tilfeller der de er blitt varslet, og at det også noteres hvem som
har varslet.
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I tilleggsvar til Statsforvalteren opplyser rektor at det i noen tilfeller er rektor eller inspektør som
lager et notat på hva som er innholdet i varslingen, mens lærer også kan lage et notat i forkant av
samtale med rektor, eventuelt inspektør.
De ansatte som har svart bekreftende i RefLex, svarer enten at de selv eller rektor skriver et notat
på varselet, eller at varsler gjennom trinnmøter blir referatført. Det er også flere ansatte som har
svart «nei» på spørsmålet i RefLex.
I de oversendte aktivitetsplanene er det i de fleste tilfellene fylt ut at, og eventuelt hvordan,
rektor har blitt varslet i saken.
Statsforvalterens vurderinger
Skolen må ha en fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom
de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor må
følge opp at alle som jobber på skolen bruker denne fremgangsmåten i praksis.
Rektor har opplyst til Statsforvalteren at varsler om elevers skolemiljø skal gå til henne, men at de
ansatte kan varsle undervisningsinspektør dersom rektor ikke er til stede. Det er flere lærere som
viser til at de varsler undervisningsinspektør eller rektor, eller generelt «ledelsen», uten å
prioritere mellom disse. Av enkelte av elevsakene skolen har oversendt i forbindelse med tilsynet,
ser Statsforvalteren at lærer først har informert de andre lærerne på trinnet, og deretter tatt
kontakt med undervisningsinspektør, som igjen har informert rektor. Det opplyses av rektor og
enkelte ansatte i RefLex at det varsles ukentlig gjennom trinnmøtereferater. Statsforvalteren
understreker i denne forbindelse at å informere ledelsen ved å overlevere eller gjøre tilgjengelig,
referater hvor trinnets lærere drøfter aktuelle elevsaker og temaer, ikke fremstår som en egnet
måte å varsle rektor på. Da må det i tilfelle, etter Statsforvalterens vurdering, komme tydelig frem
av referatet at det er snakk om et varsel til rektor knyttet til en konkret elevs skolemiljø. Av de
trinnmøtereferatene vi har fått oversendt, er det ikke opplysninger som tyder på at de er ment
som et varsel angående en elevs skolemiljø. Malen for referatene inneholder heller ikke
informasjon som skulle tilsi at det skal fylles ut som et konkret varsel til rektor.
Rektors svar i RefLex viser også at hun opplever å bli varslet i flere av sakene det opprettes
aktivitetsplan på, men opplever at de ansatte fortsatt har en for høy terskel for å varsle til henne.
Basert på rektors svar i RefLex fremstår det som usikkert for Statsforvalteren om rektor blir
varslet også om saker som ikke ender med en aktivitetsplan, og om hun derfor blir varslet om
alle saker.
For Statsforvalteren er det også uklart om de ansatte ved skolen har en riktig forståelse av
varslingsbegrepet. Av skolens prosedyredokument fremgår det at et varsel om en elevs
skolemiljø kan komme fra elever, foreldre eller andre, i tillegg til fra ansatte. Mistanke om eller
kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt kan en ansatt få eksempelvis gjennom samtaler
med elever eller meldinger fra foresatte eller andre. Det at en elev eller en foresatt sier at en elev
ikke har et trygt og godt skolemiljø vil likevel ikke innebære et varsel i aktivitetspliktens forstand,
da plikten til å varsle kun ligger på de som jobber på skolen. Statsforvalteren vurderer derfor at
prosedyredokumentet ikke gir en helt riktig oppfatning av varslingsbegrepet.
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Basert på svarene i RefLex og den innsendte dokumentasjonen, er det Statsforvalterens
oppfatning at de ansatte varsler både skriftlig og muntlig, men at det ikke er bestemt en fast
fremgangsmåte de ansatte skal bruke for å varsle rektor. Svarene i RefLex og dokumentasjonen
viser til varsling både gjennom referat fra trinnmøter, referat fra samtale med elev, og muntlige
varsler. Statsforvalteren vurderer at handlingsrom når det kommer til valg av varslingsmetode i
seg selv ikke nødvendigvis betyr at skolen ikke har en tilstrekkelig rutine for varsling til rektor.
Statsforvalteren mener imidlertid at det, sammenholdt med usikkerhet knyttet både til hvem
varslingsplikten omfatter, og hvem det skal varles til, medfører at skolen ikke har sannsynliggjort
en fast fremgangsmåte for de ansattes plikt til å varsle rektor.
Basert på svarene i RefLex er det Statsforvalterens inntrykk at eleven ikke alltid får beskjed om at
rektor vil bli varslet. Foruten én elevsak, inneholder heller ikke den oversendte dokumentasjonen
opplysninger som trekker i motsatt retning. Statsforvalteren vurderer derfor at det ikke er
sannsynliggjort at eleven alltid får beskjed om at rektor vil bli varslet.
Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier.. Rektors
svar i RefLex og skolens dokumenterte rutiner, taler for at det er skolens praksis at de ansatte
skal varsle rektor snarest. I elevsakene kommer også det frem at de ansatte i praksis har varslet
rektor raskt. Allikevel er det flere ansatte som svarer i RefLex som er usikre på hvor raskt de skal
varsle. Statsforvalteren mener svarene kan tyde på at flere misforstår spørsmålet i RefLex, og
vurderer derfor at det er sannsynliggjort at ansatte varsler rektor så raskt som saken tilsier.
I skolens prosedyredokument er imidlertid plikten til å varsle omtalt som delplikt nr. 5, etter både
plikten til å sette inn tiltak (nr. 3) og plikten til å undersøke (nr. 4). Det vil i flere saker, etter
Statsforvalterens vurdering, gå for lang tid dersom den ansatte skal gjennomføre undersøkelser
og opprette aktivitetsplan med tiltak, før rektor eller ledelsen varsles om saken. Statsforvalteren
anbefaler at skolen ser på rutinen, og vurderer om det er hensiktsmessig at varslingsplikten er
plassert til sist i dokumentet.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. Statsforvalteren har mottatt dokumentasjon på et
konkret varsel til skoleeier. Basert på opplysningene i varselet, vurderer Statsforvalteren at dette
ikke er et varsel om et alvorlig tilfelle etter oppll. § 9 A-4, men et varsel om mistanke etter § 9 A5.Ut over rektors svar i RefLex har Statsforvalteren ikke mottatt opplysninger om hva som kan
utgjøre et alvorlig tilfelle som skal varsles til skoleeier.
I én av elevsakene fremgår det at skoleeier er informert om at eleven har vært utsatt for
krenkelser, uten at det fremgår at formålet med informasjonen var å varsle skoleeier særskilt om
en skolemiljøsak. I andre saker er det ikke vist til opplysninger om at skoleeier er varslet. For
Statsforvalteren er det også uklart om skoleeier burde vært varslet, da vi ikke har nok
opplysninger i enkeltsakene til å kunne vurdere dette.
Statsforvalteren vil også bemerke at det går frem av malen for aktivitetsplan at rektor skal varsle
videre til skoleeier i «særskilt alvorlige saker». Kravet i § 9 A-4 er at skoleeier skal varsles om
«alvorlige tilfeller» Statsforvalteren mener dette er en unødvendig forskjell i formulering som kan
skape en forhøyet terskel hos skolen for når skoleeier skal varsles. Basert på malen for
aktivitetsplanen er felles for kommunen og derfor ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av
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skolens praksis, og rektor har opplyst at hun varsler skoleeier om alvorlige tilfeller, vurderer
Statsforvalteren det som sannsynliggjort at skoleeier varsles om alvorlige tilfeller.
Rektor har redegjort for at varsler dokumenteres enten av den som mottar varselet, eller av den
ansatte som varsler, ved at det utarbeides et notat. Statsforvalteren har ikke mottatt egne
varslingsnotater i alle elevsakene, og er usikre på hva årsaken til dette er. I de fleste
aktivitetsplanene er det fylt ut hvordan rektor er varslet om saken. Statsforvalteren forutsetter at
skolen har notater fra varsling, slik rektor opplyser, og vurderer det sannsynliggjort at skolen
dokumenterer hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle i skolemiljøsaker.

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og vurderinger
Kommunen skriver i tilbakemeldingen på foreløpig rapport at skolen har en fremgangsmåte for
varsling, men at den har utarbeidet en skriftlig rutine på dette, og har vedlagt Elevenes skolemiljø,
varslingsrutine Gudeberg skole. Rutinen er ikke datert, men Statsforvalteren forstår det slik at
denne er utarbeidet i etterkant av vår foreløpige rapport. Rutinen inneholder blant annet
informasjon om at rektor skal varsles der en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at en elev
ikke har et trygt og godt skolemiljø. Videre fremgår det at eleven skal informeres om at rektor
varsles.
Det fremgår av Felles utviklingstid 16.02.21 og tema til trinnmøter uke 7, som er vedlagt kommunens
tilbakemelding, at varslingsrutinene skal gjennomgås denne dagen (16.02.21). I tilbakemeldingen
på foreløpig rapport fremgår det også at det at eleven skal informeres om at rektor vil bli varslet
også blir tatt opp med elevene, via elevrådet, i møte den 04.02.2021.
Statsforvalteren mener skolen nå ser ut til å ha utarbeidet en rutine som kan oppfylle kravet om
en fast fremgangsmåte for varsling, samt for å sikre at eleven får beskjed om at rektor varsles.
Ofte må det imidlertid gis tid til implementering av rutiner, og Statsforvalteren kan ennå ikke se
hvordan de nye rutinene for varsling er tatt i bruk av de ansatte. Skolen og kommunen har heller
ikke redegjort for hvordan de ansatte er lært opp i rutinen, da Statsforvalteren forstår det slik at
dette skulle gjøres 16.02.21, dvs. etter kommunens frist for tilbakemelding på foreløpig rapport.
Statsforvalteren endrer ikke konklusjonen på bakgrunn av kommunens tilbakemelding og
dokumentasjon.

Statsforvalterens konklusjon
Rektor sikrer ikke at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
•

Rektor har ikke bestemt en fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen, alltid
varsler rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på
skolen.

•

Eleven får ikke alltid beskjed om at rektor varsles

Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier.
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Rektor varsler skoleeier i alvorlige tilfeller.
Rettslig krav 4
Plikten til å undersøke alle saker (RefLex 1.19 – 1.23)
Så snart dere får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
skal dere undersøke saken nærmere.
Alle elever som er involvert i saken, har rett til å uttale seg. Dere skal tilrettelegge og ufarliggjøre
samtalen. Elevene kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få dem til å uttale seg
på sine vegne.
Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i
elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Dere må innhente nok
informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere elever opplever at skolemiljøet
ikke er trygt og godt. Dere skal dokumentere hvordan dere undersøker saken. Rektor skal sikre at
alle som jobber på skolen vet at de skal undersøke, og følge opp at det blir gjort.
Statsforvalterens undersøkelser
Undersøkes saken alltid?
Rektor og de fleste ansatte svarer i RefLex at de alltid undersøker saken når de får mistanke om
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette blir i liten grad utdypet. Det
kommer imidlertid frem av enkelte av besvarelsene at undersøkelser blir gjort gjennom
aktivitetsplan, samtaler med elevene og møter og samtaler med hjemmet.
Av skolens prosedyredokument Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer fremgår det under
4. Delplikten – å undersøke at ved mistanke om at en elev ikke har et godt skolemiljø, har alle
ansatte plikt til å undersøke nærmere. Dokumentet angir samtaler med den det gjelder,
observasjon, Spekter, sosiogram og samtaler med foresatte som undersøkelsesmetoder.
Presentasjonen Elevenes skolemiljø § 9A inneholder egne lysbilder om plikten til å undersøke. Av
lysbildene kommer det frem at så snart man får kjennskap til eller mistanke om at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø skal skolen snarest undersøke saken. Det står videre at
undersøkelsene må være objektive, og kan for eksempel inneholde samtaler med ulike
involverte, systematiske samtaler og/eller spørreundersøkelser og systematisk observasjon.
Spekter og Innblikk blir nevnt som eksempler på verktøy i systematiske undersøkelser.
Malen for aktivitetsplan, inneholder et eget felt for de ansatte til å fylle ut skolens undersøkelser i
saken. I aktivitetsplanene i elevsakene fremkommer det at skolen har undersøkt sakene
hovedsakelig gjennom samtaler med eleven og eventuelt andre involverte elever, og samtaler og
møter med foresatte. I noen av sakene er det også undersøkt gjennom andre instanser. I to av
sakene er det vist til gjennomføring av Spekterundersøkelse.
I noen av elevsakene er det vist til at eleven opplever krenkelser fra medelever, uten at det
fremgår hvordan skolen har undersøkt disse opplysningene.
I presentasjonen om elevenes skolemiljø er det angitt at det ikke nødvendigvis er rektor som skal
undersøke saken. Skolens rutiner eller dokumentasjon inneholder ut over dette ingen
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informasjon om hvem som skal gjennomføre undersøkelsene. Enkelte ansatte viser i RefLex til at
det er ledelsen som gjennomfører undersøkelser. På et spørsmål i RefLex som omhandler
varslingsplikten svarer rektor at de ansatte gjerne kan undersøke saken før de varsler rektor. I
enkelte av elevsakene kommer det frem at også undervisningsinspektør har vært involvert i
saken.
Får undersøkelsene alltid frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i
elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet?
Rektor og et flertall av de ansatte svarer «ja» på spørsmålet i RefLex. Rektor utdyper at det er
ulikt i sakene hvor lang og omfattende undersøkelsesfasen er, men at skolen får frem fakta i
saken gjennom undersøkelser.
De ansattes begrunnelser i RefLex er nokså like, uavhengig av om de har svart ja eller nei på
spørsmålet. De fleste ansatte skriver på noe ulike måter, at de opplever at undersøkelsene får
frem en god del fakta, men at en sak kan ha mange sider og at det kan utfordrende å belyse alle
sidene godt nok. Noen peker også på at det vil være subjektivt fra elevens ståsted, og at det ikke
alltid er lett å avdekke hva som forårsaker elevens opplevelse.
I malen for aktivitetsplan, under punktet om hva skolen har gjort for å undersøke i den aktuelle
saken, blir den ansatte bedt om å fylle ut hvilke undersøkelser som er gjort i saken, og hva
resultatet av undersøkelsene har vist.
Det er i flere av elevsakene gjennomført samarbeidsmøter omkring eleven. Ikke alle sakene er
saker hvor skolen har hatt bekymring for elevens skolemiljø. Vi har mottatt flere møtereferater
fra slike samarbeidsmøter, hvor det kommer frem blant annet skolens, foresattes og andre
involverte instansers oppfatning av elevens situasjon. Opplysningene er blant annet basert på
observasjon og samtaler med eleven. I flere av sakene har også eleven selv deltatt på møter, og
skolen har gjennomført samtaler med eleven.
Ut over møtereferater er det i noen av sakene vist til hva som er kommet frem av skolens
samtaler med eleven og observasjoner. I én av sakene er det vist til resultater fra
Spekterundersøkelse, og i en annen sak har skolen oversendt loggføring av observasjoner og
samtaler. I flere av sakene er det ikke redegjort konkret for hva som har kommet frem av skolens
undersøkelser. I én av sakene er det også vist til at skolen loggfører observasjoner, uten at denne
dokumentasjonen er vedlagt.
Høres alltid alle involverte elever?
Rektor og de ansatte svarer i RefLex at involverte elever alltid blir hørt når skolen undersøker
saker. Rektor skriver at det er en del av undersøkelsen.
De ansatte bekrefter i sine svar i RefLex at de også opplever at elevene saken gjelder blir
involvert og hørt gjennom skolens undersøkelser.
Skolens prosedyredokument og presentasjon om kapittel 9 A angir samtaler med den det gjelder
og samtaler med ulike involverte som måter å undersøke en skolemiljøsak på.
De innsendte elevsakene viser at det er gjennomført samtaler med den eleven som saken
gjelder, og at eleven har fortalt om sin situasjon og om sitt opplevde problem i skolemiljøet. I
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flere av sakene har vi mottatt samtalereferater, mens i andre saker går elevens opplevelse mer
indirekte frem gjennom den utfylte aktivitetsplanen eller fra samtaler med foresatte. I enkelte
elevsaker har vi mottatt referat fra samtaler skolen har hatt med andre involverte elever. I én sak
er det også vist til at skolen skal undersøke krenkelser fra medelever, uten at det går frem om
skolen har gjennomført samtaler med de involverte.

Undersøkes saken så snart som mulig?
Rektor og alle de ansatte svarer i RefLex at skolen alltid undersøker saken snarest. Rektor har
ikke begrunnet svaret sitt i RefLex. De ansatte svarer gjennomgående at skolen iverksetter
undersøkelser så raskt det lar seg gjøre. Enkelte peker også på at erfaring tilsier sakene blir
mindre alvorlige dersom skolen undersøker sakene raskt for å skaffe seg en best mulig oversikt.
Noen peker også på at undersøkelsene kan ta lengre tid enn ønsket som følge av
undervisningsoppgaver, fravær og utfordringer med å finne passende møtetidspunkt.
I presentasjonen Elevenes skolemiljø § 9A, står det at skolen snarest skal undersøke saken når man
får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
Av innsendte aktivitetsplaner fremgår det at skolen har opprettet aktivitetsplan i sakene raskt. I
noen av sakene har aktivitetsplan, med beskrivelse av hva skolen på daværende tidspunkt har
gjort for å undersøke saken, blitt opprettet samme dag eller dagen etter at lærer ble kjent med at
eleven ikke hadde det trygt og godt. I noen av sakene er det ikke datofestet når skolen ble kjent
med at eleven ikke hadde et trygt og godt skolemiljø.

Dokumenterer skolen hvordan den undersøker?
Rektor og de fleste ansatte svarer i RefLex at skolen dokumenterer hvordan den undersøker
saker ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor utdyper at det
kommer frem av aktivitetsplanen om skolen har undersøkt ved samtaler, observasjon, sosiogram
etc.
De ansatte viser til notater fra samtaler, aktivitetsplaner, loggføring, møtenotater og notater om
hendelsesforløp som måter å dokumentere på. Noen ansatte har også svart nei i RefLex, og
utdyper dette med at de ikke skriver ned alt de snakker med elevene om, i tillegg til at det kun
dokumenteres i de tilfellene der det enten skrives en aktivitetsplan eller det gjennomføres møter
med foresatte eller elever.
Hva som er dokumentert i elevsakene varierer. I flere av sakene er det dokumentert flere møter
med skolen og andre involverte, samtaler med elev, og/eller notater skrevet av ansatte. I én av
sakene er det vist til gjennomføring av Spekterundersøkelse og i en annen sak er det oversendt
observasjons- og samtalelogg. I aktivitetsplanene har de ansatte fylt ut hvilke undersøkelser som
er gjort, og som skal gjøres i saken.
Statsforvalterens vurderinger
Skolens fremgangsmåte må sikre at alle skolemiljøsaker undersøkes snarest og tilstrekkelig
grundig. Skolen må sørge for at det innhentes nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd,
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og om én eller flere elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Undersøkelsene må få
frem hva som ligger bak elevens/elevenes opplevelse.
Det er Statsforvalterens inntrykk at lærer eller kontaktlærer undersøker saken raskt etter å ha
fått mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, ved å opprette
en aktivitetsplan.
Våre undersøkelser viser at de ansatte vet at de alltid skal undersøke saken etter å ha fått
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. På bakgrunn av
innsendt dokumentasjon er det Statsforvalterens inntrykk at undersøkelser i hovedsak starter
med samtale med eleven som opplever å bli krenket og samtaler eller møter med foresatte.
Statsforvalteren ser av aktivitetsplanene at det er forskjell på hvordan sakene undersøkes. Flere
av sakene er sammensatte saker, hvor saken først og fremst handler om elevens
opplæringstilbud, og hvor bekymringen rundt eleven ikke hovedsakelig knytter seg til det
psykososiale skolemiljøet. I et par av disse sakene ser Statsforvalteren at eleven også har uttalt at
han eller hun opplever krenkelser fra medelever, uten at det fremgår hvordan disse
opplysningene er fulgt opp og undersøkt av skolen. Statsforvalteren understreker at selv om
saker kan være sammensatte, og elevens situasjon også krever andre typer tiltak enn de som er
rettet spesifikt mot det psykososiale, er det viktig å se de ulike sidene av saken i sammenheng.
Opplysninger om at eleven opplever seg krenket, og derfor ikke har det trygt og godt, skal alltid
undersøkes og følges opp av skolen i tråd med aktivitetsplikten. Dette gjelder uavhengig av om
eleven får oppfølging på andre områder. Statsforvalteren ser av elevdokumentasjonen at skolen
ikke alltid oppretter aktivitetsplan i disse sakene, og viser til vurderingen vår nedenfor under
rettslig krav 8. Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende for om eleven har det
trygt og godt, jf. oppll. § 9 A-2. På denne bakgrunn vurderer Statsforvalteren at skolen ikke alltid
undersøker saken når den får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt
på skolen.
Resultater fra undersøkelsene fremgår i varierende grad i elevsakene. I noen av elevsakene er
det vist til at det er gjort undersøkelser, eller at det skal gjennomføres, uten at det kommer frem
hvilke undersøkelsesmetoder som er brukt eller hvilke resultater undersøkelsene har hatt. I
enkelte saker har Statsforvalteren kun mottatt aktivitetsplan fra skolen, uten andre dokumenter
som kan belyse hvordan skolen har fulgt opp saken, blant annet gjennom undersøkelser.
Statsforvalteren vurderer at utfylling av aktivitetsplan ikke er tilstrekkelig som dokumentasjon av
undersøkelser i elevsaken. Skolen må også kunne vise til, og legge frem, de dokumentene som
beskrives i aktivitetsplanen.
Skolen har gjennomgående oversendt møtereferater, samtalenotater og aktivitetsplan i
elevsakene, med noe ytterligere dokumentasjon i enkelte av sakene. Statsforvalterens oppfatning
er at skolen ikke har oversendt samtlige dokumenter i elevsakene til oss i forbindelse med
tilsynet, uten at vi kjenner årsaken til det. I én elevsak er det for eksempel vist til at skolen
loggfører observasjoner, uten at dette dokumentet er vedlagt.
For Statsforvalteren er det vanskelig å se hvilke begrunnelser skolen har gjort med hensyn til å
velge ut egnede undersøkelsesmetoder, hvordan den har analysert resultatet av undersøkelsene,
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og hvordan dette blir lagt til grunn i det videre arbeidet med elevens skolemiljø, da dette ikke
fremgår av den oversendte dokumentasjonen. Statsforvalteren ser heller ikke hvordan rektor
involverer seg i elevsakene, og dermed sikrer at sakene undersøkes tilstrekkelig grundig.
Statsforvalterens oppfatning er at utarbeidelse av aktivitetsplan ligger på lærernivå, og at lærer
starter undersøkelser på eget initiativ. Det fremgår videre i dokumentasjonen at sosiallærer eller
inspektør kan involveres i sakene, uten at det er beskrevet som en rutine. Ut over at varsler om
elevers skolemiljø skal gå til rektor, kan ikke Statsforvalteren se hvordan rektor følger opp
hvordan skolemiljøsakene undersøkes, herunder om de undersøkes tilstrekkelig grundig.
På denne bakgrunn vurderer Statsforvalteren at skolen ikke har sannsynliggjort at den har en
tilstrekkelig fremgangsmåte som sikrer at undersøkelsene alltid får frem fakta om situasjonen,
bakgrunnen for elevens opplevelse, og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker
situasjonen. Samtidig vurderer Statsforvalteren at skolen heller ikke har sannsynliggjort at den
dokumenterer plikten til å undersøke saker etter § 9 A-4 i tilstrekkelig grad.
Statsforvalteren ser av skolens rutiner at alle involverte elever skal høres i saker som gjelder
deres skolemiljø. Det er videre Statsforvalterens vurdering at elever med aktivitetsplan høres i
sine saker. I enkelte elevsaker er det også vist til at andre involverte elever er hørt. I lys av
innsendte elevsaker er det Statsforvalterens vurdering at det ikke alltid fremkommer direkte at
andre elever som saken omfatter er hørt. Statsforvalteren ser likevel at dette er gjort i noen
saker, og vi forutsetter at dette er skolens praksis ved undersøkelse av samtlige skolemiljøsaker
som involverer flere elever. Statsforvalteren vurderer derfor at skolen hører involverte elever i
forbindelse med undersøkelsene.

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og vurderinger
Når det gjelder plikten til å alltid undersøke saker, og til å alltid undersøke tilstrekkelig grundig,
svarer kommunen i tilbakemeldingen at lærerne opplevde det vanskelig å svare på spørsmålene
1.19 og 1.20, og at de ikke kjenner seg igjen i Statsforvalterens vurderinger. De ansatte opplever
at de alltid undersøker saken.
Kommunen har videre lagt ved elevdokumentasjon som eksempler på undersøkelser i form av
logg, observasjoner og samtaler fra ulike trinn.
Når det gjelder skolens plikt til å dokumentere undersøkelsene, skriver kommunen at Gudeberg
skole har hatt en god utvikling på dette området etter skoleåret 2019/2020. Kommunen har lagt
ved flere eksempler på dokumentasjon i elevsaker som er ment å synliggjøre skolens rutine for å
dokumentere undersøkelsene. Kommunen skriver også at skolens ledelse ser at den må følge
opp at dokumentasjon fra samtaler, logg og observasjoner legges ved en eventuell aktivitetsplan,
og at dette er gjennomført fra skoleåret 2020-2021.
Statsforvalteren har tatt høyde for at spørsmålene i RefLex kan misforstås, og har ikke alene lagt
vekt på de ansattes svar i vurderingen i foreløpig rapport.
Statsforvalteren ser at den vedlagte elevdokumentasjonen er eksempler på undersøkelser som
kan være egnede i saker om skolemiljø.
Statsforvalteren har i forbindelse med tilsynet bedt om utfyllende dokumentasjon fra et utvalg
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elevsaker som vi valgte ut fra en liste utarbeidet av skolen. Det er denne elevdokumentasjonen
som har inngått i dokumentasjonsgrunnlaget vårt ved utarbeidelsen av foreløpig rapport. Det er
Statsforvalterens oppfatning at kommunen i tilbakemelding på foreløpig rapport har oversendt
et utvalg dokumenter som også hører til andre elever enn de vi har gjennomgått som en del av
tilsynet. Statsforvalteren kan ikke vurdere dokumentasjon knyttet til andre elever enn de som
inngår i det opprinnelige utvalget av saker vi ba om. Eksempler fra andre saker kan imidlertid bli
aktuelt å vurdere ved lukking av tilsynet.
På denne bakgrunn opprettholder vi våre vurderinger og konklusjoner knyttet til plikten til å
undersøke fra foreløpig rapport.

Statsforvalterens konklusjon
Rektor sikrer ikke at skolen undersøker saken når skolen har mistanke om eller kjennskap til at
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
•

Skolen undersøker ikke alltid saken.

•

Undersøkelsene får ikke alltid frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens
opplevelse, og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever
skolemiljøet.

•

Skolen dokumenterer ikke undersøkelser tilstrekkelig.

Rektor sikrer at skolen undersøker saken snarest.

Rettslig krav 5
Plikten til å sette inn tiltak (RefLex 1.25 – 1.28)
Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av årsaken til at eleven ikke opplever skolemiljøet
som trygt og godt.
Dere skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. Vurderingene skal
basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente
fagmiljøer. Dere må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov.
Dere må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Dette gjelder også for andre elever som er
involvert i saken eller blir direkte påvirket av tiltakene. Momenter i vurderingen kan være elevens
syn på hva som bør være innholdet i aktivitetsplanen, elevens identitet og karaktertrekk og
egenskaper, familiemiljø og nære relasjoner, beskyttelse, omsorg og sikkerhet, sårbarhet eller
sårbare situasjoner, elevens rett til liv og utvikling, elevens fysiske og psykiske helse og elevens
rett til utdanning. Det skal sterke hensyn til for at dere kan sette elevens beste til side. Dere må ta
stilling til hvor stor vekt elevens beste skal ha.
Samlet sett skal dere gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av dere i den
enkelte saken. Rektor skal sikre at dette blir gjort.
Statsforvalterens undersøkelser
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Setter skolen alltid inn egnede tiltak i alle saker?
Rektor og de ansatte svarer ja på spørsmål i RefLex om de alltid setter inn tiltak der en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø. Rektor svarer i RefLex at det ikke alltid lages en aktivitetsplan,
men at små tiltak kan bety en forskjell for eleven. De ansattes svar i RefLex viser at skolen
iverksetter tiltak når en elev ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt.
I prosedyredokumentet Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer, står det under punkt 3.
Delplikten – å sette inn tiltak at det skal settes inn tiltak for alle elever som opplever å ikke ha et
godt skolemiljø. Videre står det i presentasjonen Elevenes skolemiljø § 9A, i lysbildet om
tiltaksplikten, at dersom undersøkelser viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal
skolen sette inn egnede tiltak.
Dokumentasjonen i elevsakene viser at skolen setter inn tiltak der hvor det er meldt at eleven
ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø.
Får eleven uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen?
Rektor og de fleste ansatte svarer i RefLex at elevene alltid får uttale seg om hva som skal være
innholdet i aktivitetsplanen. Rektor og noen av de ansatte skriver at elevene blir lyttet til og er
delaktig i utarbeidelsen av innholdet i aktivitetsplanen. Andre ansatte sier at aktivitetsplanen blir
gjennomgått for eleven.
I skolens prosedyredokument står det om plikten til å sette inn tiltak, at i forbindelse med
utarbeidelse av aktivitetsplan, plikter alle ansatte å undersøke saken, lytte ut elevene og
utarbeide forslag til tiltak. Det står også at tiltakene skal være faglig begrunnet, og i samarbeid
med elev og foresatte. Presentasjonen om elevenes skolemiljø inneholder et eget lysbilde om
aktivitetsplanen. Det fremgår her at elevens stemme skal bli hørt, og elevene skal få si sin mening
om tiltakene. Det står også at av og til kan foreldrene representere barnets stemme.
I elevdokumentasjonen fremkommer det i flere av sakene at eleven det gjelder er til stede i
møtet som omhandler aktivitetsplanen. Det er derimot ikke referatført hvorvidt eleven hadde
noen synspunkter knyttet til tiltakene. Det er heller ingen spor i dokumentasjonen på hvordan
eleven har opplevd tiltakene under evalueringsmøtene.
Tilpasser skolen tiltakene til saken, elevens helhetlige behov og elevens beste?
Både rektor og ansatte svarer i RefLex at tiltakene alltid er tilpasset saken. En ansatt skriver at det
betinger at det er gjort gode undersøkelser.
Alle aktivitetsplanene har tiltak som skal iverksettes på både individ-, gruppe- og klassenivå. De
fleste planene har standardiserte tiltak på gruppe- og klassenivå. Når det gjelder tiltakene på
individnivå så er de naturlig nok i større grad tilpasset den enkelte elev i den aktuelle saken, men
i de fleste av sakene handler tiltakene om samtaler mellom elev og lærer uten at det fremgår hva
samtalene skal omhandle.
Det fremgår ikke av dokumentasjonen lastet opp i RefLex, eller gjennom aktivitetsplaner, at
skolen har dokumentert en vurdering de har gjort av barnets beste ved utforming av tiltak.
Statsforvalterens vurderinger
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Når en elev ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt, plikter skolen å sette inn tiltak,
uavhengig av årsaken til at eleven ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt. De ansattes og
rektors svar i RefLex viser at skolen iverksetter tiltak når en elev ikke opplever skolemiljøet som
trygt og godt. Dokumentasjonen i elevsakene viser det samme, tiltak blir iverksatt.
Det kommer fram av dokumentasjonen at elev og foreldre blir innkalt til møte ved oppstart av
aktivitetsplan. Selv om det ikke kommer fram av referatene, så forutsettes det at eleven også får
mulighet til å uttale seg og påvirke tiltakene i aktivitetsplanen. Statsforvalteren vurderer det
derfor som sannsynliggjort at eleven får uttale seg om innholdet i aktivitetsplanen.
Tiltakene i en aktivitetsplan er ment å løse det oppståtte problemet og bidra til at eleven opplever
et trygt og godt skolemiljø. På en skole er det samlet stor pedagogisk og barnefaglig kompetanse,
og i kraft av både nasjonal og regional kompetanseheving på skolemiljø de senere årene, så kan
det forventes at alle skoler har en mangfoldig verktøykasse knyttet til å iverksette egnede tiltak.
Skolen skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak i den enkelte sak.
Svarene fra skolen i RefLex tilsier at de tiltakene som skolen iverksetter er ment å være
tilstrekkelige for å løse elevens utfordringer med skolemiljøet. Tiltakene i de fleste
aktivitetsplanene er imidlertid lite konkret beskrevet, og det er derfor vanskelig for
Statsforvalteren å vurdere om tiltakene bygger på kunnskap, prinsipper og verdier som er
utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer.
I flere av aktivitetsplanene vi har mottatt fra Gudeberg skole, fremstår tiltakene som begrensede
og i noen tilfeller for overfladiske til å skulle løse en skolemiljøsak. Statsforvalteren anerkjenner
at mye kan løses gjennom samtaler, men det er en gjennomgående trend i sakene at
hovedtiltaket er samtaler mellom elev og kontaktlærer/sosiallærer/inspektør. Vår erfaring er at
de fleste skolemiljøsaker er komplekse og trenger forskjellige typer tiltak på både kort og lengre
sikt. Samtaler kan også være et egnet tiltak, men da må det tydeliggjøres hva disse samtalene
skal inneholde og hva man ønsker å oppnå. Tiltakenes varighet vil også være avhengig av sakens
kompleksitet. I mange tilfeller vil det være viktig at tiltakene får virke over tid, det kan også være
riktig å endre på tiltakene underveis etter nye undersøkelser, mens noen ganger kan det løse seg
raskt med relativt enkle grep. I flere av elevsakene vi har fått tilsendt fra Gudeberg avsluttes
aktivitetsplanene svært raskt.
Rektor skal sikre at skolen setter inn de tiltak som med rimelighet kan forventes i den enkelte
sak. I dette ligger at rektor må ha en bestemt fremgangsmåte som sikrer at skolen setter inn
egnede tiltak i alle saker. Rektor må i tillegg følge opp at de som jobber på skolen bruker
fremgangsmåten i praksis.
Det fremgår ikke av svarene i RefLex eller i aktivitetsplanene Statsforvalteren har mottatt, hvor
tiltakene er hentet fra eller hvilke fagmiljøer de bygger på. Det ser ut til at tiltak som iverksettes,
avhenger av den enkelte ansattes kompetanse og erfaringer, og at de ansatte ikke følger en fast
fremgangsmåte som rektor har bestemt. Et eksempel på en slik fremgangsmåte kan være at de
ansatte i samarbeid med rektor henter tilpassede tiltak fra en felles kunnskapsbase, som
inneholder forslag til tiltak anerkjent fra kompetente fagmiljøer. Statsforvalteren vurderer at
skolen ikke i tilstrekkelig grad har en praksis som sikrer at tiltakene som velges er egnede.
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Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og vurderinger
Kommunen skriver i sin tilbakemelding at skolen alltid har drøftingsmøte med elev og foresatte
når tiltak skal iverksettes, og at tiltakene er basert på hva elev/foresatte/skole mener er egnede
tiltak. Det fremheves også at skolen har jevnlige møter i tverrfaglig team hvor elever drøftes, og
at skolen også benytter seg av kommunes Ressursteam knyttet til helhetlige tiltak på både individ
og systemnivå. Videre skriver kommunen at det er utarbeidet ny mal for aktivitetsplan som
ivaretar forskningsbaserte tiltak.
Statsforvalteren har i forbindelse med tilsynet bedt om utfyllende dokumentasjon fra et utvalg
elevsaker som vi valgte ut fra en liste utarbeidet av skolen. Det er denne elevdokumentasjonen
som har inngått i dokumentasjonsgrunnlaget vårt ved utarbeidelsen av foreløpig rapport. Det er
Statsforvalterens vurdering, at i flere av de ovennevnte sakene fremstår tiltakene i
aktivitetsplanene som begrensede, og i noen tilfeller for overfladiske til å skulle løse en
skolemiljøsak.
På denne bakgrunn opprettholder vi våre vurderinger og konklusjoner fra foreløpig rapport
knyttet til plikten til å sette inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø
ikke er oppfylt.
Statsforvalterens konklusjon
Rektor sikrer at berørte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen.
Rektor sikrer ikke at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt
skolemiljø ikke er oppfylt.
•

Skolen har ikke en fremgangsmåte som sørger for at det settes inn egnede tiltak

•

Tiltakene tilpasses ikke til saken, elevens helhetlige behov og elevens beste

Lovkravet er ikke oppfylt.

Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som
jobber på skolen, krenker en eller flere elever
Reglene om den skjerpede aktivitetsplikten står i opplæringsloven § 9 A-4 og 9 A-5.
Rektor har ansvar for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet
og tryggheten til elevene, slik at plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en
som jobber på skolen krenker en eller flere elever blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 9 A-3.
Rettslig krav 6
Plikten til å straks varsle rektor og skoleeier (RefLex 2.2 – 2.9)
Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor straks, dersom de får mistanke om eller kjennskap til
at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. Rektor skal varsle skoleeieren straks.
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Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker elever, skal skoleeieren få varsel istedenfor
rektor. Skolen skal dokumentere hvordan den varsler.
Hva som er å krenke, skal tolkes vidt. Det kan være direkte krenkelser, men også mer indirekte
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Hvordan elevene opplevde krenkelsen, er
uten betydning for plikten til å varsle. Det er tilstrekkelig med mistanke for at plikten til å varsle
inntrer. Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at en som jobber på skolen,
krenker en eller flere elever.
Statsforvalterens undersøkelser
Varsler alle som jobber på skolen rektor, dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som
jobber på skolen krenker en eller flere elever?
Rektor og de fleste ansatte svarer ja i RefLex på spørsmål om rektor har gjort de som jobber på
skolen, kjent med at de skal varsle henne ved mistanke om at en som jobber på skolen har
krenket en eller flere elever. Rektor skriver at gjennomgangen med personalet skjer hver høst.
Enkelte ansatte svarer nei i RefLex, og skriver at det burde ha blitt gjennomgått bedre.
Statsforvalteren har fått tilsendt presentasjonen og prosedyredokumentet om skolemiljø som
gjennomgås. Det er kun i rutinen det står om varsling til rektor knyttet til § 9 A-5. Her fremgår det
at ved mistanke om at det er en ansatt ved skolen som er årsak til at eleven ikke har et godt
skolemiljø, skal rektor varsles snarest. Som nevnt under Statsforvalterens undersøkelser i rettslig
krav 1, går det frem av skolens tilleggesvar at renholderne som til dels er faste ikke deltar på
gjennomgangen. I tillegg ser rektor at skolen trenger en rutine for gjennomgang med nytilsatte,
for å sikre at de har kjennskap til den. Rektor skriver ellers at de ulike momentene i rutinen
drøftes på trinnmøter under ulike temaer. Rutinen evalueres også på planleggingsdagen i
vårhalvåret, ifølge rektors svar.
Dokumentasjonen Statsforvalteren har fått tilsendt viser at skolen har hatt enkelte tilfeller hvor
det har vært mistanke om at noen som jobber på skolen har krenket elever. Statsforvalteren kan
ikke se at skolen har oversendt elevmappene til disse sakene, kun noen av dokumentene. Ut fra
tilgjengelige dokumenter kan Statsforvalteren se at rektor ble varslet i flertallet av tilfellene.
I tilleggsvaret til Statsforvalteren skriver rektor at § 9 A-5-sakene håndteres på et overordnet nivå
av skoleeier.
Rektor og flertallet av ansatte svarer ja i RefLex på spørsmål om rektor har gjort de som jobber
på skolen, kjent med at de i stedet skal varsle direkte til skoleeier hvis mistanken gjelder en i
skoleledelsen. Noen ansatte som svarer nei på spørsmålet og skriver at de ikke har blitt informert
om dette eller at de kjenner lite til dette og er usikre på hvordan man skulle ha varslet til
skoleeier.
I rutinen om skolemiljø står det om varsling direkte til skoleeier tilknyttet § 9 A-5, at skoleeier skal
varsles i tilfeller der en i skolens ledelse er årsaken til at eleven ikke har et godt skolemiljø.
Statsforvalteren har også fått varslingsskjemaet til skoleeier, som skal brukes ved mistanke om at
en ansatt eller leder i skolen krenker. Statsforvalteren har ikke fått informasjon om at det har
vært noen tilfeller hvor mistanke gjelder en i ledelsen.
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På spørsmål om rektor har bestemt hvordan de som jobber på skolen skal varsle, svarer rektor ja
og flertallet av ansatte nei i RefLex. Rektor skriver at hvis de ansatte ikke har mulighet til å varsle
med en gang skriftlig, skal de varsle muntlig. Rektor skriver at varslingen skjer ofte muntlig, og da
lager en i skoleledelsen notatet. Noen få ansatte viser til en konkret fremgangsmåte i svarene
sine, som at de kan melde avvik eller varsel via kommunens kvalitetssystem. Flere ansatte svarer
at de ikke kjenner til fremgangsmåten for varsling i saker om skjerpet aktivitetsplikt.
I skolens prosedyredokument for skolemiljø, går det frem at ansatte som varsler skal lage et
notat og informere skolens ledelse. Hvis mistanken gjelder en ansatt ved skolen, skal rektor
varsles. Hvis mistanken gjelder en i skoleledelsen, skal skoleeier ved etatsjef varsles. I
tilleggsvaret til Statsforvalteren skriver rektor at skolen har ingen egen skriftlig prosedyre utover
denne rutinen, som er spesielt knyttet til § 9 A-5.
Rektor skriver også i svaret at hvis inspektør er blitt varslet fordi hun ikke er til stede, skal
inspektør skrive et notat fra samtalen, og informere rektor så snart det er mulig. Som nevnt over
har vi også fått varslingsskjema til skoleeier, som skal brukes ved mistanke om at en ansatt eller
leder i skolen krenker. Dette ble brukt ved flertallet av tilfellene og viser at rektor ble varslet.
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen varsler rektor eller skoleeieren straks?
Rektor og flertallet av de ansatte svarer ja i RefLex på spørsmål om rektor har gjort alle som
jobber på skolen, kjent med at de skal varsle rektor eller skoleeier straks. Rektor skriver også her
at skolen må sikre seg en rutine for informasjon til nytilsatte som starter i løpet av skoleåret.
Noen ansatte skriver at de har fått beskjed om å varsle så raskt som mulig eller at det blir det
samme som ved mobbing mellom elever. Flere svarer nei på spørsmålet, og blant svarene
fremgår det at de ansatte vet at det skal varsles straks, men er usikker på hvor raskt straks er og
hvilken alvorlighetsgrad straks betyr. Samtidig påpekes at det varsles umiddelbart ved alvorlige
hendelser.
I skolens prosedyredokument om skolemiljø står det at rektor og skoleeier skal varsles snarest. i
varslingsskjemaet til skoleeier står det at varsling til skoleeier skal skje straks. Skjemaet nevnes
imidlertid ikke spesifikt av noen ansatte i RefLex.
Dokumentasjonen Statsforvalteren har fått tilsendt viser at rektor i ett tilfelle ble varslet raskt. I
flere av tilfellene fremgår det at rektor er varslet, men det er uklart for Statsforvalteren hvor raskt
varslingen til rektor har skjedd.
Statsforvalteren har ellers ikke fått informasjon om at det har vært noen tilfeller hvor mistanken
gjelder en i ledelsen.
Varsler rektor skoleeier straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på
skolen, har krenket en eller flere elever?
På spørsmål om rektor varsler skoleeier straks ved mistanke om en som jobber på skolen,
krenker en eller flere elever, svarer rektor ja i RefLex. I prosedyredokumentet, om varsling
tilknyttet § 9 A-5, går det frem at rektor har ansvaret for å varsle skoleeier ved slik mistanke. Det
er ikke oppgitt noe tidspunkt på hvor raskt varslingen skal skje.
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Dokumentasjonen Statsforvalteren har fått tilsendt i elevsakene viser at rektor har varslet
skoleeier i tilfellene som vi kan se at den har hatt. I et av tilfellene går det frem av den
tilgjengelige dokumentasjonen at rektor varslet skoleeier samme dag som hun ble varslet, mens i
en annen ser det ut til å ha gått noe lengre tid før skoleeier ble varslet.
Dokumenterer skolen hvordan den varsler?
Rektor svarer ja i RefLex på spørsmål om skolen dokumenterer tilfeller der en som jobber på
skolen, varsler ved mistanke om at en annen på skolen har krenket en eller flere elever. Hun
skriver at det gjøres gjennom å skrive notat.
Ut fra RefLex og tilleggsvar kan det ifølge rektor variere om det er de ansatte eller rektor,
eventuelt inspektør, som lager notatet, ut fra om de ansatte har mulighet til å varsle skriftlig med
engang. Dokumentasjonen Statsforvalteren har fått tilsendt viser at kun i ett av tilfellene, ble det
laget et slikt notat.
Statsforvalterens vurderinger
Rektor må sikre at alle som jobber på skolen varsler rektor straks dersom de får mistanke om
eller kjennskap til at en som jobber på skolen krenker en eller flere elever, eller at de varsler
direkte til skoleeier dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen. Videre må rektor ha en fast
fremgangsmåte for å sikre dette. Rektor må også følge opp at alle som jobber på skolen følger
denne fremgangsmåten i praksis.
Statsforvalteren vurderer at rektor har gjort de fleste som jobber på skolen, kjent med at rektor
skal varsles ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, krenker en elev.
Skolen har en fremgangsmåte for varsling som innebærer at rektor ikke nødvendigvis er den
første som mottar slike varsler. Når rektor ikke er til stede, er det inspektør som skal motta
varsler. Statsforvalteren vurderer også at rektor har gjort de fleste kjent med at det er skoleeier
som skal varsles av de som jobber på skolen, dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen.
Samtidig ser Statsforvalteren at rektor ikke sikrer at alle i personkretsen som omfattes av
aktivitetsplikten, er gjort kjent med at de skal varsle rektor eller eventuelt skoleeier i slike tilfeller.
Vi viser til vår vurdering i rettslig krav 1, hvor vi forklarer kort hvem aktivitetsplikten gjelder for av
de som oppholder seg på skolen.
Når det gjelder varsling i tilfeller som omhandler § 9 A-5, finnes det ingen nedre terskel for
varslingen. Slik bestemmelsen er utformet skal all mistanke om eller kjennskap til at en som
jobber på skolen eller i ledelsen krenker en elev, varsles. Ett av tilfellene Statsforvalteren har
mottatt dokumentasjon på reiser spørsmål om rektor skulle ha blitt varslet tidligere om
mistanken. Statsforvalteren kan ikke se at vi har fått tilsendt dokumentasjon som bekrefter eller
avkrefter dette. Dette kan tyde på at noen av de som jobber på skolen har for høy terskel for
varsling til rektor. Samtidig er det vanskelig for Statsforvalteren å vurdere konkret om
varslingsplikten er brutt i det konkrete saken, ettersom dokumentasjonen er begrenset.
Statsforvalteren vurderer at rektor ikke i tilstrekkelig grad har gjort alle som jobber på skolen,
kjent med at rektor og skoleeier skal varsles straks. Statsforvalteren har vektlagt at rektor og
ansatte svarer ulikt på spørsmålet om dette i RefLex. At det er et skjerpet krav til tempo for
varsling ved mistanke om at voksne krenker, går heller ikke frem av rutinen til skolemiljø. I tillegg
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viser dokumentasjonen at det har variert hvor raskt rektor har blitt varslet i tilfellene skolen har
hatt etter § 9 A-5. Det samme gjelder for rektors varsling til skoleeier.
Skolen har i det hele tatt sendt oss lite dokumentasjon tilknyttet enkelttilfeller etter § 9 A-5. Dette,
sett i sammenheng med at rektor skriver i tilleggsvaret at det er skoleeier som håndterer sakene
på overordnet nivå, gjør det uklart for Statsforvalteren om vi har fått all dokumentasjon som vi
har etterspurt i tilsynet. Selv om tilfellene etter § 9 A-5 håndteres av skoleeier, bør
dokumenteringen av varsler uansett være lett tilgjengelig for oversendelse til Statsforvalteren i et
pågående tilsyn.
De skjerpede krav til både varsling og tempo etter § 9 A-5, må ses i sammenheng med at
skoleeier har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier er også
arbeidsgiver for de ansatte på skolen. At skoleeier kobles på straks, kan være avgjørende for at
saken får riktig utfall. Statsforvalteren har ingen informasjon om at det har vært tilfeller med
mistanke som gjelder noen i ledelsen. Ut fra dokumentasjonen kan Statsforvalteren ikke se at
skoleeier kobles på raskt nok av rektor i alle tilfeller.
Det er Statsforvalterens vurdering at fremgangsmåten for varsling i saker om skjerpet
aktivitetsplikt ikke er omforent blant de som jobber på skolen. Vi viser til at flertallet av de ansatte
svarer nei på spørsmålet om rektor har bestemt hvordan det skal varsles. Fremgangsmåten som
står i prosedyredokumentet om skolemiljø, gir ikke en beskrivelse av hvordan varslingen til rektor
og skoleeier skal skje. Ut fra svarene i RefLex, kan det for Statsforvalteren se ut som det knytter
seg særlig usikkerhet blant ansatte til hvordan varslingen til skoleeier skal skje.
Når det gjelder dokumentasjon av varsel etter § 9 A-5, vurderer Statsforvalteren at praksisen som
skolen har om å lage notat, ikke er brukt i alle sakene vi har mottatt. Som nevnt over, er det
imidlertid uklart om vi har fått all dokumentasjonen i de tilfellene som skolen har hatt.
Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og
vurderinger
Kommunen skriver i tilbakemeldingen på foreløpig rapport at rektor har hatt en gjennomgang av
varslingsplikten med ansatte, men må ta på alvor at enkelte ikke er kjent med fremgangsmåten
for varslingen. Dette skal derfor være tema på felles utviklingstid, ifølge kommunen.
Kommunen har lagt ved innkallingen til felles utviklingstid den 16.02.2021. Der går det frem at
ledelsen skal gjennomgå varslingsrutinen og varslingsskjema til skoleeier. Den har også lagt ved
et årshjul for samarbeidsmøter mellom ledelsen og renholdspersonell. Årshjulet viser at blant
annet at varslingsreglene ble gjennomgått den 16.01.2021.
Kommunen har videre lagt ved Elevenes skolemiljø, varslingsrutine Gudeberg skole. Som nevnt
under rettslig krav 3, vurderer Statsforvalteren at denne rutinen er utarbeidet i etterkant av vår
foreløpige rapport. Den inneholder informasjon om at ansatte skal varsle straks,
fremgangsmåten for varsling og hvordan varslingen skal dokumenteres, både når mistanken
gjelder noen ansatte eller noen i ledelsen.
Statsforvalteren mener skolen nå ser ut til å ha utarbeidet en rutine som kan oppfylle kravet om
en fast fremgangsmåte for varsling. Som poengtert i rettslig krav 3, tar det imidlertid ofte tid til
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implementering av rutiner, og vi kan ennå ikke se hvordan den nye varslingsrutinen er tatt i bruk
av de ansatte som omfattes av personkretsen til aktivitetsplikten. Skolen og kommunen har
heller ikke redegjort for hvordan de ansatte er lært opp i rutinen, da Statsforvalteren forstår det
slik at dette skulle gjøres 16.02.21, dvs. etter kommunens frist for tilbakemelding på foreløpig
rapport.
Når det gjelder rektors varsling til skoleeier, skriver kommunen at rektor ikke er enig i
Statsforvalterens vurdering. Den mener at rektor varsler skoleeier straks og viser til at det er
utarbeidet et skjema for varsling til skoleeier. Vedlagt er utfylte skjemaer i de sakene, herunder
ett skjema som Statsforvalteren ikke kan se at vi har fått tilsendt tidligere. Dette samsvarer med
antall saker tilknyttet § 9 A-5 rektor presiserer i tilbakemeldingen til foreløpig rapport at skolen
har hatt. Vi kan fremdeles ikke se ut fra dokumentasjonen at skoleeier ble koblet på raskt nok av
rektor i de sakene skolen har hatt etter § 9 A-5.
Statsforvalteren endrer ikke konklusjonen på bakgrunn av kommunens tilbakemelding og
dokumentasjon.
Statsforvalterens konklusjon
Rektor sikrer ikke at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller
kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever, eller at de varsler
direkte til skoleeier dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen.
•

Rektor har ikke sørget for at de ansatte er tilstrekkelig kjent med fremgangsmåten for
varsling i disse sakene

Rektor sikrer ikke at alle som jobber på skolen varsler rektor eller skoleeieren straks.
Rektor varsler ikke alltid skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en
som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
Lovkravet er ikke oppfylt.
Rettslig krav 7
Plikten til å undersøke saken straks (RefLex 2.10 – 2.14)
Dere må undersøke hva som har skjedd. Dere skal dokumentere hvordan dere undersøker
saken.
Hvis undersøkelsene viser at en som jobber på skolen, har krenket elever, må dere undersøke
hvordan elevene opplevde dette. Hvis det er elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø som
følge av krenkelsene, må dere vurdere hvilke tiltak dere skal sette inn.
En elev som krenkelsen direkte retter seg mot, har rett til å uttale seg. Dere skal tilrettelegge og
ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å
uttale seg på sine vegne. Dersom krenkelsen rettet seg mot en større gruppe elever, for
eksempel en klasse, kan det være tilstrekkelig å snakke med klassen samlet eller med en del av
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elevene. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal undersøke, og følge opp at
det blir gjort.
Statsforvalterens undersøkelser
Undersøkes saken ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen har krenket en eller
flere elever?
Rektor og de ansatte svarer ja i RefLex på spørsmål om skolen alltid undersøker saken ved
mistanke om at en som jobber på skolen, har krenket elever. Rektor skriver at det gjør skolen
gjennom samtaler med ansatte, foresatte, elev og den ansatte selv.
I prosedyredokumentet for skolemiljø går det frem at rektor har ansvar for å starte
undersøkelser ved slik mistanke. Det går også frem at det hvis mistanken gjelder en i skolens
ledelse som er den som krenker, har skoleeier ansvar for å undersøke saken.
Dokumentasjonen Statsforvalteren har fått tilsendt viser at hvordan rektor undersøkte et av
tilfellene etter § 9 A-5 skolen har hatt. Vi har ikke mottatt noe dokumentasjon som viser hvordan
de andre tilfellene etter § 9 A-5 ble undersøkt.
På spørsmål om undersøkelsen alltid får frem fakta om situasjonen og om eleven opplever at
skolemiljøet ikke er trygt og godt, svarer rektor og en ansatt ja i RefLex. Rektor skriver at
undersøkelsene får frem gode fakta, hvis skolen tar seg tid nok til å undersøke saken bredt. De
ansatte har svart både ja og nei i RefLex, men er enige om at det er utfordrende med subjektive
opplevelser og objektive fakta i slike saker. En ansatt skriver også at elev og lærer kan ha ulik
oppfatning av en gitt situasjon, og det vanskeliggjør en videre avdekking, med mindre man som
kollega har bevitnet at trakasseringen har skjedd.
Prosedyredokumentet for skolemiljø nevner samtaler med den det gjelder, samtaler med
foresatte, observasjoner, Spekter og sosiogram som ulike metoder for å undersøke saken.
Rektor og alle ansatte svarer ja i RefLex på spørsmål om involverte elever alltid blir hørt når de
undersøker saker. En av de ansatte svarer at elevene blir alltid hørt, og lærere og skolens ledelse
tar alltid samtaler med elevene det gjelder. En annen svarer at det er viktig at alle elever får uttale
seg om situasjonen, slik at man også får frem alle sidene av sakene.
Dokumentasjonen Statsforvalteren har fått tilsendt viser ikke hvorvidt eleven er hørt i alle
tilfellene.
Undersøkes saken straks?
Rektor og de ansatte svarer ja i RefLex på spørsmål om saken undersøkes straks. Ansatte skriver
at saken undersøkes straks eller så fort som mulig.
Skolens prosedyredokument inneholder ikke informasjon om tidspunkt for iverksettelse av
undersøkelser i saker etter § 9 A-5. I varslingsskjema til skoleeier som det ser ut som at rektor
bruker, går det derimot frem at undersøkelser skal settes i verk straks.
Dokumentasjonen Statsforvalteren har fått tilsendt viser at undersøkelser ble iverksatt raskt i
noen tilfeller. Som nevnt, har vi ikke fått tilsendt noe dokumentasjon som viser hvordan de andre
tilfellene ble undersøkt.
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Dokumenterer skolen hvordan den undersøker?
På spørsmål om skolen dokumenterer hvordan de undersøker saker ved mistanke om at en
annen som jobber på solen, har krenket en eller flere elever, svarer rektor og ansatte ja i RefLex.
Rektor utdyper ikke svaret sitt, men en av de ansatte skriver at dette er en ukjent situasjon for
dem, men at de ville ha ført logg i samtale med elever. En annen skriver at det noteres og
loggføres.
Dokumentasjonen vi har fått tilsendt viser at det er gjennomført undersøkelser i et mindretall av
tilfellene. Undersøkelsesmetoder ser ut til å bli brukt er samtale med eleven, foreldre og ansatte
ved skolen.
Statsforvalterens vurderinger
Rektor må ha en bestemt fremgangsmåte som sikrer at skolen undersøker alle saker, og at det
blir gjort tilstrekkelig grundig. Rektor må følge opp at de som jobber på skolen undersøker i
samsvar med fremgangsmåten, dersom rektor ikke selv undersøker sakene.
Etter at rektor har fått varsel eller melding om at det er mistanke om at en elev blir krenket av
noen som jobber på skolen, viser svarene i RefLex at tilfellene alltid undersøkes og at det gjøres
straks. Det følger av rutinen og tilleggssvaret at det er rektor som håndterer dem, men det angis
ikke en tidsbeskrivelse. At det faktisk er slik at tilfellene alltid undersøkes og at det gjøres straks,
underbygges av dokumentasjonen i et mindretall av tilfellene. Som påpekt i vurderingen av
rettslig krav 6, det uklart for Statsforvalteren om vi har fått all dokumentasjon som vi har
etterspurt av skolen i tilfeller etter § 9 A-5.
Selv om skoleeier eventuelt har tatt over rektors håndtering når mistanken gjelder en som jobber
på skolen, vurderer Statsforvalteren likevel at deler av undersøkelsen i alle tilfellene bør ha
skjedd på skolenivå for å oppfylle det skjerpede kravet til tempo for undersøkelse etter
bestemmelsen. På bakgrunn av dokumentasjonen kan det imidlertid se ut som at det gikk noe tid
før skoleeier ble varslet. Det er uklart for Statsforvalteren om skolen i den aktuelle saken startet
undersøkelser i løpet av dagene det tok før skoleeier ble varslet.
Skolens fremgangsmåte for undersøkelser må sikre at alle tilfeller blir tilstrekkelig undersøkt.
Rektor skriver at de undersøker gjennom samtaler med eleven, foreldre og ansatte. At denne
måten følges i praksis, bekreftes også her bare av dokumentasjonen i et mindretall av tilfellene.
For Statsforvalteren er det ut ifra dokumentasjonen også uklart hvorvidt involverte elever blir
hørt. Statsforvalteren viser videre til at både presentasjonen og prosedyredokumentet om
skolemiljø nevner flere måter å undersøke saker på, som observasjoner og kartlegginger. Bruk av
andre metoder enn samtaler for å undersøke saker etter § 9 A-5, er likevel i liten grad beskrevet i
svarene i RefLex og fremgår heller ikke av tilgjengelig dokumentasjon. På bakgrunn av lite
dokumentasjon, kan ikke Statsforvalteren vurdere om skolen gjør grundige og brede nok
undersøkelser i sakene som omhandler mistanke etter § 9 A-5.
Statsforvalteren har ikke fått noen aktivitetsplaner tilknyttet § 9 A-5, og vurderer at
dokumentasjonen knyttet til elevtilfellene er begrenset. Som en forlengelse av dette, vurderer
Statsforvalteren at skolen ikke har dokumentert hvordan den har undersøkt disse tilfellene.
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Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og
vurderinger
I tilbakemeldingen til foreløpig rapport skriver kommunen at skolen undersøker saken, hører på
alle elevene og dokumenterer undersøkelsene. Den har lagt ved ytterligere dokumentasjon for å
synliggjøre dette.
Statsforvalteren vurderer at den nye dokumentasjonen fra kommunen, underbygger at tilfeller
som gjelder mistanke om at en som jobber på skolen krenker en elev, alltid undersøkes og at
involverte elever alltid høres. I flertallet av sakene, kan vi også se at undersøkelsene gjøres straks
og at skolens fremgangsmåte for undersøkelse slik som rektor beskriver den i RefLex, følges i
praksis. Dette gjelder imidlertid ikke alle sakene. Statsforvalteren viser til at dokumentasjonen
fortsatt er mangelfull i noen av sakene.
Videre kan ikke Statsforvalteren se at dokumentasjonen fra kommunen viser at skolen har gjort
tilstrekkelig brede undersøkelser i alle saker som den mener at den har hatt tilknyttet 9 A-5. I
tillegg til at kommunen har sendt over lite dokumentasjon i nevnte tilfellet, vurderer
Statsforvalteren at det burde ha gått tydeligere frem av dokumentasjonen at skolen har vurdert
og/eller gjennomført andre måter å undersøke saken på enn gjennom samtaler slik som
presentasjonen og prosedyredokumentet om skolemiljø anviser, i minst ett av de øvrige
tilfellene.
På bakgrunn av kommunens tilbakemelding og dokumentasjon endrer Statsforvalteren deler av
vurderingen når det kommer til hvorvidt skolen har sannsynliggjort at rektor sikrer at skolen
alltid undersøker aller tilfeller etter § 9 A-5. Lovbruddet gjelder at skolen ikke sannsynliggjør at
den undersøker sakene tilstrekkelig grundig, og at undersøkelsene ikke dokumenteres i
tilstrekkelig grad.
Statsforvalterens konklusjon
Skolen har ikke sannsynliggjort at rektor sikrer at skolen alltid undersøker alle tilfeller ved
mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever.
•

Skolen sannsynliggjør ikke at den undersøker tilstrekkelig grundig

•

Skolen dokumenterer ikke undersøkelsene

Skolen har ikke sannsynliggjort at rektor sikrer at skolen alltid undersøker disse tilfellene straks.
Lovkravet er ikke oppfylt

Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak
Aktivitetsplikten står i opplæringsloven § 9 A-4.
Rektor har ansvar for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet
og tryggheten til elevene, slik at plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak blir oppfylt, jf.
opplæringsloven § 9 A-3.
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Rettslig krav 8
Plikten til å utarbeide en skriftlig plan (RefLex 3.2 – 3.3)
Dere skal lage en skriftlig plan som skal angi hvilken elev planen gjelder, hvilket problem tiltakene
skal løse, hvilke tiltak dere har planlagt, når dere skal gjennomføre tiltakene, hvem som er
ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og når dere skal evaluere tiltakene.
Eleven og foreldrene til eleven som saken gjelder, har rett til å få de delene av planen som
omhandler eleven. Hvis eleven er over 18 år, har ikke foreldrene rett til å få planen.
Statsforvalterens undersøkelser
Lager skolen en skriftlig aktivitetsplan som oppfyller minstekravene i loven?
Rektor og de fleste ansatte svarer ja i RefLex på at skolen lager en skriftlig aktivitetsplan som
oppfyller lovens minstekrav når det skal settes inn tiltak i en sak. De peker på at det er en felles
mal for aktivitetsplan i kommunen.
I Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer, står det under punkt 3. Delplikten – å sette inn tiltak
at skolen setter inn tiltak for alle elever som opplever å ikke ha et godt skolemiljø og at skolen
følger mal for aktivitetsplan for Fredrikstad kommune.
Statsforvalteren har mottatt kommunens mal for aktivitetsplan, som Gudeberg skole bruker.
Malen inneholder punkter for utfylling av problembeskrivelse, tiltak som skal gjennomføres,
tidspunkt for gjennomføring av tiltakene, hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
og tidspunkt for evaluering. Tiltak er formulert for individnivå, gruppenivå og på skolenivå.
Statsforvalteren har mottatt dokumentasjon knyttet til et utvalg saker der skolen har hatt
bekymring rundt en elev fra de to foregående skoleårene. Det er opprettet aktivitetsplan i 6 av
disse sakene, hvor kommunens mal for aktivitetsplan er brukt.
I de utfylte aktivitetsplanene Statsforvalteren har mottatt, er det fylt ut opplysninger i feltet for
problembeskrivelse. I flere av aktivitetsplanene er problembeskrivelsen beskrevet som en
situasjonsbeskrivelse av foranledningen til henvendelsen som skolemiljø.
Alle de innsendte elevsakene kjennetegnes med at elevene har utfordringer i sin skolehverdag
enten det er faglig relatert eller skolemiljø. Det fremkommer ikke noe i dokumentasjonen som gir
noe nærmere forklaring for hvorfor det er opprettet aktivitetsplaner i noen av sakene, og ikke i
de andre. Statsforvalteren antar at skolen har vurdert de andre sakene til ikke å omhandle
elevens skolemiljø.
Det fremgår ikke av dokumentasjonen lastet opp i RefLex, eller gjennom aktivitetsplaner, at
skolen har dokumentert en vurdering de har gjort av barnets beste ved utforming av tiltak.
Får eleven og foreldrene som saken gjelder, aktivitetsplanen fra skolen hvis de ber om det?
Rektor og de ansatte svarer ja på spørsmål i RefLex om elev og foreldrene som saken gjelder, får
aktivitetsplanen fra skolen hvis de ber om det. Rektor skriver i RefLex at skolen alltid sender
aktivitetsplanen automatisk, også uten at foresatte ber om det. Dersom skolen har utarbeidet
forslag til aktivitetsplan, så kan foresatte få den etter avtale til gjennomlesing før møtet. Skolen
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opplever da at foresatte og elev er forberedt til møtet og har gjort seg noen tanker om hvilke
tiltak som kan fungere, ikke fungere, og evt. andre tiltak.
Det fremgår av innsendt elevdokumentasjon at skolen gjennomgår aktivitetsplanen i
samarbeidsmøter med elev og foresatte.
Statsforvalterens vurderinger
Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak, jf. § 9A-4 sjette ledd. Med
utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon, er det vanskelig for Statsforvalteren å oppfatte hvilke
vurderinger skolen har gjort med tanke på hvilke elevsaker det bør lages en aktivitetsplan i. I
saker som tilsynelatende er sammensatte og blant annet omhandler elever med diagnoser, er
det viktig å se også disse elevene gjennom et «9 A perspektiv». Andre elever med åpenbar risiko
for sårbarhet knyttet til skolemiljø, kan være elever med høyt fravær, eller elever som har byttet
skole på grunn av forhold ved tidligere skole.
Med forbehold om at vi bare har sett et utvalg av elevsaker, kan det for Statsforvalteren synes
som at flere av elevsakene burde vært sett i lys av retten til et trygt og godt skolemiljø, og at
terskelen for å opprette aktivitetsplan etter oppll. § 9A-4 av den grunn er for høy på Gudeberg
skole.
Statsforvalteren vurderer at kommunens mal for aktivitetsplan, som benyttes av Gudeberg skole
i saker om elevenes skolemiljø, oppfyller lovens minstekrav ved at den inneholder punkter for
problembeskrivelse, tiltak, tidspunkt for gjennomføring av tiltak, hvem som er ansvarlig for å
gjennomføre tiltakene og tidspunkt for evaluering. Statsforvalteren vil likevel bemerke at
problembeskrivelsen i flere av de utfylte aktivitetsplanene skolen har oversendt, ikke er
dekkende nok for elevens opplevde problem. For generelle beskrivelser av elevens problem, eller
beskrivelser av saken som ikke fremhever og viser tydelig hvilke problem som skal løses, øker
risikoen for at tiltak ikke er egnet til å løse problemet. En aktivitetsplan er ment å være et sentralt
redskap for at elever skal oppnå å ha det trygt og godt på skolen. Når skolen, enten selv
oppdager, eller får melding om at en elev ikke har det bra på skolen, vil beskrivelsen av hvilket
problem tiltakene skal løse, være viktig for det videre arbeidet med å gi eleven et trygt og godt
skolemiljø.
Foreldrenes rett til å se aktivitetsplanen oppfylles av skolen. Statsforvalteren vurderer at det er
en innarbeidet praksis at skolen tar kontakt med foreldrene for å informere om innholdet i
aktivitetsplanen. Dette underbygges både gjennom svar i RefLex og innsendt dokumentasjon.
Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og vurderinger
I sin tilbakemelding til foreløpig rapport svarer kommunen at skolen nå har langt flere
aktivitetsplaner etter 9 A-4 enn tidligere, og at det på den måten har vært en positiv utvikling i
løpet av de siste årene. Skolen opplever selv at de har en lav terskel for å opprette
aktivitetsplaner.
Statsforvalteren vurderte på bakgrunn av innsendte elevsaker til foreløpig rapport, at det var
elever med utfordringer på skolen hvor det burde vært opprettet aktivitetsplan knyttet til
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skolemiljøet. Dette kan gjelde elever med diagnoser og egen problematikk, som i likhet med alle
andre elever har rett på et trygt og godt skolemiljø.
Statsforvalteren opprettholder sin vurdering og konklusjon i foreløpig rapport knyttet til kravet
om det alltid å skal lages en skriftlig plan når det settes inn tiltak i saker.
Statsforvalterens konklusjon
Skolen lager ikke alltid en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd, når den setter inn
tiltak i saker
•

Skolen har en for høy terskel for oppretting av aktivitetsplan

Eleven og foreldrene som saken gjelder, får aktivitetsplanen fra skolen hvis de ber om det
Lovkravet er ikke oppfylt.
Rettslig krav 9
Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltakene (RefLex 3.4 – 3.9)
Dere må gjennomføre alle tiltakene som følger av planen. Videre må dere dokumentere at dere
gjennomfører tiltak i tråd med planen.
For å kunne evaluere tiltakene, må dere skaffe dere tilstrekkelig informasjon om hvordan
tiltakene har virket. Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Dere skal tilrettelegge og
ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å
uttale seg på sine vegne.
Dere må vurdere hvordan tiltakene har virket. Dere må endre tiltakene eller sette inn nye tiltak,
dersom eleven fortsatt opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Evalueringen kan også føre
til at dere forlenger tiltak som virker. Dere skal fortsette med å sette inn tiltak, så lenge eleven
ikke opplever at skolemiljøet er trygt og godt, og det finnes egnede tiltak som skolen kan sette
inn.
Dere skal informere elever og foreldre om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom
de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten, jf. forvaltningsloven § 11 og opplæringsloven §
9 A-9 første ledd.
Statsforvalterens undersøkelser
Følger rektor opp at skolen gjennomfører tiltakene?
Rektor svarer både ja og nei i RefLex på om tiltak blir gjennomført slik de er beskrevet i
aktivitetsplanen. Det blir fremhevet at fordi en situasjon aldri er statisk, må en aktivitetsplan være
dynamisk. Tiltak kan derfor endres underveis for å gjøre tilpasninger. Ansatte svarer ja på
spørsmålet om tiltak blir gjennomført etter planen, forutsatt at situasjonen ikke endrer seg
underveis.
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Både rektor og ansatte svarer i RefLex at gjennomføring av tiltak blir dokumentert i
aktivitetsplanen. Malen til kommunens aktivitetsplan er slik at det ligger til rette for å
dokumentere underveis.
I aktivitetsplanene er det tydeliggjort hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene og til
hvilket tidspunkt. Det fremkommer også når tiltakene skal evalueres.
I de fleste av de tilsendte aktivitetsplanene er det ført referat eller laget et notat som viser at
tiltakene er gjennomført og at saken er avsluttet.
Innhenter skolen tilstrekkelig informasjon for å kunne evaluere om tiltakene virker?
I RefLex svarer både rektor og ansatte at eleven involveres underveis i prosessen og evaluerer
tiltakene og eventuelle behov for endringer. Det blir også svart at eleven får uttale seg om egen
situasjon gjennom oppfølgingssamtaler, og også gjennom uformelle samtaler der eleven for
eksempel blir spurt om hvordan det har gått siden sist. De uformelle samtalene blir ikke alltid
dokumentert.
På spørsmål i RefLex om skolen alltid innhenter nødvendig informasjon om hvordan tiltakene har
virket, svarer både rektor og lærerne ja. Rektor skriver at dette gjøres i samråd med foresatte,
elev, pedagogiske medarbeidere og lærere. De ansatte svarer også at dette kan gjøres gjennom
observasjon, og flere peker på at skolen må innhente informasjon for å sikre at ingen
aktivitetsplaner avsluttes før tiltakene oppleves å ha forbedret elevens skolehverdag.
I elevdokumentasjonen Statsforvalteren har mottatt, fremgår det at aktivitetsplanene inneholder
tidspunkt for evaluering. I flere av sakene er det gjennomført møter med foresatte, og i noen av
sakene dokumentert at foresatte er spurt eller informert om at saken avsluttes. Det foreligger
ikke opplysninger eller dokumentasjon på at skolen har holdt egne samtaler med elevene om
hvordan de opplever at tiltakene har virket eller om elevene har ønsket endringer i tiltakene.
Tilpasser skolen alltid tiltakene basert på informasjon om hvordan tiltakene har virket og elevens syn?
På spørsmål i RefLex om skolen alltid tilpasser tiltakene, svarer rektor og de ansatte ja. I et
tidligere spørsmål i RefLex, viser rektor til at en aktivitetsplan må være dynamisk og endres
underveis. Noen ansatte viser til at tiltakene må evalueres underveis og justeres dersom det er
behov for det.
Det fremgår av skolens prosedyredokument Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer, at
tiltakene skal endres ved behov og avsluttes når eleven opplever å ha et godt skolemiljø. Det står
videre at skolens ledelse informeres om endring av tiltak.
Felles for aktivitetsplanene Statsforvalteren har mottatt i elevsakene, er at de er relativt
kortvarige. Det fremgår ikke i alle sakene om det er eleven, foresatte eller skolen som foreslår at
aktivitetsplanen avsluttes. I noen av elevsakene Statsforvalteren har mottatt, konkluderes det
med at aktivitetsplanen avsluttes, uten at det fremgår om tiltakene har virket, eller om eleven har
fått det trygt og godt på skolen. I enkelte saker fremgår det ikke at aktivitetsplanen har vært
evaluert.
Informerer skolen elever og foreldre om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom de
mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten?
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Rektor og de fleste ansatte svarer ja i RefLex på spørsmål om alle elever og foresatte på skolen
blir informert om at de kan melde til Statsforvalteren dersom de mener at skolen ikke oppfyller
aktivitetsplikten. Rektor skriver at det gjøres i starten av skoleåret og at de sender hjem
informasjon skriftlig. Dette går også frem av Elevenes skolemiljø, §9a – rutiner og prosedyrer.
Flere av de ansatte skriver at foreldrene blir informert om dette på foreldremøter. Noen skriver
at også elever blir informert om det.
Statsforvalteren har fått tilsendt presentasjonen som gjennomgås på foreldremøter. Elevenes
skolemiljø og aktivitetsplikten er hovedtema i presentasjonen, men den inneholder ikke eksplisitt
informasjon om retten elev og foreldre har til å melde sak til Statsforvalteren.
Statsforvalteren har også mottatt skrivet som skoleledelsen skal sende hjem til foreldrene og
som kontaktlærerne skal gjennomgå med elevene hver høst. Skrivet, som er laget av
Utdanningsdirektoratet og heter «Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing», inneholder
informasjon om når og hvordan saker kan meldes til Statsforvalteren. Informasjonsskrivet ligger
også ute på skolens hjemmeside under fanen «planer og dokumenter» og dokumentet
«skolemiljø – foreldreskriv».
I malen for aktivitetsplan står det at elever eller foreldre kan melde sak til Statsforvalteren hvis de
mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser. Det står også en forklaring om når
saker kan meldes.

Statsforvalterens vurderinger
Statsforvalteren vurderer at det ikke alltid er dokumentert at skolen gjennomfører tiltakene i tråd
med aktivitetsplanen. På bakgrunn av svarene i RefLex og dokumentasjonen tilsynet bygger på,
kan heller ikke Statsforvalteren se at skolen ikke gjennomfører tiltakene slik de er planlagt.
Statsforvalteren vurderer det derfor som sannsynliggjort at rektor følger opp at skolen
gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen.
Svarene i RefLex viser at ledelsen og de ansatte har kunnskap om at elevens situasjon kan endres
etter en aktivitetsplan er laget, og at tiltak derfor også må endres og tilpasses situasjonen og
elevens behov. Skolen har derimot ikke dokumentert at tiltak har blitt endret i sakene som er
sendt inn.
Av svarene i RefLex ser vi også at skolen har kunnskap om at elevens stemme om hvordan tiltak
har virket, er avgjørende for å kunne tilpasse tiltakene etter behov. Det beskrives at elevens
stemme kommer fram gjennom uformelle samtaler i tillegg til oppfølgingssamtaler. Det
foreligger ingen dokumentasjon på disse samtalene.
Det har vært avholdt evalueringsmøter knyttet til elever med aktivitetsplaner. Referatene
indikerer at elevens situasjon har blitt evaluert, og i stort sett alle tilfeller har man valgt å avslutte
aktivitetsplanen etter relativt kort tid. Det fremgår ikke i noen av referatene at evalueringen har
ført til endring av tiltak.
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Det er krevende å gjøre gode nok kartlegginger av skolemiljøet til elever som ikke opplever å ha
det trygt og godt på skolen. I mange tilfeller vil det være behov for å justere og endre på tiltakene
som først ble iverksatt gjennom aktivitetsplanen. Når det i svært liten grad ser ut til å være gjort
på Gudeberg, så vurderer Statsforvalteren at skolen i sine skolemiljøsaker i større grad må
synliggjøre at det har gjort tilstrekkelige vurderinger av tiltakenes egnethet.
Det er heller ikke noe spor av hva eleven selv mener om tiltakene underveis og effekten av disse.
Både rektor og ansatte poengterer i RefLex viktigheten av elevens medvirkning knyttet til
tiltakene. Statsforvalteren vurderer at skolen i større grad må synliggjøre elevens stemme i sin
egen skolemiljøsak. Det omhandler alt fra problembeskrivelsen, til valg av tiltak, evaluering og
endring av tiltak, og til slutt en vurdering av eleven selv om det oppleves trygt å avslutte
aktivitetsplanen.
Statsforvalteren bemerker også at skolen, i noen av sakene, avslutter aktivitetsplanen der det
ikke fremgår at eleven nå opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. På denne bakgrunn vurderer
Statsforvalteren at skolen ikke alltid tilpasser tiltakene i aktivitetsplanen.
Statsforvalteren vurderer at skolen har tilstrekkelige rutiner for å informere foreldre og elever
om retten til å melde sak til Statsforvalteren. Vi viser til at skolen sikrer at informasjonen både gis
generelt hver høst, og spesielt til dem som har en aktivitetsplan ved at informasjonen er tatt inn i
malen. Informasjon om retten til å melde sak til Statsforvalteren er også tilgjengelig på skolens
nettsider. Dette sikrer at elever og foreldre som av ulike årsaker ikke får med seg informasjonen
som blir gitt hver høst, også kan gjøre seg kjent med informasjonen. Statsforvalteren anbefaler
likevel at skolen gjør informasjonen på hjemmesiden mer synlig, også for elever.
Statsforvalteren vil også bemerke at det står i malen for aktivitetsplan at saken kan meldes til
Statsforvalteren dersom elev eller foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe
krenkelser. Statsforvalteren vil understreke at det er elevens opplevelse av å ikke ha et trygt og
godt skolemiljø som er et av vilkårene for å melde sak til Statsforvalteren, jf. oppll. § 9 A-6, og ikke
hva skolen har gjort for å stoppe krenkelser. For ordens skyld tipser Statsforvalteren om at det
ligger en oppdatert versjon av informasjonsskrivet på Utdanningsdirektoratets hjemmeside, med
tittelen «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø».
Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport – Statsforvalterens funn og vurderinger
Når det gjelder hvordan rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan
tiltakene har virket, skriver kommunen at ansatte ved skolen har blitt gjort oppmerksom på at fra
inneværende skoleår skal notater/referat fra samtaler legges ved aktivitetsplanen. Skolen har
også lagt ved eksempler på slik dokumentasjon. Statsforvalteren mener det er positivt at skolen
har gjort endringer i sin praksis, og at notater og referat fra møter knyttet opp mot
aktivitetsplanen i større grad vil kunne synliggjøre skolens arbeid og vurderinger rundt elevens
skolemiljø. Allikevel vurderer vi at de vedlagte eksemplene ikke gir oss grunnlag for å endre vår
vurdering på dette punktet, fordi eksemplene knytter seg til andre saker enn det utvalget vi ba
om som en del av tilsynet. I de sakene vi vurderte som en del av tilsynet, kan vi etter kommunens
tilbakemelding fortsatt ikke se hvordan skolen har innhentet tilstrekkelig informasjon om
hvordan tiltakene har virket.
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På denne bakgrunn opprettholder Statsforvalteren sin vurdering og konklusjon fra foreløpig
rapport.
Statsforvalterens konklusjon
Rektor følger opp at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen.
Rektor sikrer ikke at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket,
inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker.
Rektor sørger ikke for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan tiltakene
har virket og elevens syn.
Skolen informerer elever og foreldre om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom de
mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten.
Lovkravet er ikke oppfylt.

Statsforvalterens reaksjoner
Pålegg om retting
I kapitlene ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi
pålegger kommunen å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4:
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, og sette inn tiltak
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4.
Fredrikstad kommune må i den forbindelse se til at:
•

Skolen følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger spesielt
godt med på elever med særskilt sårbarhet

•

Rektor sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser dersom det er
mulig

•

Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

•

Rektor sikrer at skolen undersøker saken når skolen har mistanke om eller kjennskap til
at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

•

Rektor sikrer at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt
skolemiljø ikke er oppfylt.

Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn
tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere
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elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5. Fredrikstad kommune må i den forbindelse se
til at:
•

Rektor må sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om
eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elev er, og at de
varsler direkte til skoleeieren dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen.

•

Rektor sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor eller skoleeier straks

•

Rektor alltid varsler skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at
en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever

Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak
for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-9.
Fredrikstad kommune må i den forbindelse se til at:
•

Skolen alltid lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd, når den setter
inn tiltak i saker

•

Rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har
virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven
ønsker

•

Rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan
tiltakene har virket og elevens syn

Oppfølging av påleggene
Kommunen skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er
rettet, skal kommunen erklære at retting er gjennomført og redegjøre for hvordan det har blitt
rettet.
Frist for innsending er 11.06.2021. Vi vil ikke avslutte tilsynet før kommunen, gjennom
erklæringen og redegjørelsen, har vist at påleggene er rettet.

Kommunen har rett til å klage
Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Kommunen
kan klage på enkeltvedtaket.
Hvis kommunen klager, må det gjøres innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har
kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Kommunen sender klagen til oss.
Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med kommunen, sender vi klagen til
Utdanningsdirektoratet som avgjør saken.
Kommunen kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er
endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42.
Kommunen er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.
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Statsforvalteren i Oslo og Viken
Oslo, 15.03.2021

Julie Clausen, tilsynsleder

Hanne Hempel, rådgiver
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Rune Gulbrandsen, seniorrådgiver
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Postboks 325, 1502 Moss I sfovpost@statsforvalteren.no I www.statsforvalteren.no/ov
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Dokumenter
Følgende dokumenter ble benyttet under utføringen av tilsynet:
•

Utfylt egenvurderingsskjema fra rektor og lærere vedrørende skolens aktivitetsplikt med
følgende vedlegg:
o

Kommunale forskrifter om ordensreglement

o

Ordensreglement Gudeberg skole

o

Program planleggingsdager august 2020

o

Skriv om skolemiljø til foreldre

o

Presentasjon til skolestart 2019 om kap 9A

o

Organisering av elevråd 2020-2021

o

Elevråd – oppgaver og forventninger

o

Felles utviklingstid – inkludering og tilpasset opplæring

o

Agenda foreldremøte høst 2019

o

Klasseregler

o

Mal for aktivitetsplan Fredrikstad kommune

o

Mal for trinnmøtereferater 2020-2021

o

Mal for utviklingssamtale 1.-4. trinn

o

Mal for utviklingssamtale 5.-10. trinn

o

Plakat sosial kompetanse

o

Rutine for tilsyn og inspeksjon ved Gudeberg skole

o

Rutiner og prosedyrer ved Gudeberg skole § 9A

•

Et utvalg elevsaker hvor det er meldt bekymring rundt elevens skolemiljø

•

Ytterligere dokumentasjon fra Gudeberg skole:

•

o

Referat fra foreldremøte høst 2020

o

Presentasjon til foreldremøte

o

Eksempel på varsel til skoleeier

o

Eksempel på notat på inngripen

o

Eksempel på referat fra hendelse

o

Eksempel på referat fra møte

o

Referat fra elevrådsmøter

o

Referat fra trinnmøter

o

Elevevaluering

o

Inspeksjonsplan 2019-2020

o

Dokumentasjon/evaluering fra perioden med hjemmeskole

o

Eksempel på utviklingssamtale

o

Presentasjon om inkluderende læringsmiljø

Svar på tilleggsspørsmål fra Gudeberg skole, inkludert ytterligere dokumenter knyttet til
elevsaker

•

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport
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o

Kommunens svarbrev til foreløpig rapport

o

Skolens svarbrev til foreløpig rapport

o

Mal for medarbeidersamtale vår 2021

o

Plan for felles utviklingstid 09. og 16.02.2021

o

Forarbeid utarbeidelse av rutine for tilsyn og inspeksjon

o

Prosessdokument elevenes skolemiljø

o

Årshjul for samarbeidsmøter med renholdspersonale

o

Notat fra samarbeidsmøte med renholdspersonale

o

Varslingsrutine ved Gudeberg skole

o

Saksliste elevrådsmøte 04.02.21

o

Eksempler på elevdokumentasjon

o

Mal for aktivitetsplan
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RS 21/1 Eventuelt
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/54
71
172408/2021
3004-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato
15.09.2021

Evaluering av møtet
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