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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 2362/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 05.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 2367/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 05.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.11 2019 skal det ved hvert 
møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av protokoll» 
Den som leder møtet skal alltid signere. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 28363/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/3 

 

Informasjon fra barnevernet i Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjon fra barnevernet tas til orientering 

 
Fredrikstad, 31.01.2022 

 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-møte 24.11 2021, sak 21/62 - Eventuelt 

 

Saksopplysninger 

I kontrollutvalgets møte den 24. november 2021 i sak 21/62 Eventuelt, ønsket 
kontrollutvalget å invitere ledelsen i barnevernet får å få en generell informasjon fra 
barnevernet i kommunen, og informasjon om ny barnevernform. Sekretariatet har sendt 
forespørsel om barnevernet har anledning i førstkommende møte. 
 

Vurdering 
Barnevernsleder har gitt tilbakemelding til sekretariatet at de stiller i møte 16. februar 2022 
og gir utvalget en orientering om temaet.  Sekretariatet anbefaler at informasjonen som gis i 
møte tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 28392/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/4 

 

Informasjon om innbyggermedvirkning i Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjon om bruk av innbyggermedvirkning som metode, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 31.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-møte 24.11 2021, sak 21/55 «Henvendelse vedrørende etterlevelse av vedtak og 
innbyggermedvirkning» 

Saksopplysninger 

I kontrollutvalgets møte 24.11 2021 i sak 21/55, ønsket utvalget informasjon om bruken av 
innbyggermedvirkning som metode. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

 Kontrollutvalget ber administrasjonen om en orientering om bruken av 
innbyggermedvirkning som metode i sitt neste møte. 

 

Vurdering 
Kommunedirektør har gitt tilbakemelding til sekretariatet at de stiller i møte 16. februar 2022 
og gir utvalget en orientering om temaet. Sekretariatet anbefaler at Informasjon om bruk av 
innbyggermedvirkning som metode, tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 26217/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/5 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Personvern", Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», 

samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Personvern», til etterretning. 
 
2. Administrasjonen skal fortsatt ha fokus på og etterkomme de punktene i 
kommunestyrets vedtak som revisjonen anser som delvis gjennomført. 
Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser 
at de har fått etablert systematisk internkontroll på personvernområdet. Frist settes til 
26.08.2022.   
 

 
Fredrikstad, 27.01.2022 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Personvern», datert den 27.01.2022.  
 Kommunedirektørens kommentarer til oppfølgingsrevisjon «personvern», datert 

30.01.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyret sak 96/20, den 10.09.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern» 
 Kontrollutvalgssak 20/3510.06.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern» 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens rutiner og praksis vedr. personvern i 2020. I henhold til 
kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som bystyret treffer ved 
behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
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Bystyrets vedtak i sak 96/20, den 10.09.2020 var følgende: 
«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de 11 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 

 sørge for å gi de registrerte informasjon om behandlingen av personopplysninger, herunder 
kategoriene personopplysninger, hvor opplysningene hentes fra, hva som er formålet med 
behandlingen og hvor lenge de lagres 

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

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

 gjennomføre risikovurderinger av personvernkonsekvens DPIA, der det er nødvendig 
 oppdatere personvernerklæringene i de digitale skjemaløsningene til gjeldende regelverk, 

sørge for at sensitive personopplysninger ikke kan føres i åpne skjemaløsninger og informere 
om personvernet der det skal eller kan føres sensitive personopplysninger. 

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

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

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

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

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

 gi mer tilgjengelig og målrettet opplæring til ansatte i organisasjonen på 
personvernregelverket 
 

2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne 
oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.»  
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de elleve anbefalingene er fulgt 
opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 96/20 er fulgt 
opp. Vedtaket består av 11 kulepunkter. Revisjonen har konkludert med at 6 kulepunkter er fulgt opp, 
4 kule-punkter er delvis fulgt opp og 1 kulepunkt er ikke fulgt opp. 
 
Kommunen bør videre fokusere på å 

 sørge for å gi de registrerte informasjon om behandlingen av personopplysninger, herunder 
kategoriene personopplysninger, hvor opplysningene hentes fra, hva som er formålet med 
behandlingen og hvor lenge de lagres. 

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

 gjennomføre risikovurderinger av personvernkonsekvens DPIA, der det er nødvendig. 
 gi mer tilgjengelig og målrettet opplæring til ansatte i organisasjonen på 

personvernregelverket. 
 etablere systematisk internkontroll på personvernområdet.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet som eget vedlegg til saken. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 
«Kommunedirektøren er tilfreds med at revisjonen konkluderer med at kommunen i det 
vesentligste har fulgt opp tiltakene fra den opprinnelige forvaltningsrevisjonen og tar til 
etterretning at det fremdeles gjenstår tiltak til oppfølging. […] Kommunedirektøren jobber 
systematisk med både internkontroll og personvern, og har blant annet et eget 
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personvernombud. Kommunedirektøren vil sørge for at samtlige av revisjonsrapportens 
anbefalinger blir etterkommet […]» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon og viser til 
tiltak, slik at samtlige av revisjonsrapportens anbefalinger blir etterkommet. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de 
har fått etablert systematisk internkontroll på personvernområdet, senest til kontrollutvalgets 
1. møte høsten 2022.  
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1 

 

1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets ved-

tak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt 

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Personvern» i Fredrikstad kommune i 2020. Rappor-

ten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 20/35 den 10.06.20, og i bystyret i sak 96/20 

den 10.09.2020. Bystyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert 

av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret. 

 

Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Bystyret i Fredrikstad kommune fattet følgende vedtak i sak PS 96/20:  

 

«Bystyrets vedtak 10.09.2020: 

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp de 11 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 

kommunen: 

 

 sørge for å gi de registrerte informasjon om behandlingen av personopplysninger, her-

under kategoriene personopplysninger, hvor opplysningene hentes fra, hva som er for-

målet med behandlingen og hvor lenge de lagres 

 vurdere å gi informasjon om behandlingen av personopplysninger og personers rettig-

heter som i større grad er tilpasset og forståelig også for barn og unge 

 utarbeide en oversikt og føre protokoll over de ulike behandlingene av personopplys-

ninger i kommunen, hvordan og hvor opplysningene lagres, når de skal slettes, og hvor-

dan personopplysningene brukes og hva som er formålet 

 gjennomføre risikovurderinger av personvernkonsekvens DPIA, der det er nødvendig 

 oppdatere personvernerklæringene i de digitale skjemaløsningene til gjeldende regel-

verk, sørge for at sensitive personopplysninger ikke kan føres i åpne skjemaløsninger 

og informere om personvernet der det skal eller kan føres sensitive personopplysninger. 

 tydeliggjøre hvem som skal ivareta de ulike oppgaven i arbeidet med personvern og 

vurdere personvernets tilgjengelige ressurser i forhold til pålagte oppgaver og forvent-

ning 

 oppdatere prosedyrer og rutiner knyttet til sikkerhetsorganiseringen i kommunen, slik at 

disse er i tråd med dagens sikkerhetsorganisering. 

 vurdere å synliggjøre personvernregelverkets krav i større grad i rutiner og prosedyrer 

som berører personvern 

 se til at det er et fungerende system for rapportering fra personvernombudet til kommu-

nens øverste leder, enten gjennom kommunens sikkerhetsutvalg eller på annen måte 

 iverksette et system for å innhente informasjon fra virksomhetene for å vurdere om per-

sonvernregelverket etterleves og iverksette tiltak der det er nødvendig (internkontroll) 

 gi mer tilgjengelig og målrettet opplæring til ansatte i organisasjonen på personvernre-

gelverket 

 

2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med for-

valtningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 

oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgings-

rapporten skal også sendes til bystyret.» 
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Bystyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne opp-

følgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av i 

hvilken grad kommuneadministrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 20.08.21 om en redegjørelse for hvilke tiltak som er 

iverksatt som følge av bystyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak dokumen-

teres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon ble 

lagt ved redegjørelsen. 

 

Revisjonen mottok 15.09.21 brev fra kommunedirektøren med redegjørelse for fremdrift på kommunens 

oppfølging av kommunestyrets vedtak. Revisjonen fant det nødvendig å etterspørre ytterligere redegjø-

relser og dokumentasjon. Dette ble mottatt fra kommunen 26.11.21.  

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 

dokumentasjon. 

 

Kommunedirektøren har fått anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til behandling 

i kontrollutvalget i Fredrikstad kommune.  
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3 Revisjonens undersøkelse 

 Kulepunkt 1  

 Bakgrunn 

Kommunen hadde på revisjonstidspunktet en skriftlig personvernserklæring som informerte om kommu-

nens behandling av personopplysninger, men revisjonen fant at denne ikke ga tilstrekkelig informasjon 

om hvilke kategorier opplysninger som ble innhentet, hvor opplysningene ble hentet fra, hva som var 

formålet med behandlingen og hvor lenge opplysninger ble lagret.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 (Herunder skal kommunen) sørge for å gi de registrerte informasjon om behandlingen av 

personopplysninger, herunder kategoriene personopplysninger, hvor opplysningene hen-

tes fra, hva som er formålet med behandlingen og hvor lenge de lagres. 

 

Kommunedirektøren uttalte til forvaltningsrevisjonsrapporten at det ikke hadde vært en tilstrekkelig felles 

forståelse for hva som er å regne som personopplysninger i kommunen og hva som ligger i begrepet 

behandling av personopplysninger. Kommunedirektøren uttalte videre at det skulle gjennomføres en 

systematisk gjennomgang av hensikten med datalagringen og hvilke ulike kategorier personopplys-

ninger som samles inn av kommunen.  

  

 Administrasjonens redegjørelse 

Siden forvaltningsrevisjonen ble behandlet oppgir administrasjonen at kommunen har fortsatt arbeidet 

med å gå igjennom systemer og se hvordan de behandler persondata. Det vises til eksempel på per-

sonvernerklæring for «Helseboka». Kommunen informerer om at prosedyrer og rutiner er etablert og 

dokumentert i kommunens kvalitetssystem, og at rutinene også er innarbeidet i kommunens arkivplan. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har oversendt en oppdatert generell personvernerklæring for kommunenes tjenester og vist 

til personvernerklæring for «Helseboka». Det ligger også en personvernerklæring for barn ute på kom-

munens hjemmeside (se kulepunkt 2). Kommunen opplyser om at de arbeider med å gå igjennom fag-

systemer og få full oversikt over alle behandlinger. Revisjonen tolker det slik at bystyrets vedtak (kule-

punkt 1) handler om å sikre informasjon om behandling av personopplysninger til brukere som tar i bruk 

et kommunalt system. Slik revisjonen vurderer det har kommunen informert om dette på et overordnet 

nivå. Revisjonen ba kommunen om å oversende en mer detaljert oversikt over hvordan kommunen lig-

ger an med gjennomgangen av ulike fagsystemer med tanke på informasjon til den registrerte, men fikk 

kun oversendt enkeltprotokoller, og kan dermed ikke vurdere hvor langt kommunen har kommet i dette 

arbeidet. Med bakgrunn i de opplysningene revisjonen har innhentet og vurdert, konkluderer vi med at 

kommunen delvis har fulgt opp kulepunkt 1. 
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 Kulepunkt 2 

 Bakgrunn 

Revisjonen vurderte i forvaltningsrevisjonsrapporten at språket i personvernerklæringen ikke på en til-

strekkelig måte var tilpasset kommunens ulike målgrupper, spesielt barn og unge.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 (Herunder skal kommunen) vurdere å gi informasjon om behandlingen av personopplys-

ninger og personers rettigheter som i større grad er tilpasset og forståelig også for barn 

og unge. 

 

Kommunedirektøren uttalte at kommunen etter gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen utformet en 

personvernerklæring for barn som ligger på kommunenes hjemmeside.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at kommunen har jobbet aktivt rettet mot barn i skolen med å 

informere dem om hvordan informasjon i forskjellige systemer behandles. Dette gjelder blant annet in-

formasjon i tilknytning til programmet «Klassetrivsel» som er oversendt revisjonen, og kommunen opply-

ser at tilsvarende informasjon skal utarbeides for programmene «Skooler» og «Vigilo». Det er også utar-

beidet en egen personvernerklæring for barn i oppvekstsektoren, der informasjonen er tilpasset alders-

gruppen. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har oversendt informasjonsskrivet «Informasjon til foresatte om behandling av personopp-

lysninger i Klassetrivsel». Informasjonen i denne er rettet mot foreldre/foresatte og ikke direkte til barn 

og unge. Videre har kommunen etablert en generell personvernserklæring for barn som ligger på kom-

munens hjemmesider. Revisjonens forståelse av bystyrets vedtak (kulepunkt 2) er at administrasjonen 

skal vurdere om behandling av personopplysninger i større grad skulle tilpasses barn og unge slik at 

den enklere kan forstås av denne gruppen. Revisjonen anser det som sannsynliggjort at kommunen har 

vurdert dette, og at et av tiltakene som følge av denne vurderingen er opprettelsen av en egen person-

vernerklæring for barn. Revisjonen konkluderer på bakgrunn av dette med at kulepunkt 2 er fulgt opp. 

 

 

 Kulepunkt 3  

 Bakgrunn 

Kommunen hadde på revisjonstidspunktet utarbeidet en behandlingsprotokoll i kvalitetssystemet Risk 

Manager og ført inn noen få behandlinger. Det var imidlertid en rekke behandlinger av personopplys-

ninger som ennå ikke var ført i protokollen. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 (Herunder skal kommunen) utarbeide en oversikt og føre protokoll over de ulike behandling-

ene av personopplysninger i kommunen, hvordan og hvor opplysningene lagres, når de 

skal slettes, og hvordan personopplysningene brukes og hva som er formålet. 
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Kommunedirektøren opplyste på revisjonstidspunktet at det ble arbeidet med systemet for behandling 

og at det skulle vurderes etablering av en egen database for denne typen behandlinger.  

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at kommunen har behandlingsprotokoller over behandlinger 

av personopplysninger, og at det er bekjentgjort i en rekke sentrale kanaler at alle nye systemer som 

inneholder personopplysninger skal føres her. Videre opplyses det om at personvernombudet er i dialog 

med, og veileder, Seksjon for utdanning og oppvekst, slik at de får på plass oversikten over sine be-

handlinger.  

 

Kommunen har oversendt noen av protokollene til revisjonen, men ikke en komplett oversikt. På spørs-

mål fra revisjonen svarte administrasjonen bekreftende på at det er opprettet en database for behand-

lingene. I tillegg skal alle de ansatte som har ansvar for en dataløsning (fagsystem) ha gjennomgått 

opplæring.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Slik revisjonen tolker administrasjonens redegjørelse er det utarbeidet en database der protokollene for 

databehandling ligger, men det er ikke laget en overordnet oversikt over gjennomgangen av disse. 

Dette er i så fall ikke oversendt revisjonen på forespørsel. Kommunen oppgir også at det gjenstår noe 

arbeid med å få oversikt over alle behandlinger. Revisjonen har gjennomgått et utvalg av de oversendte 

protokollene. Protokollene er ført i en mal («Registrering av behandling av personopplysninger»), hvor 

nummeret på datasystemet informasjonen behandles i oppgis (selve navnet ligger i en annen liste). Vi-

dere fylles det ut hvor informasjonen sendes, og hvilket formål de er samlet inn for. Malen inkluderer 

også et spørsmål om hvorvidt det er høy personvernskonsekvens ved behandlingen, og om man i slike 

tilfeller har gjennomført en individuell risikovurdering. Malen inneholder også et punkt knyttet til om infor-

masjonen føres ut av landet, og om den blir ført ut av EØS. Det fremgår ikke av malen når informasjon 

skal slettes eller hvordan informasjonen brukes. Det kommer videre ikke frem av malen hvilke hjemler 

som ligger til grunn for innhenting av personopplysninger. Siden det er forskjellige krav til behandling for 

forskjellige kategorier personopplysninger, betyr dette i praksis at malen ikke skiller mellom disse kate-

goriene.  

 

Revisjonen vurderer at kommunen fører protokoller over behandlinger av personopplysninger, men at 

det ikke er utarbeidet en overordnet oversikt over disse behandlingene. Det dokumenteres hvilke syste-

mer som informasjonen lagres i, og hva som er formålet med innsamlingen. Det oppgis ikke hvordan 

informasjonen brukes, og heller ikke når den skal slettes. Revisjonen konkluderer på bakgrunn av dette 

at kulepunkt 3 er delvis fulgt opp. 
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 Kulepunkt 4  

 Bakgrunn 

Revisjonen fant på revisjonstidspunktet at kommunen hadde gjennomført risikovurderinger for mange 

av systemene som kommunen benytter til å behandle personopplysninger. Det var imidlertid ikke gjen-

nomført risikovurderinger av personvernkonsekvensene (DPIA) av alle behandlinger der det var krav om 

det. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 (Herunder skal kommunen) gjennomføre risikovurderinger av personvernkonsekvens DPIA, 

der det er nødvendig. 

 

Kommunedirektøren uttalte på revisjonstidspunktet at dette skulle gjennomføres der det var behov.  

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at det ved etablering av nye systemer, eller større endringer, 

som behandles av kommuneadministrasjonens digitaliseringsråd, stilles krav om gjennomføring av slike 

prosesser. Videre opplyses det om at E-helseteamet i Seksjon for helse og velferd er i mål med – eller 

er i ferd med å ferdigstille – DPIA for de fleste systemene de ivaretar. Skole skal i løpet av høsten 2021 i 

gang med dette arbeidet. Først ut er DPIA og risikoanalyse for ny folkeregisterintegrasjon med Vigilo. I 

forbindelse med sakarkivsystemet og integrasjoner med fagsystemer oppgir administrasjonen at det 

gjøres løpende vurderinger av sikkerhet og personvern i henhold til Fredrikstad kommunes krav, og an-

befalinger fra digitaliseringsrådet. De systemene dette gjelder for er blant annet Elements, samt full-

tekstpublisering og integrasjoner som Mercell, Vigilo, HR og Procasso. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen etterspurte i tillegg til redegjørelsen ovenfor en oversikt over DPIA-er som var gjennomført, 

kommunen svarte at det ikke var utarbeidet en samlet database med oversikt over dette, men oversendte 

en seksjonsvis oversikt over DPIA-er. Videre informerte administrasjonen om at det planlegges å gjen-

nomføre en full DPIA for Gerica i løpet av våren. 

Revisjonen vurderer ut fra administrasjonens redegjørelse og innhentet dokumentasjon at kommunen har 

videreutviklet sitt arbeid med å vurdere personvernkonsekvens (DPIA) til å omfatte flere behandlinger/sys-

temer enn tidligere. Imidlertid er ikke kommunen i mål med å vurdere personvernkonsekvens for alle 

relevante områder som de har oversikt over i dag. Vurdering av personvernkonsekvens for alle relevante 

områder forutsetter også at kommunen har fullstendig oversikt over sine behandlinger, som vist til i kule-

punkt 3 er dette også et pågående arbeid. Med bakgrunn i dette konkluderer revisjonen med at kulepunkt 

4 er delvis fulgt opp. 
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 Kulepunkt 5 

 Bakgrunn 

 

I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte revisjonen at personvernserklæringen ikke var oppdatert i tråd 

med gjeldende personvernregelverk. I tillegg var det flere av kommunens skjemaer, der det var mulig å 

legge inn personopplysninger, som manglet informasjon om personvern og ikke var tilstrekkelig sikret.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 

 (Herunder skal kommunen) oppdatere personvernerklæringene i de digitale skjemaløsning-

ene til gjeldende regelverk, sørge for at sensitive personopplysninger ikke kan føres i åpne 

skjemaløsninger og informere om personvernet der det skal eller kan føres sensitive per-

sonopplysninger. 

 

Kommunedirektøren uttalte på revisjonstidspunktet at det skulle gjennomføres en gjennomgang av per-

sonvernserklæringen og hvordan informasjon om denne ble tilrettelagt.  

  

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen opplyser om at de ikke bruker åpne skjemaløsninger per i dag, men at all pålogging 

skjer gjennom ID-porten. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har som tidligere nevnt (jf. kulepunkt 1) oppdatert sin personvernerklæring. Kommunen opp-

lyser om at all innlogging skjer gjennom ID-porten, dette innebærer at skjemaløsningene som var hen-

vist til i forvaltningsrevisjonsrapporten ikke lenger er åpne. Som nevnt under kulepunkt 1 kan ikke revi-

sjonen bekrefte at informasjon om personvern til brukerne av alle systemer/løsninger er oppdatert. Med 

forbehold om dette konkluderer revisjonen med at kulepunkt 5 er fulgt opp.  

 
 

 Kulepunkt 6  

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte revisjonen at det ikke var tydelig for kommunens ledere og 

virksomheter hva som var deres oppgaver og hva som var personvernombudets oppgaver på ulike om-

råder i arbeidet med personvernregelverket. Revisjonen var av den oppfatning at oppgavene og forvent-

ningene til personvernombudet slik de ble fremstilt, ikke var forenelig med den ressursen som er satt av 

for å ivareta ombudets oppgaver.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 

 (Herunder skal kommunen) tydeliggjøre hvem som skal ivareta de ulike oppgaven i arbeidet 

med personvern og vurdere personvernets tilgjengelige ressurser i forhold til pålagte opp-

gaver og forventning 
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Kommunedirektøren uttalte på revisjonstidspunktet at det skulle arbeides med avgrensingen mellom de 

konkrete personvernsrutinene og de teknologiske rutinene for å følge opp denne anbefalingen.  

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at ansvaret for gjennomføringen ligger på seksjonsnivå, men 

at både personvernombudet og virksomhet digitalisering bidrar inn i arbeidene. Informasjon kommer fra 

personvernombud og digitalisering i hvert enkelt tilfelle, men må initieres av systemeier. 

 

Revisjonen ba administrasjonen redegjøre nærmere for forventningsavklaringen knyttet til personvern-

ombudets ressurser og oppgaver, og fikk følgende svar: 

«Personvernombudet skal ikke utføre selve personvernarbeidet. Fredrikstad kommune er en stor kom-

mune og kompetanse i arbeidet med personvern må være tilstede i den enkelte virksomhet som har 

operativt behandlingsansvar for de ulike behandlingene, herunder formål og behandlingsgrunnlag, utfyl-

ling av protokoll, ros-analyser, DPIA, informasjon til den registrerte mm. 

 

Fredrikstad Byarkiv tar seg av henvendelser som handler om den enkeltes rett til innsyn i egne person-

opplysninger. 

 

Personvernombudet skal gi råd og veiledning i personvernspørsmål og denne oppgaven kan utføres med 

tilgjengelige ressurser. Der er satt av 50 % stilling, det vil si et halvt årsverk til denne rollen.» 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen ser ut fra administrasjonen redegjørelse at de har avklart hvilke oppgaver personvernombu-

det skal gjennomføre, samt vurdert at ressursene avsatt er tilstrekkelig for formålet. Med bakgrunn i 

dette konkluderer revisjonen med at kulepunkt 6 er fulgt opp. 

 
 

 Kulepunkt 7 og 8 

 Bakgrunn 

Revisjonen vurderte på revisjonstidspunktet at kommunen hadde utarbeidet flere rutiner og retningslin-

jer på personvernområdet som var egnet til å ivareta personvernet når de ble implementert. Det var 

imidlertid behov for å rydde i begrepsbruken i rutinene. Begrepene informasjonssikkerhet, sikkerhet, IT 

sikkerheten og personvern ble brukt litt overlappende. Dette gjorde det vanskelig for ansatte i organisa-

sjonen å forstå hva som lå til deres oppgaveområde og hva de ulike rutinene skulle ivareta. Videre 

hadde kommunen ikke oppdatert prosedyrene og rutinene knyttet til organiseringen av sikkerhetsarbei-

det i henhold til dagens organisering. 

 

I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte også revisjonen at kommunen har tilgangskontroll og avgrens-

ning av tilgang til ulike personopplysninger i sine systemer. Imidlertid var det også revisjonens oppfat-

ning at kommunens rutiner for bruk av ulike kommunikasjonskanaler i for liten grad inneholdt vurde-

ringer knyttet til personvern. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 
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(Herunder skal kommunen)  

 oppdatere prosedyrer og rutiner knyttet til sikkerhetsorganiseringen i kommunen, slik at 

disse er i tråd med dagens sikkerhetsorganisering (7). 

 vurdere å synliggjøre personvernregelverkets krav i større grad i rutiner og prosedyrer 

som berører personvern (8). 

 

Kommunedirektøren oppga på revisjonstidspunktet at dette ble arbeidet med ved at styringssystemet i 

kommunen skulle optimaliseres og at dokumenthierarkiet skulle gjennomgås.  

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at dette (oppdatering av rutiner og prosedyrer) er en kontinu-

erlig prosess, som henger sammen med det øvrige arbeidet som gjøres på personvernområdet. Ansvaret 

tilligger seksjonene, men informasjon gis fra personvernombud, byarkivet, virksomhet digitalisering og 

digitaliseringsrådet. Ifølge administrasjonen har det her kommet en rekke påminnelser under pandemien, 

og det har blitt utarbeidet retningslinjer både for videoopptak, lagring, sensitive opplysninger i nettmøter, 

bestemmelser om publisering av bilder og annet materiale i skole osv. Dette i tillegg til de ordinære revi-

sjonsrutinene kommunen har for prosedyrer og rutiner. 

 

Revisjonen ba administrasjonen redegjøre nærmere for om rutinene og prosedyrene for sikkerhetsorga-

nisering i kommunen var oppdatert i tråd med dagens sikkerhetsorganisering, og fikk til svar at rutiner og 

prosedyrer i dag skal samsvare med beskrivelsen av sikkerhetsorganiseringen i kommunen. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer ut fra administrasjonens redegjørelse at rutiner tilknyttet sikkerhetsorganiseringen 

er oppdatert, men må ta forbehold om at revisjonen ikke har gjennomgått disse rutinene på nytt. Revi-

sjonen konkluderer dermed med at kulepunkt 7 er fulgt opp av kommunen. 

 

Revisjonen vurderer også ut fra administrasjonens redegjørelse at det kontinuerlig gjøres vurderinger av 

behovet for nye rutiner og endringer i etablerte rutiner. Revidering av etablerte rutiner ivaretas av kom-

munens revisjonsrutiner, og kommunen viser også til pandemien som et eksempel på en hendelse som 

fører til at det etableres nye rutiner på bakgrunn av nye risikoområder. Revisjonen anser dette som til-

strekkelig for å påvise at kommunen kontinuerlig vurderer å synliggjøre personvernregelverkets krav i 

større grad i rutiner og prosedyrer. Revisjonen konkluderer dermed med at kulepunkt 8 er fulgt opp. 

 

 

 Kulepunkt 9  

 Bakgrunn 

Revisjonen vurderte på revisjonstidspunktet at personvernombudet i tråd med reglene rapporterte til det 

høyeste administrative nivået i kommunen. Kommunedirektøren ledet sikkerhetsutvalget hvor saker ble 

lagt frem og fulgt opp. Det var imidlertid revisjonens vurdering at kommunen ikke hadde lagt til rette for 

at dette utvalget fungerte slik det var tiltenkt på personvernområdet, med bakgrunn i at møtene i sikker-

hetsutvalget ikke var blitt gjennomført etter planen. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 
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 (Herunder skal kommunen) se til at det er et fungerende system for rapportering fra person-

vernombudet til kommunens øverste leder, enten gjennom kommunens sikkerhetsutvalg 

eller på annen måte. 

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at det ved etablering av digitaliseringsrådet har blitt etablert en 

bedre rutine for å fange opp systemer der det bør gjennomføres en ROS eller DPIA, og hvor det er behov 

for å føre protokoll. 

 

Revisjonen ba administrasjonen redegjøre nærmere for hvordan personvernombudet rapporterer til kom-

munedirektøren i dag. Administrasjonen oppga at dette ble gjort gjennom kontinuerlig avviksrapportering 

i avvikssystemet, årlig avviksrapport og rapportering til IT-sikkerhetsutvalget.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer ut fra administrasjonens redegjørelse at rapportering mellom personvernombud og 

kommunedirektør er ivaretatt gjennom avviksrapportering og deltagelse i kommunens IT-sikkerhetsut-

valg. Vi må likevel ta forbehold om at vi ikke har kontrollert om møter i utvalget faktisk gjennomføres iht. 

interne planer. Med dette forbeholdet konkluderer revisjonen med at kulepunkt 9 er fulgt opp. 

 

 

 Kulepunkt 10  

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte revisjonen at det var gjennomført opplæring på personvernom-

rådet, men at denne ikke var tilstrekkelig eller konkret nok for mange ansatte i kommunen. Virksomhet-

ene hadde heller ikke i tilstrekkelig grad etterspurt ytterligere opplæring fra personvernombudet.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 

(Herunder skal kommunen)  

 gi mer tilgjengelig og målrettet opplæring til ansatte i organisasjonen på personvernregel-

verket  

 

Kommunedirektøren uttalte på revisjonstidspunktet at det skulle etableres rutiner for bedret opplæring og 

informasjon om personvern, spesielt til ledere. Herunder også bedre rutiner der både interne og eksterne 

brukere får bedre kjennskap til personvernombudet og dennes ansvar og rutiner. 

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjon opplyser i sin redegjørelse at alle nyansatte får grunnleggende innføring i personvern 

gjennom det elektroniske plattformkurset. Informasjonssikkerhet- og personvernkurs fra KS er tatt inn i 

lederopplæringen. Det vurderes om opplæringen fra KS skal være obligatorisk, men foreløpig er det et 

frivillig kurs.  
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Administrasjonen oppgir at kommunen har gjennomført Nasjonal sikkerhetsmåned høsten 2020, med 

fokus på informasjonssikkerhet og personvern for alle ansatte. Videre holder personvernombudet kurs 

om «Virksomhetens plikter og den registrertes rettigheter» for alle virksomheter som ønsker det. Det er 

også gjennomført forholdsvis omfattende Sikkerhetsopplæring ved virksomhet digitalisering. 

  

Videre opplyses det om at alle ansatte fikk opplæring (e-læring) i forbindelse med lansering av fulltekst-

publisering i mai 2021, i regi av byarkivet. Denne opplæringen inkluderte personvern i forbindelse med 

opplysninger og dokumenter som blir tilgjengelig via offentlig journal, skjerming av taushetsbelagt infor-

masjon, unntak av personopplysninger fra fulltekstpublisering m.m. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Det er utfordrende å vurdere i hvilken grad kommunens opplæring på personvernområdet har blitt mer 

tilgjengelig og målrettet siden bystyrets vedtak ble fattet. Flere av de samme tiltakene var på plass den 

gangen som nå, herunder e-læring. På en annen side er det iverksatt nyere tiltak, f.eks. i forbindelse 

med fulltekstpublisering, og det er også fokus på lederopplæring. Personvernombudet tilbyr opplæring 

ut i virksomhetene, noe som også ble tilbudt tidligere. I hvilken grad dette etterspørres eller benyttes, 

har vi imidlertid ingen informasjon om. Etter en helhetlig vurdering konkluderer revisjonen med at kom-

munen delvis har fulgt opp kulepunkt 10 om opplæring. 

 

 

 Kulepunkt 11 

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte revisjonen at kommunen ikke hadde gjennomført årlige evalue-

ringer av internkontroll på personvernområdet i henhold til egne rutiner, og at resultatet av slike gjen-

nomganger ikke var dokumentert. Kommunen hadde etablert et avvikssystem for å melde avvik på per-

sonvernområdet og revisjonen konstaterte at kommunen meldte avvik til Datatilsynet ved behov.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

 

 (Herunder skal kommunen) iverksette et system for å innhente informasjon fra virksomhet-

ene for å vurdere om personvernregelverket etterleves og iverksette tiltak der det er nød-

vendig (internkontroll) 

 

 

Kommunedirektøren uttalte til forvaltningsrevisjonsrapporten at personvernombudet skulle optimalisere 

rutinene for samtykkeerklæringer og at personvernombudet skulle iverksette årlig interne revisjoner på 

personvernområdet.  

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Revisjonen ba administrasjonen redegjøre nærmere for om det gjennomføres og dokumenteres årlige 

revisjoner på personvernområdet. Revisjonen fikk til svar at «revisjon og kontroll skjer uformelt og lø-

pende, men kan ikke dokumenteres.» 
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Videre ba revisjonen om ytterligere redegjørelse for om samtykkeerklæring var gjennomgått og imple-

mentert av personvernombudet for å sikre oppdatert samtykke i kommunens systemer (iht. kommunedi-

rektørens uttalelse til forvaltningsrapporten). Revisjonen fikk følgende svar: 

«Kommunen benytter i liten grad samtykke. Vi har hovedsakelig lovhjemlet behandlingsgrunnlag. Det er 

kun i situasjoner hvor ingen andre gyldige grunnlag kan benyttes at samtykke kan være aktuelt. Alle som 

er i kontakt med personvernombudet før de går i gang med en behandling får en gjennomgang av hvilke 

behandlingsgrunnlag som er gyldige. Dersom samtykke er aktuelt som behandlingsgrunnlag blir opera-

sjonelt behandlingsansvarlig gjort oppmerksom på hvilke regler som gjelder. Det blir henvist til Datatilsy-

nets side om behandlingsgrunnlag.» 

 

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen oppgir at revisjon og kontroll skjer uformelt og løpende uten at dette dokumenteres. Bakgrun-

nen for revisjonens anbefaling/bystyrets vedtak var at kommunen ikke gjennomførte årlige evalueringer 

av personvernområdet i henhold til egne rutiner. Revisjonen vurderer ut fra dette at årlige revisjoner ikke 

gjennomføres systematisk eller dokumenteres. Revisjonen konkluderer på bakgrunn av dette at kulepunkt 

11 ikke er fulgt opp.  
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 96/20 er fulgt opp. 

Vedtaket består av 11 kulepunkter. Revisjonen har konkludert med at 6 kulepunkter er fulgt opp, 4 kule-

punkter er delvis fulgt opp og 1 kulepunkt er ikke fulgt opp. 

 

Med bakgrunn i våre vurderinger er det revisjonens oppfatning at kommunen videre bør fokusere på å: 

 

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

tegoriene personopplysninger, hvor opplysningene hentes fra, hva som er formålet med behand-

lingen og hvor lenge de lagres. 

 utarbeide en oversikt og føre protokoll over de ulike behandlingene av personopplysninger i kom-

munen, hvordan og hvor opplysningene lagres, når de skal slettes, og hvordan personopplys-

ningene brukes og hva som er formålet.  

 gjennomføre risikovurderinger av personvernkonsekvens DPIA, der det er nødvendig. 

 gi mer tilgjengelig og målrettet opplæring til ansatte i organisasjonen på personvernregelverket. 

 etablere systematisk internkontroll på personvernområdet. 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 27.01.2022 

 

 

  Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Kaia Sølverød (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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5 Vedlegg 

1. Brev med redegjørelse for fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak, mot-

tatt 15.09.21 (dokumentdato 09.09.21).

2. Svar på oppfølgingsspørsmål, mottatt 26.11.21 (dokumentdato 23.11.21). 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 

Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
2019/22243-16-205656/2021-PALKLA 210 09.09.2021 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen «Personvern» i Fredrikstad kommune 

Vi viser til deres henvendelse av 20.08.2021. Vi har følgende kommentarer, besvart under 
hvert av revisjonens punkter: 

 sørge for å gi de registrerte informasjon om behandlingen av personopplysninger,
herunder kategoriene personopplysninger, hvor opplysningene hentes fra, hva som
er formålet med behandlingen og hvor lenge de lagres

Dette arbeidet er i gang, og stadig flere systemer gjennomgår prosessen.  
Eks Helseboka: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/korona/helseboka---
personvernerklaring.pdf 

Prosedyrer og rutiner er etablert og dokumentert i kommunens kvalitetssystem. Rutinene er 
også innarbeidet i kommunens arkivplan. 

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

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring for oppvekst, der informasjonen er tilpasset 
aldersgruppen: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-
utdanning/personvernerklaring-for-barn-i-oppvekstsektoren-i-fredrikstad-kommune/ 

Videre jobbes det godt med informasjon til grunnskoleelevene rundt hvordan skolen 
behandler personopplysninger i spesifikke systemer. Her kan nevnes informasjonen som er 
utarbeidet for «Klassetrivsel», det jobbes med tilsvarende for Skooler og Vigilo 

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

Kommunen har behandlingsprotokoller, og det er bekjentgjort i en rekke sentrale kanaler at 
alle nye systemer som inneholder personopplysninger skal føres her. Kommunens 
personvernombud er i dialog med, og veileder, i disse dager Seksjon for utdanning og 
oppvekst, slik at de får på plass oversikten over sine behandlinger. Alle kommunens 

Vedlegg 1
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Saksnummer 2019/22243-205656/2021  

løsningsansvarlige (pr. fagsystem) har gjennomført opplæring. Ny protokoll er etablert. 
Dokumenter finnes i kvalitetssystemet. 
 

 gjennomføre risikovurderinger av personvernkonsekvens DPIA, der det er nødvendig 
 
Ved etablering av nye systemer, eller større endringer, som behandles av 
kommuneadministrasjonens digitaliseringsråd, stiller rådet krav om gjennomføring av slike 
prosesser. E-helseteamet i Seksjon for helse og velferd er i mål med – eller er i ferd med å 
ferdigstille – DPIA for de fleste systemene de ivaretar. Skole skal i løpet av høsten 2021 i 
gang med dette arbeidet. Først ut er DPIA og risikoanalyse for ny folkeregisterintegrasjon 
med Vigilo.  
 
I forbindelse med sakarkivsystemet og integrasjoner med fagsystemer er det løpende 
vurderinger av sikkerhet og personvern i henhold til Fredrikstad kommunes krav, og 
anbefalinger fra digitaliseringsrådet. De systemene dette gjelder for er blant annet Elements, 
samt fulltekstpublisering og integrasjoner som Mercell, Vigilo, HR og Procasso. 
 

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

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

 
Ansvaret for gjennomføringen ligger på seksjonsnivå, men både personvernombudet og 
virksomhet digitalisering bidrar inn i arbeidene. Informasjon kommer fra personvernombud og 
digitalisering i hvert enkelt tilfelle, men må initieres av systemeier. 
 

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

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

 
Dette er en kontinuerlig prosess, som henger sammen med arbeidene nevnt ovenfor. 
Ansvaret tilligger seksjonene, men informasjon gis fra personvernombud, byarkivet, 
virksomhet digitalisering og digitaliseringsrådet. Her har det kommet en rekke påminnelser 
under pandemien, og vi har utarbeidet retningslinjer både for videoopptak, lagring, sensitive 
opplysninger i nettmøter, bestemmelser om publisering av bilder og annet materiale i skole 
osv. Dette i tillegg til de ordinære revisjonsrutinene vi har for prosedyrer og rutiner. 
Prosedyrer og rutiner er lagret i kvalitetssystemet. 
 

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

 
Ved etablering av digitaliseringsrådet har vi etablert en bedre rutine til å fange opp systemer 
som bør gjennomgå ROS og DPIA, og føre protokoll. 
 

 iverksette et system for å innhente informasjon fra virksomhetene for å vurdere om 
personvernregelverket etterleves og iverksette tiltak der det er nødvendig 
(internkontroll) 
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 gi mer tilgjengelig og målrettet opplæring til ansatte i organisasjonen på
personvernregelverket

Alle nyansatte får grunnleggende innføring i personvern gjennom det elektroniske 
plattformkurset.  

Informasjonssikkerhet- og personvernkurs fra KS er tatt inn i lederopplæringen. Det vurderes 
om denne opplæringen skal være obligatorisk, men foreløpig er det et frivillig kurs.  

Det er gjennomført Nasjonal sikkerhetsmåned, med fokus på informasjonssikkerhet og 
personvern for alle ansatte høsten 2020.  

Personvernombudet holder kurs om «Virksomhetens plikter og den registrertes rettigheter». 
for alle virksomheter som ønsker det. 

Det er gjennomført forholdsvis omfattende Sikkerhetsopplæring ved virksomhet digitalisering. 

Alle ansatte fikk opplæring (e-læring) i forbindelse med lansering av fulltekstpublisering i mai 
2021, i regi av byarkivet. Denne opplæringen inkluderte personvern i forbindelse med 
opplysninger og dokumenter som blir tilgjengelig via offentlig journal, skjerming av 
taushetsbelagt informasjon, unnta personopplysninger fra fulltekstpublisering m.m. 

Med hilsen 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Nina Tangnæs Grønvold Pål Henning Klavenes 
kommunedirektør virksomhetsleder  

styring og eierskap  
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Sølverød Kaia  

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
2019/22243-18-271544/2021-PALKLA 210 23.11.2021 

Forvaltningsrevisjon oppfølgingsrapport personvern Fredrikstad kommune 

Vi viser til henvendelse med oppfølgingsspørsmål til forvaltningsrevisjonen om personvern. 

Om ansvarsforholdet mellom Personvernombudet og driftsseksjonene. 
Personvernombudet skal gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige kan ivareta 
personvernet, men det er behandlingsansvarlige som har ansvaret for at behandlingen av 
personopplysninger er lovlig. Drifts- og behandlingsansvaret for det enkelte systemet ligger 
hos systemeier, i ulike seksjoner og virksomheter. 

Svar på de enkelte spørsmålene 

Spørsmålene blir besvart fortløpende nedenfor. 

- Har dere gjennomført en gjennomgang av personvernserklæringen og hvordan
informasjon om denne ble tilrettelagt?

Kommunens personvernerklæring ligger tilgjengelig på våre nettsider og følger vedlagt. 

- Kan jeg få en skriftlig oversikt eller dokumentasjon som viser hvor mange systemer
dere har gjennomgått databehandlingen og informasjon til brukere for, og hvor mange
dere har igjen?

Vi viser til svar under spørsmål tre og legger ved behandlingsprotokoll. 

- Kan du sende over skriftlig informasjonen som er utarbeidet for «klassetrivsel»?
- Skal dere gjøre tilsvarende i Skooler og Vigilo?

Vedlagt følger skriftlig informasjon om «klassetrivsel». Det skal utarbeides tilsvarende 
informasjon for «Skooler» og «Vigilo».  

- Har dere hatt en gjennomgang og kontrollert at det ikke føres sensitiv informasjon i
åpne skjemaløsninger?

Vi benytter ikke åpne skjemaer, men pålogging gjennom ID-porten. 

- Kan jeg få oversendt behandlingsprotokollen (eller et utdrag av denne) for
behandlinger av personopplysninger i kommunen? Er det laget en egen database for
disse behandlingene slik kommunedirektøren informerte om på revisjonstidspunktet?

Vedlegg 2
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Behandlingsprotokoller følger vedlagt. Det er opprettet en egen database for disse 
behandlingene. 

- Er rutinene og prosedyrene for sikkerhetsorganisering i kommunen oppdatert i tråd
med dagens sikkerhetsorganisering?

Vi har beskrevet dagens sikkerhetsorganisering i vedlagte oversikt. Rutiner og prosedyrer 
samsvarer med denne beskrivelsen. 

- Er det gjennomført en forventningsavklaring av hvilke ressurser personvernombudet
har tilgjengelig, og hvilke oppgaver ombudet skal utføre?

Personvernombudet skal ikke utføre selve personvernarbeidet. Fredrikstad kommune er en 
stor kommune og kompetanse i arbeidet med personvern må være tilstede i den enkelte 
virksomhet som har operativt behandlingsansvar for de ulike behandlingene, herunder formål 
og behandlingsgrunnlag, utfylling av protokoll, ros-analyser, DPIA, informasjon til den 
registrerte mm. 

Fredrikstad Byarkiv tar seg av henvendelser som handler om den enkeltes rett til innsyn i 
egne personopplysninger.  

Personvernombudet skal gi råd og veiledning i personvernspørsmål og denne oppgaven kan 
utføres med tilgjengelige ressurser. Der er satt av 50 % stilling, det vil si et halvt årsverk til 
denne rollen. 

- Hvordan rapporterer personvernombudet til kommunedirektøren i dag?
Det sendes en årlig rapport på avvik (Årsrapporten). 
Det gjennomføres kontinuerlig avviksrapportering i avvikssystemet. 
Det rapporteres til IT-sikkerhetsutvalget.  
Vi legger ved rutinen «Organisering av personvern og informasjonssikkerhetsarbeidet». 

- Har dere en skriftlig oversikt over gjennomførte DPIA- er og fremtidige
gjennomganger?

Det er ikke utarbeidet en samlet database over DPIA’er. Nedenfor følger en seksjonsvis 
oversikt over DPIAer: 

INNUT: 
ROS Office 365 (Digitalisering) Er ferdigstilt våren 2021. 
GDPR er ivaretatt for Kommune-Kari, se vedlegg. 

KMB: 
Vi har utarbeidet protokoll for behandling av personopplysninger for eByggeSak. 
Det er også gjennomført en egen risikovurdering av eByggeSak med tanke på GDPR. 
Biblioteket 
Vedlagt er bibliotekets databehandleravtale med Bibliofil. Nettsideløsningen InLead er også 
via Bibliofil. 
Libby, Bookbites og Pressreader formidles via Viken fylkesbibliotek. 
Kulturskole 
Vårt fagsystem er Speedadmin. Vi har ingen egen ROS-analyse for programmet, men vi har 
en egen databehandleravtale som ivaretar det meste rundt behandlingen av informasjonen 
som ligger der. Sak 2015/5729. Kulturskolen har også egne rutiner for ivaretakelse av 
personvern liggende i kvalitetssystemet. 
Kulturhus 
Vedlagt oversendes kartlegging og rutine for GDPR i virksomheten. 
Den ligger i kvalitetssystemet på virksomhetsnivå under personvern. 
Risikovurdering er fortatt i risikovurderingsmodulen i kvalitetssystemet. 
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Fritid 
- Besøksliste: Avklart med personvernombud hva som bør med og hvordan vi bør legge opp 
denne (informert på skjema hva opplysninger brukes til og hvor lenge vi oppbevarer disse) 
- Loggbok: Avklart med personvernombud hvordan dette kan løses, anonymt i loggbok med 
koder for besøkende det gjelder, koder knyttet til navn legges innlåst et annet sted enn 
loggboken 
- Hendelser / skader ved avdeling: Eget oppsett laget av arkiv, i Elements med skjermet navn 
pr hendelse  
 
UO: 
Vi har ROS analyse ved innføringen av Vigilo, og databehandleravtale.  
Vi har startet ROS analyse av innføring av FREG, men den er ikke ferdig ennå. 
Når det gjelder Skooler, har vi databehandleravtale, men ROS og DPIA mangler. Det vil bli 
gjort. 
 
Vedrørende Klassetrivsel:  
Personvernombudet var involvert i prosessen med å legge grunnlaget for bruk av 
Klassetrivsel. 

 ROS analyse ble utarbeidet og det er skrevet protokoll 
 DPIA er ikke fylt ut, etter vurdering gjort av personvernombudet (se protokoll)  
 Databehandleravtale er i orden  

 
TD: 
TD har ingen systemer som krever DPIA 
 
HOV: 
DPIA er innarbeidet som en del av alle prosjektene der det innføres nye systemer. I den 
forbindelse er det gjennomført DPIA for: 

 eSense (Helsevakten/trygghetsalarmer) 
 DignioPrevent (medisineringsstøtte) 
 Safemate (lokaliseringsteknologi, trygghetsalarmer med GPS) 

 
I tillegg er det vurdert å ikke være nødvendig med en DPIA for eLås, og det er kun 
gjennomført en forenklet gjennomgang for pasientvarslingsanlegg. 
 
Det planlegges å gjennomføre en full DPIA for Gerica i løpet av våren.  
 

- Er rutinen for samtykkeerklæring gjennomgått og implementert av 
personvernombudet for å sikre oppdatert samtykke i kommunens systemer?  
 

Kommunen benytter i liten grad samtykke. Vi har hovedsakelig lovhjemlet  
behandlingsgrunnlag. Det er kun i situasjoner hvor ingen andre gyldige grunnlag kan 
benyttes at samtykke kan være aktuelt. 
 
Alle som er i kontakt med personvernombudet før de går i gang med en behandling får en 
gjennomgang av hvilke behandlingsgrunnlag som er gyldige. Dersom samtykke er aktuelt 
som behandlingsgrunnlag blir operasjonelt behandlingsansvarlig gjort oppmerksom på hvilke 
regler som gjelder. Det blir henvist til Datatilsynets side om behandlingsgrunnlag.  
 

- Gjennomføres det årlige revisjoner på personvernområdet? Kan dette 
dokumenteres? 
 

Revisjon og kontroll skjer uformelt og løpende, men kan ikke dokumenteres. 
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Med hilsen 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Pål Henning Klavenes 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS  
Casper Støten 
Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2019/22243-20-27884/2022-PALKLA  210 30.01.2022 

 
 

Kommunedirektørens kommentarer til oppfølgingsrevisjon "personvern» 
 
Generelt om rapporten og vurderingene 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om personvern fokuserer på et viktig område, hvor 
Fredrikstad kommune jobber systematisk og med dedikerte ressurser. Personvern er et 
faglig tungt område med detaljert lovgiving og stor grad av oppmerksomhet og interesse fra 
allmenheten. 
 
Kommunedirektøren er tilfreds med at revisjonen konkluderer med at kommunen i det 
vesentligste har fulgt opp tiltakene fra den opprinnelige forvaltningsrevisjonen og tar til 
etterretning at det fremdeles gjenstår tiltak til oppfølging. 
 
Funnene og dokumentasjonen 
Datagrunnlaget for revisjonen består av administrasjonens redegjørelse og oversendt 
dokumentasjon. 
 
Fredrikstad kommune anser at datagrunnlaget gir et godt og riktig bilde av den faktiske 
situasjonen. 
 
Kommunedirektøren vil imidlertid bemerke at den komplette protokollen over 
behandlingsoversikter var vedlagt, men på grunn av format-problemer kunne det framstå 
som om kun enkelt-behandlingsoversikter var lagt ved. Den samlete behandlingsoversikten 
finnes i kommunens kvalitetssystem. 
 
Konklusjon, anbefaling og oppfølging 
Rapportens konklusjon er at, av 11 tiltak er 6 fulgt opp i sin helhet, 4 delvis fulgt opp og 1 
ikke fulgt opp. 
 
Østre Viken kommunerevisjon anbefaler at Fredrikstad kommune bør fokusere på følgende 
forhold i det videre arbeidet med personvern: 
 

 Sørge for å gi de registrerte informasjon om behandlingen av personopplysninger, 
herunder kategoriene personopplysninger, hvor opplysningene hentes fra, hva som 
er formålet med behandlingen og hvor lenge de lagres. 

 Utarbeide en oversikt og føre protokoll over de ulike behandlingene av 
personopplysninger i kommunen, hvordan og hvor opplysningene lagres, når de skal 
slettes, og hvordan personopplysningene brukes og hva som er formålet.  
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 Gjennomføre risikovurderinger av personvernkonsekvens DPIA, der det er 
nødvendig. 

 Gi mer tilgjengelig og målrettet opplæring til ansatte i organisasjonen på 
personvernregelverket. 

 Etablere systematisk internkontroll på personvernområdet. 

 
Kommunedirektøren mener revisjonsrapporten bekrefter at Fredrikstad kommune jobber 
systematisk med personvern, men at noen forhold fortsatt har et potensiale for forbedring, og 
at ett tiltak: «...iverksette et system for å innhente informasjon fra virksomhetene for å 
vurdere om personvernregelverket etterleves og iverksette tiltak der det er nødvendig 
(internkontroll)», gjenstår å utbedre. 
 
Kommunedirektøren jobber systematisk med både internkontroll og personvern, og har blant 
annet et eget personvernombud. Kommunedirektøren vil sørge for at samtlige av 
revisjonsrapportens anbefalinger blir etterkommet, herunder 
 

 Etablere rutine for Kommunedirektørens sikkerhetsråd. 
 Sørge for adekvat opplæring, spesielt av ledere og ansatte, innen personvern og 

GDPR. 
 Optimalisere styringssystemet, ved å gjennomgå og forbedre dokumentasjonen, både 

for Personvernombud og IT-sikkerheten. 
 Sette fokus på å finne ressurser på seksjonsnivå for gjennomføring av 

Behandlinger/protokoll (ROS, DPIA, etc.). 

Kommunedirektøren vil peke på at den daglige etterlevelsen av regelverket ligger til en rekke 
ulike enheter, og at lovgivingen som regulerer personvern til en viss grad er preget av 
skjønn. Personvernombudet har et rådgivende veileder- og kontrollansvar, mens 
behandlingsansvaret for det enkelte system, database eller personopplysningsbehandling 
ligger til fagenhetene. Dette stiller strengere krav til internkontroll. 
 
Oppsummert er det svært positivt at ØVKR har gjort en helhetlig gjennomgang av 
Fredrikstad kommunes etterlevelse av personvernregelverket. 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
 
Pål Henning Klavenes 
Virksomhetsleder Styring og eierskap
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/6 

 
 

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i helsetjenester ved 
Fredrikstad korttidssenter" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 31.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter», 27.01 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 166/21, den 09.12 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024) 
KU-sak 21/57, den 24.11 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024) 

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

1. Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter faglig forsvarlig helse- og 
omsorgstjenester?  

2. Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter ivaretatt sine grunnleggende behov, 
hvor respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel 
hensyntas? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 400 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i septembermøtet 2022. 
 
Sekretariatet påpeker at kommunen har gjennomført en internrevisjon av Fredrikstad 
kortidssenter. Denne er i skrivende stund ikke behandlet i bystyret. Rapporten legges 
imidlertid ved som vedlegg 2 til saken. Dette så kontrollutvalget også kan ta stilling til denne 
når de nå bestiller et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt av Fredrikstad kortidssenter. I 
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internrevisjonsrapporten blir det spesielt lagt vekt på bruken av dobbeltrom, lite bemanning 
på natt, manglende risikobasert internkontroll, samt at bygget generelt har dårlig teknisk 
tilstand og dårlig funksjonell egnethet. I 2021 (medio oktober) hadde det blitt levert 11 
skriftlige klager. 

 

Vurdering 
Det er sekretariatets oppfatning at en ny forvaltningsrevisjon av området bør ta hensyn til 
den internrevisjonen som er gjennomført. Dette så de to rapportene ikke overlapper 
hverandre. Dette ble også påpekt av kontrollutvalget var ønskelig. 
 
Sekretariatet finner problemstillingene i prosjektplanen relevante i forhold til det som er 
beskrevet i risiko- og vesentlighetsvurderingen. Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan 
gå i dialog med revisjonen ved behandling av saken. 
 
Planlagt ressursbruk er noe høyere enn et gjennomsnittlig forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Dette grunnet omfanget av prosjektet.  
Samlet sett anser vi at metodevalget kan gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Imidlertid er det lagt litt lite vekt på 
observasjon som metode.  Ellers har vi ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Kontrollutvalget kan godkjenne prosjektplanen slik den foreligger. Eventuelt kan 
kontrollutvalget, hvis ønskelig, utdype bruken av observasjon som metode. 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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1 Bakgrunn for prosjektet 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 ble vedtatt i bystyret 09.12.21, sak 166/21. Planen 

bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrik-

stad korttidssenter» er det første prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesent-

lighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko på området: 

 
«I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap informerte kommune-

direktør om få avvik der det konkluderes med lovbrudd i omsorgssentre. Imidlertid ser kommu-

nedirektøren at det har oppstått utfordringer knyttet til Fredrikstad kortidssenter der «kulturen i 

bygget», sett opp mot den tidligere driften som ordinært sykehjem, har vært vanskelig å endre. 

Kommunen arbeider med en intern statusrapport til helse- og velferdsutvalget. Det kan være 

interessant med en revisjon med en annen type metodikk for å se nærmere på kvalitet i tje-

nesten. Sekretariatet kom med et forslag om observasjon i virksomheten som metode»1.  

 

«Det har vært kritikk av tjenestetilbudet i media og det har kommet innspill i kontrollutvalget på 

området spesielt knyttet til Fredrikstad korttidssenter. Det kan være risiko knyttet til produktivi-

tet og måloppnåelse. Dette kan føre til brudd på lovverk og bestemmelser og der igjen svekke 

tjenestetilbudet. 

Helse og velferd har generelt høyt vesentlighet i kommunen og tar den største delen av kom-

munens budsjett. Et svekket helse- og omsorgstilbud kan få store konsekvenser for enkeltper-

soners livskvalitet og svekke kommunens omdømme og tillit hos befolkningen. 

Sekretariatet vurderer at det ligger flere innfallsvinkler til revisjon på området, men at det kan 

være hensiktsmessig å se på kvaliteten på helsetjenester på sykehjem, i omsorgsbolig og hos 

de som mottar hjemmetjenester generelt, og spesielt på Fredrikstad kortidssenter»2.  

 
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Revisjonen gjennomførte også et oppstartsmøte med administrasjonen 27.01.2022, der prosjektplanen 

ble presentert og drøftet.  

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

ningsrevisjon» (RSK 001). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som er 

innsamlede 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. 

                                                      

 
1 Risiko- og vesentlighetsvurdering 2021 – Fredrikstad kommune, s.15 
2 Ibid, s. 16 

39



ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

3 
 

 

 

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

med sekretariatet og ved behov med kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester?  

 

Helse- og omsorgstjenestelovens § 4-1 stiller krav om at helse- og omsorgstjenester som kom-

munen yter skal være forsvarlige. Det samme kravet til forsvarlighet finner man også i annen 

helselovgivning, se for eksempel helsepersonelloven § 4 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

Revisjonen mener det er hensiktsmessig å kontrollere om Fredrikstad korttidssenter gir forsvar-

lige helse- og omsorgstjenester med utgangspunkt i bestemmelsene gitt i «Forskrift om ledelse 

og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene». Formålet med forskriften er å «....bidra 

til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester....», jf. § 1. I veilederen til forskriften sies det at 

forsvarlighet innebærer at «standarden på tjenestene skal ligge på et visst nivå»3. Veilederen 

peker også på at kravet til forsvarlighet omfatter en plikt til å tilrettelegge tjenestene slik at per-

sonell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den 

enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.4 En kontroll etter denne 

forskriften innebærer å kontrollere hvorvidt virksomheten har satt på plass et styringssystem, 

en internkontroll, som ivaretar kommunens plikter til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

eventuelt korrigere sin tjenesteproduksjon ved Fredrikstad korttidssenter. Kontrollen avgrenses 

til å kontrollere om virksomheten har etablert et styringssystem i tråd med forskriftskravet og om 

minimumskravene til styringssystemet, som fremkommer i §§ 6-9, er hensyntatt.  

 

 

2. Får beboerne ved Fredrikstad korttidssenter ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor respekt 

for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas?  

 

I formålsparagrafen (§ 1) til «Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjeneste-

yting» (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenester) er det nedfelt at forskriften skal bidra til 

å sikre at personer som mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine grunn-

leggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og 

livsførsel. De samme målsettinger har Fredrikstad kommune nedfelt i dokumentet «Tjeneste-

beskrivelser – Helse- og velferdstjenester»5. 

 

I kvalitetsforskriftens § 3 fremkommer det at kommunen skal etablere et system av prosedyrer 

som sikrer at kommunen kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker av kommunale helse- og 

omsorgstjenester får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid. Tjenestene skal ytes i 

henhold til individuell plan når slik plan er utarbeidet. I samme paragraf stilles det krav om at 

brukere av pleie- og omsorgstjenester, eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, skal medvirke 

                                                      

 
3 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, s. 3 
4 Ibid, s. 5 
5 Tjenestebeskrivelser – Helse- og velferdstjenester, s. 4 
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ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker har også rett medbestem-

melse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

 

Det er et forskriftskrav at kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner eller prosedyrer som sikrer 

at brukerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov. Disse rutinene skal blant annet sikre at 

brukerne opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold det kommunale til tjenestetilbu-

det. Brukerne skal ha selvstendighet og styring av eget liv. Rutinene skal også sikre at brukerne 

får tilstrekkelig næring gjennom et variert og helsefremmende kosthold. Det skal også etableres 

systemer som sikrer rimelig valgfrihet i forhold til mat. Brukerne skal sikres tilpasset hjelp ved 

måltider og nok tid og ro til å spise. Kommunen skal utarbeide rutiner som sikrer at brukerne av 

de kommunale helse- og omsorgstjenestene kan følge en normal livs- og døgnrytme, man skal 

få muligheter for ro og skjermet privatliv. Den enkelte brukers behov for medisinske undersø-

kelser og tannbehandling skal også ivaretas. Forskriften krever også at det settes på plass 

hensiktsmessige systemer for å ivareta den enkeltes behov for personlig hygiene og naturlige 

funksjoner (toalett), nødvendig bistand ved av- og påkledning, men også mulighet for selv å 

ivareta egenomsorg. Den enkeltes sosiale behov er også viktig, derfor skal kommunen legge til 

rette for at brukernes sosiale behov dekkes gjennom muligheter for samvær, sosial kontakt, 

fellesskap og varierte og tilpassede aktiviteter. Dersom en person etter vedtak er innvilget lang-

tidsopphold skal man få tilbud om eget rom. For personer som kan ha vanskelig for å uttrykke 

sine behov, for eksempel personer med demens, så skal det foreligge et tilrettelagt tilbud. For-

skriften krever også at det skal legges til rette for verdighet i livets sluttfase i trygge og rolige 

omgivelser.  

 

Revisjonens vil kontrollere om det er etablert systemer, rutiner og prosedyrer i tråd med kvali-

tetsforskriftens krav. For et hensiktsmessig utvalg av brukere vil revisjonen også kontrollere om 

det foreligger individuell plan og om tjenestetilbudet er i tråd med det som er nedfelt i denne 

planen. 

 

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. Re-

visjonskriteriene 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-2018-06-22-83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgs-

loven) 

 Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl) 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-

1250) 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) - FOR-2003-06-27-792 

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) - FOR-2010-11-12-1426 

 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (sykehjemsforskriften) - FOR-

1988-11-14-932 

 Forskrift om legemiddelhåndtering - FOR-2008-04-03-320 

41



ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

5 
 

 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator - FOR-2011-12-16-

1256   

 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (rundskriv 

fra Helsedirektoratet – IS-2017-2620 (IS-2620)) 

 Fredrikstad kommune: «Kommunedelplan Helse og velferd 2016–2027» 

 Fredrikstad kommune: «Kvalitets- og verdighetsmål for helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad 

kommune»» og «Tjenestebeskrivelser – Helse og velferdstjenester», vedtatt i helse- og vel-

ferdsutvalget sak 33/15, 17.6.2015 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-
/analyse metode 

Problemstilling 1 

Får beboerne ved Fred-

rikstad korttidssenter fag-

lig forsvarlig helse- og 

omsorgstjenester? 

Kommuneloven  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven  

 

Pasient- og brukerrettighetsloven  

 

Forskrift om ledelse og kvalitets-

forbedring i helse- og omsorgs-

tjenesten 

 

Forskrift om kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene 

Informasjon om 

kommunens prak-

sis 

 

Aktuelle rutiner og 

retningslinjer  

 

Kompetanse og 

opplæringsplaner 

 

Bemanningsover-

sikter/vaktlister  

 

Avviksrapporter og 

referater 

 

Annen internkon-

troll- 

dokumentasjon 

Dokumentanalyse, 

intervju, spørre-

undersøkelse, ob-

servasjon 

Problemstilling 2 

Får beboerne ved Fred-

rikstad korttidssenter iva-

retatt sine grunnleg-

gende behov, hvor re-

spekt for den enkeltes 

selvbestemmelsesrett, 

egenverd og livsførsel 

ivaretas? 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

(Hol) 

 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

(Pbrl) 

 

Forskrift om kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene (kvalitetsfor-

skriften) - FOR-2003-06-27-792 

 

Informasjon om 

kommunens prak-

sis 

 

Aktuelle rutiner og 

retningslinjer  

 

Bemanningsover-

sikter/vaktlister  

 

Dokumentanalyse, 

intervju, spørre-

undersøkelse, ob-

servasjon, mappe-

gjennomgang 
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Forskrift om en verdig eldreom-

sorg (verdighetsgarantien) - 

FOR-2010-11-12-1426 

 

Forskrift for sykehjem og boform 

for heldøgns omsorg og pleie (sy-

kehjemsforskriften) - FOR-1988-

11-14-932 

 

Forskrift om legemiddelhåndte-

ring - FOR-2008-04-03-320 

 

Forskrift om habilitering og reha-

bilitering, individuell plan og koor-

dinator - FOR-2011-12-16-1256 

 

Kvalitets- og verdighetsmål for 

helse- og omsorgstjenester i 

Fredrikstad kommune 

Avviksrapporter og 

referater 

 

Individuell plan 

 

 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Frank Willy Vindløv Larsen - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Februar– september 2022 

Estimert antall timer 400 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 16. februar 2022 

Når rapport er sendt til rådmannen Ultimo juli 

Når rapport er sendt til kontrollutvalgssekretariatet Primo september 

 
Kommentar til ressursrammen 

For å besvare problemstillingene på en god måte har vi lagt opp til å gjennomføre et bredt spekter av 

kontrollhandlinger med bruk av flere ulike metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer, mappegjen-

nomgang, spørreundersøkelse og observasjon. Vi estimerer tidsbruken på denne forvaltningsrevisjonen 

til 400 timer (+/- 10 prosent). 
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av Fredrikstad korttidssenter. 

 
 

 
 
 
 
 

Utarbeidet av internrevisor i Fredrikstad kommune, Ståle Aarseth 
16.11.2021 
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1. Oppsummering og anbefalinger. 
 Det anbefales at man trapper ned bruken av dobbeltrom, og bruk av ekstra senger ved 

Fredrikstad korttidssentre, ser på mulige andre løsninger. Bruk av dobbeltrom oppfyller ikke 
dagens krav eller standard, ektefeller kan bo sammen hvis de ønsker det. Ved bare å bruke 
enkeltrom fremover vil mange utfordringer kunne løses for virksomheten. 
 

 Forskriftene for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 4-1 setter som krav at 
det skal være et WC rom i tilknytning til hvert sengerom. Mange pasientrom ved 
korttidssentre er uten eget tilhørende toalett og bad, dette oppfyller dermed ikke kravene i 
§ 4-1. 
 

 At opptil 3 pasienter må dele samme bad og toalett innebærer en smittevernrisiko. 
 

 Bygget har en generelt dårlig teknisk tilstand og dårlig funksjonell egnethet.  De 
bygningsmessige forhold skaper utfordringer for en effektiv og god drift av korttidssentre. 
 

 Det er ikke fremkommet noe i fakta gjennomgang som tilsier, eller sannsynliggjør at det 
skulle være et generelt dårlig arbeidsmiljø ved korttidssentret, tvert imot det som 
fremkommer tilsier et godt arbeidsmiljø, hvor de fleste ansatte trives. 
 

 Virksomheten bør se på en løsning med utvidet bruk av servicemedarbeider både i helger og 
på dagtid. Dette vil avlaste både sykepleiere og helsefagarbeidere, og det er gode erfaringer 
på kveld i ukedagene.  
 

 Bruken av dobbeltrom og 6 ekstra senger i 2021 gir mer logistikk, pasienter må flyttes, mer 
administrasjon. 
 

 Det bør tas en risiko vurdering av bemanningen, nattskift med bare to pleiere på opptil 38-
40 syke pasienter på en avdeling virker veldig sårbart, hvis uventede og akutte hendelse 
skulle oppstå. 

 
 Kompetansesammensetning ved korttidssentre oppfyller vilkårene. Det er en variert stab 

med ulik typer av pleier kompetanse. Virksomheten jobber med opplæring av nyansatte, 
intern kompetanse oppbygging, 

 
 Fakta gjennomgang viser at Fredrikstad korttidssenter tar kvaliteten på tjenestene til 

pasientene på alvor, og har mål om å tilrettelegge tjenestene etter beboeres ønske og 
behov så langt det er mulig.  
 

 Sykepleiere og virksomhetsleder bekrefter at korttidssentre er ikke etablert for sosiale 
aktiviteter, pasienten skal bli friskere og videre til hjem e.l. 
 

 Pasienter som drar i snora skal ha raskt hjelp, noe som også skjer i de aller fleste tilfeller. 
Men på natt kan det være bare 2 pleiere på stor avdeling med opptil 38-40 pasienter, en blir 
alvorlig syk, en kaster opp, en faller. Det er lange ganger, da kan en pasient måtte vente 
opptil 15-20 minutter. Et slikt tilfelle er også blitt omtalt i Fredrikstad blad. Avdelingsleder 
sier det var en natt hvor man måtte tilkalle ambulanse, samtidig med at en pasient falt 
stygt. Vedkommende pasient ble da spurt om å kunne vente. 
 

 De intervjuede sier at mange korttidspasienter har for høye forventninger til hva 
korttidssentre faktisk kan tilby når de kommer fra sykehuset. 

46



Fredrikstad Korttidssenter fakta undersøkelse november 2021 

                      
4

 
 Det fremkommer i intervjuene at pasienter kan bli lagt på dobbeltrom også mot sin vilje, 

men de skal ha blitt informert om bruken av dobbeltrom fra sykehuset og 
tildelingskontoret. Alle de intervjuede sier at bruken av dobbeltrom er dårlig for pasientene.  
 

 Virksomheten kan bli bedre på å ta i bruk risikovurderinger som en del av sitt 
kvalitetsarbeid. Risikovurderinger kan forhindre at uønskede hendelser og uhell inntreffer, 
iverksette tiltak i tide. 
 

 Internrevisor savner også en mer risikobasert internkontroll, risikovurderinger for innretning 
på nødvendige tiltak. Kanskje også mer formalisert, systematiske internkontroll tiltak, hvor 
en går inn evaluerer ulike områder av virksomheten, tar uavhengige kontroller av de som 
daglig utfører oppgaven, stikkprøve kontroller osv. 

 
 Fredrikstad korttidssenter ble etablert for pasienter som skulle være der en begrenset 

periode, videre medisinsk oppfølging etter sykehus opphold (minisykehus). Nå er fakta at 
korttidssentre i nesten like stor grad brukes til langtidsplasser og avlastning. Brukerombudet 
i Fredrikstad sier «at mange pasienter havner på korttidssentret viser at kommunen har stor 
mangel på vanlige omsorgssentre og sykehjem». Brukerombudet sier det er pasienter som 
helt klart aldri burde vært plassert ved korttidssentre, ikke så lang tid.                   
Internrevisor anbefaler at man ser mulige andre løsninger for pasienter som har vedtak om 
avlastning og langtidsopphold, og setter en medisinsk grense, for hvor lenge pasientene blir 
værende. 
 

 Avvikene er fulgt opp i henhold til kommunes rutiner og prosedyrer på de ulike områdene. 
 

 Virksomheten har mottatt 11 skriftlige klager hittil i 2021 (medio oktober) alle med ett 
unntak skal være behandlet og svart ut. Klagene er arkivert i Elements med hver sitt 
saksnummer. En sak er ikke lukket det gjelder en tilsynssak som fortsatt pågår hos 
Statsforvalteren i Vestlandet.  Klagene er fulgt opp, det ligger utenfor internrevisor mandat 
å gå inn på om det er gjort tilstrekkelige undersøkelser i hver enkelt av sakene. Er det en 
anonym klage legger det begrensinger på hvilke undersøkelser virksomheten faktisk kan 
gjøre i forhold til klager. 
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2.0 Innledning  

2.1 Bakgrunn og mandat 
Tilbake i år 2017 dukket det opp bekymringsmeldinger knyttet til hvordan Fredrikstad korttidssenter 
fremsto estetisk, det ble også satt spørsmålstegn ved driftsutfordringer.  Det ble da ikke foretatt 
noen videre undersøkelse av driften eller de nevnte forholdene. Ut på sensommeren 2021 dukket 
det igjen opp bekymringsmeldinger, klager og påfølgende negative oppslag i Fredrikstad blad om 
korttidssentre. I saksfremleggelsen til Helse og velferdsutvalget 01.09.21 står følgende: 
 
«Det har den siste tiden igjen oppstått en usikkerhet rundt Fredrikstad korttidssenter.  
Vi som politikere har blitt kontaktet av mange urolige pårørende og pasienter som ikke har vært fornøyd med 
sitt opphold. Samtidig har vi også fått henvendelser som ikke får fullrost tjenesten ved stedet. Vi som styrende 
politikere er nødt til å få all informasjon på bordet» 
 
Dette ble så gjenstand for et vedtak i Helse og velferdsutvalget samme dato: 
 
«Utvalget anser det nødvendig å be administrasjonen å se på bygningsmassen, tjenesten som gis, 
arbeidsmiljøet/arbeidsbelastning og om bygget lever opp til dagens standard med mer. Utvalget ber om at det 
utarbeides en rapport som gir et godt informasjonsgrunnlag for videre vurdering av senteret. Det bes om at 
den utarbeidete rapporten kommer raskt tilbake til utvalget» 
 
På bakgrunn av dette tok etatssjefen for omsorgssentrene Birgitte Kopperud kontakt med 
internrevisor om å kunne bistå seksjon Helse og velferd med en nærmere undersøkelse av de 
faktiske saksforholdene, få frem de nødvendige fakta. Internrevisor takket ja til oppdraget, og det 
skal utarbeides en rapport med vurderinger, før den 17 november 2021.  
 
Internrevisor som har fått oppdraget er statsviter og registrert revisor, og vært medlem av NIRF 
siden 1996. Han har vært ansatt i Fredrikstad kommune siden 2011 og ble da ansatt av Rådmann 
Lasse Hansen, og har hatt en helt uavhengig posisjon fra linja med vedtatte retningslinjer å jobbe 
etter. Undertegnede følger de faglige standard og prinsipper gitt av Norges Internrevisorers 
Forening (NIRF) og Institute of Internal Auditors (IIA), dette inkludert taushetsplikt og 
konfidensialitet. Internrevisor har sittet i varslingsutvalget til kommunen fra 2015 til 2019, tilbake i 
2017 ble internrevisor sertifisert som fakta undersøker av professor Ståle Einarsen. 
 
Sluttrapport som er bestilt på ca. 20 sider, skal ved sluttføring leveres direktør i seksjon for helse og 
velferd Janka Ekrem, hun blir da eier av rapporten.  Rapporten skal videre brukes som ett grunnlag 
for en sak som utarbeides til helse- og velferdsutvalget fra HOV, i begynnelsen av desember 2021. 

2.1.2 Avgrensing  
Undersøkelsen har en begrenset tidsramme og ressurser til gjennomføring, og mandatet kan i 
utgangspunktet tolkes vidt. Internrevisor vil ikke gjøre undersøkelser utover de områdene som er 
beskrevet i vedtaket til Helse og velferdsutvalget. 

2.1.3 Metode og kilder 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med etatssjefen og stabs ledelsen i HOV 6 oktober 2021 for 
nærmere avklaringer og klargjøring av oppdraget. 
 
Fakta undersøkelse som metode ble først lansert i Norge i 2007, samtidig bygger den i all hovedsak 
på kravet om forsvarlig saksbehandling, et krav som har vært tilstede siden den moderne 
arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 1977.  Fakta undersøkelsens første fase er de objektive forholdene, 
og fremskaffe de nødvendige og relevante fakta i saken. Når fakta i saken er samlet inn og man har 
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skaffet seg et bilde av de faktiske forholdene, tar man stilling til om det kan foreligge brudd på 
lovverk, forskrifter eller andre kritikkverdige forhold. Vurderinger av de ulike områdene presenteres 
så i en rapport.  
 
Det  er benyttet ulike kilder som relevant lovverk og forskrifter:  arbeidsmiljøloven,  Internkontroll 
forskriften, forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie,  pasient- og 
brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b mv, Gerica,  «Fakta undersøkelse som metodikk Professor 
Einarsen, arbeidsrett Advokat Pedersen, Professor Hoel 2016» mv.  

2.1.4 Intervjuer -dokumentasjon 
Det er i uke 41 gjennomført kvalitative intervjuer med 6 av de ansatte ved korttidssentre, det er 
både sykepleiere/samhandlingssykepleiere, hjelpepleier/ helsefagarbeidere, hvorav 1 er tillitsvalgt 
NSF, en tillitsvalgt i Fagforbundet, og en er verneombudet. Det er også gjennomført intervju med 2 
av avdelingslederne samt ett lengre intervju med virksomhetsleder Per Åge Pettersen. 
Brukerombudet i Fredrikstad Barbro Wærnes har også vært intervjuet, hun har godkjent referat og 
at det eventuelt kan vises til hennes utsagn i rapporten. Konfidensialitet er ivaretatt, samtale med 
de ansatte er gjennomført i nøytrale møtelokaler på Rådhuset, Brukerombudet ble intervjuet på 
Teams. Alle de intervjuede har fått mulighet til å endre, tilføye på referat før det er ansett som 
ferdig. 
 
Internrevisor har vært på en fysisk befaring i Fredrikstad korttidssenter i Roald Amundsens vei 70, 
Torp den 20 oktober 1200-1330. Her møtte han representanter for TD, etat Bygg og eiendom ved 
bl.a.  Andre Aanes, Trond Kjellvik og Tore Larsen.  
 
Internrevisor har hentet inn andre relevante dokumenter som, styringsinformasjon, rutiner, 
rapporter og nøkkeltall for virksomheten mm. Her har også etatssjef Birgitte Skauen Kopperud vært 
behjelpelig.  

2.1.5 Bevisbyrde og bevis krav 
I saker med klager og påstander vil bevisbyrde, beviskrav og sannsynlighet ofte være avgjørende for 
å kunne konkludere. Fakta undersøkelsen er av en sivilrettslig karater. Dette påvirker den 
bevisbyrden, de bevisvurderinger og de beviskrav som er lagt til grunn i rapporten. Ved usikkerhet 
om faktum legger det mest sannsynlige faktum til grunn, som bevisene taler for; det såkalte 
overvekts prinsippet. Det vil si at det vil være tilstrekkelig at bevisene gir 51 % sannsynlighet for at 
det anførte faktum er riktig, for at faktumet kan legges til grunn (Kilde jusinfo.no).  

3. Analysen 

3.1 Om Fredrikstad korttidssenter  

Fredrikstad korttidssenter (korttidssenter) holder til i lokaler i Roald Amundsens vei 70 på Torp. 
Navn ble endret fra Borge sykehjem til Fredrikstad korttidsenter tilbake i 2014. Korttidssentre ble 
opprettet som et resultat av, eller konsekvens av samhandlingsreformen fra 2012, hvor kommunens 
selv nå fikk ansvar å ta hånd om utskrivningsklare pasienter/utskrevne pasienter fra sykehuset 
Kalnes mm. Pasientene som kommunen skulle ta hånd om er nå fordelt mellom Helsehus 1 plasser 
på Værste, og Helsehus 2 plasser på Korttidssentre Borge.  Intensjonen er at Fredrikstad 
kortidssenter skulle være en form for et minisykehus, med behandling, lindring, observasjon, 
rehabilitering og avlastning. Det er legedekning 5 dager i uken. 
Korttidsopphold som ligger bak opprettelse av senteret, er definert som et målrettet og 
tidsavgrenset opphold i institusjon med den hensikt å bidra til avklaring av funksjonsnivå, tettere 
oppfølging over en viss periode for observasjon og behandling, eventuelt oppfølging ved livets slutt.  
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Status for i år er at Fredrikstad korttidsenter benyttet 96 plasser, 32 pasienter er plassert i 
dobbeltrom og 64 plasser i enerom. I 2020 var det 1514 unike innleggelser på korttidssentre (Kilde 
Brukerstatistikk fra Gerica). De som er på korttidsplass ligger i snitt 24 dager, de som venter på 
langtidsplass ligger i snitt 79 dager. I 2021 er fordeling av plasser/vedtak ved sentre følgende: 36 % 
pasienter med vedtak langtidsplass, 20 % vedtak avlastning og 44 % vedtak korttidsplass. 
 
Fredrikstad korttidsenter fikk ny virksomhetsleder tilbake i 2020 Per Åge Pettersen. Virksomheten 
har en utfordrende økonomi for 2021 med høyt vikarforbruk ifølge månedsrapportering september 
er vikarforbruket nå på ca. 12,5 Mill kroner (inkludert 1275-1278), overtidsforbruket er på ca. 1 Mill. 
Prognose er satt til minus 8,5 Mill kroner for 2021. I tillegg til de normale drift utfordringene er 
virksomheten for 2021 blitt pålagt å benytte 6 ekstra plasser, dette har ifølge virksomhetsleder gitt 
økonomi utfordringer på flere millioner.  

3.2 Faktadel med vurderinger 

3.2.1 Standard på bygningsmassen, inkludert rom og bad  
Fakta/beskrivelse 
Bygget er fra 1975 fordelt på fire etasjer og en full kjeller. Bygget er tilrettelagt med rom for 
fysioterapi, basseng, laboratoriet. Det er tilbaketrukket grått bygg i fine landlige omgivelser, grønt 
området, lett adkomst og parkering. Hver etasje har både små og store utebalkonger de siste er 
møblert. Det ble foretatt en renovering av 4 etasje tilbake i 2004. Per i dag benyttes det 96 
sengeplasser i bygget, hvorav 32 sengepasienter har plass i 16 dobbeltrom. 
 
Internrevisor hadde befaring av bygget og uteområdene den 20 oktober 2021, her møtte han 4 
representanter fra TD ved etat Bygg og eiendom med ansvar for bygget og vedlikehold mv. Bygg- 
utviklingssjef Andre H Aanes presenterte da en status på teknisk tilstand og funksjonell egnethet for 
bygget, rapporten er utarbeidet basert på bruk av et analyse verktøy fra Multiconsult. 
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Teknisk tilstand 
Grafen og tabellen over gir et oppdatert oversiktsbilde på den teknisk tilstand for Fredrikstad 
korttidssenter. Det er satt en grense på 1,5 som en akseptabel teknisk tilstand. Analysen setter 
Fredrikstad korttidssenter til 1,87. 
  
Funksjonell egnethet 

 
Det er også utført en spørreundersøkelse om hvor godt bygget er egnet for kjernevirksomheten (se 
matrisen over). Det kom frem i undersøkelsen at mange rom var uten eget bad og toalett. 
Rommene er for små, som fører til liten plass til medisinske og og tekniske hjelpemidler. Totalt har 
bygget har fått en FE=2,25, gult kategori EG2 som er dårlig funksjonell egnethet. Bygg som plasseres 
i denne kategorien: «bygningsmessige forhold skaper utfordringer for effektiv og god drift, 
Kategorien tilsier behov for noen tiltak for å få optimal bemanning i forhold til oppgaver som skal 
løses. Det er krevende for virksomheten å organisere bruk av lokalene for å kunne tilfredsstille 
dagens behov». 
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På levedyktighet er Fredrikstad korttidssenter plassert i øverste venstre kvadrant som indikerer at 
bygget er vurdert som mindre egnet for dagens bruk, men kan ha gode forutsetninger for å være 
tilpasningsdyktig. Hvordan det bør tilpasses, vil avhenge av virksomhetens behov og resultat av en 
eventuell behovsutredning. 
 
Det er også gjort noen utbedringer i bygget senere tid ifølge Andre Aanes (Bygg og eiendom): 

 I 2018 fikk Fredrikstad korttidssenter stedvis rehabilitering av overflater og gulver, samt 
utskiftinger av diverse fasade- og dørelementer. Kostand ca. 2 Mill. 
  

 I 2020 ble det gjennomført utskifting av inngangsparti. Kostnad ca. 450 000.- 
 

 I 2020 installerte virksomheten ny porttelefon. Kostnad ca. 60 000.- 
 
I 2021: 

 I 2021 utføres drenering på eiendommen, knyttet til utomhus og gressarealer. Dette utføres 
med Covid19 tilskudd, prosjektet hadde ikke finansiering til løse dreneringsproblemet rundt 
bygget. (0,9Mill)   

 
 I 2021 utføres rørfornying på deler av byggets rørsystem, dette også over tilskuddet gitt 

kommunene i fm Covid-19 (2,2 Mill)   
 

 I 2021 etableres også sykkelparkering på eiendommen  
 

 I 2021 utføres en rehabilitering av de eksisterende heisene. Kostnad 490 000.- (Covid19 
tilskudd)  

 
 I 2021 Blir alle brannslanger skiftet. Kostnad 120 000.- 

 
 I 2021 er det gjennomført lampebytter til en kostnad av ca. 200 000.-. (Covid 19) Flere er 

planlagt byttet i 2022.  
 
Fremtidige behov eller mulige tiltak.  

 Det er tidvis ansamling av vann i kjeller, dette må undersøkes nærmere mot drenering, tak-
vann, grunnvann etc.  
 

 Det er behov for å ferdigstille rørfornying som er utført stedvis på covid19 midler.  
 

 Det er behov for å skifte alle vinduer, og balkongdører på de små verandaene, da de er i 
dårlig forfatning og lite energieffektive. 
 

 Generell slitasje på enkelte innvendig overflate. Generelt behov for oppgradering for 
sanitær, elektro og ventilasjon.  
 

 Det er også et mulig potensiale for å spare energi, dersom man gjøre tiltak knyttet til ENØK 
på varmeanlegget som vil redusere byggets energiforbruk betraktelig.  

 
Vurdering 
De tilbakemeldinger som de ansatte har kommet med i intervjuene samsvarer med tilstands 
rapporten til etat Bygg og eiendom, noen av momentene fra de ansatte er: 

- Bygget er under enhver kritikk, trenger en total renovering, tilfredsstiller ikke dagens krav til 
standard 
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- Mange pasientrom uten eget bad og toalett 
- Opptil 3 pasienter som deler samme bad og toalett 
- Dobbeltrommene er ikke store nok for hjelpemidler som rullator og rullestol 
- Lekker fra vasker og rør, fra taket, i kjeller 
- Dårlig ventilasjon, varmt om sommer 
- Kalde rom om vinter, trekker kaldt fra vinduer, vindusrammer. 
- Noen rom må vi sette inn løs elektrisk ovn 
- Ikke særskilt avtrekks vifte medisinrom hvor det bl.a. blandes antibiotika  
- Får ikke lukket eller åpnet tunge skyvedører bad/toalett  
- Skadedyr, rotter i kjeller 
- Lange korridorer  

 
Gjeldene forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie setter klare standard krav 
til bygg, rom og bad: 
 
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie: § 4-1. 
Ved utformingen av bygningen(e) skal det tas nødvendig hensyn til funksjonshemninger og 
behandling-, pleie- og assistansebehov hos beboerne. Bygninger over en etasje skal ha heis. 
Sengerommene skal som hovedregel være enerom. Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og 
andre som ønsker å bo sammen. Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler 
stellet av sengeliggende pasienter. Rommene bør ha uttak for telefon. Det skal være et WC-rom i 
tilknytning til hvert sengerom. 
(Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie ikrafttredelse 01.01.1989,  
Sist endre https://lovdata.no/forskrift/2021-09-20-2838). 
  

 Korttidssentre benytter dobbeltrom til 32 pasienter.  Forskrift for sykehjem og boform for 
heldøgns omsorg og pleie § 4-1 sier at Sengerommene skal som hovedregel være enerom.    
Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen.   
 

 Mange pasientrom er uten eget tilhørende toalett og bad, det er plassert på gangen. 
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie: § 4-1: det skal være et WC 
rom i tilknytning til hvert sengerom.  
 

 Avdelingene har dobbeltrom som ikke er store nok, ikke plass til store hjelpemidler for 
pasientene, trangt for pleie- og assistansebehov. Forskriften sette som vilkår at 
sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler stellet av sengeliggende 
pasienter.  
 

Min vurdering er dermed at bygget, inkludert rom og bad ikke lever opp til dagens standard, og ikke 
oppfyller kravene i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 4-1.  
Bygget har en generelt dårlig teknisk tilstand og dårlig funksjonell egnethet.  De bygningsmessige 
forhold skaper utfordringer for en effektiv og god drift av korttidssentre. 
 
3.2.2 Arbeidsmiljø og arbeidsbelastning for de ansatte   
 
Arbeidstilsynet skiller imidlertid mellom det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet 
(arbeidsbetingelser), slik det også gjøres i arbeidsmiljøloven: 
 
Psykososiale arbeidsbetingelser dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene 
på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse. Kravene til psykososialt arbeidsmiljø er 
hovedsakelig regulert i arbeidsmiljøloven § 4-3, men må også ses i sammenheng med 
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bestemmelsene i 4-1, 4-2 og 4-6 (1) som handler om de organisatoriske arbeidsbetingelsene. Ofte er 
de psykososiale arbeidsbetingelsene en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og 
tilrettelagt. 
 
Begrepet organisatoriske arbeidsbetingelser viser til de generelle kravene til arbeidsmiljøet som alle 
virksomheter må forholde seg til disse fremkommer b.la av arbeidsmiljøloven § 4-1. (1) 
Arbeidsmiljøet i virksomheten 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. 
Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar 
med utviklingen i samfunnet. 
 
Faktadel 
Det er ulike måter å tilnærme seg fakta om hvordan arbeidsmiljø ved Fredrikstad korttidssenter 
faktisk er, eller oppleves av de ansatte. Internrevisor har hatt kvalitative samtaler med flere av de 
ansatte, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg har han sett på resultater fra siste medarbeider-
undersøkelser 10 faktor, og sykefravær, turnover hittil i 2021.  
 
De ansatte som internrevisor har snakket med beskriver arbeidsmiljø som meget bra de sier bl.a.:  

- Bra arbeidsmiljø 
- Tar vare på hverandre 
- Støtter hverandre, svarer hverandre 
- Samarbeider bra 
- Trives godt sammen med kolleger 
- Høy terskel for å bli hjemme 
- En del stress 
- Hektisk 
- For lite og utrangerte hjelpemidler 
- Noe forskjeller på trivsel mellom avdelinger, hvem du jobber sammen med 

 
De ansatte som er intervjuet sier generelt at det er et godt arbeidsmiljø blant kolleger, de trives til 
tross for perioder med høyt stress. På spørsmål om hvordan de ansatte vurderer eget arbeidsmiljøet 
på en skala fra 1 bunn til 10 topp, blir snitt av svarene på 8. 
Verneombudet sier at etter alle de negative oppslagene i Fredrikstad blad er de ansatte lei seg, føler 
det urettferdig. Tillitsvalgt NSF sier hun har snakket med sine medlemmer de bekrefter det samme, 
noen sier også gruer seg til å gå på jobb, umulig å forsvare seg mot oppslagene.  
Verneombud, tillitsvalgte har jevnlige møter med ledelsen også på HMS. Samarbeidet med ledelsen 
blir beskrevet som positivt av de tillitsvalgte, verneombud. Avdelingslederne bekrefter at det 
gjennomføres medarbeidersamtaler med sine ansatte. 
 
Medarbeiderundersøkelse er en spørreundersøkelse/metodikk for å få innsikt i arbeidsmiljø. 
Kommunen benytter 10-FAKTOR som er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både 
kommunale og private virksomheter. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS´ 
arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida». Internrevisor har fått oversendt siste 10 faktor 
undersøkelse samlet for virksomheten 2020: 
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Faktor Navn Fredrikstad 
korttidssenter 

Landssnitt for 
alle enheter som 
er registrert 
som:PLO 
Institusjon 

Beskrivelse 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,0 4,2 Motivasjonen for oppgavene i seg selv,  
det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft  
og som spennende og stimulerende.  
(Også kalt indre jobbmotivasjon) 

Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til 
 egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i  
jobbsammenheng. 

Faktor 3 Autonomi 4,1 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe  
selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert  
på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. 

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,3 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt  
egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
 nåværende jobb. 

Faktor 5 Mestringsorientert 
ledelse 

3,7 4,0 Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider  
skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne  
forutsetninger,  
slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.  

Faktor 6 Rolleklarhet 4,4 4,5 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben  
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. 

Faktor 7 Relevant 
kompetanseutvikling 

3,3 3,8 Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
 medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre 
 sine oppgaver med høy kvalitet,  
og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 
 uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.  

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 Medarbeiderens villighet til å være  
fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på 
 til nye behov og krav. 

Faktor 9 Mestringsklima 3,9 4,1 I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære,  
utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om 
 å bli best. 

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,8 4,8 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre,  
også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange 
 og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.  

 
Resultatene fra 10 faktor undesøkelsen viser at virksomheten i stor grad ligger på samme score som 
landssnitt for alle enheter som er registrert som: PLO Institusjon 2020.  En faktor skiller seg negativt 
ut faktor 7: relevant kompetanseutvikling med score på 3,3.   
 
En annen indikator på godt arbeidsmiljø er det faktisk sykefraværet ved virksomheten. Tallene som 
er hentet fra Fredrikstad kompasset viser sykefravær for september 2021: 
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 Sykefravær totalt Legemeldt Korttid 

Fredrikstad korttidssenter 11,6% 10,0% 2,6% 
Fredrikstad korttidssenter - Avdeling 1, adm/felles 1 etg 5,9% 5,0% 2,3% 
Fredrikstad korttidssenter - Avdeling 2, sengepost 2 etg 9,4% 7,8% 2,7% 
Fredrikstad korttidssenter - Avdeling 3, sengepost 3 etg 17,0% 15,2% 3,2% 
Fredrikstad korttidssenter - Avdeling 4, sengepost 4 etg 8,5% 7,1% 1,8% 

 
Virksomhetsleder har selv kommentert sykefraværstallene i forbindelse med 2 tertial rapport: 
«sykefraværet på korttidssentret er stabilt høyt, men med store variasjoner mellom avdelingene. 
Korttidsfraværet vurderes som normalt. Den avdelingen som gir bekymring er avdeling 3, her er 
fraværet på ca. 17 % per September.  Virksomhetsleder sier at her følges utvikling på fraværet tett 
opp». 
 
Siste rapportering viser at turnover andel fast ansatte som har sluttet hittil i år ved virksomheten 
ligger på 5,5 %, det er innenfor normalen for en omsorgsvirksomhet. 
 
Arbeidsbelastning 
I samtaler med de ansatte fremkom det raskt at de ansatte har periode med tøft press, stor 
arbeidsbelastning, dette gjelder både for sykepleiere og helsefag arbeidere. Av de intervjuede sier 
flere av de ansatte at det er for få sykepleiere på avdeling 3, i forhold til behovet på 
korttidspasienter. Pasienten som kommer er blitt stadig sykere siste årene, 4-5 aktive diagnoser, 
høy alder, stor andel med mental svikt, hoftebrudd, hjerneslag. Bemanningen er stort sett den 
samme som for 4-5 år tilbake.   
På risiko, sårbarhet og stress viser de ansatte særlig til helger og nattvakt, periode på dagtid.  På 
nattvakt kan det være bare to pleiere til å følge, ta seg av opptil 38 til 40 pasienter. 
 
De ansatte både sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere sier at arbeidsbelastning vil kunne 
reduseres hvis de kunne bli kvitt alle ekstra oppgavene de faktisk må utføre på sine vakter, tar mye 
tid: 

- Lage frokost, tilberede måltider 
- Oppvask 
- Skylle rom 
- Levere skittentøy 
- Kjøre søppel ned i kjeller, containere 
- Ulike oppgaver i skylle rom 
- Vaske rom og senger 
- Ulike bestillinger som matvarer osv. 

Brukerombudet i Fredrikstad sier til det som fremkommer i samtale med internrevisor at det ikke er 
greit hvis sykepleiere også må bruke mye av sin tid vaske rom, gå med søppel, lage mat mv. Hun 
mener det er dårlig utnyttelse av kompetanse til sykepleierne, de får ikke konsentrert seg om 
oppgavene de er der for sitat: «opplever at de ansatte er for lojale ikke sier fra». 
 
Bruk av dobbeltrom, flytting til enkeltrom, 6 ekstra senger medfører de facto til mer logistikk, portør 
oppgaver og administrasjon pleierne.  
 
Vurdering 

- Det er ikke fremkommet noe i fakta gjennomgang som tilsier, eller sannsynliggjør at det 
skulle være et generelt dårlig arbeidsmiljø ved korttidssentret, tvert imot det som 
fremkommer tilsier et godt arbeidsmiljø, hvor de fleste ansatte trives. 
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- Virksomheten bør se på en løsning med utvidet bruk av servicemedarbeidere både i helger 
og på dagtid. Dette vil avlaste både sykepleiere og helsefagarbeidere, og det er gode 
erfaringer på kveld i ukedagene.  
 

- Det bør tas en risiko gjennomgang av bemanningen på de ulike skift. Nattskift med bare to 
pleiere på opptil 38-40 syke pasienter på en avdeling virker veldig sårbart, hvis uventede og 
akutte hendelse skulle oppstå. 
 

3.2.3 Kompetansesammensetning 
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
§ 3-2. 
Boformen skal ha tilknyttet: 
a. en administrativ leder  
b. en lege som skal ha ansvaret for den medisinske behandling  
c. en offentlig godkjent sykepleier som skal ha ansvaret for sykepleien  
d. det antall personell for øvrig som er nødvendig for å sikre beboer nødvendig omsorg og bistand. 
 
Faktadel 
 

Omsorgssentre syd 2021 
Stillingsbetegnelse Antall  
(=Hjemmelsnavn) årsverk  
Virksomhetsleder 1  
Avdelingssykepleier 3  
Førstesekretær 2,7  
Fagutviklingssykepleier 3  
Samhandlingssykepleier 3  
Sykepleier 31  
Vaktsykepleier (natt) 1,8  
Vernepleier 2  
Spesialsykepleier 2,67  
Assistent 4,16  
Helsefagarbeider 44.46  

Lærling 1,8  
 Sum FKS 100,59  

Kilde mail fra etatssjef Birgitte Kopperud 1 oktober 2021 
 

A) Egen administrativ leder virksomhetsleder Per Åge Pettersen 
B) Lege 5 dager i uken  
C) 3 avdelingssykepleiere sengepost 2,3,4 
D) Sykepleiere, helsefagarbeidere, fagsykepleiere, samhandlingssykepleiere, 

spesialsykepleiere, vernepleiere, assistenter, fysioterapi tjeneste, og ergoterapitjeneste. 
 
De ansatte som er intervjuet inkludert virksomhetsleder selv sier dagens 
kompetansesammensetning er bra, hvis de får besatt alle sykepleiere stillingene. Det er et tøft 
marked nå, medio oktober var det 4-5 ubesatte stillinger ved virksomheten. 
På utlysning av nye stillinger jobber de sammen med ressursenheten, de er nå også helt i 
startgropen på utlysning av helg stillinger i samarbeid med ressursenheten. 
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Virksomheten jobber med opplæring av egne ansatte, internopplæring følges opp av fagsykepleiere, 
nyansatte får egen opplæring og tildelt fadder.  
 
Vurdering 
Kompetansesammensetning ved korttidssentre oppfyller vilkårene. Det er en variert stab med ulik 
typer av pleier kompetanse. Virksomheten jobber med opplæring av nyansatte, intern kompetanse 
oppbygging, de følger opp internundervisnings-planen ProAct opplæring. 
Tiltak fremover på etats nivå: 

- Vurderer annen organisering av sykepleietjenesten 
- Rekrutteringsteam etableres i Ressursenheten 
- Skape gode praksisplasser for sykepleierstudenter, bl.a. ved skolering av praksisveiledere. 

 
3.2.4 Kvaliteten på tjenesten til pasientene ved korttidssentre 
Norske helsemyndigheter legger til grunn definisjon av kvalitet fra ISO 9001:2000, som er en 
standard for kvalitetsstyring: "Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller 
krav". Krav eller spesifikasjoner til tjenestene kan være gitt i lover, forskrifter, retningslinjer eller 
faglige standarder. 
 
Kvalitet på en tjeneste er en del av virksomhetens internkontrollen hvor det må gjøres 
avviksbehandling, risikovurdering og jevnlig kvalitetsgjennomgang. Dette er igjen en del av god 
virksomhetsstyring.  
 
Arbeidstilsynet setter følgende krav i internkontroll forskriften: 
Kartlegge 

 skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter 
 kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og 

Sikkerhet 
 systematisere og oppbevare dokumenter 
  kartlegge problemområder 
 Planlegge og prioritere tiltak 
 lage handlingsplan for gjennomføring, gjennomføre tiltak 
 rette opp feil og mangler 
 foreta jevnlig gjennomgang 

 
Fakta 
Det er utarbeidet overordnede retningslinjer for kvalitetsarbeidet i HOV. Det forutsettes at 
retningslinjer på kvalitetsarbeidet skal implementeres i alle etater, og virksomheter. Formålet med 
kvalitetsarbeidet er å få fornøyde brukere, og kunne imøtekomme brukernes forventninger. 
Kvalitetssystemet består av 3 hoveddeler: dokumenter, avvikshåndtering og risikovurderinger. 
Kvalitetsarbeidet innebærer også brukermedvirkning som brukerundersøkelser. 
 
Det fremkommer i virksomhetsplan 2021 under nye styringssignaler at morgensdagens omsorg skal 
utvikles sammen med brukere, pasienter og pårørende og i et samspill med frivillige, ideelle og 
private aktører. Tjenesten skal drives effektivt og innovativt tilpasset pasienter og brukernes behov. 
Virksomheten prioriterer følgende områder: 

- personsentrert omsorg «hva er viktig for deg» 
- Pasient og brukersikkerhet og forbedringsarbeid 
- Rett ansatt og rett pasient på rett plass 
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Virksomheten har samhandling med hjemmesykepleie, sykehus, pårørende, tildelingskontor og 
andre naturlige samarbeidspartnere. 
 
Intervjuene bekrefter at korttidsentre følger opp de lovpålagte tjenestene til pasientene. 
Det er nå også en samhandlingssykepleiere på alle avdelingene, skal bedre kontakten med 
pasienten og pårørende, sykehuset mm.. Alle nye korttidspasienter skal ha tiltaksplan innen 48 
timer, og de innhenter nødvendige opplysninger fra pårørende og har åpen dialog. De snakker også 
med pasienten om utfordringer, når eventuelt kan sendes forsvarlig hjem. Kommer det skriftlige 
klager skal det følges opp av avdelingsleder på den respektive avdeling/sengepost. Det er pasient og 
pårørendesamtale både inn og ut. Det skal settes klare mål for oppholdet, god pasientflyt.  
 
De intervjuede sier at mange korttidspasienter har for høye forventninger til hva korttidssentre 
faktisk kan tilby når de kommer fra sykehuset, går særlig på at de tror de kan få fysioterapi 
oppfølging hver dag, realiteten er 3 dager i uka. Pasienten får også oppfølging av ergoterapeut i 
forbindelse med hjelpemidler, hvis de skal hjem 
 
Det er fremkommet klager på at det er for lite sosiale aktiviteter eller hyggelige arrangementer ved 
senteret. Sykepleiere og virksomhetsleder bekrefter at korttidsentre er ikke etablert for sosiale 
aktiviteter, pasienten skal bli friskere og videre til hjem e.l. Det finnes dagligstuer hvor de kan 
oppholde seg. 
 
Pasienter som drar i snora skal ha raskt hjelp, noe som også skjer i de aller fleste tilfeller. Men på 
natt kan det være bare 2 pleiere på stor avdeling med opptil 38-40 pasienter, en blir alvorlig syk, en 
kaster opp, en faller. Det er lange ganger, da kan en pasient måtte vente opptil 15-20 minutter. Et 
slikt tilfelle er også blitt omtalt i Fredrikstad blad. Avdelingsleder sier det var en natt hvor man 
måtte tilkalle ambulanse, samtidig med at en pasient falt stygt. Vedkommende pasient ble da spurt 
om å kunne vente, og det tok 45 minutter før de akutte tilfellene var ordnet opp i. 
 
Det fremkommer i intervjuene at pasienter kan bli lagt på dobbeltrom også mot sin vilje, men de 
skal ha blitt informert om bruken av dobbeltrom fra sykehuset og tildelingskontoret. Alle de 
intervjuede sier at bruken av dobbeltrom er dårlig for pasienten. Virksomhetsleder sier byggets 
dobbeltrom ikke er egnet for brukerne, og uheldig at mange rom ikke har egne bad. I forhold til at 
flere pasienter må dele samme bad, opptil 3, er det også risiko for smitte. 
 
Bruker undersøkelsen fra 2019 
 
Side Snitt Fredrikstad 

korttidssenter 
Snitt Fredrikstad Snitt Norge 

Resultat for beboeren 5,3 5,4 5,1 

Trivsel 5,2 5,6 5,4 

Bruker-medvirkning 5,4 5,3 4,9 

Respektfull behandling 5,5 5,8 5,4 

Tilgjengelighet 5,7 5,6 5,1 
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Informasjon 5,4 5,4 4,9 

Helhetsvurdering 5,5 5,6 5,4 

Snitt totalt 5,4 5,5 5,1 

 
Respondenter =10 
Bedrekommune.no 
 
Brukerundersøkelser er tatt i bruk som en del av kvalitetsarbeidet i HOV og for omsorgssentrene i 
Fredrikstad. Brukerundersøkelser benyttes for å få en tilbakemelding på hvordan brukere opplever 
en tjeneste, sitt opphold. I 2019 ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved Fredrikstad 
korttidssenter, med bruk av analyseverktøy via Bedrekommune.no.  Av utvalget svarte 10 
respondenter (N10). Undersøkelsen gav en høy score på de ulike områdene/faktorene for 
korttidssentre med et snitt på totalt 5,4, dette er høyere enn for snitt IPLOS omsorgssentre i Norge 
og på linje med de andre omsorgssentrene i Fredrikstad. 
 
I forbindelse med brukerundersøkelsen kom det også frem noen kommentarer fra respondentene, 
som bekrefter mye av det de ansatte har sagt: 

- Rommene og baderommet er for trangt for rullestol og gåstol 
- Fellesbad som er meget trangt og derfor ikke egner seg ved bruk av hjelpemidler 
- Tomannsrom er ingen god løsning, gir liten mulighet til privatliv 
- Dele baderom er ikke ideelt 
- Baderommene er trangt. Lite plass til pleierne 
- Lang gangavstand til felle stue og utgang 
- Lite eller ingen underholdning, savner aktivitetstilbud 
- Døren til rommet låser seg 
- Trenger mer fysioterapi og trening, er begrenset tilbud 
- Får sjelden snakke med lege, kunne ønsket samtale 
- Veldig lav bemanning her, men enestående hyggelige ansatte 
- De har veldig mye å gjøre 

 
For å få vite mer om brukeropplevelsene over tid, sier virksomhetsleder at de nå har utarbeidet et 
enkelt spørreskjema til pasienter og pårørende, skjemaene har ligget i inngangspartiet. De har hittil 
fått inn ca. 20 skjemaer eller svar. De vil prøve å formidle skjema ytterligere internt ved å kopiere til 
hver avdeling, samhandlingssykepleiere mv. 
 
Avvik 
Avvik er en viktig del av kvalitetsarbeidet, rette opp feil og mangler. Virksomheten følger prosedyre 
for melding og behandling av avvik i Fredrikstad kommune jf. AML § 2-3. Avvik kan være mangel på 
oppfyllelse av lov og forskrifter, interne krav eller gjeldene prosedyrer, skade på materiell eller 
person, legemiddelhåndtering osv. Formålet er å rette opp, lære og hindre gjentakelse. Det følger 
en trinnvis beskrivelse av hvordan avvik skal følges opp i kommunen. 
 
Fredrikstad korttidsenter har tatt inn resultater på avvik i sin 2. tertialrapport september 2021 hittil i 
år                

Avvik Resultat  Mål 
Avvik HMS 24 - 
Avvik GDPR 2 - 
Avvik tjenestekvalitet 43 - 
Avvik legemiddelhåndtering 56 - 
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Forbedringsforslag 4 - 
 
Virksomhetsleder har ikke selv gitt noen kommentarer til antall avvik på de ulike områdene i 
2.tertial rapporten eller kompasset. Internrevisor fikk oversendt «oversikt avvik med beskrivelse» 
fra etatssjefen Kopperud den 3 oktober. Det er utskrift direkte fra avvikssystemet til kommunen og 
viser unik id, registreringsdato, frist dato, overskrift, område, konsekvens, ansvarlig, status på lukket 
eller avvist. 
 
Risikovurderinger 
En av modulene i kvalitetsarbeidet i HOV er risikovurderinger og det er forutsatt at det skal 
implementeres i virksomhetene.  
 
Risikoanalysen gjennomføres grovt sett for å kunne svare på fire grunnleggende spørsmål: 
 

1. Hva kan gå galt? 
2. Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer? 
3. Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre? 
4. Hvilke tiltak kan vi iverksette for at risiko skal være på et akseptabelt nivå hos oss? 

 
Når vi snakker om risiko, må vi tenke fremover, hva som kan inntreffe fremover. 
 
Internrevisor finner at det jobbes noe rundt risiko når det gjelder pasientsikkerhets-arbeid, 
risikotavler, oppgave tavler og forbedringstavle.  Utover det finner ikke internrevisor så mye på 
helhetlige risikovurderinger, overordnede risikovurderinger fra virksomheten (ikke noe om det i 
rapporter og virksomhetsplaner, kompasset mv). 
 
Her kan det nok gjøres en bedre jobb fremover, det bør foretas en overordnet risikovurdering av 
virksomheten, om nødvendig med bistand.  
  
Vurdering 
Fakta gjennomgang viser at Fredrikstad korttidsenter tar kvaliteten på tjenestene til pasientene 
på alvor, og har mål om å tilrettelegge tjenestene etter beboeres ønske og behov så langt det er 
mulig.  
 
Intervjuene bekrefter at korttidsentre følger opp de lovpålagte tjenestene til pasientene, det er nå 
også kommet på plass samhandlingssykepleiere på alle avdelingene, skal bl.a. bedre kontakten med 
pasienten og pårørende, sykehuset mm 
 
Sykepleiere og virksomhetsleder bekrefter at korttidsentre er ikke etablert for sosiale aktiviteter, 
pasienten skal bli friskere og videre til hjem e.l. 
 
Pasienter som drar i snora skal ha raskt hjelp, noe som også skjer i de aller fleste tilfeller. Men på 
natt kan det være bare 2 pleiere på stor avdeling med opptil 38-40 pasienter, en blir alvorlig syk, en 
kaster opp, en faller. Det er lange ganger, da kan en pasient måtte vente opptil 15-20 minutter 
 
Det fremkommer i intervjuene at pasienter kan bli lagt på enerom også mot sin vilje, men de skal ha 
blitt informert om bruken av dobbeltrom fra sykehuset og tildelingskontoret. Alle de intervjuede 
sier at bruken av dobbeltrom er dårlig for pasientene. Virksomhetsleder sier byggets dobbeltrom 
ikke er egnet for brukerne, og uheldig at mange rom ikke har egne bad.  
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De intervjuede sier at mange korttidspasienter har for høye forventninger til hva korttidssentre 
faktisk kan tilby når de kommer fra sykehuset, går særlig på at de tror de kan få fysioterapi 
oppfølging hver dag, realiteten er 3 dager i uka.  

 
Brukerundersøkelsen tilbake i 2019, gav en høy score for korttidssentret på alle områdene. Samtidig 
er de viktig at de også følger opp de kritiske kommentarene som fremkom i tilknytning til 
undersøkelsen som en del av forbedringsarbeidet og som det er mulig å gjøre noe med. 
 
Avvikshåndtering virker å følges opp på en korrekt måte. Internrevisor har ikke funnet noen mangler 
ved det utvalget han har sett på. Avvikene er fulgt opp i henhold til kommunes prosedyrer. 
 
Internrevisor savner også en mer risikobasert internkontroll, risikovurderinger for innretning på 
nødvendige tiltak. Kanskje også mer formalisert, systematiske internkontroll tiltak, hvor en går inn 
evaluerer ulike områder av virksomheten, tar uavhengige kontroller av de som daglig utfører 
oppgaven, stikkprøve kontroller osv. 
 
Fredrikstad korttidssenter ble etablert for pasienter som skulle være der en begrenset periode, 
videre medisinsk oppfølging etter sykehus opphold (minisykehus). Nå er fakta at korttidssentre i 
nesten like stor grad brukes til langtidsplasser og avlastning. Brukerombudet i Fredrikstad sier «at 
mange pasienter havner på korttidssentret viser at kommunen har stor mangel på vanlige 
omsorgssentre og sykehjem». Brukerombudet sier det er pasienter som helt klart aldri burde vært 
plassert ved korttidssentre, ikke så lang tid.    
Internrevisor anbefaler at man ser mulige andre løsninger for pasienter som har vedtak om 
avlastning og langtidsopphold, og setter en medisinsk grense, for hvor lenge pasientene blir 
værende. 

 
3.2.4.1 Klager, klagebehandling. 
Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis, eller at kvaliteten på 
tjenestene er uforsvarlig kan du klage.  Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige 
helsetjenester, og at disse er av forsvarlig kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt 
i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b. Du kan også klage på at helsepersonell gir 
utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten, eller ulovlig bruk av 
tvang overfor pasienter. 
 
Tilsynssaker, er klager hvor Statsforvalteren får en klage fra deg som pasient, pårørende eller annen 
interessent i saker som gjelder kvaliteten på helsehjelpen, eller helsepersonells oppførsel. 
Saksbehandlingen skal i slike saker skje etter reglene i bl.a. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 
og 7-4a. Slike klager kan for eksempel gjelde: 

 faglig uforsvarlig behandling 
 dårlig kommunikasjon 
 blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp 
 andre forhold som er kritikkverdige 

 
Fakta 
Dersom klager mottas muntlig skrives det inn i avvikssystemet. Skriftlige klager behandles av 
virksomheten ved ledelsen. Virksomheten og etaten er klar på at klager skal besvares skriftlig, den 
kan påklages videre til Statsforvalter og Brukerombudet i Fredrikstad kan bistå. Det har vært en del 
negativt vinklet press på virksomheten fra media, pårørende og politikere i en periode i august og 
september 2021. Virksomheten ved virksomhetsleder har tatt kritikken på alvor, og fulgt opp. 
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I intervjuet sier virksomhetsleder at de hittil i 2021 har mottatt 11 skriftlige klagesaker, to er gått 
videre til Statsforvalteren som Tilsynssak. 10 av de skriftlige klagene skal være behandlet og svart ut. 
En Tilsynssak hos Statsforvalteren Vestlandet er fortsatt til behandling. 
 
Brukerombudet i Fredrikstad Barbro Wærnes har kjennskap til å ha mottatt 3 formelle klager som 
vedrører Fredrikstad korttidssenter hittil i år, en fra pasient og 2 fra pårørende. Hun sier at klager 
går mye på mangler ved pleie og omsorg, noe på kommunikasjon med brukere og pårørende. 
Tilsynssak gjelder mangelfull omsorg, tilsyn og helsehjelp. Konkret går innhold i klager på ikke få nok 
og spise og drikke, ikke nå frem til mat eller drikke, som er satt utenfor rekkevidde. Noen har gjort 
på seg i sengen, i bleien og da ikke fått hjelp de opplever i tide. Brukerombudet viser til at svarene i 
to av sakene fra ledelsen ved korttidssentre ikke var greie.  Det ble bare tatt inn ett standard svar, 
ikke svart ut saksforholdene, de nevnte forhold.  
 
Vurdering 
Virksomheten virker å ha fulgt opp alle skriftlige klager på en formelt korrekt måte ved å registrere 
alle klagene i henhold til kommunens retningslinjer med eget saksnummer for hver sak, i Elements 
elektroniske arkivsystemet. Sakene er behandlet og lukket, med ett unntak en pågående tilsynssak.  
Det ligger utenfor internrevisors mandat og gå inn å se på om hver sak er tilstrekkelig undersøkt, 
juridisk korrekt behandlet. Det er notert at Brukerombudet ikke er fornøyd med svarene hun fikk fra 
virksomheten på to av klagesakene. 
Ved klager plikter virksomheten å foreta de nødvendige undersøkelse, eventuelt å ha samtaler med 
de involverte parter, vitner mm. Det er de faktiske forhold som skal belyses. Et viktig prinsipp i 
metoden er at begge parter i en sak må få uttale seg kontradiksjon: retten man har til å komme med 
sine anførsler og bemerkninger til det andre har hevdet om en gitt sak. 
Er det en anonym klage legger det begrensinger på hvilke undersøkelser virksomheten faktisk kan 
gjøre i forhold klager. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 27033/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/7 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 28.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2021 – Fredrikstad kommune, datert 28.01 
2022.  

 

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

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

Vurdering 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjoner og 
oppfølgingskontroller som er gjennomført i 2021. Leveransene er i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021, og medgått tid på gjennomførte 
prosjekter ligger innen estimert ressursbruk. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte 
timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan 
timene er forbruket.  
For 2021 var det budsjettert med 1705 timer til forvaltningsrevisjon (inkluderer også 
oppfølgingsrapporter og eierskapskontroller). Revisjonen har levert 1677 timer per 31. 
desember 2021. Dette utgjør 98 % av budsjett. Mindreforbruk avregnes mot 
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regnskapsrevisjon i henhold til selskapsavtalen. Vi viser til vedlagte statusrapport for 
ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2021 tas til orientering. 

65



 

 
 
 
Statusrapport 

Utført forvaltningsrevisjon 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 31. desember 2021. 

 

Tabell: Produksjon og ressursbruk 
Oppgave Rapportert 

2020 
2021 Prosjekt 

totalt 
Estimerte 

timer 
Mer-/mind-
reforbruk 

Administrasjon  60  60  

Spesialundervisning, sko-
lemiljø og lærernorm 

457 142 599 550-600  

Oppfølging av politiske 
vedtak 

21 323 344 300 +/- 10 
% 

+14 

Arbeidsmiljø og sykefra-
vær 

58 491 549 350-450 +99 

Offentleglova*  381  400 +/- 10 
% 

 

Tildeling av langtidsopp-
hold på sykehjem* 

 174  450 +/- 10 
% 

 

Kvalitet i helsetjenester 
ved Fr.stad korttidssenter* 

 8,5  Prosjekt-
plan be-
handles 

16. februar 

 

Oppfølgingsrapport Eks-
tremvær 

4 52 56 50-80  

Oppfølgingsrapport Anti-
korrupsjon 

61 7 68 50-80  

Oppfølgingsrapport Cyber-
angrep og informasjons-
sikkerhet* 

 5  50-80  

Oppfølgingsrapport Per-
sonvern* 

 33,5  50-80  

Sum  1677    

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). 
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Administrasjon 

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

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

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

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

og bygger på et gjennomsnitt over flere år. 

 
Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 24. mars 2021. Revisjonens 

timeramme ble estimert til 550-600 timer. I 2020 påløp det 457 timer til prosjektet og i 2021 

har det påløpt ytterligere 142 timer. Dette gir en totalsum for forvaltningsrevisjonen på 599 

timer. 

 

Oppfølging av politiske vedtak 

Arbeidet med prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak» ble på-

begynt sent i 2020. Planen ble behandlet i kontrollutvalget 10. februar 2021. Totalt er det på-

løpt 344 timer i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen, som utgjør et merforbruk utover 

feilmargin på 14 timer. Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 24. novem-

ber 2021. 

 

Arbeidsmiljø og sykefravær 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen 30. september 2020. 

I planen ble det estimert en timeramme på 350-450 timer. Prosjektet ble dessverre noe forsin-

ket pga. sykdom og permisjoner internt hos ØVKR. På grunn av dette ble det innhentet bistand 

fra BDO for å ferdigstille forvaltningsrevisjonen. Totalt har det påløpt 549 timer for gjennomfø-

ringen av forvaltningsrevisjonen, som innebærer et merforbruk på 99 timer opp mot estimerte 

timer. Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 15. september. 

 

Offentleglova 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen den 12. mai 2021. I 

2021 har det påløpt 381 timer til prosjektet. Revisjonsrapporten vil bli behandlet i kontrollutval-

gets møte i mars 2022. 

 

Tildeling av langtidsopphold på sykehjem  

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 15. sep-

tember. I 2021 har det påløpt 174 timer. Revisjonen legger til grunn at revisjonsrapporten vil 

bli behandlet i kontrollutvalgets møte i mars 2022. 

 

Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter 

Denne forvaltningsrevisjonen er en bestilling fra ny plan for forvaltningsrevisjon (2022 - juli 

2024). Revisjonen startet arbeidet med å forberede og planlegge prosjektet i 2021. Prosjekt-

plan for forvaltningsrevisjonen blir fremlagt for kontrollutvalget i møtet 16. februar 2022. 

 

Oppfølgingsrapport Ekstremvær 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Ekstremvær» ble behandlet i bystyret 5. desember 2019 i sak 

PS 160/19. Revisjonen påbegynte denne oppfølgingsundersøkelsen i 2. halvår 2020. Totalt 

har det påløpt 56 timer til arbeidet med oppfølgingen. Rapporten ble behandlet i kontrollutval-

get 16. juni 2021. 
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Oppfølgingsrapport antikorrupsjon 

Timene i 2021 knytter seg i hovedsak til revisors forberedelser før bystyremøte og tilstedevæ-

relse ved behandling av oppfølgingsrapporten den 11. februar 2021. Total ressursbruk for hele 

oppfølgingsundersøkelsen er 68 timer. 

 

Oppfølgingsrapport Cyberangrep og informasjonssikkerhet 

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» i sitt 

møte den 7. mai 2020. Revisjonen startet sin oppfølgingsundersøkelse sent i 2021. Revisjo-

nen estimerer at oppfølgingsrapporten vil komme opp til behandling i kontrollutvalget i mars 

2022. 

 

Oppfølgingsrapport personvern 

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» i sitt møte den 10.09.2020. Re-

visjonen startet sin oppfølgingsundersøkelse høsten 2021. I 2021 påløp det 33,5 timer til dette 

arbeidet. Oppfølgingsrapporten vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte 16. februar 2022. 

 
Total leveranse 

Fredrikstad kommune har budsjettert med 1705 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. I 2021 har 

det totalt påløpt 1677 timer, som utgjør ca. 98 % av budsjetterte timer. I henhold til selskaps-

avtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et selvkostprinsipp. 

Mindreforbruket på forvaltningsrevisjon vil bli avregnet mot timer brukt til regnskapsrevisjon. 

 

 

Rolvsøy, 28. august 2021 

 

 

Casper Støten (sign.) 

konst. fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 2039/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/8 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering 

 
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 
Fredrikstad, 04.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi bystyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte- 
og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2021 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2021 

FREDRIKSTAD KOMMUNE 
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 1 - 
 

 
 

Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsen om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i kommuneloven 

LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-2018-06-22-83. Det 

fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre 

løpende kontroll på deres vegne.  

 

Figuren under viser at det fra kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra 

kommunestyret/bystyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 

kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  

Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 

kontrollutvalget.  

 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt 

nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   

 

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelses kontroll 

 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 

ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I 

tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 

Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å foreta 

endringer i planperioden. 
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Plan for eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

eierskapskontrollen. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å foreta 

endringer i planperioden. 

 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  

 

Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 

inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte revisjonen.  

 

Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå avtale med 

annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets sammensetting 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges som 

medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan være 

medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven bestå av minimum fem medlemmer. Det er opp 

til bystyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer.  Bystyret i Fredrikstad har 

for perioden 2019-2023 vedtatt av kontrollutvalget skal ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets 

medlemmer skal velges blant bystyrets medlemmer. 

 

Medlemmer i perioden 2019-2023 
Rita Holberg, leder (H) 

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) 

Henning Aall (MDG) - til 10.12 2020 

Tore K. Antonsen (SV) - fra 10.12 2020 

Anita Skogseth Bjørneby (Frp) 

Per Lebesby (Krf) 

 

Varamedlemmer i perioden 2019-2023 
Jan Edvin Blomkvist 

Anne Mette Hansen 

Bjørn Kjelsaas Andersen 
 

Marit Werner Haabeth 

Svein Roald Hansen 

Kirsti Sand Aune 
 

Fred Kenneth Ravin 

Morten Frantzen 

Maylen Lakselv 
 

Simon Alexander Saxegård 

Øistein Lie 

Inger Stølan Hymer 
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Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat KOF har utført sekretariatstjenesten i 2021.   

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller 

er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske organ. 

Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 

kommunedirektør.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 

hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus 

 

Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 6 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter i 

den forstand av tre av seks møter har foregått digitalt via Zoom.  

Til sammen har utvalget behandlet i alt 63 saker. Statistikk for de fire siste årene er som vist i 

tabell. 
 

 2021 2020 2019 2018 

møter 6 6 6 5 

saker 63 64 75 61 

 

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 

tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har også vært til stede i 6 av 6 møter i 

2021. 

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget har i løpet av 2021 blitt orientert av kommunedirektør/ administrasjonen om 

følgende temaer: 

 Fredrikstad kommunes årsregnskap og årsrapport for 2020  

 FREVAR KF årsregnskap/årsrapport 

 Covid-19 vaksinering 

 Kommunens festetomter – (i flere møter) 

 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

 

Saker som er behandlet i 2021 
I 2021 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen blitt utført av Østre 

Viken kommunerevisjon IKS.  

 

Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i sin pågående periode behandlet følgende plandokumenter for sin 

virksomhet: 

 Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsrevisjonen 

 Årlige budsjett for kontrollarbeidet  

 

Budsjett for kontroll- og tilsyn 2021 
Samlet budsjettramme for kontrollarbeidet 2021 utgjorde kr.  4 848 000.-. Kontrollarbeidet gjelder 

for Fredrikstad kommune og for FREVAR KF, beløpet inkluderer kontrollutvalget, revisjonen og 

sekretariat sine samlede kostnader. 
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Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  

Kontrollutvalget har i 2021 avgitt uttalelse til bystyret om  Fredrikstad kommunes årsregnskap for 

2020 og om FREVARs årsregnskap for 2020. 

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2020 

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til bystyret gjennom 

revisjonsberetningen.  

 

Revisjonsbrev 

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 

gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte revisjonsbrev" 

eller notater.   

 

Forskrift § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte 

brev. Kontrollutvalget har i 2021 ikke behandlet noen revisjonsbrev. 

 

Etterlevelses kontroll 

I følge kommunelovens § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

 

I møte 10.02 2021 behandlet kontrollutvalget etterlevelseskontroll for 2020 – risiko og 

vesentlighetsvurderinger samt valg av kontrollområde.  Kontrollområdet var «Merverdiavgift».    

I møte 16.06 2021 behandlet kontrollutvalget revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020. Revisjonens konklusjon er basert på de 

utførte handlingene og innhentede bevis, er at Fredrikstad kommune i alt vesentlige har etterlevd 

regelverk og interne rutiner for håndtering av etterlevelse for merverdiavgift. Kontrollutvalget tok 

etterlevelseskontrollen til orientering. 

 

I møte 24.11 2021 behandlet kontrollutvalget etterlevelseskontroll for 2021 – risiko og 

vesentlighetsvurderinger samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet ble «Budsjett- og 

budsjettjusteringer». Resultatet av dette kontrollen kommer i løpet av første halvår 2022. 

 

Årsrapport om utført regnskapsrevisjon for 2020 

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 utarbeider 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. Dette blir sett opp mot overordnet 

revisjonstrategi (jfr. sak 20/50) for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene 

knyttet til Fredrikstad kommune og hvordan ressursene er fordelt.  

Forvaltningsrevisjon 
I 2021 har kontrollutvalget behandlet tre forvaltningsrevisjonsrapporter; «Spesialundervisning, 

skolemiljø og lærenormen i grunnskolen», «Arbeidsmiljø og sykefravær» og «Oppfølging av 

politiske vedtak – Rutiner og praksis». 

 

 

 

74



 

 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 5 - 
 

«Spesialundervisning, skolemiljø og lærenormen i grunnskolen»  

Denne forvaltningsrevisjonen tok for seg Fredrikstad kommune sitt system og praksis vedrørende 

spesialundervisning, skolemiljø, aktivitetsplikten og lærenormen. Revisjonen gjennomførte en 

systemrevisjon hvor de beskriver kommunens planverk og prosedyrer på feltet. Denne delen av 

revisjonen omhandler hele skoleetaten. Videre er det også revidert praksis på feltet, denne delen 

av revisjonen var i all vesentlighet avgrenset til å gjelde Hauge barneskole, Trosvik barneskole og 

Vestbygda ungdomsskole.  

 

Konklusjonen i rapporten var at kommunen har et system og en praksis som i all vesentlighet 

sikrer en tilstrekkelig utarbeidelse av sakkyndig vurdering, vedtak, individuell opplæringsplan og 

dokumentasjon av evaluering for elever med spesialundervisning.   Kommunen har et 

tilfredsstillende system og praksis for å overholde den forskriftsfestede lærernomen. 

Videre ble det konkludert med at kommunens skoler har et godt system for å fange opp elever 

som har behov for spesialundervisning og at det gjennomføres ulike tiltak innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet før det eventuelt henvises til PPT for gjennomføring av en sakkyndig 

vurdering. 

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

 gi en skriftlig begrunnelse i vedtaket i de tilfellene hvor sakkyndig vurdering og vedtak 

avviker fra hverandre.  

 ferdigstille plan «Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – plan for helhet og 

sammenheng i arbeidet med skolemiljø». 

 bruke resultatene fra spørreundersøkelsen i sitt videre forbedringsarbeid omhandlende 

overholdelse av aktivitetsplikten.  

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til bystyret for videre behandling.  

Bystyret behandlet rapporten i sitt møte den 29. april 2021 i sak 56/21. 

 

«Arbeidsmiljø og sykefravær»  

Revisjonen har i dette prosjektet 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. Følgende problemstillinger besvart:  

1)  Arbeider Fredrikstad kommune systematisk med forebygging av sykefravær? 

2)  Er det forhold ved arbeidsmiljøet i kommunen som kan ha betydning for kommunens  

     sykefravær? 

 

Revisjonens konklusjon er at kommunen innenfor seksjonene Helse og velferd og Utdanning og 

oppvekst, arbeider systematisk med forebygging av sykefravær. Revisjonen fant 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. 

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. 

 

Basert på revisjonens konklusjoner ble følgende anbefalinger gitt i rapporten: 

 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 
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 legge frem analyser og tolkninger av sykefraværsstatistikk som grunnlag for diskusjon i AMU 

og SAMU 

  

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til bystyret for videre behandling. 

Bystyret behandlet rapporten i sitt møte den 21. oktober 2021, i sak 131/21. 

 

«Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis» 

Temaet for prosjektet er «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis». Revisjonen 

formulerte følgende problemstillinger. «Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?» 

og «Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen?». For å besvare disse problemstillingene 

har revisjonen undersøkt kommunens arbeid med oppfølging av politiske vedtak i perioden før, 

under og etter ny kommunelov trådte i kraft i 2018-2021. I den samme perioden arbeidet 

kommunen med å implementere et nytt styringsverktøyet kalt Fredrikstadkompasset for å holde 

oversikt over vedtakshåndteringen i kommunen.  

 

Revisjonens fant under sine undersøkelser at kommunen i liten grad har skriftliggjort sine rutiner i 

tilknytning til vedtakshåndtering, og at kommunen for tiden befinner seg i en overgangsfase 

mellom to systemer for å holde oversikt over og følge opp politiske vedtak. Kommunen har hatt 

en sedvane/praksis for å holde oversikt over politiske vedtak som har behov for oppfølging, men 

revisjonen finner at det er viktig å få dette arbeidet tilstrekkelig systematisert ved å fullføre 

implementeringen av Fredrikstadkompasset og utarbeide overordnede rutiner for 

vedtakshåndtering. Videre fant revisjonen at vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold og at det 

rapporteres om oppfølging av politiske vedtak årlig til bystyret. 

 

Revisjonen konkluderte med at administrasjonen til en viss grad har etablert systemer for å følge 

opp politiske vedtak på en tilfredsstillende måte og at administrasjonen i all vesentlighet følger 

opp politiske vedtak på en tilfredsstillende måte 

 

For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen at kommunen bør: 

 Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. Dette vil kunne sikre en enhetlig og 

effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske vedtak.  

 Utarbeide overordnede skriftlige rutiner som omhandler administrasjonens vedtakshåndtering, 

rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak og rapportering til bystyret på 

bestillinger/vedtak som ikke er gjennomførbare. Dette vil kunne sikre en enhetlig og effektiv 

praksis gjeldende oppfølging av bystyrevedtak.  

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til bystyret for videre behandling.  

Bystyret behandlet rapporten i sitt møte den 9. desember 2021 i sak 165/21. 

 

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging i 2021 av forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2020 

og tidligere: 
 

Oppfølgingsrapport «Ekstremvær»: 

Formålet med oppfølgingsrapporten fra revisjonen er å vurdere om kommunen administrasjon har 

fulgt opp oppfølging av bystyrets tidligere vedtak ved behandling av forvaltningsrevisjons 

prosjektet «Ekstremvær». 

 

Bystyret ba administrasjonen den 15. desember 2019 å følge opp følgende anbefalingene i 

vedtaket:  

 sørge for at beredskapsdokumentasjonen revideres og oppdateres i tråd med lovverk og egne 

føringer, herunder at arbeidet med oppdatering av ny overordnet ROS-analyse og 

beredskapsplan prioriteres.  
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 gjøre sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær mer konkret. 

 vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder. 

 vurdere tiltak for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tiltakskortene knyttet til ekstremvær. 

 vurdere tiltak for å sikre at gjennomførte tiltak anbefalt i ROS-analysen er dokumentert i 

tilstrekkelig grad. 

 

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten 16. juni 2021.  Med bakgrunn i revisjonens 

kontroll var ikke alle anbefalinger fulgt opp. Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapporten til 

etterretning. Bystyret ba kommunedirektøren å rapportere til kontrollutvalget når følgende var 

fulgt opp. 

 ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.  

 Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er oppdatert og 

dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass. 

  

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Refusjoner og tilskudd» 

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. Bystyret ba 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 fulgte opp dette skriftlig i kontrollutvalgets møte 15.09 2021. 

Kontrollutvalget tok informasjonen fra kommunaldirektøren til orientering. 

  

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Antikorrupsjonsarbeidet» 

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten for «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.  Bystyret ba kommunedirektør rapportere til kontrollutvalget når vedtaket er 

iverksatt innen juni 2021. 

 

Kommunedirektøren fulgte opp bystyrets vedtak skriftlig i kontrollutvalgets møte 15.09 2021. 

Kontrollutvalget tok informasjonen fra kommunaldirektøren til orientering. 

Eierskapskontroll 

Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge bestemmelsen 

innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter bystyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen vedtas av bystyret selv. Bystyret har i 2020 behandlet og vedtatt plan for 

eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023. Følgende tre selskaper ble prioritert i planperioden: 

1. Fredrikstad Energi AS (ferdigstilt i 2020) 

2. Østfold Energi AS 

3. Isegran Eiendom AS 
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I 2020 ble Fredrikstad Energi AS kontrollert. Kontrollutvalget og bystyret har behandlet 

rapporten. Kontrollutvalget vedtok i møte i november 2021 at Isegran Eiendom AS skal 

gjennomføres før Østfold Energi AS. Rapport forventes i 2022. 

Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de 

har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres. For at henvendelsene skal kunne bli lagt 

frem for kontrollutvalget må de være skriftliggjort. 

 

Kontrollutvalget har behandlet to henvendelser i 2021, herunder: 
 

 Henvendelse fra innbygger angående festetomter - næringsvirksomhet. Kontrollutvalget fulgte 

saken opp gjennom flere orienteringer fra kommunedirektøren, saken er avsluttet i 2021. 

 Henvendelse fra innbygger (sak 21/55). Henvendelsen gjaldt kommunens etterlevelse av 

vedtak og innbyggermedvirkning. Kontrollutvalget vedtok at administrasjonen gir utvalget en 

orientering om bruken av innbyggermedvirkning som metode i sitt neste møte 

Andre saker  
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 

 Statusrapporter om utført revisjonsarbeid (ressursbruk) 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020  

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer 

 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon (ressursbruk) 

 Informasjon fra revisjonen vedr. momskompensasjonen 

 Rullering av plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 

 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

 Prosjektplan: «Offentleglova – Oppfølging av rutiner og praksis» 

 Prosjektplan: «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» 

 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan  

 

Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer som tas til 

orientering i samlesaker: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget 

 Orientering om NKRF og FKT sin kontrollutvalgsskonferanse/fagdager i 2022. 

 2 tilsynsrapporter fra Fylkesmann/Statsforvalteren 

 Brev fra Mattilsynet – vedr. reservevannforsyningen og om risikoabonnenter 

 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

 Nav – statistikk over sykefravær i barnehager 

 Fredrikstad kommune – statistikk over sykefravær for kommunale barnehager 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 16. februar 2022. 

 

 

Rita Holberg (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 2443/2022 
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/9 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 18.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
 Jolanta Betker, datert 18.01 2022 
 Casper Støten, datert 18.01 2022 
 Bjørnar B. Eriksen, datert 18.01 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon, Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) – sine veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor. 
 

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

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

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Fredrikstad kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Fredrikstad kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Fredrikstad kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 5859/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/10 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 10.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 09.12.2021, sak 165/21, «Kontrollutvalgssak: 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis»» 
3. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 09.12.2021, sak 166/21, «Kontrollutvalgssak: Plan 

for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalget, sak 21/32, 16.06.2021, Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

"Ekstremvær" 
 Bystyret, sak 117/21, 16.09.2021, Kontrollutvalgssak: Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær" 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 09.12.2021, sak 165/21, «Kontrollutvalgssak: 
Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis»». 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Bystyret behandlet den 09.12.2021, sak 166/21, «Kontrollutvalgssak: Plan for 
forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024». Kontrollutvalgets innstilling med justeringer ble 
enstemmig vedtatt. Til orientering. 
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Andre saksdokumenter: Kontrollutvalget innstilte til bystyret i sak 21/32, den 16.06.2021, 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær" punkt 2.2. følgende: 
«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.» Bystyret behandlet saken 
den 16.09.2021 og vedtok kontrollutvalgets innstilling enstemmig. Kommunedirektør gir 
kontrollutvalget muntlig informasjon om sakens stilling i dette møtet. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Saksnr.: 2021/5969 
Dokumentnr.: 14 
Løpenr.: 274563/2021 
Klassering: 210 
Saksbehandler: Yvonne Meidell 

 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Bystyret 09.12.2021 165/21 

 

Kontrollutvalgssak: Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av politiske 
vedtak – Rutiner og praksis» 

 
Kontrollutvalgets innstilling  
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: 
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og 

praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som 
framkommer av rapporten.  
 
For å sikre en enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske 
vedtak skal kommunen: 
 

 Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. 
 
For å sikre en enhetlig og effektiv praksis for oppfølging av bystyrevedtak skal 
kommunen:  
 

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

2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
 
Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra 
revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal 
også sendes til bystyret. 

 
Fredrikstad, 24.11.2021 
 

Bystyrets behandling 09.12.2021: 

Kontrollutvalgets leder Rita Holberg orienterte til saken. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 09.12.2021 

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og 

praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som 

framkommer av rapporten.  
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For å sikre en enhetlig og effektiv praksis for å holde oversikt og følge opp politiske 

vedtak skal kommunen: 

 

 Implementere Fredrikstadkompasset i samtlige seksjoner. 

 

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

kommunen:  

 

 Implementere overordnede skriftlige rutiner som omhandler administrasjonens 

vedtakshåndtering, rapportering til bystyret på gjennomføringen av vedtak og 

rapportering til bystyret på bestillinger/vedtak som ikke er gjennomførbare.  

 

2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  

 

Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra 

revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal 

også sendes til bystyret. 

 
Fredrikstad, 16.12.2021 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Pål Henning Klavenes, virksomhetsleder Eierskap og styring 
  Daglig leder ØKUS Anita Dahl Aannerød 
Kopi til: Rita Holberg leder kontrollutvalget 
Kopi til: Direktør VIRØK Ole Sverre Strand 
 
Vedlegg 
1. Særutskrift kontrollutvalgssak 21/56 av 24.11.2021 – Forvaltningsrevisjonsrapport 

«Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis»  
2. Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak – Rutiner og praksis» av 

05.11.2021  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalgets møte 24.11.2021. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar.  
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Saksnr.: 2021/6613 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 274533/2021 
Klassering: 210 
Saksbehandler: Yvonne Meidell 

 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Bystyret 09.12.2021 166/21 

 

Kontrollutvalgssak: Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 

 
Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak:  

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

 

1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter og rehabilitering 

2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 

3 Varslingordningen 

4 Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger 

5 Kvalitet i helsetjenester ved i sykehjem 

6 Barnevernsreformen 2022 

7 Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap 
og arbeid med integrering 

8 Isegran Eiendom AS 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1620 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. 

Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 
1.gangs behandling i bystyret. 

 
5. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 

planen i planperioden. 
 

 
Fredrikstad, 24.11.2021 
 

Bystyrets behandling 09.12.2021: 

Kontrollutvalgets leder Rita Holberg orienterte til saken og informerte om skrivefeil i 
innstillingens punkt 1, 8 underpunkter: 
Punkt 1: Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter og rehabilitering  
Punkt 5: Kvalitet i helsetjenester ved i sykehjem 
 
Votering: 
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Kontrollutvalgets innstilling med justeringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak 09.12.2021 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 
 

3. 

 

 
 

4. 

 

 

 

5. 

Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold 

til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024» (jf. 

pkt. 4.1 i planen).  
 

1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter. 

2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 

3 Varslingordningen 

4 Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger 

5 Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem 

6 Barnevernsreformen 2022 

7 Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap 
og arbeid med integrering 

8 Isegran Eiendom AS 

 

Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1620 timer per år (I henhold til avtale 

mellom eierne av revisjonen). 

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 

herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 

gjennomføring med revisjonen. 

 

Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. 

Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 1.gangs 

behandling i bystyret. 

 

Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen 

i planperioden. 

 
Fredrikstad, 16.12.2021 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell  
møtesekretær 
 
Utskrift til: Pål Henning Klavenes, virksomhetsleder Styring og eierskap 
  Anita Dahl Aannerød, daglig leder ØKUS 
Kopi til: Rita Holberg , leder kontrollutvalget 
Kopi til: Ole Sverre Strand, direktør VIRØK 
 
 
Vedlegg 

1. Særutskrift kontrollutvalgssak 21/57 av 24.11.2021 – Plan for forvaltningsrevisjon 
januar 2022 – juli 2024 

2. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Fredrikstad kommune, 12.11.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
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Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte saksutredning fra kontrollutvalgets møte 24.11.2021. 
 

Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 2364/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/11 

 

Eventuelt
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 2369/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.02.2022 22/12 

 

Evaluering av møte
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