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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/54 
Dokumentnr.: 45 
Løpenr.: 122063/2021 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.06.2021 21/30 

 

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

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.: 2021/54 
Dokumentnr.: 46 
Løpenr.: 122098/2021 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.06.2021 21/31 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/51 
Dokumentnr.: 23 
Løpenr.: 120976/2021 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.06.2021 21/32 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær" 

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

samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 

 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Ekstremvær», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er 
gjennomført: 

o ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.  
o Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er 

oppdatert og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass. 
 
Fredrikstad, 25.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Oppfølgingsrapport «Ekstremvær», datert den 27.05.2021. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyret sak 160/19, den 05.12.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Ekstremvær» 
 Kontrollutvalgssak 19/46, den 02.10.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Ekstremvær». 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens beredskapsplaner og oppfølging av disse, vedr. ekstremvær. 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, 
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denne ligger som vedlegg 1 til saken. 
 
Bystyrets vedtak i sak 160/19, den 05.12.2019 var følgende: 

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ekstremvær» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten.  
Herunder skal kommunen:  

o 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.  

o gjøre sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær mer konkret.  
o vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder.  
o vurdere tiltak for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tiltakskortene knyttet til 

ekstremvær.  
o vurdere tiltak for å sikre at gjennomførte tiltak anbefalt i ROS-analysen er 

dokumentert i tilstrekkelig grad.  
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.  

3. Fredrikstad vil at hensynet til klima og miljø skal stå sentralt i alt arbeid kommunen gjør. For å 
synliggjøre dette skal Fredrikstad kommune i samtlige saksfremlegg som legges frem til 
behandling i politiske organer redegjøre for om forslag til vedtak får konsekvenser for klima 
og miljø (miljømessig bærekraft). Kommunedirektøren bes å fremme egen sak om dette.»  

  
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de fem anbefalingene, samt om 
vedtakets punkt 3 er fulgt er fulgt opp av kommunen.  
 
Revisjonens har gjort følgende vurderinger vedr. anbefalingene: 
 

Anbefaling 1. Arbeidet med å oppdatere Fredrikstad kommunes ROS-analyse er 
forsinket med vel to år, hvorav siste år henger sammen med korona-pandemien. 
Administrasjonen svarte først at sak vil bli fremmet for bystyret i løpet av 2021, men 
uttaler nå at ROS-analysen vil bli fremmet for bystyret i juni 2021. 
Anbefaling 2. Revisjonen vurderer ut fra kommunens redegjørelse og oversendt 
dokumentasjon at sannsynlighet for ekstremvær og andre hendelser 
operasjonaliseres på en konkret måte.  
Anbefaling 3. Ut fra kommunens redegjørelse og dokumentasjon, vurderer revisjonen 
at kommunen vil vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder i arbeidet med 
ROS-analysen.  
 

Med forbehold om at ROS-analysen og styringsdokument for beredskap blir behandlet som 
forutsatt, konkluderer revisjonen med at anbefaling 1, 2 og 3 blir fulgt opp. 

 
Anbefaling 4. Forutsatt at Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for 
ekstremvær blir oppdatert i 2. halvår 2021, konkluderer revisjonen med at anbefaling 
4 vil bli fulgt opp. 
Anbefaling 5. Beredskapsplan med tiltakskort og dokumentering av tiltak som 
gjennomføres, kommer på plass i 2. halvår 2021. Forutsatt oppgitt framdrift vil også 
anbefaling 5 bli fulgt opp. 
 

 
Revisjonen har følgende konklusjon:  
 

«Fredrikstad bystyre behandlet 5.12.2019 sak om forvaltningsrevisjonsrapport Ekstremvær, 
som inneholdt fem anbefalinger. Kommuneadministrasjonen har i brev (19.2.2021) redegjort 
for oppfølgingen og oversendt to vedlegg fra oppdatert ROS-analyse (risiko- og 
sårbarhetsanalyse). Virksomhetsleder for Styring og eierskap har utdypet redegjørelsen. Og 

6



revisjonen har innhentet kommentarer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(Dsb). 
 
Revisjonen konkluderer med at samtlige fem anbefalinger blir fulgt opp i løpet av 2021, noe 
som er et par år på overtid. Revisjonen tar likevel forbehold om at oppfølgingen skjer, det vil 
si at ROS-analysen vedtas på bystyremøtet i juni 2021 og beredskapsplan med tiltakskort og 
dokumentering av tiltak som gjennomføres, kommer på plass i 2. halvår 2021. 
 
Bystyret vedtok også (punkt 3) at alle saksfremlegg til politiske organer skal redegjøre for 
klima/miljø-konsekvenser. En ny mal for saksframlegg er utarbeidet og tilgjengelig i 
sak/arkivsystemet Elements. Malen inneholder avsnittet «Konsekvenser for miljømessig 
bærekraft». Revisjonen anser at vedtakspunktet er fulgt opp.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 13-16 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 
«Vi har ingen kommentarer til rapportutkastet, ut over omtalen av tidspunkt for politisk 
behandling av vår ROS-analyse. [..] På grunn av svært stort arbeidspress i tilknytning til 
håndtering av korona-pandemien, vil saken om ROS-analysen først komme til politisk 
behandling i andre halvdel av 2021. Tiltakskort og dokumentering av tiltak vil også bli ferdig 
innen samme tid.» 

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 i stor grad slutter seg til revisjonens 
konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret.  
Det bør der fremkomme at kommunedirektør skal orientere kontrollutvalget når ROS-
analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret, og når Fredrikstad 
kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er oppdatert og dokumentering 
av tiltak som gjennomføres er kommet på plass. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE 

ROLVSØY, 27.05.2021         

OPPFØLGINGSRAPPORT 

Ekstremvær  
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
for Fredrikstad kommune 
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1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) bestemmer i § 5: «Kontrollutvalget skal påse at kommune-

styrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.» 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) gjennomførte forvaltningsrevisjon for Fredrikstad kommune 

med rapporten Ekstremvær (20.9.2019). Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 2.10.2019 

(PS 19/46) og bystyret 5.12.2019 (PS 160/19). Bystyret vedtok at saken skulle følges opp med en opp-

følgingsrapport levert av revisjonen ett år senere. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutval-

get og bystyret. 

 

Revisjonen vil takke Fredrikstad kommunes administrasjon for samarbeidet ved gjennomføring av opp-

følgingsundersøkelsen.  
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om bystyrets vedtak i forbindelse med forvalt-

ningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Bystyret i Fredrikstad kommune fattet følgende vedtak 5.12.2019 (sak PS 160/19): 

 

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

følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 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 beredskaps-

plan prioriteres.  

 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 tilstrek-

kelig grad. 

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

ningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppføl-

gingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten 

skal også sendes til bystyret. 

3. Fredrikstad vil at hensynet til klima og miljø skal stå sentralt i alt arbeid kommunen gjør. For å syn-

liggjøre dette skal Fredrikstad kommune i samtlige saksfremlegg som legges frem til behandling i 

politiske organer redegjøre for om forslag til vedtak får konsekvenser for klima og miljø (miljømessig 

bærekraft). Kommunedirektøren bes å fremme egen sak om dette.» 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post datert 4.1.2021 Fredrikstad kommune om en redegjørelse for hvilke tiltak som er 

iverksatt i lys av anbefalingene. Revisjonen ba om at dokumentasjon på iverksatte tiltak (rutiner, ret-

ningslinjer o.l.) vedlegges tilbakemeldingen.  

  

Fredrikstad kommune har i brev datert 19.2.2021 (vedlegg 1 til rapporten) redegjort for gjennomførte 

tiltak etter forvaltningsrevisjonsrapport Ekstremvær. Kommunens redegjørelse har to vedlegg fra den 

nye ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalysen): vedlegg 1 (gradering) og vedlegg 2 (ekstremvær).  

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse med vedlagt 

dokumentasjon.  

 

Kommunedirektøren har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandling i 

kontrollutvalget. Kommunedirektørens uttalelse er vedlagt rapporten (vedlegg 2).  

 

 

 

12



Østre Viken kommunerevisjon IKS 

EKSTREMVÆR – OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE 

 

 

/6 

3 Beredskapsdokumentasjon  

Anbefaling 1: Sørge for at beredskapsdokumentasjonen revideres og oppdate-
res i tråd med lovverk og egne føringer, herunder at arbeidet med oppdatering 
av ny overordnet ROS‐analyse og beredskapsplan prioriteres.  
 

 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjonsrapport Ekstremvær (2019) opplyste (s. 10): «Kommunen har utarbeidet dokumen-

tet ‘Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014’.» «Det følger av kom-

munens styringsdokument at ROS-analyser skal revideres … minimum hvert 4. år. Fylkesmannen kon-

kluderer i sin tilsynsrapport [2018] med at kommunens ROS-analyse tilfredsstiller forskrift om kommunal 

beredskap uten avvik. Ifølge tilsynsrapportens faktagrunnlag skal ROS-analysen revideres i 2018 og 

legges frem for politisk behandling i desember samme år.» 

 

Revisjonen ga uttrykk for (s. 15) at kommunens arbeid med det overordnede beredskapsplanverket ikke 

var sikret tilstrekkelig prioritet. Manglende oppdatering/revidering av ROS-analyse og beredskapsplan 

kunne skyldes at kommunen ikke i stor nok grad hadde sørget for kontinuitet i arbeidet ved overføring 

av arbeidsoppgaver internt i organisasjonen. Revisjonen fant det positivt at kommunen så ut til å etab-

lere en mer robust organisering av arbeidet, hvor flere ble gjort i stand til å ivareta det overordnede ar-

beidet. 

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 1 slik (brev 19.2.2021): «Det er 

utarbeidet et ferdig forslag til ny overordnet ROS-analyse for Fredrikstad kommune. Arbeidet med å få 

behandlet denne politisk er forsinket på grunn av koronarelatert arbeid. Sak vil bli fremmet for bystyret i 

løpet av 2021. Det er også utarbeidet et forslag til revidert overordnet styringsdokument for beredskap, 

som skal fremmes for bystyret sammen med den overordnete ROS-analysen. Når disse nye overord-

nete styringsdokumentene er vedtatt, kan det føre til endringer i kommunens beredskapsplanverk og 

prioriteringer.» 

 

Virksomhetsleder for Styring og eierskap opplyser (e-post 19.4.2021) at kommunens nye ROS-analyse 

er en oppdatering av ROS-analysen fra 2014. ROS-analysen vil bli fremmet for bystyret 17.6.2021. Ad-

ministrasjonen vil deretter – i 2. halvår 2021 – oppdatere beredskapsplan og tiltakskort. (Tiltakskort vil si 

detaljerte arbeidsrutiner ved kriser.)  

 

 Revisjonens vurderinger 

Arbeidet med å oppdatere Fredrikstad kommunes ROS-analyse er forsinket med vel to år, hvorav siste 

år henger sammen med korona-pandemien. Administrasjonen svarte først at sak vil bli fremmet for by-

styret i løpet av 2021, men uttaler nå at ROS-analysen vil bli fremmet for bystyret i juni 2021.  

 

Med forbehold om at ROS-analysen og styringsdokument for beredskap blir behandlet som forutsatt, 

konkluderer revisjonen med at anbefaling 1 blir fulgt opp.  
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4 Sannsynlighetsvurderinger  

Anbefaling 2: Gjøre sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær mer kon-
kret. 
 

 Bakgrunn 

Revisjonens rapport Ekstremvær fant (s. 4) enkelte forbedringsområder, især at kommunen i større grad 

kunne ha vurdert og dokumentert sannsynligheten for ekstremvær. Dette utdypes slik (s. 14): «Kommu-

nen har i sin risikoanalyse kartlagt ekstremvær som en uønsket hendelse. Analysen beskriver årsakene 

til ekstremvær og hvilke konsekvenser ekstremvær vil ha for kommunen. Slik analysen er formulert 

fremkommer det lite om sannsynligheten for at ekstremvær vil inntreffe. Det fremkommer kun informa-

sjon om at ekstrem nedbør gjerne oppstår om sommeren i forbindelse med tordenvær, og har opptrådt 

oftere og mer intenst siste tiår.» 

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 2 slik: «Sannsynlighetsvurde-

ringene knyttet til ekstremvær er konkretisert i den reviderte ROS-analysen. Vi viser til vedlegg 1, som 

er et utdrag av den oppdaterte ROS-analysen, hvor sannsynlighets- og konsekvenskategoriene er tyde-

ligere konkretisert og beskrevet mer detaljert.» 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer ut fra kommunens redegjørelse og oversendt dokumentasjon at sannsynlighet for 

ekstremvær og andre hendelser operasjonaliseres på en konkret måte. Med forbehold om at kommu-

nens ROS-analyse blir behandlet som forutsatt, konkluderer revisjonen med at anbefaling 2 blir fulgt 

opp.  
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5 Risiko for tørke- og varmeperioder 

Anbefaling 3: Vurdere risikoen knyttet til tørke‐ og varmeperioder. 
 

 Bakgrunn 

Revisjonens rapport Ekstremvær konstaterte (s. 4) at Fredrikstad kommune ikke hadde vurdert tørke- 

og varmeperioder som en ekstremværhendelse. Kommunen vurderte å ta dette inn i ny ROS-analyse, 

noe revisjonen fant fornuftig (s. 14): «Vi er enig med kommunen i at den lange varmeperioden i fjor 

sommer (2018) kan karakteriseres som ekstremvær, og at det er fornuftig at kommunen vurderer å ta 

dette med i ny ROS-analyse.» 

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 3 slik: «I forslag til ny oppdatert 

ROS-analyse er ekstrem tørke og hete nå tatt med under hendelsen Ekstremvær, som en av flere årsa-

ker når risikoen vurderes. Vi viser til vedlegg 2, som er et utdrag av den oppdaterte ROS-analysen for 

dette.»  

 

Vedlegg 2 om ekstremvær oppgir fem årsaker til ekstremvær: ekstrem nedbør, sterk vind, stormflo, eks-

trem tørke og hete. Ekstrem tørke utdypes slik: «Langvarig tørr periode som for eksempel sommeren 

2018. I denne perioden var det stor fare for skogbrann.»  

 

 Revisjonens vurderinger 

Ut fra kommunens redegjørelse og dokumentasjon, vurderer revisjonen at kommunen vil vurdere risi-

koen knyttet til tørke- og varmeperioder i arbeidet med ROS-analysen. Med forbehold om at kommu-

nens ROS-analyse blir behandlet som forutsatt, konkluderer revisjonen med at anbefaling 3 blir fulgt 

opp.  
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6 Kvalitet på tiltakskort for ekstremvær 

Anbefaling 4: Vurdere tiltak for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tiltakskor-
tene knyttet til ekstremvær. 
 

 Bakgrunn 

Revisjonens rapport Ekstremvær påpekte (s. 4) at Fredrikstad kommune har et forbedringspotensial 

knyttet til tiltakskort. Kommunen vurderte å prioritere arbeidet med tiltakskort når ny ROS-analyse kom 

på plass, noe revisjonen fant positivt.  

 

Et tiltakskort er en oversikt over tiltak som på forhånd er identifisert og som må iverksettes når det inn-

treffer en hendelse. Tiltakskortene skal inneholde beskrivelser av hva som skal gjøres og hvem som 

skal varsles. 

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 4 slik: «Etter at den nye oppda-

terte ROS-analysen er godkjent skal det utarbeides plan for oppdatering og kvalitetssikring av alle til-

takskort. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide disse før den oppdaterte ROS-analysen er godkjent.» 

 

Virksomhetsleder for Styring og eierskap opplyser at administrasjonen i 2. halvår 2021 vil oppdatere be-

redskapsplan og tiltakskort.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Forutsatt at Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær blir oppdatert i 2. 

halvår 2021, konkluderer revisjonen med at anbefaling 4 vil bli fulgt opp.  
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7 Dokumentasjon av gjennomførte tiltak 

Anbefaling 5: Vurdere tiltak for å sikre at gjennomførte tiltak anbefalt i ROS‐ana-
lysen er dokumentert i tilstrekkelig grad. 
 

 Bakgrunn 

Revisjonens rapport Ekstremvær konstaterte (s. 5) at kommunen hadde iverksatt flere av tiltakene som 

var foreslått for å redusere risiko og sårbarhet knyttet til ekstremvær. Enkelte svakheter ved kommu-

nens internkontroll på området gjorde det imidlertid vanskelig å vurdere hvorvidt tiltakene i tilstrekkelig 

grad var fulgt opp.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 5 slik: «I forslag til revidert sty-

ringsdokument for beredskap, under kapittel ‘2.9 Dokumentasjon’, er følgende tekst foreslått: ‘Tiltak fo-

reslått i ROS analysen eller etter evaluering av øvelser, skal behandles på de ulike ledernivå i organisa-

sjonen. Alle beslutninger skal referatføres og arkiveres. Tilhørende tiltak i DSB-CIM, lukkes med arkivre-

feranse og/eller referanse til annet planverk hvor tiltaket blir ivaretatt.’» 

 

DSB-CIM er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb) sitt elektroniske krise- og bered-

skapsstøtteverktøy (Crisis Information Management). Fredrikstad kommunes beredskapsleder opplyser 

at alle kommuner er pålagt å benytte DSB-CIM. (Det finnes også CIM for statsetater, som HelseCIM og 

VegCIM, og for private foretak.) Systemet kan inneholde kommunens ROS-analyse, beredskapsplan, 

tiltakskort og hendelseslogg med gjennomførte tiltak. Fredrikstad kommune har kommet langt i å bruke 

systemet, opplyser Dsb’s avdeling Samordning og beredskap (Johan.stenshorne@dsb.no) til revisor. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Beredskapsplan med tiltakskort og dokumentering av tiltak som gjennomføres, kommer på plass i 2. 

halvår 2021. Forutsatt oppgitt framdrift vil også anbefaling 5 bli fulgt opp. 
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8 Klima/miljø-konsekvenser i saksframlegg 

 Bakgrunn 

Bystyret vedtok 5.12.2019 også punkt 3 om at alle saksfremlegg til politiske organer skal redegjøre for 

klima/miljø-konsekvenser.  

 Administrasjonens redegjørelse 

Virksomhetsleder for Styring og eierskap opplyser (e-post 21.4.2021) følgende: «Vi har innført ny mal, i 

tråd med bystyrevedtaket av 05.12.2019. Den nye malen ligger i vårt sak/arkivsystem, Elements».  

Malen for saksframlegg inneholder avsnittet «Konsekvenser for miljømessig bærekraft». 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen anser ut fra administrasjonens redegjørelse at vedtakspunktet er fulgt opp. 
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9 Konklusjon 

Fredrikstad bystyre behandlet 5.12.2019 sak om forvaltningsrevisjonsrapport Ekstremvær, som inne-

holdt fem anbefalinger. Kommuneadministrasjonen har i brev (19.2.2021) redegjort for oppfølgingen og 

oversendt to vedlegg fra oppdatert ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). Virksomhetsleder for 

Styring og eierskap har utdypet redegjørelsen. Og revisjonen har innhentet kommentarer fra Direktora-

tet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb).  

 

Revisjonen konkluderer med at samtlige fem anbefalinger blir fulgt opp i løpet av 2021, noe som er et 

par år på overtid. Revisjonen tar likevel forbehold om at oppfølgingen skjer, det vil si at ROS-analysen 

vedtas på bystyremøtet i juni 2021 og beredskapsplan med tiltakskort og dokumentering av tiltak som 

gjennomføres, kommer på plass i 2. halvår 2021. 

 

Bystyret vedtok også (punkt 3) at alle saksfremlegg til politiske organer skal redegjøre for klima/miljø-

konsekvenser. En ny mal for saksframlegg er utarbeidet og tilgjengelig i sak/arkivsystemet Elements. 

Malen inneholder avsnittet «Konsekvenser for miljømessig bærekraft». Revisjonen anser at vedtaks-

punktet er fulgt opp. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Rolvsøy, 27.05.2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

 

Didrik Hjort (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1: Kommunedirektørens redegjørelse 
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Vedlegg 2: Kommunedirektørens uttalelse 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/49 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 123113/2021 
Klassering: 3004-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.06.2021 21/33 

 

Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til orientering 
 

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2020, datert 26.05 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 10.02 2021, sak 21/6 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering og 
valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kontrollutvalget behandlet den 10. februar 2021 overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
samt valg av kontrollområdet for etterlevelseskontrollen. 
 
Kommunerevisjon har den 26. mai 2021 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området 
«Merverdiavgift».  
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Revisjonen har kontrollert om kommunen etterlever gjeldende regelverk om merverdiavgift 
herunder: 
 Håndterer fradrag og kompensasjon for merverdiavgift, på inngående fakturaer, i tråd 

med gjeldende regelverk. 
 Har foretatt egenkontroll ved rapportering av kompensasjon for merverdiavgift ifølge 

kommunens interne rutiner. 
 
Revisjonens konklusjon er at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og 
revisor har ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Fredrikstad kommune 
ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av 
merverdiavgift. 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kontrollen med kommunens etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til 
orientering 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/51 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 125454/2021 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.06.2021 21/34 

 
 

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 

 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23-3 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Til orientering så blir 
det for ØKUS sine kommuner utarbeidet to-årige planverk. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 
behov for forvaltningsrevisjon. 
Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 gjennomføres av 
sekretariatet og skal behandles av kontrollutvalget i deres siste møte 2021. 
 
Det blir nå avholdt en workshop, hvor kontrollutvalget kan komme med innspill og 
drøfte hvilke områder som kan være relevante for ny plan for forvaltningsrevisjon. 
Det kan til eksempel være hensiktsmessig å trekke frem områder hvor det har vært 
henvendelser eller informasjonssaker de siste årene. 
Forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020-2021 ligger som vedlegg 1 til saken, til 
orientering. 
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Vurdering 
Det fremgår av NKRF sin veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering følgende: 
«Kontrollutvalget selv innehar kunnskap som bør komme fram i arbeidet med den 
overordnede analysen. Gjennom saker utvalget har behandlet, besøk det har gjennomført, 
og kontakt det har hatt med andre politikere, har utvalget informasjon om ulike forhold ved 
kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan involveres i arbeidet med analysen gjennom 
diskusjoner i møter eller ved å arrangere egne seminar/workshops der analyse av 
kommunens virksomhet er tema. 
Hvordan? 
 Erfaringer framkommet gjennom regnskapsrevisjon 
 Tidligere forvaltningsrevisjon, og kunnskap om hvordan disse er fulgt opp 
 Informasjon framkommet gjennom deltakelse i møter og kontakt med personer i 

kommunen 
 Følge med på politiske saker og vedtak som fattes 
 Medieoppslag – som følge av konkrete hendelser i kommunen eller et generelt fokus på 

spesielle deler av forvaltningen 
 Medieoppslag om kommunens selskaper» 
 
Workshopen bør derfor ta utgangspunkt i kulepunktene over. Det kan også være 
hensiktsmessig at saker som har gjentagende oppmerksomhet hos kontrollutvalget kommer 
frem i workshopen. Resultatene for gjennomførte spørreundersøkelser hos kommunens 
administrasjon, kontrollutvalg og andre folkevalgte vil også bli lagt frem i møtet. Dette så 
man allerede nå kan drøfte om det er områder som skiller seg ut som risikoområder. 
 
Sekretariatet legger forøvrig frem saken uten innstilling eller anbefalinger. 
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side 2 
Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

1. INNLEDNING 
1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å vurdere om ressursene brukes til å 
løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, herunder de 
forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha betydning 
for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås. Forvaltningsrevisjon kan også gå ut på å 
vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er satt, og om 
ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå målene, (Prop. 46 L 
(2017-2018). 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og 
veileder for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal 
sammenheng. 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og 
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av 
måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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side 3 
Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

 

1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført av kommunerevisjon, i samspill med 
kontrollutvalgssekretariatet. Vurderingen er basert på innspill fra tidligere kontrollutvalg, 
innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, spørreundersøkelser sendt til folkevalgte og 
kommunens administrasjon, samtaler med rådmann/ ordfører, eventuelle andre folkevalgte 
og administrasjon.  
  

1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess 

Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på 
neste side illustrerer: 
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side 4 
Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

 
 

1. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

2. Kontrollutvalget velger 

områder 

3. Kontrollutvalget og 

kommunestyret vedtar 

forvaltningsrevisjonsplan 

5. Prosjekt gjennomføres 

7. Rådmann svarer skriftlig 

på anbefalinger 

8. Kontrollutvalg behandler 

rapport med anbefalinger, inkl 

administrasjonens 

tilbakemelding 

9. Rapport oversendes 

kommunestyret til behandling 

10. Oppfølgingsrapport 

utarbeides av revisjon ca 1 år 

etter 

kommunestyrebehandling 

11. Oppfølgingsrapport 

behandles i kontrollutvalg og 

kommunestyret 

4. Prosjektplan vedtas i 

kontrollutvalget 

6. Rapport ferdigstilles, med 

verifisering av kontaktperson 
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Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2011 til 
dags dato er blitt gjennomført i Fredrikstad kommune:  
 

År Prosjekt 

2011 «Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid med NAV-kontoret» 

2011 Tjenester til barn og unge 

2011 Praksis i IPLOS 

2011 Innkjøp og anskaffelser 

2011 (Utredning av to rammeavtaler) 

2012 Omsorgslønn 

2012 Beredskapsmessig organisering i brann- og 
redningskorpset 

2012 Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og 
sosiale tjenester 

2012 Forvaltning av klientmidler 

2013 Dokumenthåndtering 

2013 IT 

2013 Sysselsetting av innvandrere 

2013 Forvaltning, drift og vedlikehold 

2013 Kommunal rusomsorg 

2014 Rådmannens internkontroll 

2014 Prosjektstyring og antikorrupsjon 

2015 Undersøkelse RTD 

2015 Tildeling av helse- og velferdstjenester 

2016 Minoritetsspråklige barn 

2017 Refusjoner (Sykepengerefusjoner) 

2017 Barnevern 

2017 Etterlevelse av offentleglova 

2018 Internkontroll i byggesaksbehandling 

2018 Kontraktsoppfølging 

2019 Refusjoner og tilskudd 

2019 Ekstremvær 

 
 

2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021 
2.1 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 

 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til bystyret, i 
henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til 
forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som utgjør 1625 timer. 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 2852 timer i ressurser. For hvert 
prosjekt vil det også bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år etter at 
prosjektet er behandlet i bystyret.  

                                                
2 1 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering hvert andre 

år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan. 

 

Før hvert prosjekt vil det bli lagt frem en prosjektbeskrivelse som beskriver forventet 

timeressurs. I denne forvaltningsrevisjonsplan legges det opp til at det ut fra timeressurser 

bør gjennomføres 10 prosjekter i løpet av planperioden. Imidlertid kan dette endres ut fra 

hvor mange timer det vil være behov for ved det enkelte prosjekt, samt hvor mange timer 

som blir benyttet til oppfølging og risiko-, vesentlighetsvurderinger i forkant av ny plan. 

 

2.2 Kontrollutvalgets prioriteringer 

 
I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering av 
hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og utvelgelse 
av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet risiko- og vesentlighetsvurderingen i sitt møte den 27/11 2019, i 
sak 19/68.  
Kontrollutvalget vurderte det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Personvern (restanseprosjekt) 

2 Barnevern – oppfølging av 
tidligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
samt en ny revisjon av 
kommunens oppfølging av 
lovverk ved 
fosterhjemsområdet. 

3 Skole – overholdelse av 
lærernorm. 

4 Skole – spesialundervisning og 
trygt og godt skolemiljø 

5 Arbeidsmiljø og sykefravær 

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

7 Oppfølging av politiske vedtak – 
rutiner og praksis 

8 Tildeling av helse og 
velferdstjenester – oppfølging 
av tidligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
samt en ny forvaltningsrevisjon 
sett opp mot brukerperspektivet 
og kommunens praksis 
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9 Nye 
varslingsrutiner/varslingsorgan 
– en evaluering 

10 BPA-ordninger 
 
Prosjekt nummer 9 og 10 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 

 

Utdypende informasjon om områdene fremkommer av revisjonens risiko- og 

vesentlighetsvurdering datert 2019.  

Forslag til prosjekt 2, 6 og 8 er oppfølginger av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt som er 
behandlet de siste år, men med ønske om en videre kontroll fra kontrollutvalget. 
 

2.3 Bystyrets vedtak 

I bystyres sak 06/20 den 06.02. 2020 ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Personvern (restanseprosjekt) 

2 Barnevern – oppfølging av 
tidligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
samt en ny revisjon av 
kommunens oppfølging av 
lovverk ved 
fosterhjemsområdet. 

3 Skole – overholdelse av 
lærernorm. 

4 Skole – spesialundervisning og 
trygt og godt skolemiljø 

5 Arbeidsmiljø og sykefravær 

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

7 Oppfølging av politiske vedtak – 
rutiner og praksis 

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

9 Nye 
varslingsrutiner/varslingsorgan 
– en evaluering 

10 BPA-ordninger 
 

Se omtalen over. 
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2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).  
 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. Kontrollutvalget har en egen rutinebeskrivelse for bestilling 
av konkrete prosjekt  
 

2.5 Rapportering til bystyret 

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret etter kontrollutvalgets 
behandling. Kommunens revisjon skal utarbeide oppfølgingsrapporter ett år etter bystyrets 
behandling. Disse oppfølgingsrapportene skal behandles i kontrollutvalget før de blir sendt til 
bystyret for behandling. Generell rapportering fra kontrollutvalget til bystyret vil ellers skje via 
kontrollutvalgets årsrapport til bystyret. I årsrapporten vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, 
revisjonens rapporteringer samt resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene.  
 
2.6 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret. Etter samme paragraf kan bystyret delegere til kontrollutvalget å vedta 
endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra bystyret. Det fremgår av 
forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Bystyret fattet i sitt møte den 06.02.2020, sak 06/20, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/54 
Dokumentnr.: 47 
Løpenr.: 122111/2021 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 16.06.2021 21/35 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Referater og meldinger tas til orientering. 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.05.2021 
2. Bystyresak 56/21, 29.04.2021 «Kontrollutvalgssak: Forvaltningsrevisjon 

"Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen" – Fredrikstad 
kommune» 

3. Uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse 25.05.21 i 
forvaltningsrevisjon spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm  

 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.05.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: I bystyrets møte den 29.04. 2021 ble forvaltningsrevisjonsrapport 
«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen» behandlet. Vedtak 
enstemmig som innstilt. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: 3. Uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse 25.05.21 i 
forvaltningsrevisjon spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm. Til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Fredrikstad 
 
 
 
Møtedato: 12.05.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:25 
Møtested: Teams 
Fra – til saksnr.: 21/22 – 21/29  

 
 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Rita Holberg, leder (H) x  

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) x  

Tore K. Antonsen (SV) x 
 

Anita Skogseth Bjørneby  (FrP) x 
 

Per Lebesby (Krf) x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og 
revisor Thea Marie Styrkson 
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør 
virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand og direktør teknisk drift Atle Holten  
 
Møtende fra FREVAR KF: Økonomisjef Ann-Kristin Stedjeberg 
 
Ordfører: Jon Ivar Nygård 
 
 
 
 
…………………….    ……………………. 
Rita Holberg, (leder)                                                            John Fredrik Olsen 
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Saksliste 
   

PS 21/22 Godkjenning og innkalling av saksliste  

PS 21/23 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/24 FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020  

PS 21/25 Fredrikstad kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsrapport for 2020. 
 

 

PS 21/26 Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis  

PS 21/27 Referater og meldinger  

PS 21/28 Eventuelt  

PS 21/29 Evaluering av møtet  

 

 
PS 21/22 Godkjenning og innkalling av saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/23 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges …….. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

John Fredrik Olsen ble enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges John Fredrik Olsen 
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PS 21/24 FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetningen for 2020 til FREVAR 

KF slik det fremkommer i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Økonomisjef orienterte om resultatet for driften i 2020. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble 
besvart i møte. I nest siste kulepunkt skal det stå mindreforbruk på 2,3 millioner i stedet for 
merforbruk og i siste kulepunkt i forslag til uttalelsen rettes årstallet 2019 til 2020 før 
oversendelsen til bystyret. Forslag til uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetningen for 2020 til FREVAR 
KF slik det fremkommer i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet 
 

 
PS 21/25 Fredrikstad kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsrapport for 2020. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Fredrikstad 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 sendes bystyret med kopi 
til formannskapet. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Direktør for virksomhetsstyring og økonomi orienterte utvalget om resultatet for 2020 og om 
sentrale nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen. Kontrollutvalget stilte enkelte 
spørsmål om årsregnskapet og til områder i årsrapporten i møte, Spørsmålene ble besvart i 
møte. Sekretariatet redegjorde for forslag til uttalelsen til saken. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Fredrikstad 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 sendes bystyret med kopi 
til formannskapet. 
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PS 21/26 Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og 
praksis 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis, godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Revisjonen redegjorde for den fremlagte prosjektplan. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Prosjektplan: Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis, godkjennes 
 

 
PS 21/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.05.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 
 

 
PS 21/28 Eventuelt 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

 
Leder viste til sak fra forrige møte som var unntatt offentlighet. Leder stilte spørsmål om å få 
en kort redegjørelse om hvor saken står i dag. Administrasjonen bekrefter at en klage er 
mottatt og saken er under arbeid. Kontrollutvalget ba kommunedirektør om informasjon når 
saken er ferdigstilt. 
 
Leder stilte spørsmål om hvor saken med varslene står i dag. Ordfører orienterte om 
fremdriften for pågående etterarbeid. 
 
 

PS 21/29 Evaluering av møtet 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.05.2021: 

Kontrollutvalget gjorde en evaluering av møtet. 
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Saksnr.: 2019/19885 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 74913/2021 
Klassering: 210 
Saksbehandler: Yvonne Meidell 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Bystyret 29.04.2021 56/21 

 

Kontrollutvalgssak: Forvaltningsrevisjon "Spesialundervisning, skolemiljø og 
lærernormen i grunnskolen" – Fredrikstad kommune 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: 
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og 

lærernormen i grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 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». 

 Overholde aktivitetsplikten, samt kunne dokumentere at dette er gjort.  
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, 30.03.2021 
 

Bystyrets behandling 29.04.2021: 

Kontrollutvalgets leder Rita Holberg (H) orienterte 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 29.04.2021: 

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og 
lærernormen i grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 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». 

 Overholde aktivitetsplikten, samt kunne dokumentere at dette er gjort.  
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, 03.05.2021 
Rett utskrift. 
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Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Direktør Marianne Bekker, Seksjon for utdanning og oppvekst. 
Utskrift til:  Østfold kontrollutvalgssekretariat ved daglig leder Anita Aannerød Dahl. 
Kopi til: Leder av kontrollutvalget Rita Holberg. 
  
Vedlegg 
1. Særutskrift kontrollutvalgssak 21/15 av 24.03.2021 – Forvaltningsrevisjon 

«Spesialaundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen» - Fredrikstad 
kommune  

2. Forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i 
grunnskolen», datert 8.mars 2021  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 
Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalgets møte 24.03.2021. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE   

 

SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD 

 

 
 
 

NOTAT 
Saksnr.: 2019/19885 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 126503/2021 
Dato: 31.05.2021 
Gradering:  
Klassering: 210 

 
 
Til: Østfold kontrollutvalgssekretariat  
      Gruppeledere 
 
Kopi:  
Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør 
Martine Manskow Bjar, teamleder stab virksomhetsstyring og økonomi 
Marianne Bekker, direktør Seksjon helse og velferd. 
 
 
 
Fra: 
Marit Irene Hexeberg, sekretær for rådet 

 

Uttalelse 25.5.21 fra råd for personer med funksjonsnedsettelse, for oversendelse til 
kontrollutvalget og gruppeledere. Rådets sak 19/21 - referatsak 6/21  

 
På sakslista til rådets møte 25.5.21 ba leder om at særutskrift av bystyresak 56/21: Kontrollutvalgsak: 
Forvaltningsrevisjon «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen» - Fredrikstad 
kommune, ble satt opp. 
 
Rådet behandlet saken og var enstemmig om at følgende uttalelse oversendes til kontrollutvalget og 
til gruppelederne: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er takknemlig for at Kontrollutvalget setter fokus på 
og ønsker å revidere Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen i Fredrikstad 
kommune. Revisjonsrapporten svarer godt ut problemstilling 3 og 4. Revisjonsrapporten gir ikke noe 
godt svar på problemstilling 1 og 2. Her følger Rådets vurderinger knyttet til dette. 

1. Rådet deler kommunedirektørens skepsis til databehandling i rapporten. En undersøkelse til 

noen av skolene, der 41 % av de som har fått spørreskjema svarer er ingen representativ 

undersøkelse og bør behandles mer nyansert enn det revisjonsrapporten gjør. I tillegg er 

Rådet skeptisk til at man metodisk bruker gjennomsnitt av resultatene til å si noe om kvaliteten 

på dette spesielle området. For å sitere kommunens ansatte på levekårskartlegging: 

«gjennomsnitt forteller ingenting om hvordan folk har det». Det er med noen unntak 

gjennomgående omtrent 20 % av foreldrene som i liten grad er fornøyd eller mener 

tilrettelegging er god nok. Dette problematiseres kun i siste del om skolemiljø. Rådet mener 

det er like bekymringsfullt at 20 % av foreldrene melder at de i liten grad opplever at barnet får 

det innholdet i spesialundervisningen som han/hun skal ha i henhold til vedtaket. 

2. Mange av barna som mottar spesialundervisning er funksjonshemmet. Revisjonsrapporten 

avdekker mangelfull kompetanse og holdninger fra ansatte i skolen om den relasjonelle 

forståelsen av funksjonshemming. I den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming er 

barnets behov og funksjonshemming et resultat av omgivelsenes tilrettelegging. Det er ikke 

barnet som har «omfattende vansker», eller barnet som «må skjermes», alle barn har rett til 

inkluderende undervisning- det er skolens ansvar å tilrettelegge gjennom kompetanse og 
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kapasitet til lærere, justering av fysiske og mentale rammebetingelser og aktivt arbeid i 

skolemiljøet for å sikre inkluderende undervisning.  

3. Bakgrunnen for problemstilling 1 Får elever med spesialundervisning den opplæringen som 

vedtaket om spesialundervisning sier at eleven skal ha? er nasjonale rapporter som melder 

om at spesialundervisning gis av ufaglærte, at spesialundervisning virker ekskluderende og at 

spesialundervisningen i liten grad hjelper elevene i nå realistiske mål. Rådet oppfatter 

rapporten slik at man fortsatt i Fredrikstad kommune mangler fakta om hvor mye av 

spesialundervisningen som gis av ufaglærte, nasjonalt er det annenhver elev. Dette innebærer 

at eleven ikke får den opplæringen vedtaket sier de skal ha. Revisjonsrapporten slår fast at 52 

barn får spesialundervisning som kan virke ekskluderende, revisor hevder det er uheldig. 

Rådet vil vise til gjeldende opplæringslov, barnekonvensjonen og FN konvensjonen og hevde 

at dette er SVÆRT alvorlige brudd både på lov og konvensjoner. Rådet savner revisors 

vurdering at ansatte i liten grad melder avvik på vedtak i spesialundervisningen. Foreldre til 

barn med funksjonshemming peker på at det er to svært forskjellige kulturer for å melde avvik i 

oppvekst og skole sammenlignet med helse og velferd. Med en sunn kvalitetskultur kan 

ansatte bidra aktivt til å sikre at elever med vedtak om spesialundervisning får den 

undervisningen de skal ha. Rapporten besvarer problemstilling 1 på et systemnivå, men selve 

spørsmålet må besvares på individ-nivå.  

4. Når det gjelder skolemiljø viser Rådet til Likestillingsombudets arbeid med diskriminering for 

funksjonshemmede. Revisjonsrapporten nevner ikke at diskriminering av funksjonshemmede 

og andre standarder for trygge og gode leve/skolemiljø har strukturelle utfordringer knyttet til 

fordommer og negative holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder en 

annen standard; barn og unge med funksjonshemming må tåle negative kommentarer, tvang 

og andre standarder for trygghet fordi forskjeller/annerledeshet knyttes til barnets 

funksjonsevne/egenskaper. For eksempel må tvang tåles fordi man har utfordrende atferd 

(ikke miljøet som har manglende tilrettelegging), og barn/unge må tåle negative kommentarer 

fordi man tenker at barnet ikke forstår det som sies/ikke reagerer på negative ting som sies av 

andre barn. Hatefulle ytringer og diskriminering er et strukturelt problem- også i skolen- og må 

møtes med egnede tiltak. 

5. Rådet vil bemerke at saken har gått til bystyret uten at rådet har fått uttale seg til saken. Rådet 

vil anbefale kontrollutvalget som alle andre råd og utvalg å bruke Rådet aktivt i sitt arbeid for å 

fremme likestilling for alle mennesker i Fredrikstad. Vi kan bidra med brukerkompetanse, faglig 

kompetanse og perspektiver fra funksjonshemmede som kan være nyttige og effektive i 

kontrollutvalgets viktige arbeid. 
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