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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 60 
Løpenr.: 230831/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/44 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 25.07.2022 
 
 

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.: 58 
Løpenr.: 230827/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/45 

 

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, 25.07.2022 
 
 
 

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.: 2022/57 
Dokumentnr.: 66 
Løpenr.: 222636/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/46 

 
 

Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 

Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i 
møtet, herunder  
for prosjekt 4: 
for prosjekt 5: 
for prosjekt 6: 
for prosjekt 7: 
for prosjekt 8:  
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
Fredrikstad, 04.07.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune august 

2022 til juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Fredrikstad kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Fredrikstad kommune 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i Fredrikstad kommune august 2022 til juli 

2024, sak 22/40 den 15.06. 2022 (Flere av sakene ble utsatt) 
 Kontrollutvalgssak 22/19, 30.03.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/57, 24.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Fredrikstad kommune 

januar 2022 – juli 2024 
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 Bystyresak 166/21, 09.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Fredrikstad kommune 
januar 2022 – juli 2024 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 15.06.2022, sak 22/40, Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle utsettes til første kontrollutvalgsmøte etter 
sommeren 2022. Bakgrunnen for utsettelsen var at det ikke var enighet mellom revisjonen 
og kontrollutvalget om signering av en slik avtale. 
 
Sekretariatet legger derfor saken frem på nytt for kontrollutvalget og kaller nå saken 
bestilling av forvaltningsrevisjoner i perioden august 2022 til juli 2024. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 er allerede vedtatt av både kontrollutvalg 
og bystyret. Dette ble utarbeidet med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i 
henhold til kommunelovens § 23-3. Planverket bør derfor være utgangspunktet for en 
bestilling til revisjonen. Forvaltningsrevisjoner kan også være hendelsesbaserte. Det vil si 
ikke planlagte revisjoner med bakgrunn i en uønsket hendelse/tilstand, basert på 
henvendelser/varslinger/medieoppslag/ bystyresaker eller lignende. Dette må tas stilling til 
løpende i planperioden. 
 
Målet med bestillingen er å sikre en god dialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som er vedtatt skal gjennomføres i denne planperioden. 
Kontrollutvalget skal i dagens møte tydeliggjøre hva de ønsker bestilt. Dette skal innarbeides 
i bestillingen. 
 
I møtet skal det være en workshop hvor kontrollutvalget skal drøfte bakgrunnen og formålet 
med de ulike prosjektene som er vedtatt skal gjennomføres. Kontrollutvalget kan og bør 
også gi innspill til problemstillinger til det enkelte prosjekt.  
 
Revisjonen skal videre utarbeide en prosjektplan der omfang og problemstillinger knyttet til 
forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med bestillingen. Denne skal legges frem for 
kontrollutvalget til behandling. 
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Budsjettrammen blir innstilt av kontrollutvalgene til bystyret årlig, men dette 
etter innspill fra representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS sitt årlige vedtatte 
budsjett. 
Det er vedtatt å gjennomføre 8 prosjekter i denne perioden. Det er i budsjettperioden anslått 
3250 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5). 
Disse prosjektene er vedtatt skal gjennomføres: 
1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter  
2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap  
3 Varslingsordningen  
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 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300-400 timer. Bystyret har delegert til 
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Ved 
endringer i enten prosjektplaner, eller nye hendelsesbaserte prosjekt, som utgjør at det må 
benyttes flere forvaltningsrevisjonstimer enn forventet, må kontrollutvalget søke bystyret om 

6



ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også selv bestille forvaltningsrevisjoner utover 
planverk. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en skriftlig bestilling kan bidra til god dialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet, mellom kontrollutvalget og revisjonen.  
Det er derfor viktig at kontrollutvalget har en workshop hvor de går gjennom de ulike 
områdene, i forkant av at revisjonen utarbeider forslag til prosjektplan. Ved de tre første 
prosjektene er det allerede vedtatt prosjektplaner, disse vil også være en del av bestillingen. 
Områdene som skal diskuteres, for å få innspill, er prosjekt 4 til og med 8. 
Aktuelle temaer i en workshop bør være: 
Hva er hovedutfordringen ved området?  
Hva ønsker vi å oppnå ved å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området?  
Hvordan kan dette snevres inn og konkretiseres?  
Hva kan gå galt hvis dette ikke er på plass?  
Kontrollutvalget bør også lese, og ha i bakhodet, det som står beskrevet av området i risiko- 
og vesentlighetsvurderingen som ble utarbeidet høsten 2021, se vedlegg 3. Det er også 
viktig at kontrollutvalgets medlemmer kommer med innspill hvis de er kjent med utfordringer 
eller annet. 
 
Sekretariatet vurderer at en bestilling gir en god oversikt over forventet leveranse og sikrer 
at leveranse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i henhold til bestilling. Hvis revisjonen 
av ulike årsaker ikke har mulighet til å levere i henhold til bestilling, bør revisjonen sende en 
skriftlig orientering om dette. Dette skal legges frem for kontrollutvalget.  
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
bystyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret hvis ikke 
planverket blir fulgt.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta bestillingen med de føringer som 
fremkommer i workshopen i møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 19.09.2022, sak xx/xx Bestilling av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Fredrikstad kommune 2022 – 2024. 

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

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

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Fredrikstad kommune 
2022-2024 er det vedtatt å gjennomføre 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det 
er i budsjettperioden anslått 3250 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Bystyret har delegert til 
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom et 
prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be bystyret om en ekstra bevilgning. 

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter  
2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 
3 Varslingsordningen 
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 
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Følgende 8 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
-Prosjektplan vedtatt 16.02.2022, sak 22/6 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 28.01.2022  
Til behandling i KU-møte: 16.02.2022 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 18.11.2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 07.12.2022 

 

PROSJEKT 2: 
Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
-Prosjektplan vedtatt 30.03.2022, sak 22/17 – Tittel «Forebyggende tiltak for barn og 
unge» 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 11.03.2022 
Til behandling i KU-møte: 30.03.2022 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 18.11.2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 07.12.2022 

 

PROSJEKT 3: 
Varslingsordningen 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
-Prosjektplan vedtatt 15.06.2022, sak 22/38 – Tittel "Varsling og konflikthåndtering" 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 27.05.2022  
Til behandling i KU-møte: 15.06.2022 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 1. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 1. møte 2023 

 

PROSJEKT 4: 
Eiendomsforvaltning kommunale utleieboliger 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. møte 2023 
Til behandling i KU-møte: 1. møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte 2023 
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PROSJEKT 5: 
Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. møte 2023 
Til behandling i KU-møte: 2. møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 6. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 6. møte 2023 

 

PROSJEKT 6: 
Barnevernsreformen 2022 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 4. møte 2023 
Til behandling i KU-møte: 4. møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 1. møte 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 1. møte 2024 

 

PROSJEKT 7: 
Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med 
integrering 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. møte 2024 
Til behandling i KU-møte: 1. møte 2024 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte 2024 

 

PROSJEKT 8: 
Isegran Eiendom AS 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. møte 2024 
Til behandling i KU-møte: 2.møte 2024 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 6. møte 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 6. møte 2024 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Fredrikstad kommune  

Januar 2022 - juli 2024  
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side 1 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 
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1 Innledning og sammendrag ............................................................................................ 2 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at by/kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Fredrikstad kommune 
20212, og er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 24.11.2021, sak 21/57 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 
 

1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter  

2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 

3 Varslingsordningen 

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 

 
 
 
Bystyret behandlet planen i sak 166/21 den 09.12.2021 og følgende områder ble vedtatt for 
forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter  

2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 

3 Varslingsordningen 

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 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
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side 3 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

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

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

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

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

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

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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side 4 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til by/kommunestyret for behandling. 

3. By/kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til by/kommunestyret 
for behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i by/kommunestyret, om nødvendig blir det 
gjort vedtak på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter by/kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
by/kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle 
pålegg om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til 
by/kommunestyret.  

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

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

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret/kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Prosjekt Årstall for 
gjennomført 

prosjekt 

Omsorgslønn 2012 

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset 2012 

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og 
sosiale tjenester 

2012 

Dokumenthåndtering 2013 

IT 2013 

Sysselsetting av innvandrere 2013 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2013 

Kommunal rusomsorg 2013 

Rådmannens internkontroll 2014 

Prosjektstyring og antikorrupsjon 2014 

Undersøkelse RTD 2015 

Tildeling av helse- og velferdstjenester 2015 

Minoritetsspråklige barn 2016 

Refusjoner (Sykepengerefusjoner) 2017 

Barnevern 2017 

Etterlevelse av offentleglova 2017 

Internkontroll i byggesaksbehandling 2018 

Kontraktsoppfølging 2018 

Refusjoner og tilskudd 2019 

Ekstremvær 2019 

Personvern 2020 

Barnevern 2020 

Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen 2021 

Arbeidsmiljø og sykefravær 2021 

Offentleglova Påbegynt 2021 

Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis 2021 

Tildeling av helse- og velferdstjenester Påbegynt 2021 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022 - juli 2024 

 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 24.11.2021, sak 21/57. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes 8-10 prosjekter i 
kommende to og et halvt årsperiode i Fredrikstad kommune. 
 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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side 6 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022 – juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 
 

1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter  

2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 

3 Varslingsordningen 

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 

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

 

4.2 Bystyrets vedtak 

I bystyrets sak 166/21 den 09.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter  

2 Oppfølging av sårbare barn og unge, lavinntektsfamilier, utenforskap 

3 Varslingsordningen 

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 

 
 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

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

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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side 7 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Bystyret fattet i sitt møte den 09.12.2021, sak 166/21, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
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1. Forord 

Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 

kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 

forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 

har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Fredrikstad kommune, denne legges til 

grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

 

Rolvsøy. 12.11 2021 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

2. Sammendrag 

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

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Kultur, miljø og 
byutvikling 

2 2 Selvkost ved byggesaksbehandling  

Teknisk drift  2 2 Kjøp og salg av eiendom, 
eiendomsforvaltning 

Utdanning og 
oppvekst 

3 3 To områder: 

 Barnevernsreformen 2022 

 Oppfølging av sårbare barn 
og unge, lavinntektsfamilier, 

utenforskap2 

Helse og velferd –  3 3 To områder: 

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
2 Utenforskap blir definert følgende av Store norske leksikon: et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende 

sosial tilknytning til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av 

mennesker står utenfor samfunnet ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller 

der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet ellers. 
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Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

 Kvalitet i helsetjenester ved 
sykehjem, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste generelt, 
spesielt Fredrikstad 
kortidssenter. 

 Levekårsutfordringer, 
eventuelt tverrfaglig 

samarbeid om utenforskap2 

Stab – 
virksomhetsstyring og 
økonomi  

2 3 Kommunens organisering 

Stab - innovasjon og 
styring  

2 3 To områder: 

 Offentlige anskaffelser 

 Varslingsordning/ 
konflikthåndtering 

Covid-19 2 2 Kommunen har også egne 
evalueringer 

Isegran Eiendom AS 2 2  

Tabell 1. 
  

 

3. Metode 

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

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  
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 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (kommunedirektørens ledergruppe og utvalgte 
virksomhetsledere) sendt til 17 personer, og det var 12 som besvarte undersøkelsen, 
svarprosenten utgjør 71 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (formannskapet, gruppeledere og utvalgsledere) 
sendt til 20 personer og det var 14 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 70%.  

Undersøkelsen ble også sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 10 
personer, hvorav 5 svarte, 50%. 

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og kommunedirektørens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 12. Det er også 
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Moss kommune og Sarpsborg 
kommune. 

 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 8. juni 2021. 

 Andre kilder:  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 

 
 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

Avslutningsvis skulle kontrollutvalgssekretariatet hatt et møte med ordfører og 
kommunedirektør. Ordfører var forhindret fra å delta, kommunedirektør og virksomhetsleder 
styring og eierskap var tilsted i møtet den 21.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres 
synspunkter på våre foreløpige funn, og de kom med innspill på hvilke områder i kommunen 
de mente var viktige å se nærmere på. Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig 
uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet i kapittel 6. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 
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Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering per seksjon: 

Fredrikstad kommune er delt inn i fem kommuneområder/seksjoner, der de to sentralstabene 

formelt utgjør én seksjon. Disse er seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB), seksjon for 

teknisk drift (TD), seksjon for utdanning og oppvekst (UO), seksjon for helse og velferd 

(HOV), samt Kommunedirektørens sentrale staber, delt i stab for virksomhetsstyring og 

økonomi (VIRØK) og stab for innovasjon og utvikling (INNUT). 

Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og risiko-vesentlighetsvurdering for 

hver seksjon/stab.   

Organisasjonskart kan leses på kommunens nettside: 

https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/organisasjonskart/  

 
 

4.1 Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB) 

Seksjonen er delt inn i følgende etater: 

 Etat aktive liv – idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og drift av svømmehaller.  

 Miljø- og byutviklingsetaten – virksomhetene bærekraftig samfunnsutvikling, 
geomatikk, næringsutvikling, regulering og byggesak, miljø- og landbruk.  

 Kulturetaten – fagstab og virksomhetene fritid, bibliotek, kino, kulturskole og 
kulturhus.  

Budsjett for 2021 forteller at kommunen skal satse på sosial, miljømessig og økonomisk 
bærekraft. Sosialt innebærer det blant annet at alle innbyggerne skal ha mulighet til å delta i 
kulturaktiviteter og å styrke kultur- og aktivitetstilbudet til barn og unge. Klimautfordringer gjør 
at kommunen planlegger endringer knyttet til industri, boligbygging, naturmangfold og 
samferdsel. Arbeid med å rullere arealplan og utarbeide planprogram skal påbegynnes i 
2021. For å styrke den økonomiske bærekraften vil kommunen satse på forebyggende 
arbeid og jobbe for å få til en vekst i som tilfører flere arbeidsplasser. I samarbeid med blant 
annet Fredrikstad Næringsforening og Bypakke Nedre Glomma står næringsutvikling og god 
infrastruktur i fokus. Kommunen må også ta stilling til markedsposisjoneringen til Fredrikstad 
kino for å unngå konkurranse dersom andre kinoer etableres. 

Budsjettet for 2021 beskriver en økning i egenbetaling og gebyrer. Både for miljø og landbruk 
og for regulering og byggesak er satsene økt med 11,2%. For eksempel er gebyr for 
enebolig økt fra 27 720 kroner til 30 825 kroner. Økningene er basert på en videreføring av 
årets prognostiserte selvkostgrad, med henholdsvis 100 prosent for byggesak og 65,8 
prosent for plansak. 

Årsrapport for 2020 beretter om et spesielt år med stengte publikumstjenester og arbeid på 
hjemmekontor. Flere aktiviteter ble gjennomført digitalt, blant annet konserter og 
ungdomstilbud. Seksjonen har prioritert oppgaver med stor samfunnskritisk betydning. Tiltak 
for barn og unge har væt en viktig målgruppe å ivareta.  

Seksjonen har tilsynsmyndighet etter covid-19-forskriften, og det har vært en betydelig 
økning i oppfølging av smittevern som følge av koronapandemien. Dialog med utbyggere og 
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publikum er i hovedsak ivaretatt via digitale plattformer. Seksjonen beskriver at de i 
hovedsak har fått gjennomført sine planer. 

Årsrapporten viser et merforbruk på 11,7 millioner som i all hovedsak kan relateres til 
mindreinntekter for kinoen, idrettsanleggene og offentlige bad. Dette som følge av 
koronarestriksjonene. Samtidig har seksjonen innsparing på redusert drift, samt på lønn som 
følge av vakanser i overgangsfaser. Dette gjelder særlig miljø- og byutviklingsetaten.  

Årsrapporten forteller at Kommuneplanens arealdel ble vedtatt våren 2020. Videre er det 
gjennomført en anskaffelsesprosess for eByggesakssystem i samarbeid med byarkivet og 
virksomhetene digitalisering og anskaffelser. Systemet er tatt i bruk 1. halvår 2021.  

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser 
et merforbruk på kr. 7 231 929,-  mellom regnskap og justert budsjett 2020. 

Kostra-analyser viser noe lave tall for både netto driftsutgifter til kultursektor og til idrett. 
Også lave brutto investeringsutgifter til kultursektoren. Det er få barn i kommunens 
kulturskole. 

Når det gjelder plan, byggesak og miljø har kommunen behandlede byggesaker med 12 
ukers frist på et gjennomsnitt av 70 dager. Dette er høyere enn gjennomsnittet i 
kostragruppen, som ligger på 48 dager. Behandlede byggesaker med 3 ukers frist ligger 
også noe høyere enn gjennomsnittet med 25 dager mot 17 dager i kostragruppen. 
Kommunen har behandlet totalt 1074 byggesøknader, noe som ligger tilsvarende i Moss og 
Sarpsborg omregnet i prosent. Kommunen har ikke rapportert selvkostgrad i byggesaker.  

I spørreundersøkelsen svarer administrasjonen at de i middels grad opplever at det er 
utarbeidet planer i forhold til trender i befolkningsutviklingen og 
befolkningssammensetningen. De svarer at de i middels grad opplever at det er utarbeidet 
planer for nærings- og konjunkturutvikling. 

De folkevalgte svarer at de i middels grad opplever at kommunen har en hensiktsmessig 
byggesaksbehandling. Videre svarer de folkevalgte at de i liten til middels grad opplever at 
kommunen har gode planer for nærings og konjunkturutvikling. 

Kontrollutvalget ønsket i sitt møte den 30.09.2020, sak 20/52, informasjon om rutiner for 
gebyrsetting ved store byggeprosjekt og hvorvidt kommunen har en enhetlig praksis for 
dette, dette sett opp mot selvkost byggesaksbehandling. Kommunedirektør og bygnings- og 
reguleringssjef informerte om dette i kontrollutvalgets møte den 25.11.2020, sak 20/56. 
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.  

Det er gjort endringer i plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.07.2021, som skal 
forenkle byggesaksbehandlingen og forhindre uklarhet om hvilke planer som er gjeldende. 
Det er også gjort endringer som forenkler dispensasjonsbestemmelsen, og som vil kunne 
bidra til mer forutsigbar praktisering. Loven omfatter også to endringer av rettsteknisk art i 
matrikkellova. 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll i byggesaksbehandling i 2018 

I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap informerte 
kommunedirektør om at eByggesakssystem er tatt i bruk i mai 2021. Det mangler noen 
leveranser og det gjenstår en del arbeid med implementering og opplæring, slik at prosjektet 
fortsatt er i en innføringsfase. 
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Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det forekommer risiko på området for byggesaksbehandling. 
Området kan ses i lys av gebyrsetting av store byggeprosjekt og med tanke på ny forskrift og 
veileder for selvkost. I tillegg har kommunen anskaffet elektronisk byggesakssystem. Dette 
er faktorer som øker risiko for feil og mangler i byggesaksprosesser. Spørreundersøkelsen 
viser også en risiko ved området som gjelder byggesaksbehandling. Kommunens 
byggesaksbehandling er vesentlig både for den som søker og for opprettholdelse av lovverk. 
Det kan få økonomiske konsekvenser både for enkeltpersoner, selskaper og for kommunen 
dersom avvik oppstår. Kommunedirektør informerte om pågående arbeid med elektronisk 
byggesakssystem. En eventuell forvaltningsrevisjon på området bør derfor vurderes sent i 
planperioden slik at kommunen får tid til å implementere og etablere systemet. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2 / VF:2 
 
 

4.2 Seksjon for teknisk drift 

Seksjonen består av:  

 Etat for bydrift  

 Etat for bygg og eiendom  

 Etat for vann, avløp og renovasjon 

 Fredrikstad brann- og redningskorps 

 Prosjektutvikling 

 Stab for plan og utvikling. 

I budsjett for 2021 beskrives det at seksjonen har et pågående 
organisasjonsutviklingsprosjekt som ledd i arbeidet med å effektivisere driften og redusere 
kostnadene. Videre står det at klimaendringene framtvinger økt fokus på 
overvannsproblematikk og gir en økt slitasje på kommunal infrastruktur. Det er et 
vedlikeholdsetterslepet på veier som vil kreve et høyere drifts- og vedlikeholdsnivå enn i dag. 

Områdene vann, avløp, (husholdnings-)renovasjon, feiertjenester og slamtømming (VARFS) 
er omfattet av selvkostregelverk: «Kommunale gebyrer for VARFS er beregnet med 100 
prosent kostnadsdekning fra gebyrer. For å balansere svingninger i inntekter og utgifter har 
kommunen egne selvkostfond (bundne driftsfond). Overskudd fra tidligere år er, i henhold til 
gjeldende regelverk, satt av til selvkostfond. Bruk av selvkostfond og avsetning til 
selvkostfond inngår i seksjonens driftsbudsjett og driftsregnskap». For en normalhusholdning 
økes gebyrene totalt med 6,6% fra 2020, som utgjør totalt 9782 kroner. 

Kommunen skal vurdere å etablere ny brannstasjon, det skal etableres nytt 
avløpsrenseanlegg og ettersorteringsanlegg for avfall. 

For å redusere kostnader og øke utgifter er det vurdert ulike tiltak i forhold til blant annet 
fokus på å redusere tomgangsleie for boliger, dvs. redusering av tiden fra leietaker flytter ut 
til ny leietaker er på plass.  

Årsrapport 2020 beretter at kommunen har mottatt næringsstimulerende tiltak i form av 
ekstraordinært vedlikeholdstilskudd på 38 millioner kroner til vedlikehold, rehabilitering og 
oppgradering av bygg, som følge av pandemien. Det er brukt cirka 10,5 millioner kroner av 
bevilgningen i 2020. Det resterende er overført til 2021. 
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Seksjonen beretter som følger: «Koronapandemien resulterte i ekstra utgifter og tap av 
inntekter på til sammen 31,8 millioner kroner. I tillegg er det påløpt 2,7 millioner kroner 
knyttet til tjenestene vann, avløp og renovasjon, som er dekket gjennom selvkost. 18,7 
millioner kroner er i hovedsak knyttet til økte kostnader på renhold og tap av husleieinntekter 
på grunn av avlyste arrangementer.» 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser 
et mindreforbruk på rundt 6,1 millioner kroner for 2020 

Innspill fra regnskapsrevisor peker generelt for alle kommuner på om selvkostområdet 
håndteres etter ny forskrift og veileder, og på vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. 
Regnskapsrevisor har spesielt for Fredrikstad kommune kommet med innspill på forvaltning 
av eiendommer med følgende spørsmål: «Har kommunen rutiner og fullstendig oversikt over 
alle sine eiendommer? Jf. «Flora-saken» for noen år tilbake, der kommunen solgte eiendom 
de ikke eide.»  

Kostra-analyser viser at det er lave netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning og til 
vedlikehold.  

Når det gjelder vann og avløp er det lavere årsgebyr for vannforsyning enn kostragruppen 
(ekskl. mva.) (ca. 15% lavere). Noe høyere årsgebyr for avløpstjenesten (ekskl. mva.) (ca. 
11% høyere). 

For samferdsel er det lave netto driftsutgifter til kommunale veier og gater. Det er en lav 
andel km som er tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for. Når det gjelder 
utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater er netto driftsutgifter høy, det samme er 
brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger. Investeringsutgiftene til kommunale veier og 
gater er lav. 

I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte at de i middels grad opplever å få nødvendig 
informasjon i forhold til kommunale byggeprosjekter. Videre svarer de folkevalgte at de i liten 
til middels grad opplever at kommunen har utarbeidet gode vedlikeholdsplaner og i middels 
til stor grad at det er utarbeidet gode planer for kommuneutvikling.  

I kontrollutvalgets workshop i juni ble eiendomsdrift og inn- og utflytting av kommunale 
leiligheter tatt opp som et område som bør vurderes i forhold til plan for forvaltningsrevisjon. 
Også FREVAR KF og investeringsprosjekter ble diskutert. 

Kontrollutvalget ønsket i sitt møte den 30.09.2020, sak 20/52, informasjon om innsyn i 
kommunens håndtering når det gjelder salg av eiendom, i hvilken grad etterleves gitte 
forutsetninger. Herunder ansvar, fullmakter og organisering av kjøp og salg av eiendommer i 
Fredrikstad kommune, ansvarsdeling mellom kommunen og Isegran Eiendom AS. 
Kommunedirektør og direktør for teknisk drift informerte om dette i kontrollutvalgets møte 
den 25.11.2020, sak 20/56.  

Den 10.02.2021, sak 21/4 behandlet kontrollutvalget en henvendelse vedrørende 
festetomter. Kontrollutvalget ba kommunedirektøren om en redegjørelse om kommunens 
generelle forvaltningspraksis vedrørende festetomter og kommunens 
forvaltningspraksis/behandling i den konkrete saken. Den 24.03.2021 i sak 21/20 orienterte 
kommunens administrasjon utvalget generelt om forvaltningspraksis for festetomter, både 
privat og for næringsfestere. Del 2 av orienteringen gjaldt en spesifikk henvendelse til 
kontrollutvalget, denne orienteringen ble derfor unntatt offentlighet. Kontrollutvalget tok 
informasjonen til orientering og anbefalte den festeren som har henvendt seg til 
kontrollutvalget å rette en formell klage og anmodning om bistand til å finne en løsning i 
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saken til Isegran Eiendom AS og Fredrikstad kommune. I kontrollutvalgsmøte den 12.05 
2021, sak 21/28, viste kontrollutvalgsleder til saken fra forrige møte som var unntatt 
offentlighet. Leder stilte spørsmål om å få en kort redegjørelse om hvor saken står i dag. 
Administrasjonen bekrefter at en klage er mottatt og at saken er under arbeid. 
Kontrollutvalget ba kommunedirektør om informasjon når saken er ferdigstilt. Kontrollutvalget 
har enn så lenge ikke mottatt noen informasjon om at saken er ferdigstilt. 

Det kom ny Selvkostforskrift i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 
selvkostforskriften høsten 2020. 

Det er tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon av RTD (daværende Seksjon for regulering 
og teknisk drift) i 2015 og Ekstremvær 2019 

I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap 
Kommunedirektør informerte om at det meste som gjelder kjøp og salg av eiendom nå er 
overført til Isegran Eiendom AS.  

På området for vedlikehold av kommunens bygningsmasse informerte kommunedirektør om 
at det er utarbeidet tilstands- og egnethetsrapporter for skolebygg og sykehjemsbygg. 
Utfordringen er å finne metoder for å få mer for mindre penger i et stramt 
vedlikeholdsbudsjett. Det kan være interessant å se på hvordan kommunen forvalter 
innholdet i planverkene. 
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det ligger risiko på området som gjelder kjøp og salg av eiendom, 
forvaltning av festetomter og ansvarsdeling mellom kommunen og Isegran Eiendom AS. 
Dette på bakgrunn av saker i kontrollutvalget og innspill fra revisjonen som stiller spørsmål 
ved kommunens eiendomsforvaltning. Det er vesentlig for kommunens økonomi og 
omdømme at lovverk overholdes.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2 / VF: 2 
 
 

4.3 Seksjon for utdanning og oppvekst 

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

 Etat grunnskole – offentlige grunnskoler, SFO, voksenopplæring og internasjonal 

skole 

 Etat barnehage – kommunale barnehager og åpne barnehager, tilsynsmyndighet 

overfor både kommunale og private barnehager. 

 Etat tjenester til barn og familier, helsevern for barn og unge, Fredrikstadhjelpa 0-16, 

PP-tjenesten og barneverntjenesten, tilbud gjennom helsestasjon og 

skolehelsetjeneste 

I budsjett for 2021 beskrives det utfordringer knyttet til skolestruktur og tilstrekkelig 
skolekapasitet, samt å ha en bygningsmasse som gir gode muligheter for opplæring i 
henhold til lovverk. Seksjonen skriver: «De økonomiske rammebetingelsen for 2021 og 
framover gir utfordringer med å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og forestående 
kommunedelplan for oppvekst på kort sikt.» 
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Budsjettet forteller om barnevernsreformen som trer i kraft 2022 og skriver som følger: «Det 
innebærer at refusjonsordningen avvikles som følge av reformen, og kommunene får fullt 
finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. Kommunene kompenseres gjennom en økning i 
rammetilskuddet når reformen trer i kraft. Videre får kommunene ansvar for all veiledning og 
oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. 
 
Kommunen har et forebyggende foreldrestøtteprogram kalt «Foreldrekompasset» som skal 
implementeres i helsestasjoner, barnehager og skoler. Programmet skal følge hele 
oppvekstforløpet, fra barnet ligger i magen og ut 10. trinn. Kompasset skal bidra til å skape 
en bedre sammenheng mellom den generelle støtten foreldre mottar på primærarenaene, og 
den mer spissede støtten hjelpetjenestene gir. 

Budsjettet beskriver en ressurskrevende skolestruktur med mange små skoler som gir 
høyere utgifter per elev i grunnskolen. Det er satt i gang arbeid med en tilstandsvurdering av 
skolebygg. Arbeid med fremtidens skolestruktur videreføres i 2021. 

I kommunens program #bærekraft25 har Seksjon for utdanning og oppvekst så langt definert 
to større prosjekter. Det ene handler om å analysere barnevernstjenesten og det andre om et 
dypdykk i flyktningarbeidet, sammen med Seksjon for helse og velferd. 

Årsrapport 2020 forteller at et av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er; «Alle 
har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel». 

«Til tross for et år preget av en verdensomspennende pandemi har det vært fokus på 
utvikling. Kompetanse og ferdigheter på digitale enheter har fått et kraftig løft i 2020 for 
ledere og ansatte.» 

Seksjonen hadde et netto merforbruk på 1,2 millioner kroner i 2020 og resultatet beskrives 
som bedre enn forventet. Dette skyldes i hovedsak tilskudd av koronamidler fra staten og at 
lønnsoppgjøret for 2020 ble lavere enn forutsatt. 

Barnevernet har i 2020 hatt et høyere aktivitets- og utgiftsnivå enn det budsjettet har lagt til 
grunn: «Totalt viser regnskapet for 2020 et merforbruk på omtrent 14,7 millioner kroner. 
Dette består av et merforbruk på omtrent 35 millioner kroner på utgiftssiden, og merinntekter 
på omtrent 20 millioner kroner». Det er brukt cirka 11 millioner kroner mer enn budsjettert til 
tjenester knyttet til ettervern, fosterhjem, samvær, tolketjenester og institusjoner. 
Årsrapporten oppsummerer at barnevernet har en høyere aktivitet i 2020 enn planlagt. 
Utviklingen i brukergruppen 18-23 år viser et økt behov for bo- og veiledningstjenester, såkalt 
ettervern. 

«Etablering av ny etat. Vedtak om opprettelse av ny etat ble fattet tidlig i 2020. Hensikten er 
å samle hjelpetjenestene under en etatssjef, og bidra til mer helhet og sammenheng i 
tjenestene innenfor seksjonen. Hensikten med den nye etaten er å sikre bedre koordinerte 
tjenester på tvers av fag og organisatoriske grenser, på et tidligere tidspunkt enn hva en del 
brukere opplever å få i dag. Hovedfokus gjennom hele 2020 har vært etablering av etaten, 
hva den skal være og hvordan den skal utformes videre, i tråd med de ovenstående 
målsettingene.» 

Private barnehager: «Driftstilskudd til private barnehager utgjorde 368,4 millioner kroner og 
endte med et merforbruk på 1,3 millioner kroner over budsjett. I tillegg ble de private 
barnehagene kompensert med totalt 9,3 millioner kroner for bortfall av foreldrebetalinger og 
plasser til barn der foreldrene har samfunnskritiske stillinger i påskeferien. Rettsaken mot de 
private barnehagene i kommunen medførte samlede sakskostnader på totalt 0,8 millioner 
kroner for 2020. 
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser 
et mindreforbruk på kr. 4 869 307,- mellom regnskap og justert budsjett 2020. 

Kostra-analyser i forhold til barnevern viser høye netto driftsutgifter per innbygger. Relativ 
høy andel barn med melding og undersøkelse, samt høy andel barn med barneverntiltak. 
Brutto driftsutgifter per barn med undersøkelse tiltak er lav. Brutto driftsutgifter per barn som 
er plassert av barnevernet er høy. 

Grunnskole har ingen utslag på KOSTRA-analysen. 

Når det gjelder barnehage er det noe lave netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter. Det er videre en lav prosentandel barn i kommunale 
barnehager i forhold til alle barn i barnehager. 

I 2020 var andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte veldig lav. Dette kan skyldes 
Covid19-situasjonen. 

I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte og kontrollutvalget at de i middels til stor grad 
opplever spørsmål på områder som angår utdanning og oppvekst ivaretatt. 

Tidlig innsats i grunnskolen var et av forslagene til forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets 
workshop. 

I etterkant av møtet den 15.09.2021 har kontrollutvalgssekretariatet mottatt en henvendelse 
som stiller spørsmål ved rutiner og regler som gjelder når barnehage eller skole sender 
bekymringsmelding til barnevernet. Dette særlig i forhold til å samarbeide og informere 
foreldre om bekymringen i forkant av meldingen.  

Lovendringer: 

 Barnevernsreformen 2022 - gir kommunene et større faglig og økonomisk ansvar 

 Fagfornyelsen 2020 – nye læreplaner (del av kunnskapsløftet) 

 Barnehageloven 2021 – handler om internkontroll, det psykososiale 
barnehagemiljøet, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private 
barnehager og statlig tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

Tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon på området: 

 Minoritetsspråklige barn 2016 

 Barnevern 2017 

 Barnevern og fosterhjem 2020 

 Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen 2021 

Statlig tilsyn på Skolemiljø 2021 

Kommunens kvalitetsmeldinger for barnehage, skole og tjenester til barn og familier 
behandles i bystyret 11.11. 2021 
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Fredriksstad Blad har skrevet om tilskudd i forhold til pedagognormen i barnehagen og 

forskjellsbehandling av kommunale og private barnehager3. Avisen skriver også om at 
kommunen ikke visste at de kunne få tilskudd til mange førsteklassinger i SFO4. 

I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap 
Kommunedirektør ser behov for å orientere om innføringen av den nye barnevernsreformen 
og konsekvenser dette kan få, til folkevalgte organer. Det er nylig ansatt ny barnevernsleder. 

Når det gjelder levekårsutfordringer og oppfølging av sårbare barn ses feltet som viktig, men 
vanskelig å avgrense. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende 

måte. Opplæringsloven5, barnehageloven6 og barnevernsloven7 sier at kommunen skal ha 
en internkontroll på området som følger reglene i kommuneloven §25-1. Kunnskapsløftet, 
endringer i barnehageloven og den nye barnevernsreformen stiller nye krav til kommunen 
som kan vurderes i forhold til gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Kommunen har innført «Foreldrekompasset» som et tverrfaglig program mellom 
helsestasjon, barnehage og skole for å følge barns oppvekst. Det kan være nyttig å vurdere 
en forvaltningsrevisjon på området sett i lys av sårbare barn og unge og oppfølging av disse. 
Dette kan også ses i sammenheng med kommunens levekårsutfordringer der en økende 
andel barn lever i lavinntektsfamilier. 
 
På skoleområdet er det nylig gjennomført forvaltningsrevisjon på spesialundervisning, 
skolemiljø og lærernorm, samt statlig tilsyn på skolemiljø. Barnevernstjenesten har i 2020 
hatt forvaltningsrevisjon på oppfølging av barn i fosterhjem. Når det gjelder barnehage er det 
ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjon på området de siste ti årene. Det er gjennomført 
et statlig tilsyn i 2019 
 
Sekretariatet vurderer at det fortsatt ligger risiko på barnevernsområdet. Kostra-analyser 
viser høye kostnader på området og en høy andel barn med barnevernstiltak. Videre bidrar 
ny barnevernsreform 2022 til risiko på området. Den nye reformen legger et større ansvar på 
kommunen, både når det gjelder ansvarsområder og fordeling av økonomiske midler. Dette 
øker risikoen for avvik både i planverk og tjenestetilbud. Ved avvik kan kommunen møte 
kostbare oppreisings- og erstatningssaker og enkeltpersoner kan få sin livskvalitet svekket. 
Med bakgrunn i ny barnevernsreform kan det være hensiktsmessig å vurdere en 
forvaltningsrevisjon på området i slutten av planperioden. 
 
Området utdanning og oppvekst tar en stor del av kommunens budsjett og tjenesteytelsen er 
vesentlig for barn og unges utviklings- og utdanningsmuligheter. Oppreisings- og 
erstatningssaker kan være økonomisk kostbare for kommunen og det kan få konsekvenser 
for enkeltpersoners utvikling og utdanning.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området Utdanning og oppvekst: RF: 3 / VF: 3 
 

                                                
3 https://www.f-b.no/barnehagene-klager-pa-nytt-mener-kommunen-fortsatt-betaler-for-lite/s/5-59-2242576  

 
4 SFO, Fredrikstad kommune | Kommunen visste ikke at mange førsteklassinger kunne fått gratis SFO (f-b.no) 
5 §4-7 
6 §9 
7 §2-1 
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4.4 Seksjon for helse og velferd 

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

 Etat omsorgssentre – sykehjem, dagtilbud, Fredrikstad korttidssenter, ressursenhet 

 Etat hjemmesykepleie – hjemmesykepleie, akuttenhet, rehabilitering, feltpleie, 

helsevakt, trygghetspatrulje, legevakt og ressursenhet. 

 Etat tjenester til funksjonshemmede -  dagtilbud, boveiledningstjeneste, avlastning til 

barn og unge og ressursenhet 

 Etat friskliv og mestring - tidlig intervensjon, forebygging, rehabilitering/behandling og 

oppfølging på ulike tjenesteområder 

Samt virksomhet Tildelingskontoret for helse og velferd og virksomhet Mat, vaskeri og 

praktisk bistand. I seksjonen inngår også den kommunale delen av NAV, samt en 

administrativ stab. 

Den kommunale delen av NAV består blant annet av økonomisk rådgivning/sosialhjelp, 

midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram for flyktninger og bostøtte. 

I budsjett for 2021 beskrives den økonomiske situasjonen i helse- og velferdsseksjonen 
som svært utfordrende, og det lå ved inngangen til siste tertial 2020 an til et betydelig 
merforbruk. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt tjenestevolum, nye 
rammebetingelser, mindre effekt av vedtatte innsparingstiltak, kompleksitet innen lovpålagte 
oppgaver, og usikre omkostninger knyttet til arbeidet med koronapandemien. 

Generelt viser befolkningsutviklingen at det er behov for tjenesteutvikling på alle kommunale 
områder, men at det særlig ligger et press på tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, 
avlastningstjenester, helsetjenester, levekårstiltak og tilrettelagte botilbud. 

Budsjettet beskriver at kommunen skal ha en felles satsing for å redusere utenforskap8. En 
stor andel innbyggere er uføretrygdet, uten utdanning og kompetanse for arbeidslivet, og det 
er en økning i antall innbyggere som mottar sosialhjelp. Kommunen beskriver at det er økt 
innsats i NAV, i samarbeid med blant annet kommunehelsetjenesten, seksjon for kultur, miljø 
og byutvikling og andre aktører. 

Drift av nytt sykehjem, rehabiliteringsbehov og videre bruk av eldre bygningsmasse skal 
vurderes i planperioden, i forbindelse med ferdigstillelse av plan for helse- og omsorgsbygg 
mot 2040. 

Årsrapport 2020 «Det er implementert elektronisk medisineringsstøtte i hjemmesykepleien. 
Dette har medført etablering av nye tjenesteforløp, og fokus på oppfølging av gevinstene.» 

Sosial ulikhet i helse beskrives som den største folkehelseutfordringen i Fredrikstad. 
«Andelen barn som lever i lavinntektsfamilier er stigende i utsatte levekårsområder i 
Fredrikstad.» 

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

til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet 

ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til 

samfunnet ellers. 
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Koronasenteret ble etablert våren 2020 og ligger under dette området. I følge årsrapporten er 
det 39 årsverk ansatt i turnus. De fleste har helsefaglig bakgrunn og heltidskultur er vektlagt i 
ansettelsesprosessen. 

Årsrapporten forteller at seksjonen følger opp nasjonale innsatsområder og styringssignaler. 
Seksjonen fremhever følgende: «Pasient- og brukersikker kommune, helhetlige 
pasientforløp, pårørendestøtte, kvalitetsreformen for eldre, flere i arbeid og redusere 
utenforskap gjennom inkludering og kvalifisering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet, 
kompetanse- og rekrutteringsplaner og heltid som norm.»  

Seksjonen beretter følgende: «Seksjonen hadde et netto merforbruk på 155,1 millioner 
kroner, hvorav 65,3 millioner kroner relateres til koronapandemien. Videre skyldes 
merforbruket økt behov for tjenester, endrede rammebetingelser, mindre effekt av 
innsparingstiltak og en ufordelt kostnadsreduksjon på 88 millioner kroner. Samtidig har 
effekten av lavt lønnsoppgjør og lavere arbeidsgiveravgift påvirket resultatet positivt. Det ble 
gjennom året meldt om økt behov for tjenester, både i volum og pleietyngde. Det har vært 
krevende å finansiere dette og samtidig håndtere koronapandemien og innsparingskrav 
innenfor vedtatt ramme.» 

Tildelingskontoret for helse og velferd har et mindreforbruk på 8,8 millioner kroner, der 4,1 
millioner kroner skyldes mindreforbruk på lønn (ubesatte stillinger). Budsjettet til BPA-
tjenester ble styrket, men utgiftene ble 2 millioner kroner mindre enn forutsatt. Det har vært 
en økning i BPA-tjenester, på grunn av periodevise stengte skoler og redusert dagtilbud i etat 
tjenester til funksjonshemmede. 

Tjenester til funksjonshemmede har et merforbruk på 9,8 millioner kroner, som i hovedsak 
skyldes at det er oppnådd liten effekt av innsparingstiltakene og utgiftene er størst i 
avlastningstjenesten. Videre er det merforbruk på lønn, overtid og kjøp av tjenester, samt 
merutgifter til arbeidstøy, smittevern- og datautstyr grunnet pandemien. 

Omsorgssentre har et merforbruk på 17,2 millioner kroner, hovedsakelig til lønn grunnet 
pandemien.  

Hjemmesykepleie har et merforbruk på 30,5 millioner kroner, relatert til lønn og drift av 
Koronasenteret, koronaavdeling, legetjenester og Luftveismottak. 

Friskliv og mestring har et merforbruk på 7,1 millioner kroner. Kjøp av tjenester har et 
merforbruk på 17,7 millioner kroner. Hovedårsaken er mangel på boliger for vanskeligstilte 
personer med rusproblematikk og flere avtaler om privat kjøp. 

Mat, vaskeri og praktisk bistand har et merforbruk på 6,1 millioner kroner, som i stor grad er 
relatert til lønn og mindre salg av catering og kantinemat. 

NAV har et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Det har ikke vært mulig å redusere antall 
mottakere med behov for sosialhjelp i tråd med innsparingskravet, men totalt sett har NAV 
oppnådd et godt økonomisk resultat. Det er et merforbruk i utbetaling av sosialhjelp og 
kvalifiseringsstønad, men det er utbetalt mindre introduksjonsstønad. «Det er utbetalt 142 
millioner kroner i sosialhjelp i 2020, en økning fra 2019 på 15 millioner kroner (12 prosent) og 
16,7 millioner kroner mer enn budsjett. Årsaken er flere sosialhjelpsmottakere. Det er i snitt 
utbetalt til 104 flere husstander per måned i 2020 enn i 2019, og det er flere 
langtidsmottakere og flere mottakere med barn. Det er en økning i utgifter til midlertidig 
botilbud, til tross for færre husstander.» 
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser 
et merforbruk på rundt 150,6 millioner kroner mellom regnskap og justert budsjett 2020. 

Kostra-analyser for helse- og omsorgstjenester viser noe høye utgifter til kommunale helse- 
og omsorgstjenester per innbygger. Det er også et høyt antall årsverk i helse og omsorg, 
også høyt antall årsverk ber bruker. Det er imidlertid noe lavere andel av brukere av 
hjemmetjenesten 0-66 år, samt andel innbyggere 80 år og over, som er beboere på 
sykehjem.  

Legetimer per uke per beboer i sykehjem ligger lavt. Avtalte fysioterapeutårsverk er også 
lavt. Risiko ved lavt antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

For psykisk helse og rus er det en høy andel årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere. Det er også en høy andel årsverk av personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid og med videreutdanning i rusarbeid. Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser 
og/eller rusmisbruk er høy. 

Når det gjelder sosialtjenester ligger kommunen prosentvis ganske likt med Sarpsborg 
kommune og Moss kommune når det gjelder antall sosialhjelpsmottakere.  

Spørreundersøkelsen viser at de folkevalgte i middels til stor grad opplever at 
hjemmesykepleien fungerer hensiktsmessig i kommunen. De opplever i middels grad at 
kommunen har nok sykehjemsplasser. 

Administrasjonen trekker fram risikoområder innenfor Helse og velferd som tildeling av 
tjenester og myndighetsutøvelse.  

I kontrollutvalgets workshop ble det fremmet ønske om at de to siste restanseprosjektene 
i plan 2021-2022 bør vurderes på nytt i den nye planen. BPA- ordninger er en av dem. 
Videre kom det forslag knyttet til bemanning og kompetanse i seksjon for helse og velferd, 
spesielt for sosiale tjenester, kommunal rusomsorg, og psykisk helse. 

I kontrollutvalgets møte i september 2021 kom det ytterligere innspill til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen om «Kvalitet på helsetjenester beboere på 
sykehjem/omsorgsboliger og i hjemmetjenester, samt tilpassede tjenester» Det framkom at 
Fredrikstad korttidssenter (Borge) særlig bør inngå i vurderingen.  

Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av Tildeling av helse og velferdstjenester i 2015 

Fredriksstad Blad har skrevet om kommunens rapport (Plan for helse- og omsorgsbygg mot 
2040 – del 1) der tilstandsvurderingene viser at flere av byggene er uegnet for ombygging til 

dagens krav til sykehjem og omsorgsboliger9. Avisen skriver også om overskridelser og at 
helse og velferd ligger an til underskudd på 100-120 millioner kroner10. Videre har det vært 
skrevet om manglende tjenestetilbud ved Fredrikstad korttidssenter11. 

I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap informerte 
kommunedirektør om få avvik der det konkluderes med lovbrudd i omsorgssentre. Imidlertid 

                                                
9 https://www.f-b.no/ny-rapport-avslorer-standarden-pa-fredrikstads-sykehjem-se-oversikten/s/5-59-2378922  
10https://www.f-b.no/overskridelsene-fortsetter-i-helse-og-velferd-ligger-an-til-underskudd-pa-100-120-

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

2341743  
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ser kommunedirektøren at det har oppstått utfordringer knyttet til Fredrikstad kortidssenter 
der «kulturen i bygget», sett opp mot den tidligere driften som ordinært sykehjem, har vært 
vanskelig å endre. Kommunen arbeider med en intern statusrapport til helse- og 
velferdsutvalget.  

Det kan være interessant med en revisjon med en annen type metodikk for å se nærmere på 
kvalitet i tjenesten. Sekretariatet kom med et forslag om observasjon i virksomheten som 
metode. 

Når det gjelder BPA-ordningen informerte kommunedirektøren om god framdrift og nye 
avtaler. Risikoen synes størst når det gjelder kostnader til BPA-vedtak.  

Levekårsutfordringene i kommunen er et tverrfaglig samarbeid med tiltak fra flere 
tjenesteområder. Det enkelte tjenesteområdet kan gjøre sine oppgaver, men 
kommunedirektøren ser en utfordring med å sikre at den enkelte faktisk får et tilfredsstillende 
tilbud. 

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

4.5 Stab for virksomhetsstyring og økonomi  

Staben omfatter brukerombudet, byarkivet, eiendomsskatt, kommunesekretariatet, styring og 

eierskap, økonomi og finans og bærekraft 25. 

I budsjett for 2021 beskriver kommunedirektøren innledningsvis at Fredrikstad kommune 
har et for høyt kostnadsnivå. «Som tjenesteleverandør kan kommunen konstatere at 
innbyggernes forventninger og etterspørsel etter tjenester øker mer enn kommunens 
inntektsnivå gir rom for.» «Kommunen må i 2021 tilpasse seg det gapet som de siste årene 
har oppstått mellom utgifter og inntekter.» 

Budsjettet beskriver at det på kort sikt er omstillingsarbeid som må prioriteres: «For å møte 
utfordringene, og legge til rette for en bærekraftig innretning på tjenesteproduksjonen og 
forsvarlig økonomistyring i perioden, har kommunedirektøren igangsatt program 
#bærekraft25.Kommunedirektøren har i 2020 innhentet en ekstern økonomianalyse av 
Fredrikstad kommunes driftsnivå sammenlignet med andre store kommuner. Resultatet viser 
at kostnadene til enkelte tjenesteområder i Fredrikstad ligger godt over det som andre 
kommuner drifter tilsvarende tjenester for. Analysen blir brukt til å prioritere forslag til tiltak i 
program #bærekraft25, og er en viktig styringsindikator for kommuneorganisasjonens 
helhetlige prioriteringer.» 

«Kommunedirektøren er fortsatt bekymret for utviklingen i kommunens gjeldsvolum. Det 
legges opp til en ny vurdering av volum og finansieringsnivå inn mot neste rullering av 
økonomiplanen, med mål om redusert framtidig lånevolum og kapitalbinding gjennom renter 
og avdrag.» 

I årsrapport for 2020 beskriver kommunedirektøren innledningsvis et regnskap (totalt) som 
ble avsluttet i balanse. Men: «Resultatet, før strykninger og fondsbruk, var et merforbruk på 
22,4 millioner kroner. Merforbruket er dekket med bruk av oppsparte midler. Det er første 
gang siden 2010 at regnskapet legges fram med et merforbruk. Utviklingen de siste årene 
har vist et økende avvik mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat ligger for 
lavt til å kunne betegne økonomien som bærekraftig.» Netto driftsresultat er på minus 8,0 
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millioner kroner, eller -0,1 prosent av brutto driftsinntekter. Kommunedirektøren beskriver 
videre #bærekraft25, et kostnadsreduksjonsprogram, som skal prioriteres i 2021. 

«De siste årenes utvikling, viser relativt tydelig et økende gap mellom finansieringsbehovet 
og finansieringsevnen. Samtidig øker gjeldsvolumet, og det er et betydelig 
finansieringsbehov i årene framover. Brutto gjeld er 285,5 millioner kroner høyere enn brutto 
inntekter. Sentrale nøkkeltall viser utviklingen og utfordringsbildet som må snus, for en 
økonomisk utvikling i samsvar med bystyrets ambisjoner, og prinsipper for god, langsiktig 
økonomisk styring.» 

For kommunedirektørens sentrale staber, økonomi og organisasjonsutvikling, innovasjon og 
styring og politisk ledelse og kommuneledelsen er i hovedsak måloppnåelsen god: «…selv 
om det har vært nødvendig med kontinuerlig prioritering og omprioritering av planlagte drifts- 
og utviklingsoppgaver til koronarelaterte oppgaver. Stabsseksjonene har siden pandemien 
startet, bistått kommuneledelsen med koordinering, oppfølging, smittevernforskrifter og 
saksbehandling. I tillegg har det vært løpende dialog med myndighetene, og særlig 
Folkehelseinstituttet. Intern og ekstern kommunikasjon rettet mot befolkningen og 
næringslivet har vært en prioritert oppgave. Beredskapslederfunksjonen og de fleste av 
virksomhetene i de sentrale stabene har bidratt i arbeidet eller håndtert konsekvenser.» 

«Innen samfunnssikkerhet og beredskap er kommunens overordnede ROS-analyser (risiko- 
og sårbarhetsanalyser) oppdatert og klare for politisk behandling». 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser 
et merforbruk på rundt 7,7 millioner kroner mellom regnskap og justert budsjett 2020. 

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder alle kommuner generelt på området 
som gjelder internkontroll og hvordan kravene i kommuneloven overholdes. Videre om 
styring av investeringsprosjekter. 

Fra revisjonsstrategien framkommer det at Fredrikstad kommune bruker RiskManager for 
den etablerte internkontrollen. Det arbeides med å utvikle løsninger fra manuelle oppgaver til 
elektroniske  

I spørreundersøkelsen svarer administrasjonen at de i middels grad opplever at det er 
ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester. De opplever i middels grad at kommunen 
er organisert på en hensiktsmessig måte. Videre svarer administrasjonen at de i middels 
grad opplever å ha tid til ledelse og i middels grad at de opplever å ha en stillingsbeskrivelse. 
Det framkommer videre at administrasjonen i middels grad opplever økonomistyringen i 
kommunen som god og at de i middels grad opplever at de folkevalgte har tillit til 
administrasjonen i kommunen. Over 30% fra administrasjonen vet ikke om det er utarbeidet 
etisk reglement i kommunen. Administrasjonen svarer at de i middels grad opplever at 
tjenesteproduksjonen er rasjonell og effektiv. 

I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte at de i liten til middels grad er kjent med 
kommunens internkontrollsystemer. De i opplever i middels til stor grad at kommunen har 
utarbeidet gode krise- og beredskapsplaner, men at de i liten grad har vært med på arbeid 
med risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre svarer de folkevalgte at de i middels grad har fått 
informasjon om kommunens overholdelse av personopplysningsloven. Omlag 35% svarer 
vet ikke på dette spørsmålet. 

I kontrollutvalgets workshop kom det innspill i forhold til avvikshåndtering og avvikskultur, 
og til inntektskilder og kostnadsdekning. 
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Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av Etterlevelse av offentleglova i 2017, 
Kontraktsoppfølging i 2018 og Refusjoner og tilskudd i 2019. 

I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap opplyste 
kommunedirektør om at bystyret har bedt om en gjennomgang av kommunens 
organisasjons- og ledelsesstruktur, og om den er hensiktsmessig. Dette skal gjøres i 2022. 

 
Sekretariatets foreløpige vurderinger: 
Kommunens gap mellom inntekter og utgifter har økt og det er en bekymring knyttet til 
kommunen gjeldsvolum. Risikoen er kjent for kommunen som har satt i gang programmet 
#bærekraft25, som skal bidra til bedre økonomistyring og en bærekraftig tjenesteproduksjon. 
 
Spørreundersøkelsen viser en risiko knyttet til kommunens organisering og ressurser til god 
kvalitet på kommunale tjenester. Blant annet er tid til ledelse og tydelig stillingsbeskrivelse 
vurdert i middels grad. Kommunen har utarbeidet en rekke planer på ulike områder, men det 
er usikkert hvor godt de ansatte er kjent med planene. Kommunedirektør informerte om at 
bystyret har bedt om en gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur i 2022 for å se 
om den er hensiktsmessig. 
 
Sekretariatet vurderer at det kan være vesentlig både for kommunens økonomi og for 
innbyggernes tjenestetilbud at kommunen har en rasjonell og effektiv organisering. En 
forvaltningsrevisjon på området kan eventuelt bidra og belyse denne prosessen. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2 / VF: 3 
 
 

4.6 Stab for innovasjon og utvikling 

Staben omfatter anskaffelse, digitalisering, HR, kommuneadvokaten, kommunikasjon, 

servicetorget og tjenesteutvikling. 

Budsjett for 2021 beskriver en nedjustert befolkningsvekst og en usikkerhet knyttet til 
hvordan dette vil utvikle seg framover. Det synes mest sikkert at det vil kom en økning i 
andel eldre i befolkningen. 

Kommunen gjennomfører levekårskartlegging hvert annet år. I 2020 viser den at kommunen 
har utfordringer med opphopning av levekårsulemper i noen geografiske områder. Budsjettet 
beskriver at kommunens folkehelseprofil medfører større utfordringer knyttet til helse og 
levekår enn landsgjennomsnittet. 

Kommunen beskriver en smartby-strategi der samskaping mellom kommune, næringsliv, 
akademia og samfunnsliv/innbyggere står sentralt. Satsing på digital teknologi og innovative 
løsninger skal bedre kommunens tjenestetilbud og fremme næringsutvikling. Det 
framkommer i budsjettet at kommunen må øke tempoet på området. 

«Den økte satsingen på digitalisering og robotisering av oppgaver øker presset på 
gjennomføring av IKT-anskaffelser. IKT-anskaffelser er ofte krevende anskaffelser, som tar 
tid og forutsetter et sterkt tverrfaglig samarbeid. Fredrikstad kommune deltar i Digi Viken Øst, 
et regionalt samarbeid mellom 13 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Samarbeidet 
skal styrke de involverte partenes kompetanse og gjennomføringskraft på 
digitaliseringsområdet.» 
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Årsrapport 2020 «2020 ble det også etablert en ny varslingsordning, som innebærer at en 
ekstern leverandør nå ivaretar mottak, vurdering og innledende behandling av varsler. 
Ordningen skal sikre trygg, ryddig og faglig god behandling av både varslingssaker fra 
ansatte og bekymringsmeldinger fra publikum.» 

«2020 har vært en sammenhengende beredskapsøvelse for store deler av organisasjonen. 

Øvelse Sellafield 2020, som skulle vært et gjennomgangstema i året, med 

skrivebordsøvelser og fysisk øvelse i uke 36, ble avlyst og utsatt til høsten 2021. Arbeid med 

oppdatering av helhetlig ROS-analyse for Fredrikstad kommune ble ferdigstilt i 2020. 

Oppdatert ROS-analyse vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av 2021.» 

«Arbeidet i store deler av året med forberedelser til bruk av Office365 – omtalt som Prosjekt 
skysetting. Prosjektet medfører systemendringer for kontorstøtte, telefoni, videokonferanser, 
dokumentlagring og samhandling.» 

Under avsnittet «Effektive anskaffelser» skriver kommunen at de har arrangert en 
leverandørkonferanse i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening for å gi lokalt næringsliv 
opplæring i bruk av kommunens konkurransegjennomføringsverktøy og regelverk. Videre 
skrives det: «Samt informert næringslivet om framtidige anskaffelser innen varer og tjenester, 
men også innen bygg- og anleggsprosjekter, slik at de er forberedt på hva kommunens 
behov er i framtiden.» 

Årsrapporten beretter at det er et miljøfokus i alle anskaffelser der det settes opp konkrete 
krav i selve anskaffelsen.  

Når det gjelder investeringer står det som følger: «Det er investert i eksisterende serverpark, 
kommunikasjonsutstyr og programvare for IT-drift, som en del av årlige sentrale IT-
investeringer. I tillegg er det investert i robotiseringsplattformen Blue Prism.» «Arbeidet med 
anskaffelse av innkjøpsanalyseverktøyet er påbegynt i 2020, men ikke ferdigstilt.» 

«Stabsseksjonene har lagt til rette for løsninger slik at Fredrikstad kommune framstår som en 
åpen kommune, der innbyggerne kan betjene seg selv og få innsyn i alle offentlige 
dokumenter.» 

I arbeidet med bedret internkontroll beretter årsrapporten: «Arbeidet i store deler av året med 
forberedelser til bruk av Office365 – omtalt som Prosjekt skysetting. Prosjektet medfører 
systemendringer for kontorstøtte, telefoni, videokonferanser, dokumentlagring og 
samhandling.» 

For varslingsordningen: «Stabsseksjonene har ansvaret for å administrere 
varslingsordningen og er bindeleddet til kommunens eksterne varslingsråd. I 2020 er det 
mottatt 16 henvendelser via varslingsmottaket i BDO. Samtlige saker er henvist til ansvarlig 
seksjon for videre behandling, og alle saker er fulgt opp i tråd med varslingsrådets 
anbefaling. Varslingene som er mottatt i 2020, peker ikke ut noen retning, område eller enhet 
som tilsier et behov for tiltak på kommunenivå. Den enkelte seksjon som behandler varselet, 
setter i verk forebyggende tiltak tilpasset det enkelte område.» 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser 
et mindreforbruk på rundt 4,6 millioner kroner mellom regnskap og justert budsjett 2020. 

Regnskapsrevisor har kommet med innspill i forhold til anskaffelser i kommunen og om 
området håndteres i tråd med anskaffelsesloven. Revisjonen peker på rutiner, håndtering og 
internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler. 
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Overordnet revisjonsstrategi12 bemerker følgende: «I 2019, og tidligere, har vi i vår 
revisjonsberetning bemerket at kommunen ikke etterlever kommunens krav til 
budsjettrealisme. Kommunen arbeider med rebudsjettering, men har fortsatt en vei å gå. 
Kommunen jobber med å få på plass nytt system for registrering av grunneiendommer.» 
Erfaring fra tidligere tilsier at kommunen har etablert internkontroll ved dobbel signatur samt 
en overordnet kontroll av bilag før overføring til regnskapet («kontrollsteget»).» 

Revisjonsstrategien beskriver at kommunen har eget innkjøpsreglement og at det er 
utarbeidet egen innkjøpsstrategi, ny anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement for 
perioden 2017-2021. 

I spørreundersøkelsen ble det gitt anledning til å gi innspill til risikoområder i kommunen. I 

administrasjonens er 8 av 19 innspill knyttet til området økonomiforvaltning og 

kommuneloven. Det ble blant annet påpekt at særlovgiving trumfer økonomiforvalting. 

Herunder nevnes spesielt anskaffelsesloven. Innspillene handlet hovedsakelig om innkjøp, 

anskaffelser og anskaffelsesprosesser og entrepriser13. Når det gjelder entreprise kan 

nevnes områder som angår kontrakter, likebehandling, habilitetsvurdering og bruk av 

konkurranseverktøy i anskaffelsesprosesser.  

Videre er temaet informasjonssikkerhet, journalføringsplikt og omfanget av henvendelser og 

svar på innsynsforespørsler nevnt av flere. 

Blant innspillene fra folkevalgte og kontrollutvalg framkommer også økonomistyring som et 
risikoområde. Her i forhold til økonomisk prioritering mellom ulike deler av kommunens 
virksomhet. 

I kontrollutvalgets workshop i juni kom det fram at restanseprosjektene i nåværende plan 
bør vurderes på nytt i den nye planen. Et av prosjektene var «Nye varslingsrutiner / 
varslingsorgan». Videre var avvikshåndtering og avvikskultur et av områdene som kom fram. 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av Cyberangrep og informasjonssikkerhet i 2020 og 
Personvern i 2020. 

I kontrollutvalgsmøte den den 13.05 2020, sak 20/25 behandlet kontrollutvalget en 

henvendelse om brudd på anskaffelsesreglement og seriøsitetsbestemmelser. 

Kontrollutvalget fikk informasjon fra direktør teknisk drift. Det framkom av informasjonen at 

kravet om å være lærlingbedrift er et kontraktskrav og ikke et kvalifikasjonskrav. I henhold til 

anskaffelsesforskriften er det ikke lov å stille krav om lærlinger i kvalifikasjonskrav i 

kontrakter over EØS-terskelverdi. Siden det er et kontraktskrav trenger ikke kravet om 

lærlingbedrift å være oppfylt ved innlevering av tilbud, men først ved oppstart av 

kontraktarbeidene. EØS terskelverdi er for bygg- og anleggskontrakter 51,5 millioner kroner. 

Dette prosjektet lå over terskelverdien. Kontrollutvalget stilte spørsmål om tydeligheten i 

reglementet, slik at det ikke oppstår misforståelser. Kommunen har bestilt en gjennomgang 

av innkjøpsreglement og Fredrikstadmodellen, og en slik tydeliggjøring vil eventuelt 

fremkomme i dette arbeidet. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgssekretariatet er gjort kjent med at en slik gjennomgang enn så lenge ikke er 

gjort.  

                                                
12 Utarbeidet av Østre Viken Kommunerevisjon 2021 
13 Entreprise betyr avtale om utførelse av et større arbeid, særlig byggearbeid eller anleggsarbeid. Et firma kan 

for eksempel sette bort et byggearbeid i entreprise, noe som betyr at et annet firma utfører byggearbeidet. 

(snl.no) 

40



 

22 
 

Kontrollutvalget behandlet en henvendelse i sak 20/19, den 04.03. 2020. Saken ble 

behandlet i lukket møte i henhold til kommunelovens §11-5 (a. Kontrollutvalgets vedtak i 

saken var følgende: 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på henvendelsen. På grunn av pågående prosesser i 
kommunen gjør ikke kontrollutvalget videre undersøkelser på nåværende tidspunkt. 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Nye 
varslingsrutiner/varslingsorgan – en evaluering» også skal omhandle kommunens 
overholdelse av konflikthåndteringsrutinene. 

 

I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap opplyste 
virksomhetsleder at offentlige anskaffelser fortsatt er et aktuelt område å revidere. Sak om 
Fredrikstadmodellen er ikke politisk behandlet ennå. (Modellen for alle bygg- og 
anleggskontrakter basert på seriøsitetsbestemmelsene).  

Kommunedirektøren informerte om gjennomgang og revidering av rutiner for 
konflikthåndtering. 

Sekretariatet formidlet innspill fra en annen kommune som omhandlet forsyningssikkerhet av 
vann og strøm, og risiko for hacking i forhold til dette. Prosjektet kan bli stort og det er i så fall 
ønskelig å samarbeide med flere kommuner. Kommunedirektøren stilte seg positiv til 
forslaget. 

 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Området som gjelder IKT og digitalisering har generelt risiko knyttet til datainnbrudd, 
personvern og robust infrastruktur. På bakgrunn av nylige gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner er risikoen kjent for kommunen og det anses ikke vesentlig å 
gjennomføre ny forvaltningsrevisjon på området i ny plan. 
 
Offentlige anskaffelser 
Offentlige anskaffelser skal skje på en samfunnstjenlig måte slik at befolkningen kan ha tillit 
til at kommunens ressurser brukes effektivt (jf. Anskaffelsesloven §1). Kommunen skal 
opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 
forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet (jf. §4). En anskaffelsesprosess 
kan foregå innenfor alle kommunens tjenesteområder og krever gode rutiner og 
retningslinjer.  
 
Sekretariatet vurderer at det på generelt grunnlag vil ligge en risiko på området som angår 
innkjøp og anskaffelser. Anskaffelsesprosesser kan ha betydning for produktivitet, 
måloppnåelse og utnyttelse av kommunens økonomi. Anskaffelser kan ha vesentlig 
betydning for kommunens tjenesteyting og tillit til befolkningen. Feil og mangler i 
anskaffelsesprosesser kan få store økonomiske konsekvenser for kommunen og føre til 

lovbrudd. Ved mistanke om en ulovlig anskaffelse kan det klages til KOFA14, som igjen kan 
påføre kommunen gebyrer og søksmål. 
 
På bakgrunn av dette, sammen med svar fra spørreundersøkelsen, innspill fra revisor og fra 
kommunedirektør vurderer sekretariatet middels risiko og høy vesentlighet på området.  
 
Varslingsordning  

                                                
14 Klagenemda for offentlige anskaffelser (klagenemndssekretariatet.no) 
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Arbeidsmiljøloven §2A-1gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten. Arbeidstakere som varsler kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen 
uakseptabel adferd blir avdekket og opphører. Arbeidstakere som varsler om slike forhold 
må ha et godt vern. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at ansatte har gode og reelle 
muligheter til å varsle om feil og mangler. 
 
Kommunen har etablert en ny varslingsordning der en ekstern leverandør (BDO AS) mottar, 
vurderer og foretar innledende behandling av varsler. Ordningen skal sikre en enhetlig 
behandling av varslingssaker fra ansatte, samt bekymringsmeldinger fra publikum. I 2019 
(sak 20/19) behandlet kontrollutvalget en henvendelse angående varslingsrutiner i 
kommunen. Kontrollutvalget så alvorlig på henvendelsen og det har vært ønskelig fra 
kontrollutvalget at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av de nye 
varslingsrutinene/varslingsorgan, og at et slikt prosjekt også skal omhandle kommunens 
overholdelse av konflikthåndteringsrutinene. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 2  / VF: 3 
 

4.7 Covid-19 

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 

kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 

håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 

stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 

forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 

ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 

konsekvenser. 

Fra årsrapport 2020: «Kriseledelse og krisestaber har prioritert arbeid med 

koronapandemien. Dette har vært et svært utfordrende og lærerikt arbeid, som har styrket 

beredskapskompetansen både hos ansatte, ledere, politisk ledelse og befolkningen i 

Fredrikstad. Kriseledelsen ble satt fra 12. mars 2020, og var i funksjon gjennom resten av 

året, enten som full kriseledelse eller ved stående koronaberedskap. 

Kriseledelsen består etter planverket av kommunedirektøren og dennes ledergruppe, 

ordfører samt kommunikasjonssjef. Under koronapandemien er kriseledelsen utvidet med en 

rekke funksjoner som tiltrer møtene på fast basis, herunder varaordfører, 

kommuneoverlegefunksjonen, leder for koronaberedskapsstab, beredskapsleder, 

beredskapskoordinator for helse og velferd, HR-sjef, sekretær, loggfører i CIM, 

hovedverneombudet og to hovedtillitsvalgte. Alle møter i krise-/beredskapsledelsen i 2020 

ble avholdt digitalt, via Teams. 

Det ble også etablert en egen koronaberedskapsstab, der mange sentrale funksjoner har 

deltatt, herunder kommuneoverlegene, kommunikasjon, HR, digitalisering og miljørettet 

helsevern. 

 «Fredrikstad kommune har mottatt 130,6 millioner kroner i statlige tilskudd gjennom 

rammetilskuddet. Det meste av disse midlene har ikke blitt fordelt til seksjonene, men er 

beholdt på sentralt nivå, som buffer med hensyn til den store usikkerheten kommunen har 

stått overfor gjennom året, som følge av pandemien og det underliggende utfordringsbildet. 

Hovedfokus har vært rapportering av merkostnader og mindreinntekter (egen prosjektkode) 

for kartlegging og rapportering, i tillegg til å skille dette i størst mulig grad fra «normal» drift.» 

Fra kontrollutvalgets workshop: 

Koronapandemien – krisehåndtering og konsekvenser 
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I møte med kommunedirektør og virksomhetsleder styring og eierskap informerte 

kommunedirektøren om at kommunen har hatt noen evalueringer underveis i pandemien og 

at det skal gjennomføres flere på området. 

 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Fredrikstad 

kommune i denne sammenheng. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 

evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 

Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 

5. Selskaper 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 

fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sin plan for eierskapskontroll for 

perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 

utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 

spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 

faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 

utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 

tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 

og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» 

For fullstendig oversikt over alle selskaper hvor kommunen er helt eller delvis eier se Østfold 

kontrollutvalgssekretariat ØKUS sin plan for eierskapskontroll for Fredrikstad kommune. 

Kontrollutvalgets vurdering må sees i sammenheng med hvilke selskap det blir vurdert 

eierskapskontroll på. 

Det skal gjennomføres eierskapskontroller i følgende selskaper i planperioden 2022-2023: 

 Fredrikstad Energi AS – utført 2020 

 Østfold Energi AS – planlagt 2021 

 Isegran Eiendom AS 

Årsrapport for 2020 beskriver at det er forberedt en digital eierskapsportal, som er en 

oversikt og innsynsløsning i alt kommunen har en eierinteresse i. 

I spørreundersøkelsen svarer administrasjonen at de i middels grad er kjent med de ulike 

interkommunale samarbeid og selskaper kommunen deltar i. 

I spørreundersøkelsen svarer de folkevalgte at de i middels grad opplever at kommunen 

forvalter sitt eierskap i selskaper og samarbeid på en god måte. 

I kontrollutvalgets workshop ble følgende områder nevnt: 

 Borg Havn IKS – kapitalinnskudd  

 FASVO AS – fokus på menneskene kan det bli flere arbeidsplasser (to/tre selskaper 
for varig tilrettelagte arbeidsplasser er dette formålstjenlig?)  
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25.09.2021 skriver Fredriksstad Blad om kjøp og salg av tomter på Trosvikstranda15. 

Tomtene kalles i avisa «byens indrefilet». Artikkelen beskriver hvordan eierandeler i 

kommunens tomter er solgt til private for hemmelige summer, der inngangsbilletten skal 

være kr. 50 000,-.  

Det nye selskapet opprettes i mars 2020. Isegran Eiendom AS og Cityplan går ifølge avisa 

inn med kr. 50.000,- hver i aksjekapital. Cityplan selger seg senere ut av selskapet og Stor-

Oslo Eiendom overtar deres posisjon i juni i år. 

I avisen stilles det spørsmål ved hemmelighold av kjøpesummer, oppfølging av aksjonær- og 

samarbeidsavtaler og lønnsomhet i selskapet. 

Isegran Eiendom AS skriver på sin nettside: «Selskapet har et offentlig eierskap og det er 

Fredrikstad kommune som eier 100 % av aksjene i selskapet. I tillegg til morselskapet består 

konsernet pr. i dag av 13 datterselskap, som i all hovedsak er single purpose-selskaper 

(SPV), med en balanse på ca. MNOK 376.». Videre står det: «Selskapet skal være et 

verktøy for Fredrikstad kommune for på best mulig måte å forvalte felleskapets interesser.» 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon:  

Sekretariatet vurderer på bakgrunn av henvendelse fra kontrollutvalgsleder og medieomtale 

at det kan være risiko i forhold til selskapet Isegran Eiendom AS. Det skal gjennomføres en 

eierskapskontroll av selskapet ifølge gjeldene plan for eierskapskontroll. Det er foreslått å 

framskynde denne kontrollen, noe som vil bli behandlet i kontrollutvalgets neste møte, 

samtidig med plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan samtidig vurdere om det bør 

gjennomføres en forvaltningsrevisjon av selskapet. 

Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering for Isegran Eiendom AS er: RF: 2 / VF: 2 

 

6. Kommunedirektørens uttalelse 

Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse i skriv datert 12.11 2021. Denne ligger i sin helhet 

under: 

Kommunedirektørens kommentarer til høringsutkast til risiko- og 

vesentlighetsvurderinger  

Vi viser til oversendt utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering for Fredrikstad kommune, 

som skal danne grunnlag for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2022–2023.  

Gode risiko- og vesentlighetsvurderinger er en forutsetning for god måloppnåelse, effektiv 

bruk av ressurser og god etterlevelse, og det er positivt at sekretariatet har gjort en helhetlig 

gjennomgang av risikoområder i kommunen.  

Fredrikstad kommune gjennomfører løpende formelle og uformelle risikovurderinger og 

opplever å ha god måloppnåelse og etterlevelse, men stiller seg bak sekretariatets 

vurderinger av hensyn og hensikt bak risiko- og vesentlighetsvurderinger, metode og 

datagrunnlag. Man er i det vesentligste også enig i de konkrete vurderingene av risiko og 

vesentlighet for de enkelte utvalgte områdene, men viser til våre kommentarer nedenfor.  

 

                                                
15 https://www.f-b.no/slik-ble-byens-indrefilet-kjopt-og-solgt/f/5-59-2368690  
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Datagrunnlaget  

Datagrunnlaget for sekretariatets vurderinger består blant annet av dokumentanalyse, 

KOSTRA-analyse, workshop, spørreundersøkelse og samtale med kommunedirektøren. 

Fredrikstad kommune anser datagrunnlaget som egnet til å gi et godt og riktig bilde av 

risikobildet i kommunen.  

Kommentarer fra Seksjon for teknisk drift  

Under budsjett 2021 er følgende beskrevet:  

«For å redusere kostnader og øke utgifter er det vurdert ulike tiltak i forhold til blant annet 

fokus på å redusere tomgangsleie for boliger, dvs. redusering av tiden fra leietaker flytter ut 

til ny leietaker er på plass.»  

Kommunen vil presisere at det ikke er «øke utgifter» som ligger i det nevnte tiltaket, men 

utelukkende en reduksjon av kostnader. Vi ser også at dette er det eneste tiltaket for 

reduksjon av kostnader som er nevnt fra budsjett 2021. Saksnummer 2021/6613-

256773/2021  

Under innspill fra revisor framkommer følgende:  

«Har kommunen rutiner og fullstendig oversikt over alle sine eiendommer? Jf. Flora-saken 

for noen år tilbake, der kommunen solgte eiendom de ikke eide.»  

Kommunedirektøren legger til grunn at dette gjelder saken om kafebygget Flora ved 

kirkeparken. Saken gjaldt ikke at kommunen solgte en eiendom de ikke eide, slik det 

beskrives, saken gjaldt forlengelse eller ikke forlengelse av en festekontrakt knyttet til 

kommunens tomt.  

Det påpekes ansvarsfordelingen mellom kommunen og Isegran Eiendom AS i forhold til 

eiendomsforvaltning. Nå som kommunens eiendommer, i henhold til bystyrets vedtak, er 

overført til Isegran Eiendom AS, så er det ingen prosesser mellom Isegran Eiendom AS og 

TD ved bygg- og eiendomsetaten  

Det kan også legges til at i tillegg til tilstands- og egnethetsrapporter for skolebygg og 

sykehjemsbygg, så er det gjennomført tilstandsanalyser for hele bygningsporteføljen.  

Kommentarer fra Kommunedirektørens sentrale staber  

Navn på stabene er «Stab for virksomhetsstyring og økonomi» (VIRØK) og «Stab for 

innovasjon og utvikling» (INNUT), jf. blant annet tabell.  

Vi gjør oppmerksom på at varslingsordningen som system er et ansvarsområde som ligger 

under Virksomhet for styring og eierskap (VIRØK – Stab for virksomhetsstyring og økonomi). 

Konflikthåndtering er et ansvarsområde som ligger til Virksomhet HR (INNUT – Stab for 

innovasjon og utvikling).  

Kommentarer fra Seksjon for kultur, miljø og byutvikling  

Vedrørende eByggesak presiseres at selve anskaffelsen av eByggesak er en direkte følge 

av anbefaling fra revisjonen i 2018, og vedtak i bystyret om dette, med bakgrunn i at vi 

identifiserte mangelen på et slikt system som en risikofaktor – og revisjonen mente det 

samme. Målet med tiltaket har følgelig vært å redusere risiko, ikke å generere ny risiko.  
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Vedrørende gebyrsetting presiseres at dette er en risiko vi har identifisert, og er årsaken til at 

vi har utarbeidet og sendt på høring et nytt gebyrregulativ, i samsvar med ny forskrift og 

veileder, og for å sikre at vi ivaretar selvkostprinsippene.  

For øvrig er seksjonsbeskrivelsen mangelfull og bør korrigeres som følger:  

Seksjonen er delt inn i følgende etater:  

Etat aktive liv – idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. og drift av svømmehaller.  

Miljø- og byutviklingsetaten – virksomhetene bærekraftig samfunnsutvikling, geomatikk, 

næringsutvikling, regulering og byggesak, miljø og landbruk.  

Kulturetaten – fagstab og virksomhetene fritid, bibliotek, kino, kulturskole og kulturhus.  

Avsluttende kommentarer  

Utover ovennevnte kommentarer til utkastet, mener kommunedirektøren at sekretariatet har 

gjennomført en omfattende og relevant risiko- og vesentlighetsvurdering av Fredrikstad 

kommune. Denne overordnede analysen bidrar til å belyse aktuelle risikoområder og vil være 

et hensiktsmessig verktøy for kontrollutvalget.  

Gjennomgangen av høringsutkastet viser at samtlige gjennomgåtte risikoområder enten er 

plassert i kategorien gult – betydelig risiko, eller i området rødt – kritisk risiko. Det hadde 

vært hensiktsmessig også å belyse vurderte områder som ble plassert i grønt risikoområde, 

for på den måten å synliggjøre sekretariatets vurderinger. Oppsummert er det positivt at 

sekretariatet har gjort en helhetlig gjennomgang av risikoområder i kommunen. Fredrikstad 

kommune er av den oppfatning at revisjonsprosjekter for de risikoområdene som er 

beskrevet, vil gi kommunen verdifulle tilbakemeldinger, som kommunen kan bruke i sitt 

interne forbedringsarbeid. 
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Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 49 
Løpenr.: 232081/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/47 

 
 

Orientering fra kommunedirektør om oppfølging av eierskapskontrollen med 
FEAS og om ny eierskapsmelding 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om eierskapsmeldingen og 
oppfølging av eierskapskontrollen med FEAS til orientering. 
 

 
Fredrikstad, 28.08.2022 
 
 

Vedlegg 
Vedtatt eierskapsmelding 2022 - 2025, behandlet i Bystyret 16.06 2022 i sak PS 80/22 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-møte 10.06 2020, sak 20/33 «Rapport Eierskapskontroll Fredrikstad Energi AS» 
Bystyret 10.09 2020, sak 95/20 «Rapport Eierskapskontroll Fredrikstad Energi AS» 
KU-møte 16.02 2022, sak22/11 «Eventuelt» 
 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget behandlet 10. juni 2020 en revisjonsrapport om eierskapskontroll med 
Fredrikstad Energi AS (FEAS AS). Bystyret behandlet rapporten 10.09 2020 og fattet 
følgende vedtak: 
1. Bystyret tar rapport «Eierskapskontroll Fredrikstad Energi AS» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 
 Innen inneværende valgperiode skal det være etablert en eierskapsmelding som 

følger kravene i ny kommunelov. Meldingen bør som et minimum inneholde 
prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper og kommunens formål med 
eierinteressene.  

 etablere rutiner for folkevalgtopplæring om eierstyring og rutine for evaluering av 
kommunens eierskap.  
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 utarbeide en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i FEAS. Videre bør 
kommunen gjøre seg kjent med vedtektene og etablere en rutine som sikrer jevnlig 
revidering av alle dokumentene som regulerer styringen av selskapet. 

 etablere rutiner for å sikre at informasjon fra selskapet rutinemessig blir gjenstand for 
behandling i formannskapet eller bystyret.  

 formalisere og dokumentere kommunikasjonen som foregår mellom kommunen som 
eier og selskapet, herunder vurdere å stille krav til fast rapportering. 

 sørge for etablere rutiner for å sikre opplæring i styrearbeid. 
 gjøre seg kjent med selskapets etiske retningslinjer og påse at disse er 

tilfredsstillende og at de gjennomgås jevnlig 
 
2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse 
med eierskapskontroll blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp 
vedtaket ett år etter bystyrets behandling av saken via en informasjon fra kommunedirektør. 
 

Under sak eventuelt den 16. februar 2022 ble følgende informasjon fra kommunedirektøren 
til kontrollutvalget: 
 Vedrørende oppfølging av eierskapskontroll med FEAS, orienterte kommunaldirektør 

kontrollutvalget om at bystyrets skal behandle ny/oppdatert eiermelding for kommunens 
selskaper. Kommunedirektør vil orientere kontrollutvalget etter at bystyret har behandlet 
eiermeldingen. 

 
Bystyret i Fredrikstad behandlet ny eiermelding for perioden 2022 – 2025 den 16.06 2022. 
Eiermelding ligger vedlagt saken. 
 

Vurdering 
Kommunedirektør er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om kommunens nye 
eierskapsmelding og om oppfølgingen av bystyrets vedtak i sak 95/20 er fulgt opp i 
eierskapsmelding for perioden 2022 – 2025.  
 
Orienteringen anbefales tatt til orientering. 
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4 Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune

1 Innledning og formål 
Eierskapsmeldingen følger av krav i ny kommunelov. Kommunen skal minst én gang i 
valgperioden utarbeide en eierskapsmelding, som skal vedtas av kommunestyret selv.  
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, en oversikt over 
selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller 
tilsvarende interesser i, og kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
disse virksomhetene.  
 
Hovedformålet med eierskapsmeldingen og eierskapspolitikken er å sikre et profesjonelt og aktivt 
eierskap, som sørger for god oppfølging og styring av kommunens selskaper og foretak. I 
forarbeidene til kommuneloven er det uttalt et økt fokus på kommunens formål med eierskap. 
 
Eierskapsmeldingen skal bidra til god politisk styring og kontroll, samt gi rammene for hvordan 
kommunen skal utøve sitt eierskap.  
 
Forventningene som kommer til uttrykk i kommunens eierpolitikk gjelder for alle selskaper og 
foretak som kommunen har eierinteresser i.  
 
Selskapene vil, gjennom eierskapsmeldingen, få styringssignaler fra eier, og meldingen vil dermed 
bidra til avklaringer og større forutsigbarhet for selskapene. Dette kan dreie seg om avkastning i de 
selskapene der eierskapet karakteriseres som finansielt, eller fokus på ivaretakelse av viktige 
samfunnshensyn, der selskaper er opprettet for å understøtte prioritert politikk.  

2 Eierstyring i Fredrikstad kommune  
Eierstyringen i Fredrikstad kommune forankres politisk på flere nivåer. Den overordnede styringen 
uttrykkes i eierpolitikken.  
 
I tillegg fastsettes eierstrategier for det enkelte selskap, som et viktig politisk verktøy for å fastslå 
formålet med eierskapet, strategiske føringer og resultatforventninger.  
 
Den formelle eierstyringen skjer i generalforsamlinger, og på representantskapsmøter og årsmøter, 
ved oppnevning av styremedlemmer og gjennom eierstrategiene.  

2.1 Overordnede prinsipper for eierstyring i Fredrikstad kommune  
Det er selskapslovgivningen som fastsetter de juridiske rammene for eierstyring og 
selskapsledelse. Ut over dette er det formålstjenlig å etablere et sett av prinsipper som utdyper 
eierstyringen. 
 
Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) og staten har utformet egne 
hovedprinsipper for godt eierskap. KS har utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse 
og kontroll av kommunalt eide selskaper og foretak. 
 
Fredrikstad kommunes overordnede prinsipper for eierstyring er utformet med utgangspunkt i de 
ovennevnte prinsippene og anbefalingene.  
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5 Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommunes prinsipper for eierstyring 
 
1. Formål og eierstrategier  
Fredrikstad kommune skal utarbeide klare formål for eierskapet i selskapene, gjennom 
selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av disse formålene.  

 
2. Samfunnsansvar 
Fredrikstad kommunes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 
samfunnsutvikling, både sosialt, økonomisk og miljømessig.  
 
3. Etiske prinsipper 
Eierstyring og styrearbeid på vegne av Fredrikstad kommune skal være i tråd med kommunens 
gjeldende etiske prinsipper.  
 
4. Åpenhet 
Det skal være åpenhet knyttet til eierskapet, selskapenes virksomhet og styrehonorarer, basert på 
prinsippet om meroffentlighet.  
 
5. Moderate godtgjørelser  
Godtgjørelser skal ikke være lønnsledende, og hensynta både moderasjon og bærekraftig 
verdiskaping for eierne.  
 
6. Styret – sammensetning, rolle og ansvar  
Styret skal forvalte selskapet på vegne av Fredrikstad kommune som eier. Styret skal ha 
kjønnsbalanse, og relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde, ut fra selskapets egenart og 
formålet med eierskapet.  
 
7. Internkontroll og risikostyring  
Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring, 
som står i forhold til selskapets karakter.  
 
8. Formell eierstyring og styringsdokumenter  
Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 
eierorganene. Kommunen skal som hovedregel være representert ved ordfører.  
 
9. Resultatmål, utbytte og avkastning 

 
10. Formålstjenlig selskapsetablering og kapitalstruktur 
Fredrikstad kommunes valg om å etablere nye selskaper, herunder valg av selskapsform, skal 
baseres på en analyse av kommunens mål for virksomheten og behovet for styring. 
Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige 
og langsiktige behov. 

2.2 Formål og eierstrategier  
Fredrikstad kommune skal, som eier, ha klare, langsiktige, realistiske og etterprøvbare formål for 
selskapene og foretakene. Dette skal komme til uttrykk gjennom eierstrategiene.  
 
Målene vil kunne endres i takt med endringer i for eksempel lover, markedsforhold, økonomisk 
stilling, behov og prioriteringer. Styret er ansvarlig for å realisere målene. 
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6 Eierskapsmelding 2022–2025 for Fredrikstad kommune

Eierstrategiene bidrar til forutsigbare rammevilkår for selskapene, og gjør det lettere for styret å 
forvalte selskapet i tråd med eiernes interesser.  
 
Eierstrategiene gjør det også lettere for kommunens representant i eierorganene å stemme i tråd 
med kommunens mål og intensjoner. 

2.3 Samfunnsansvar  
I prinsippene for eierstyring har kommunen klare formuleringer om at alle selskapene tar 
samfunns- og miljøansvar. Samfunnsansvar handler om å ta sosiale og miljømessige hensyn, ut 
over det som er pålagt ved lov.  
 
Selskapene har en viktig samfunnsrolle, og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de 
opererer. Denne samfunnsrollen skal reflekteres i både styring og ledelse.   
 
Det forventes at alle selskaper og foretak der Fredrikstad kommune er eier, tar samfunnsansvar og 
har utviklet egne positive holdninger til forhold som etikk, forebygging av korrupsjon, klima og miljø, 
likestilling, mangfold og medarbeidere.  
 
Det er selskapenes og foretakenes styrer som skal ivareta samfunnsansvaret. Fredrikstad 
kommune som eier forventer at styrene i de enkelte selskapene tar samfunnsansvar, og at dette er 
integrert i selskapets virksomhet og strategier. Flere av virksomhetene har andre roller enn å 
fremme økonomisk fortjeneste, og skal, gjennom effektiv og forsvarlig drift, yte tjenester og tilby 
trygge arbeidsplasser som sikrer mangfold. 
 
Kommunalt eide selskaper og foretak anbefales å tilslutte seg arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjonen Samfunnsbedriftene.  

2.3.1 KLIMA OG MILJØ 
Fredrikstad kommune forventer at alle selskapene som kommunen har eierinteresser i tar klima- 
og miljøansvar.  
 
Selskapenes arbeid med miljøspørsmål må skje systematisk, og dekke hele verdikjeden i 
virksomheten. Mål, gjennomføring og evaluering av klima- og miljøarbeidet må være klart angitt. 
Selskapene skal synliggjøre miljøarbeidet gjennom rapportering. 
 
Selskaper og foretak som kommunen har eierinteresser i, er ulike hva gjelder påvirkning på ytre 
miljø. Dette vil nødvendigvis påvirke hvor omfattende rutiner og systemer de ulike selskapene må 
utvikle for å sikre at virksomheten tar nødvendige miljøhensyn.    
 
Fredrikstad kommune har eget klimaregnskap, som omfatter selskaper som har sin virksomhet i 
kommunen.  

2.4 Etiske prinsipper 
Fredrikstad kommunes etiske prinsipper gjelder for ansatte, folkevalgte og styrerepresentanter i 
kommunale foretak.  
 
Fredrikstad kommune forventer at de selskapene som kommunen har eierinteresser i, legger 
kommunens gjeldende etiske prinsipper og standarder til grunn for sitt arbeid. 
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2.4.1 VARSLING 
Fredrikstad kommune tilstreber en virksomhetskultur som innebærer at arbeidstakere trygt skal 
kunne varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og har utviklet retningslinjer og rutiner 
som legger til rette for dette.  
 
Det forventes at selskaper som kommunen helt eller delvis eier, er bevisst på å etablere en positiv 
varslingskultur og funksjonelle oppfølgingssystemer både for varsling etter arbeidsmiljøloven og for 
andre meldinger om mulig kritikkverdige forhold.  

2.5 Åpenhet  
Åpenhet om kommunens eierskap og forvaltning er et viktig demokratisk prinsipp.  
 
Selskapets styre og daglig leder plikter å ivareta en offensiv og åpen informasjonspraksis overfor 
eierne, og gi korrekt, tydelig og relevant informasjon tidligst mulig. Informasjon skal baseres på 
åpenhet. Selskapet skal tilrettelegge for dialog mellom styret og eierne.  
 
Det skal være åpenhet knyttet til eierskapet, selskapenes virksomhet og styrehonorarer, basert på 
prinsippet om meroffentlighet.  
 
Fredrikstad kommune forventer at selskaper som kommunen har eierinteresser i, og som er 
omfattet av offentleglova, iverksetter tiltak som sikrer åpenhet og innsyn i samsvar med lovens 
krav.  

2.6 Moderate godtgjørelser  

2.6.1 LEDERLØNN  
Godtgjørelsen til ledende ansatte i selskaper som kommunen har eierinteresser i skal fremme 
oppnåelse av selskapets mål og bærekraftig verdiskaping for eierne, herunder at godtgjørelsen 
skal bidra til selskapets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. 
 
Godtgjørelsen skal ikke være lønnsledende, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. 
 
Lønnsnivå og lønnsutvikling i interkommunale selskaper skal tilstrebes å være i samsvar med 
praksis i eierkommunene.  

2.6.2 STYREGODTGJØRELSE 
Eventuell styregodtgjørelse skal være på moderat nivå, men også fremme verdiskapingen i 
selskapene og framstå som rimelig, ut fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 
kompleksitet, samt den alminnelige lønns- og prisutviklingen i samfunnet. 
 
I aksjeselskapene og de interkommunale selskapene er det henholdsvis generalforsamling og 
representantskap som årlig tar stilling til styregodtgjørelsens størrelse. Styregodtgjørelse for 
kommunale foretak fastsettes av bystyret.  
 
Fredrikstad kommune praktiserer full åpenhet om styrehonorarer i selskaper som kommunen har 
eierinteresser i. 
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2.7 Styret – sammensetning, rolle og ansvar 
Det er styret, ikke eier, som har ansvaret for selskapsstyringen. Styret har det overordnede 
ansvaret for å lede virksomheten, og skal sørge for at den organiseres og drives innenfor rammene 
som følger av lov, selskapets vedtekter, instrukser fra generalforsamlingen mv. 
 
Styret er, på vegne av eierne, selskapets øverste styringsorgan, og skal føre kontroll med og 
formulere selskapets strategier, fatte vedtak og legitimere virksomheten.  
 
En viktig oppgave for eierorganene er derfor oppnevning av styrer. Riktig sammensetning av 
styrene er viktig, både for selskapene og for eier.  
 
Styret har ansvaret for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser. Styret sørger for 
organisering av virksomheten, ansetter daglig leder, og fører tilsyn med daglig ledelse og 
selskapets virksomhet for øvrig.  
 
Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til selskapet. I den sammenheng legger eier til 
grunn at styret redegjør for eventuelle avvik.  
 
Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet, innenfor de rammer som er gitt av eier og 
lovverket. Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid, ut fra gitte målsettinger.  
 
Styret står ansvarlig overfor generalforsamlingen, representantskapet eller årsmøtet.  
 
Fredrikstad kommune som eier har en klar forventning om at eiervalgte styremedlemmer følger 
opp kommunens eierstrategi i styrearbeidet, samtidig som personlig integritet og prinsippet om 
styret som et kollegium ivaretas.   
 
Fredrikstad kommune forventer at styrene, som en del av sitt arbeid, foretar regelmessig 
egenevaluering av styrets arbeid. 
 
Ved behov skal det legges til rette for styreopplæring og veiledning fra eiers side. 

2.7.1 VALG AV STYREMEDLEMMER 
I aksjeselskaper og interkommunale selskaper er det eierorganet som velger styremedlemmer. 
Styremedlemmer til kommunale foretak velges av bystyret. 
 
I Fredrikstad kommunes reglement for delegering og innstilling er ordfører gitt følgende myndighet: 
Ordføreren gis myndighet til å oppnevne kommunens representanter i heleide eller deleide 
aksjeselskaper. Dette skal skje etter å ha konferert med partienes gruppeledere, og skal ha som 
mål at selskapenes styrer totalt sett får en mest mulig relevant sammensetning.   
 
Styrets kompetanse skal gjenspeile selskapets behov, med utgangspunkt i selskapets formål og de 
langsiktige strategiene som er lagt for selskapet. 
 
Styret skal være et lag av engasjerte og kompetente personer, som støtter, utfordrer og motiverer 
daglig leder.  
 
Styret som kollegium bør ha erfaring og kompetanse innen:  

 Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 
forretningsområder, lovgivning/forskrifter, strategi, avtaler mv. 
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 Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen, 
samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

 Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 
risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv. 

 Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 
 Kompetanse og erfaring innen offentlig forvaltning. 
 Kompetanse og erfaring innen styrearbeid. 

 
Fredrikstad kommune vil tilstrebe lik kjønnsrepresentasjon i alle styrer som vi velger medlemmer 
til.  

2.7.2 VALGKOMITÉ FOR STYREUTNEVNELSER  
Det anbefales å etablere valgkomiteer for forberedelse av styrevalg i selskapene. Valgkomitéen gis 
i tilfelle ansvaret for å fremme et begrunnet forslag til styresammensetning, som grunnlag for 
beslutning i eierorganet.  
 
Flere av kommunens selskaper har etablert valgkomitéer.  
 
Kommunedirektøren bistår etter behov med forslag til kandidater til styre, representantskap og 
valgkomité, nødvendig kandidatinformasjon og dokumentasjon etc.  

2.7.3 STYREOPPLÆRING 
Det enkelte styremedlem er selv ansvarlig for å inneha og tilegne seg nødvendig kompetanse og 
innsikt til å utøve vervet sitt på en forsvarlig måte, og med personlig integritet.  
 
Det enkelte selskap kan selv vurdere behov for styreopplæring. Samtidig vil Fredrikstad kommune 
kunne tilby eiervalgte styremedlemmer et digitalt temabasert styrekurs, og/eller generell faglig 
veiledning.  

2.7.4 REGISTRERING AV STYREVERV 
Fredrikstad kommune forventer at alle som påtar seg styreverv i kommunalt eide selskaper eller 
foretak registrerer vervene i KS sitt styrevervregister. Registeret er tilgjengelig for allmennheten 
gjennom www.styrevervregisteret.no  

2.8 Internkontroll og risikostyring 
Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eier. 
Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring.  
 
Risikostyringen og internkontrollen skal reflektere virksomhetens art og omfang, samt 
verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 

2.9 Formell eierstyring og styringsdokumenter   
Det er selskapslovgivningen som fastsetter de juridiske rammene for eierstyring og 
selskapsledelse. Særlig aksjeloven legger føringer og regler, blant annet vedrørende styrets 
ansvar og autonomi i styringen av selskapet. 
 
Vedtektene eller selskapsavtalen er lovfestede styringsdokumenter, som regulerer de viktigste 
forholdene mellom eierne, og mellom eierne og selskapet.  
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Det kan være hensiktsmessig å utarbeide andre dokumenter eller avtaler som underbygger 
vedtektene/selskapsavtalen og som regulerer styringen av selskapet på ulike nivåer. Disse 
styringsdokumentene er ikke lovfestet, men er avtaler mellom parter som er ment for å sikre en 
bevisst eierstyring. Eksempler på dette er eieravtaler, aksjonæravtaler og tjenesteavtaler. Disse 
styringsdokumentene vedtas delvis av eierne og delvis av selskapets organer.  
 
Eieravtale vedtas av alle eierne, i tillegg til vedtekter/selskapsavtale. Eieravtaler er ment som et 
verktøy for å skape gjennomsiktighet og forutsigbarhet i eierskapet av kommunalt eide selskaper. 
Eieravtalen vil ofte inneholde en klarlegging av grunnlaget for etablering av selskapet, eiernes 
bakgrunn for etablering, deres strategi for eierskapet og tydeliggjøring av styringsmekanismene i 
selskapet. Det er imidlertid verdt å merke seg at selskapslovgivningen og 
vedtektene/selskapsavtalen går foran en slik avtale.  
 
Aksjonæravtale er en frivillig eieravtale for eierne i et aksjeselskap. Aksjonæravtaler regulerer for 
eksempel forhold som finansiering, aksjeovergang og utbetaling av utbytte.  
 
Tjenesteavtaler er avtaler mellom selskapet som tjenesteleverandør og kommunen som bestiller 
av tjenester fra selskapet. Kommunalt eide selskaper er ofte opprettet for å utføre 
tjenesteproduksjon på vegne av deltakerkommunene. I disse tilfellene er det hensiktsmessig å 
utarbeide en tjenesteavtale.  

2.10 Resultatmål, utbytte og avkastning  
Forventninger til resultater, forutsigbar avkastning og utbytte, og økonomistyring, skal være en 
sentral del av eierstyringsdialogen med selskapene.  
 
Virksomhetene skal drives bærekraftig, med fokus på lønnsomhet, effektivitet og verdibevaring.   
 
Virksomheter i et marked skal ha en langsiktig horisont på ansvarlig forretningsmessig utvikling og 
forsvarlig drift. Dette skal være balansert mot eiers krav til et rimelig utbytte på kapitalen som er 
bundet i selskapet.  
 
Har selskapet andre spesifikke definerte mål, utover det forretningsmessige, vil effektivitetsmål og 
forsvarlig drift være sentralt.  

2.10.1 RESULTATMÅL  
For selskaper der det foreligger andre definerte mål, og som ikke opererer i et marked, vil 
avkastningsforventninger kunne erstattes av andre mål, som eksempelvis effektivitetsmål.  
 
I noen tilfeller er ivaretakelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn rene 
resultatkrav.  
 
Kommunen sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav i det eierstrategiske 
arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene for de enkelte selskapene, og innebærer at 
kommunen må ha tydelige og unike eierstrategier for sine eierposisjoner.  

2.10.2 UTBYTTE OG AVKASTNING 
Fredrikstad kommune har store verdier i selskaper og virksomheter. Det er naturlig at dette skal gi 
en avkastning til samfunnet gjennom effektiv og forsvarlig drift, og til kommunekassen gjennom 
verdiutvikling og kontantutbytte. 
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Fredrikstad kommune skal ha forventninger til selskapets utbytte. For de selskapene som i stor 
grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt element for eier. Fredrikstad kommune 
ønsker en positiv verdiutvikling for sine investeringer, og et viktig mål for selskapene er at de 
oppnår god avkastning på investert kapital. Avkastningsmål er den avkastningen kommunen kan 
forvente å få på sine investeringer over tid, sett i forhold til investeringens risiko.  
 
Selskaper skal ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil. 
Driften må være tilpasset virksomhetens evne å innfri målene som framkommer gjennom 
eierdialogen og eierstrategien.   

2.11 Formålstjenlig selskapsetablering og kapitalstruktur  
Fredrikstad kommune skal, i forkant av selskapsetableringer, vurdere muligheter og begrensninger 
ved selskapsetablering framfor kommunal organisering. Tilsvarende vurderinger skal også gjøres 
ved omdanning av selskaper, og ved tilbakeføring av virksomhet til kommunen.  
 
Momenter som skal vurderes ved valg av selskapsform er blant annet:  

1. Økonomiske forpliktelser  
2. Skatte- og avgiftsmessige forhold  
3. Fleksibilitet på eiersiden  
4. Mulighet og behov for styring  
5. Delegering av myndighet  
6. Forholdet til lovgiving og overordnede kommunale planer/strategier  
7. Vurdering av risiko 

 
Det er bystyret som tar beslutninger om å opprette, avvikle og selge heleide kommunale selskaper.  

2.11.1 NYETABLERING AV SELSKAP, ENDRING AV EIERSKAP OG ETABLERING AV 
DATTERSELSKAP  

Ved nyetablering av selskaper skal det i forkant utarbeides et prosjekt-/arbeidsnotat som beskriver 
alle vesentlige forhold ved den planlagte selskapsetableringen, og ved alternativ organisering.  
 
Selskapsformen kan være en hensiktsmessig måte å øke verdier av eiendeler på, for å sikre bedre 
avkastning og evne til kontantutbytte, etablere tjenester i markedet som innbyggerne ikke har tilbud 
om i dag, sikre nødvendig uavhengighet for en virksomhet, risikoavgrensning, eller andre forhold. 
 
Endring av eierskap som følge av kapitalutvidelse, fusjon/fisjon, tilbud om oppkjøp (salg) eller 
liknende, som berører Fredrikstad kommunes eierskap, avgjøres av bystyret, eller ved at bystyret 
gir formannskapet fullmakt til å handle på vegne av kommunen. 
 
Dette gjelder også dersom selskapet vil kjøpe hele eller deler av en annen virksomhet, eller 
gjennomføre oppkjøp som anses som en vesentlig endring av egen drift. Planer om slike kjøp, 
endringer eller etablering av datterselskap skal gjøres kjent i eierstyringsdialogen og sees i 
sammenheng med eierstrategien.  

2.11.2 AVVIKLING AV SELSKAP, AVHENDING AV EIERANDEL M.M. 
Et selskap kan over tid bli mindre sentralt i kommunens eierstrategi. Endring i oppgaver, marked 
og samfunnsutvikling kan tilsi nye vurderinger av eierskap, avvikling eller overføring til annen 
driftsform. Også forhold ved selskapet kan tilsi endringer i eierskapet, slik som børsnotering eller 
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salg. Det kan videre være behov for investeringer, markedstilgang eller andre forhold som gjør det 
hensiktsmessig for selskapet med en endring i eierstruktur og form. 

2.11.3 DELT EIERSKAP  
Ved delt eierskap, når Fredrikstad kommune ikke er eneeier, skal alle eierne likebehandles innen 
hver selskapsklasse.  
 
For selskaper med flere eiere, er felles eierstrategier eller aksjonær-/eieravtaler et godt virkemiddel 
for å håndtere ulike synspunkter som måtte oppstå. Gjennom felles eierstrategier og aksjonær-
/eieravtaler kan det avtales formelle føringer og tvisteløsninger.  

2.11.4 KAPITALSTRUKTUR  
Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige 
og langsiktige behov. 
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3 Fredrikstad kommunes forvaltning av 
eierskap  

Eierstyringen og eierskapspolitikken i Fredrikstad kommune skal forankres politisk. Overordnede 
rammer for styringen er uttrykt i denne eierskapsmeldingen, vedtatt av bystyret.  
 
Eierskapsmeldingen fastslår også eierstrategier for de enkelte selskapene, med beskrivelse av 
formålet med kommunens eierskap, eierandel i selskapet, samt strategisk retning for utvikling av 
eierskapet.  
 
Fredrikstad kommunes formelle eierstyring finner sted i det enkelte selskaps generalforsamling, 
ved at kommunen benytter sin eierposisjon. 
 
Eierstyring skjer også ved oppnevning av styremedlemmer i det enkelte selskap, og gjennom 
eierstrategiene. 
 
Kontroll og oppfølging av eierstrategiene og prinsippene for eierstyring gjøres politisk av 
ordføreren, formannskapet og bystyret, og administrativt av kommunedirektøren.  
 
Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og 
selskapene/foretakene, gjennom eiermøter/dialogmøter.  
 
I tillegg vil selskapene ha egen lovpålagt rapportering, samt revisorgodkjente årsregnskap og 
årsberetninger, som behandles av selskapenes organer og generalforsamling.  
 
Gjennom eierskapsforvaltningen sikres god rapportering på mål og forventninger, gode prosesser 
ved gjennomføring av valg, strategiendringer med videre.  
 
Bystyret, kontrollutvalget, formannskapet, ordføreren og kommunedirektøren har i denne 
sammenheng ulike, men viktige roller. 

3.1 Bystyrets rolle  
Bystyret vedtar kommunens eierpolitikk og eierstrategier for selskap og foretak, gjennomfører noen 
styrevalg, og behandler årsregnskap, årsberetning og overordnet rapportering om selskapene. 
 
Bystyret har generell myndighet til å instruere alle virksomheter som er direkte organisert innenfor 
kommunen. Dette kalles etatsstyring.  
 
Når en virksomhet er organisert som et selskap, og derfor er et selvstendig rettssubjekt, er det et 
indirekte eierskap, og bystyret kan ikke instruere direkte, men må i stedet styre gjennom 
eierstyring.  
 
Slik styring gjennom eierposisjon legger begrensninger på styringens form og innhold.  
For å kompensere for redusert direkte styring er et viktig eierstyringsverktøy å uttrykke 
forventninger til selskapene, samt utarbeide prinsipper for eierstyring gjennom eierstrategiske 
dokumenter. Til sammen danner dette en styringsmodell og gir rammer, som skal være førende for 
styrets eller representantskapets arbeid.  
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3.2 Formannskapets rolle  
Formannskapet innstiller til bystyret i saker som omhandler kommunens eierskap. De er også 
eierskapsutvalg, som kan få veiledende og rådførende presentasjoner fra og om de ulike 
selskapene og foretakene, og kontrollere at disse driver sin virksomhet på en måte som 
understøtter deres formål, samt kommunens mål med eierskapet. 
 
Formannskapet kan få delegert myndighet fra bystyret i enkeltsaker.   

3.3 Ordførers rolle  
Ordfører er kommunens formelle representant i alle treffpunkter med det enkelte selskap eller 
foretak.  
 
Ordfører representere kommunen på alle generalforsamlinger, årsmøter og tilsvarende, som 
kommunens lovbestemte rettslige representant. 
 
Ordfører deltar i alle eiermøter/dialogmøter med selskapene.  
 
I Fredrikstad kommunes reglement for delegering og innstilling er ordfører gitt følgende myndighet: 
Ordføreren gis myndighet til å oppnevne kommunens representanter i heleide eller deleide 
aksjeselskaper. Dette skal skje etter å ha konferert med partienes gruppeledere, og skal ha som 
mål at selskapenes styrer totalt sett får en mest mulig relevant sammensetning.   

3.4 Kommunedirektørens rolle  
Kommunedirektøren bistår ordfører med den løpende oppfølgingen av selskapene, og med 
forberedelser til møter i eierorganene og eiermøter/dialogmøter, utvikler forslag til eierstrategier til 
behandling i bystyret, iverksetter bystyrets vedtatte eierpolitikk, og utarbeider og følger opp rutiner 
for løpende eieroppfølging, herunder ledelsesdialog med selskapene, rutiner for styrevalg mv.  

3.5 Kontrollutvalgets rolle  
Kontrollutvalget skal, på bystyrets vegne, påse at det føres kontroll med kommunens eierskap. 
Kontrollutvalget har en viktig rolle gjennom lovbestemt eierskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget skal, minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
bystyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten 
med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 
Planen skal vedtas av bystyret. 
 
Kontrollutvalget vil også fra Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) motta rapporter fra 
planmessige selskapskontroller. Østre Viken Kommunerevisjon og ØKUS vil, på oppdrag fra 
kontrollutvalget, føre obligatorisk kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i utvalgte 
selskaper.  

3.6 Oppfølging av eierstyringen  
Fredrikstad kommune skal ha en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk. Kommunens 
eierpolitiske prinsipper skal ligge fast over tid, men kan justeres som følge av vesentlige endringer i 
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overordnede rammer for eierstyring, markedsmessige forhold eller endringer av mål med 
eierskapet i enkeltselskaper, basert på selskapsvise eierstrategier.  
 
Det legges opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner gjennom orientering til 
formannskap og bystyre. Dette vil i hovedsak handle om en gjennomgang av avholdt 
generalforsamling, avlagt årsberetning og årsregnskap, eller behov for å oppdatere med 
nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene.  
 
Kommunale foretak inngår i kommunens årshjul for budsjettering og rapportering. Foretakets 
budsjettarbeid innpasses i Fredrikstad kommunes framdriftsplan for årlig rullering av 
økonomiplanen.                                              
                
Valg av styrer til aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS) gjennomføres av henholdsvis 
generalforsamling og representantskap. Oppnevning av styrerepresentanter er en del av 
eierstyringen i Fredrikstad kommune. 
 
Bystyret fatter vedtak om det kommunale foretakets økonomiske rammebetingelser og 
investeringsbudsjett.   
 
Den faste rapporteringen fra det kommunale foretaket til eier skjer gjennom tertialrapportene og 
årsregnskap/årsberetning. Rapporteringen tilpasses kommunens framdriftsplaner for 
tertialrapportering og årsrapport, og forelegges bystyret samtidig med kommunedirektørens forslag 
til tertialrapporter og årsrapport.  

3.6.1 EIERMØTER OG EIERSTYRINGSDIALOG 
Fredrikstad kommunens eierportefølje skal forvaltes gjennom god eierstyring, herunder jevnlige 
eiermøter med det enkelte selskap. Hyppighet, deltagelse og innhold i eiermøtene skal tilpasses 
selskapets art og behovet for styring og dialog.  
 
Et eiermøte er ikke lovregulert, og er en uformell dialogarena, der det ikke skal treffes vedtak. Det 
bør heller ikke legges føringer eller gis signaler i eiermøtene som griper inn i styrets 
myndighetsområde. Eiermøtene er uforpliktende for eierne og for selskapet. 
 
Fredrikstad kommune legger opp til en aktiv oppfølging av selskapsvise eierstrategier gjennom 
eierstyringsdialogen. Eierstrategiene for det enkelte selskapet vil være et viktig verktøy og legge 
grunnlaget for en aktiv oppfølging av de store verdiene i de ulike selskapene. En eierstrategi skal 
danne grunnlaget for god styringsdialog med virksomheten, og gi klare mål og retning for hva 
eierne vil med selskapet.  
 
Eierdialogen bør omfatte forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet 
avkastning, kontantutbytte-forventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, 
tvisteløsninger mellom eiere, styrerepresentasjon, styreobservatører m.m.           
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4 Fredrikstad kommunes eierportefølje og 
eierstrategier  

Fredrikstad kommune er helt eller delvis eier av en rekke selskaper og foretak.  
 
Produksjonen i selskapene omfatter alt fra støttetjenester til basistjenester for våre innbyggere.  
 
Bakgrunn (selskapsform) for selskapsorganiseringen har vært knyttet til ulike hensyn, som 
effektivisering av tjenesteproduksjonen, spesialisering, forenkling, regelverkstilpasning eller 
interkommunalt samarbeid.  
 
For å forvalte verdiene må kommunen ha en eierstrategi for eierskapet i det enkelte selskap og 
foretak. For selskaper med flere eiere vil det i konkrete situasjoner kunne være aktuelt å utarbeide 
felles eierstrategier, i tillegg til kommunens egen eierstrategi.  
 
I det følgende presenteres en oversikt over kommunens samlede eierportefølje, inkludert 
informasjon om eierandel og selskapsform, samt kommunens formelle eierstrategier for det enkelte 
selskap. 

4.1 Aksjeselskaper (AS) 

4.1.1 ISEGRAN EIENDOM AS (100 %) 
Org.nr.: 921 587 341  
Eierandel: 100 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Isegran Eiendom AS ble stiftet av Fredrikstad kommune i 2018 (som Fredrikstad kommune 
eiendomsutvikling AS).   
  
Selskapet skal utvikle tidligere kommunal eiendom på kommersielle vilkår, og oppnå økt 
avkastning ved å delta i utviklingen av eiendommene.  
  
Selskapet skal selv, og gjennom dets investeringer i andre selskaper, kjøpe, selge, eie, leie ut, 
utvikle, drive og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen fast eiendom, samt alt som står 
i naturlig sammenheng med dette.  
  
Selskapet kan eie slik eiendom sammen med andre private og/eller offentlige aktører. 
  
Selskapet skal bidra til bærekraftig by- og samfunnsutvikling, og drives på forretningsmessig basis.  
 
I tillegg til morselskapet består konsernet per april 2022 av 13 datterselskaper, som i all hovedsak 
er single purpose-selskaper (SPV), med en balanse på ca. MNOK 376.  
 
Eierstrategi: 
Fredrikstad kommunes strategiske mål med eierskapet er å oppnå utbytte gjennom selskapets 
overskudd.  
  
Selskapet skal selv hente inn nødvendig fremmedfinansiering til virksomheten. Målet er å få en 
forrentning av innskutt kapital sammenlignbar med tilsvarende selskaper. Utbyttene antas å være 
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periodevis variable, knyttet opp til realiseringstidspunkt for utviklingsprosjekter og forsvarlig 
likviditet og egenkapital.  
  
Selskapet skal drives etter kommersielle og alminnelige privatrettslige prinsipper.  
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.2 FREDRIKSTAD ENERGI AS (51 %) 
Org.nr: 971 644 494 
Eierandel: 51 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Fredrikstad Energi AS (FEAS) er morselskap i et energikonsern, hvor operativ drift utføres 
gjennom datterselskapene Norgesnett AS (drift av strømnett), Smart Energi AS (salg av strøm til 
sluttbruker gjennom merkevarene Smart Energi, Follo Energi, Askøy Energi, Røyken Kraft og 
Kragerø Kraft) og MAIK AS (leveranse av forretningskritiske prosesser innen fakturering, 
innfordring og inkasso til energibransjen). FEAS eier også 60 prosent i Nettpartner AS, en av 
Norges største el-entreprenører.  
 
Fredrikstad Energi AS drifter strømnett gjennom selskapet Norgesnett AS, og distribusjon av strøm 
og utvikling av lokal strømforsyning gjennom Smart Energi AS. Selskapet tilbyr også solceller til 
privatmarkedet. Smart Energi AS tilbyr bærekraftig og smart strøm i lokalmiljøet, under 
merkevarene Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi.   
 
Eierstrategi:  
Fredrikstad kommunes strategiske og langsiktige mål med eierskapet er å sørge for offentlig og 
lokalt eierskap til kritisk infrastruktur.  
 
Fredrikstad kommunes øvrige mål med eierskapet er å oppnå utbytte gjennom selskapets 
overskudd. 
 
Gjennom prosesser i forbindelse med vurdering av framtidig eierskap i 2020 ble kommunen kjent 
med at det ikke kan forventes utbytte på kort sikt. 
 
Fredrikstad kommune har følgende føringer for utøvelse av eierskapet: 
 

 FEAS skal ha effektiv drift, optimalisert kapital- og balansestruktur og en risikoprofil som gir 
grunnlag for forutsigbart utbytte til eierne.  
 

 FEAS bør fokusere på sin kjernevirksomhet. Selskapet bør ikke foreta nye investeringer i 
andre selskaper eller eksterne prosjekter som ikke understøtter kjernevirksomheten. 
 

 FEAS bør opprettholde og videreutvikle en effektiv og lønnsom drift av strømnettet, som 
anses som en hovedbestanddel av kjernevirksomheten. 
 

 Ved en eventuell avhending av selskaper i konsernstrukturen, bør FEAS tilstrebe å 
opprettholde arbeidsplasser lokalisert i Fredrikstad. 
 

Selskapet drives etter kommersielle og alminnelige privatrettslige prinsipper.  
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Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen.  

4.1.3 ØSTFOLD ENERGI AS (5,66 %) 
Org.nr: 879 904 412 
Eierandel: 5,66 %1   
 
Selskapets virksomhet: 
Østfold Energi AS er en energiprodusent innen forretningsområdene vann, vind, sol og fjernvarme, 
som arbeider systematisk med å utvikle prosjekter innen fornybar energi. Selskapet eies av Viken 
fylkeskommune og en rekke Østfold-kommuner.  
 
Fredrikstad kommune har vært eier siden 1988, da fylkeskommunen og alle kommunene i Østfold 
inngikk en intensjonsavtale om å danne Østfold Energiverk AS. Fylkeskommunen eide alle 
aksjene, og kommunene skulle få aksjer dersom de gikk inn med sine elektrisitetsverk.  
 
Eierstrategi: 
Fredrikstad kommunes hovedmål med eierskapet er å oppnå utbytte gjennom selskapets 
overskudd.  
 
Samtidig skal eierskapet sikre offentlig kontroll av fornybare kraftressurser.  
 
Gjennom selskapet bidrar Fredrikstad kommune til innovasjon og utvikling innen fornybar energi 
som vann, vind, sol og bioenergi. 
 
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.4 FREDRIKSTAD PARKERING AS (100 %) 
Org.nr.: 971 646 454 
Eierandel: 100 % 
 
Selskapets virksomhet:  
Fredrikstad Parkering AS er et selskap med et enkeltstående formål; å eie en parkeringsseksjon i 
Cityterminalen, som gjør at selskapet har tilstrekkelige leieinntekter til å betjene sin forpliktelser.  
 
Selskapet i seg selv har ingen aktivitet ut i markedet. Det er kommunens parkeringsforvaltning som 
forestår den daglige driften av selve parkeringsanlegget.  
 
Eierstrategi: 
Fredrikstad kommunes strategiske mål med eierskapet er å oppnå utbytte gjennom selskapets 
overskudd.  
 
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

 
1 Avtale datert 16.12.2019 mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold gir en opsjon på kjøp av 
en forholdsmessig andel fordelt mellom østfoldkommuner av totalt 5.000 aksjer, tilsvarende 5 prosent av 
Østfold Energi AS ved avtaletidspunktet, juni 2032. Dette kommer i tillegg til den vederlagsfrie overdragelsen 
av aksjer fra Østfold fylkeskommune til kommuner i Østfold før Viken fylkeskommune ble etablert 1.1.2020, 
hvor Fredrikstad kommune økte sin eierandel fra 4,29 prosent til 5,66 prosent.  
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4.1.5 FREDRIKSTAD FJERNVARME AS (43,6 %) 
Org.nr.: 981 666 577 
Eierandel: 43,6 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) er et energiselskap som leverer fjernvarme og fjernkjøling til 
boliger, boligsameier, offentlige bygg, næringsbygg og industri. FFAS har konsesjon fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge ut og drifte fjernvarme. Innenfor 
konsesjonsområdet er det tilknytningsplikt for nye bygg over 1000 kvadratmeter. Bruk av 
fjernvarme medfører utnyttelse av klimanøytral overskuddsenergi fra sluttbehandling av avfall fra 
avfallsforbrenningsanleggene på Øra, samt avlastning av strømnettet i Fredrikstad. 
 
Eierskapet er oppført i FREVAR KFs regnskap. 
 
Eierskapsstrategi: 
Gjennom selskapet bidrar Fredrikstad kommune ved FREVAR KF til sirkulærøkonomisk utvikling, 
utnyttelse av klimanøytral overskuddsenergi, samt avlastning av strømnettet i 
Fredrikstadsamfunnet. 
 
Et strategisk mål med eierskapet er også å oppnå utbytte gjennom selskapets overskudd.  
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.6 FILMPARKEN AS (0,01 %) 
Org.nr.: 914 772 141 
Eierandel: 0,01 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapet tilbyr flere tilrettelagte lokaler for filmproduksjon på Jar, i Bærum kommune. Deler av 
bygningsmassen leies ut til ulike aktører innen tv- og filmproduksjon. Selskapet driver også med 
kostymeutleie.  
 
Eierskapsstrategi: 
Kommunen har en symbolsk eierposisjon. Eierskapet har som formål å støtte virksomhetens 
viktige samfunnsformål med å fremme norsk filmproduksjon, gjennom å bidra til opprettholdelse og 
utvikling av det aktive produsentmiljøet.   
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.7 NORSUS AS (16,67 %) 
Org.nr.: 989 861 751  
Eierandel: 16,67 %  
 
Selskapets virksomhet: 
NORSUS AS er et forskningsinstitutt innen klima og miljøforskning i Fredrikstad. Selskapet bidrar 
til bærekraftig samfunnsutvikling ved å utvikle kunnskap og metoder for å forstå og implementere 
bærekraft bedre i samfunnet. Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegges og reduseres 
miljøbelastninger.  
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Eierskapsstrategi: 
Eierskapet har som formål å støtte aktivt opp om prosjekter og utvikling innen forskning og 
akademia lokalt. Selskapet har et samfunnsnyttig formål med å utvikle samfunnet i en mer 
bærekraftig retning.  
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.8 VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS (34 %) 
Org.nr.: 986 226 443 
Eierandel: 34 % 
 
Selskapet virksomhet: 
Selskapet skal utvikle, markedsføre og selge Fredrikstad og Hvaler som reisemål og handelsby.  
 
Eierskapsstrategi: 
Eierskapet skal sikre en effektiv drift av destinasjonsselskapet og aktiv markedsføring av 
Fredrikstad som reisemål, i tett dialog med lokalsamfunnet. Det er fagdialog med 
kommuneadministrasjonen, som kjøper tjenester fra selskapet.  
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.9 INSPIRIA EIENDOM AS (1,68 %) 
Org.nr.: 988 839 590 
Eierandel: 1,68 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Inspiria Eiendom AS er både morselskap for Inspiria-selskapene og et eiendomsselskap som eier 
en av to seksjonerte deler av bygget hvor Inspiria Science Center driver sin vitensentervirksomhet i 
Sarpsborg.  
 
Selskapet skal legge til rette for kunnskapsbygging, økt interesse og motivasjon til utdanning innen 
teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge.  
 
Eierskapsstrategi: 
Kommunen har en symbolsk eierandel. Selskapet tilbyr samfunnsnyttige aktiviteter. Fredrikstad 
kommune har for tiden avtale med selskapet om skolebesøk for kommunens skoleklasser, for å 
fremme kunnskap hos barn og unge i Fredrikstad. 
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 
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4.1.10 FASVO HOLDING AS (100 %) 
Org.nr.: 921 688 156 
Eierandel: 100 %  
 
Selskapets virksomhet: 
Holdingselskapet eier to selskaper, et som har driftsstøtteavtale med NAV om drift av varig 
tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser), og et separat datterselskap som opererer fritt og tilbyr 
selskapets tjenester i markedet. 
 
Eierskapsstrategi: 
Selskapet oppfyller et viktig samfunnsformål ved å tilby tilrettelagt arbeid (VTA) til personer som 
faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Eierskapet skal sikre offentlig støtte og kontroll av et 
viktig samfunnsoppdrag.  
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.11 VIUNO AS (70,83 %) 
Org.nr.: 959 334 366 
Eierandel: 70,83 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapet skal, gjennom næringsvirksomhet, skape verdifull sysselsetting for sine arbeidstakere og 
lærekandidater, og bidra til økt inkludering i samfunnet, grunnlagt på økonomisk vekst. Selskapet 
har en driftsstøtteavtale med NAV om drift av varig tilrettelagte arbeidsplasser. 
 
Eierskapsstrategi: 
Selskapet oppfyller et viktig samfunnsformål ved å tilby tilrettelagt arbeid (VTA) til personer som 
faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Eierskapet skal sikre offentlig støtte og kontroll av et 
viktig samfunnsoppdrag.  
 
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.12 UNIKOM AS (94 %) 
Org.nr.: 952 587 765 
Eierandel: 94 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapet er en arbeids- og inkluderingsbedrift, som tilbyr arbeidsrettet tiltak med fokus på 
arbeidstrening og jobbsøk. Mekanisk produksjon, produksjon av vesker/bager fra utrangerte 
materialer med mer. Selskapet har driftsstøtteavtale med NAV.  
 
Per 2022: 30 plasser AFT (arbeidsforberedende trening.) Målkravet til AFT er at minst 50 prosent 
av alle saker avsluttes til arbeid eller utdanning. AFT er basert på årsavtale med NAV, for antall 
plasser. Bedriften har p.t. tre ansatte med varig lønnstilskudd og en ansatt i VTA-O.  
 
Per i dag inneholder Unikom AS både skjermet virksomhet, i form av attføringsaktivitet, og 
konkurranseutsatt virksomhet, som i hovedsak består av mekanisk produksjon. 
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Eierskapsstrategi: 
Selskapet oppfyller et viktig samfunnsformål ved å tilby kurs og attføring med fokus på 
arbeidstrening og jobbsøking. Eierskapet skal sikre offentlig støtte og kontroll av et viktig 
samfunnsoppdrag.  
 
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.13 ØSTFOLD INTERNASJONALE TEATER AS (49,5 %) 
Org.nr.: 923 938 575 
Eierandel: 49,5 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapet driver et profesjonelt regionalt teater, med forestillinger som ofte finner sted utenfor den 
tradisjonelle teatersalen. Selskapet har tilhørighet i Fredrikstad, men er et turnerende teater med 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.  
 
Med dagens kunstneriske profil skal teateret tilby scenekunst av høy kvalitet til hele befolkningen i 
regionen, også utenfor det tradisjonelle scenerommet. Gjennom aktiv publikumsmedvirkning, 
samarbeid med andre kulturtaktører og fagmiljøer, talentutviklingstiltak, residensordning for 
scenekunstnere m.m. bidrar selskapet både til utvikling av regionens kulturliv og til nye, 
demokratiske møteplasser. 
 
Eierskapsstrategi: 
Selskapet oppfyller et viktig samfunnsformål ved å tilby kulturelle bidrag lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Eierskapet skal sikre offentlig støtte til et viktig samfunnsoppdrag. 
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 

4.1.14 DRIVHUSET ØSTFOLD AS (33,33 %) 
Org.nr.: 998 251 346 
Eierandel: 33,33 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapet tilbyr rådgivning og lokaler for innovasjon og utvikling, hvor kjernevirksomheten er å 
utvikle kompetanse og ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling, primært hos 
studenter samt forskere.  
 
Drivhuset Østfold er en del Drivhuset Norden, som er etablert på 14 universiteter og høgskoler i 
Sverige og Finland. 
 
Eierskapsstrategi: 
Eierskapet skal sikre offentlig støtte til et viktig lokalt samfunnsoppdrag. Selskapet skal, i 
samarbeid med Høgskolen i Østfold, bidra til positiv næringsutvikling i Fredrikstad, som igjen tjener 
lokalsamfunnet.  
  
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets generalforsamling, gjennom utøvelse av eierposisjonen. 
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4.2 Interkommunale selskaper (IKS)  

4.2.1 BORG HAVN IKS (48 %) 
Org.nr.: 970 937 099 
Deltakerandel: 48 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Borg Havn IKS har som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet. Borg Havn IKS driver 
også aktiv eiendomsutvikling av egne arealer for havnerelatert næringsutvikling. For at havnen skal 
kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal de kunne engasjere seg i alle former for 
havnetilknyttet virksomhet som vurderes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havnen og 
det næringsliv havnen skal betjene. 
 
Eierskapsstrategi: 
Borg Havn IKS skal sørge for en effektiv drift, tilsyn, vedlikehold og utvikling av de eiendommer, 
arealer og innretninger som tilhører selskapet (havnekapitalen), eller som deltakerkommunene har 
tillagt dem å disponere og/eller forvalte. 
  
Formålet er at selskapet også tilrettelegger for samfunnsnyttig verdiskaping gjennom en 
konkurransedyktig havnevirksomhet og god attraktivitet for næringsutviklere, samt forutsigbare 
utbytteutbetalinger til andelseierne.  
  
Havne- og farvannslovens § 32 åpner for uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra 
kommunal havnevirksomhet. Utdeling av verdier fra den kommunale havnevirksomheten 
begrenses av at det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til 
investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og 
passasjerhåndtering.   
 
Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets representantskapsmøte, gjennom utøvelse av 
eierposisjonen. 

4.2.2 ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS (27,5 %) 
Org.nr.: 987 952 423 
Deltakerandel: 27,5 % (justeres forholdsmessig etter folketall mellom deltakerkommunene, dekker 
andel kostnader etter faktisk timebruk) 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, selskapskontroll, forvaltningsrevisjon og etterlevelsesrevisjon 
for deltakerkommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, 
Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.  
 
I tillegg revideres fond, legater og interkommunale selskaper som kommunene er medeiere i. 
Selskapet utfører også andre tjenester, så langt det er forenlig med kompetansen i selskapet og 
dets oppgaver som revisor. 
 
Eierskapsstrategi: 
Som deltaker får kommunen tilgang til revisjonstjenester som er nødvendig for å gjennomføre og 
følge opp lovpålagte revisjoner. Selskapet tilbyr også rådgivning og andre typer revisjoner som 
ikke er lovpålagte.  
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Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets representantskapsmøte, gjennom utøvelse av 
eierposisjonen.  

4.2.3 ØST 110-SENTRAL IKS (11,06 %) 
Org.nr.: 820 351 282 
Deltakerandel: 11,06 % (justeres forholdsmessig etter folketall mellom deltakerkommunene) 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapet drifter alarmsentral for brann og redning til kommuner i Øst politidistrikt. 
Hovedoppgavene er mottak og registrering av nødmeldinger, å kunne opprettholde 
kommunikasjon med den som melder ulykken, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med 
innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmsentralene for helse og politi.  
 
Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter 
mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, 
stab og relevant ledelse, samt etablering av samband med innsatstyrken, overordnet vakt og 
øvrige nødetater. 
 
Eierskapsstrategi: 
Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 og 
dimensjoneringsforskriften § 45 om plikt til å følge opp nødmeldinger og meldinger om brann og 
andre ulykker.  
 
Kommunens mål med eierskapet er å sikre et effektivt system for nødalarmering for kommunens 
innbyggere.  
 
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets representantskapsmøte, gjennom utøvelse av 
eierposisjonen. 

4.2.4 DRIFTSASSISTANSEN I VIKEN IKS (16,93 %) 
Org.nr.: 989 127 241 
Deltakerandel: 16,93 % (justeres forholdsmessig etter folketall mellom deltakerkommunene og 
gruppering av kommunen) 
 
Selskapets virksomhet: 
Selskapets hovedoppgave er å bistå eierkommunene med rådgivende ingeniørtjenester og teknisk 
assistanse innen vann- og avløpsfagfeltet.  
  
Selskapet skal bistå kommunene slik at deres vannforsynings- og avløpssystemer tilfredsstiller 
egne og myndighetenes krav, og være en faglig veileder og et kompetanseorgan for medlemmene. 
En felles målsetning for alle kommunene er å gi innbyggerne best mulig drikkevannskvalitet og 
trygghet for at avløpsvann blir behandlet ved hjelp av de best mulig tilgjengelige teknikker, slik at 
rekreasjonsområder og øvrige resipienter blir minst mulig belastet. 
 
Selskapet skal også være et ressurs- og kompetansesenter innenfor vann- og avløpstjenester for 
eierkommunene. 
 
Eierskapsstrategi: 
Selskapet utfører lovpålagte oppgaver innenfor vann- og avløpsfaget for kommunen.  
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Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets representantskapsmøte, gjennom utøvelse av 
eierposisjonen. 

4.2.5 ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS (27,4 %) 
Org.nr.: 924 961 821 
Deltakerandel: 27,4 % (justeres forholdsmessig etter avfallsmengde mellom deltakerkommunene) 
 
Selskapsformål: 
Selskapet skal etablere og drifte et nytt og effektivt avfallssorteringsanlegg for 
deltakerkommunene. 
 
Eierskapsstrategi: 
Formålet med eierskapet er å anskaffe, og kostnadseffektivt drifte, et nytt avfallssorteringsanlegg.  
 
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets representantskapsmøte, gjennom utøvelse av 
eierposisjonen. 

4.3 Kommunalt oppgavefellesskap (KOF)  

4.3.1 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT KOF (14 %) 
Org.nr.: 926 367 358 
Deltakerandel: 14 % 
 
Selskapets virksomhet: 
Lovpålagt og uavhengig sekretariat for kommunens kontrollutvalg.  
 
Fredrikstad kommune er kontorkommune for det kommunale oppgavefellesskapet.  
 
Eierskapsstrategi: 
Eierskapet gir kommunen lovpålagt sekretariatstøtte for kommunens kontrollutvalg. Selskapet bør 
ha som formål å oppnå kostnadseffektiv og faglig forsvarlig drift av sekretariatet.  
 
Eierstyring:  
All formell eierstyring skjer i selskapets representantskapsmøte, gjennom utøvelse av 
eierposisjonen. 

4.3.2 INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING KOF (27,5 %) 
Deltakerandel: 27,5 % (justeres etter innbyggertall mellom deltakerkommunene) 
 
Selskapets virksomhet:  
Selskapet legger til rette for samarbeid om beredskap mot akutt forurensning mellom kommuner i 
Østfold-regionen, Viken Øst. Fredrikstad kommune er vertskommune for selskapet.  
 
Eierskapsstrategi:  
Lovpålagt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning. Selskapet ivaretar et viktig 
samfunnsoppdrag ved å håndtere akutt forurensing.  
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Eierstyring: 
All formell eierstyring skjer i selskapets representantskapsmøte, gjennom utøvelse av 
eierposisjonen. 

4.4 Samvirkeforetak  

4.4.1 GULDKORN SA 
Org.nr.: 912 164 403 
 
Stemmeberettigelse:  
Fredrikstad kommune er stemmeberettiget med én stemme. Guldkorn SA (1 stemme) 
 
Foretakets virksomhet:  
Foretaket skal profilere Østfold som Norges sterkeste region på mat og drikke gjennom å 
synliggjøre Østfoldprodukter i eget nettverk og videre til forbruker.  
 
Foretaket tilrettelegger for utvikling, samordning, kompetanseheving, markedsføring, opplevelser 
og matkunnskap.  
 
Foretaket er en interesseorganisasjon og organiseres som et non-profitt samvirkeforetak hvor 
eventuelt framtidig utbytte skal brukes for å drifte foretaket.   
 
Eierstyring: 
Eierstyringen skjer gjennom årsmøtet. 

4.4.2 BIBLIOTEKSENTRALEN SA  
Org.nr.: 910 568 183 
 
Stemmeberettigelse:  
Fredrikstad kommune er stemmeberettiget med én stemme.   
 
Foretakets virksomhet:  
Foretaket er eid av landets kommuner og fylkeskommuner, og leverer bøker, kompetanse og 
tjenester til alle landets folkebibliotek. Foretaket er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går 
til utvikling av nye tjenester.  
 
Eierstyring:  
Eierstyringen skjer gjennom årsmøtet. 
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4.5 Kommunale foretak (KF)  
Kommunale foretak er ikke en egen juridisk enhet, som et AS eller IKS, men en del av kommunen, 
underlagt bystyret. Kommunale foretak ledes av et styre og daglig leder.  
 
Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, og 
skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og vedtekter, 
kommunens økonomiplan og årsbudsjett, samt andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av 
bystyret. 

4.5.1 FREVAR KF 
Org.nr: 979 952 171 
 
Foretakets virksomhet: 
FREVAR KF skal forvalte og drifte kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, 
energigjenvinning og avfallshåndtering. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og 
kommunale oppgaver. FREVAR driver også aktivt behandling av næringsavfall.  
 
Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på 
konkurransedyktige vilkår, sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle 
avgiftsfinansierte tjenester som leveres til Fredrikstad kommune, leveres til selvkost. Miljøaspektet 
skal vektlegges.  
 
FREVARs tjenester skal ytes til Fredrikstad kommune, men kan i tillegg tilbys andre. Foretaket kan 
engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører 
sammen med formålet, når dette på forhånd er godkjent i bystyret. Slikt engasjement skal normalt 
skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital.  
 
FREVAR har omfattende aktivitet i tilknytning til miljø, sirkulærøkonomi og ressursgjenvinning. Det 
skal gjøres betydelige investeringer i forbrenningsanlegg, avfallssortering og vann- og 
avløpsrensing i ulike anlegg.  
 
FREVAR eier 43,6 prosent av aksjene i Fredrikstad Fjernvarme AS. 
 
Eierskapsstrategi: 
Fredrikstad kommunes hovedmål med eierskapet er å sørge for en effektiv drift av kommunens 
prosessanlegg innen vann, avløp og avfallsbehandling.  
 
FREVARs anlegg skal drives i henhold til kommunens utslippstillatelser, og økonomiske rammer 
vedtatt av bystyret. Innenfor selvkostområdet inngår FREVARs netto kostnader i Seksjon for 
teknisk drift sine totale økonomiske rammer, gitt av bystyret. Eierskap til driftsanlegg ligger i 
FREVARs balanse. 
 
Målet er at foretaket skal levere tjenester av høyest mulig kvalitet, til beste for miljøet og til lavest 
mulig kostnad for innbyggerne i Fredrikstad. Fredrikstad kommunes mål er videre å oppnå utbytte 
gjennom foretakets overskudd, innen den næringsdrivende delen av virksomheten. 
 
Eierstyring: 
FREVAR KF ledes av styret, som velges av bystyret. Kommunedirektøren har ikke 
instruksjonsmyndighet overfor styret eller daglig leder. 
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4.6 Stiftelser  

4.6.1 FREDRIKSTAD MUSEUM 
Org.nr.: 885 803 342 
 
Stiftelsens virksomhet: 
Eie museumssamlingen til Fredrikstad kommune og medstifter av Østfoldmuseene. Det foreligger 
en forvaltningsavtale om at samlingene forvaltes administrativt, faglig og økonomisk av 
Østfoldmuseene, som mottar forvaltingsbidrag fra Fredrikstad kommune.  
 
Eierskapsstrategi: 
Stiftelsen har kun en eierrolle, som eier av flere museumsstiftelser. 

4.7 Pensjonsforetak 

4.7.1 KLP 
Org.nr.: 938 708 606  
 
Foretakets virksomhet: 
KLP er et gjensidig og fullt ut kundeeid livsforsikringsselskap, med kollektiv offentlig 
tjenestepensjon som hovedprodukt.  
 
Selskapet skal ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger, og kjernevirksomheten 
i KLP-konsernet er offentlig tjenestepensjon.  
 
Kommunal Landspensjonskasse er Norges ledende leverandør av pensjonsordninger til 
virksomheter i kommunal sektor. 347 av landets kommuner og fylkeskommuner har 
pensjonsordningen for sine ansatte i KLP. I tillegg har 23 av landets statlige helseforetak og mer 
enn 2 000 bedrifter i offentlig sektor pensjonsordningen sin i Kommunal Landspensjonskasse. 
 
Eierskapsstrategi:  
Som gjensidig selskap er alle kunder med offentlig pensjonsordning i KLP samtidig eiere. 
Kundene/eierne velger representanter til KLPs styrende organer og bestemmer mål og retning for 
selskapet. Kundeeierskapet gjør at KLP er en partner som samarbeider med kundene/eierne om 
felles mål.   
 
Fredrikstad kommunens formål med eierskapet er å tilby sine medarbeidere offentlig 
tjenestepensjon. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/55 
Dokumentnr.: 24 
Løpenr.: 182459/2022 
Klassering: 3004-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/48 

 

Kommunedirektørens oppfølging av revisjonsbrev nr. 5/2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om tiltak som er iverksatt med å 

etterleve revisjonens merknader i revisjonsbrev nr. 5/2022, til orientering 
 

2. Revisjonsbrev nr. 5/2022 lukkes. 
 
Fredrikstad, 29.08.2022 
 
 

Vedlegg 
Kommunedirektørens tilsvar på revisjonsbrev nr. 5/2022, datert 26.08 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU 11.05 2022 sak 22/28: Revisjonsbrev nr. 5/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 11. mai 2022, sak 22/28 - Revisjonsbrev nr. 5/2022 - 
Kontrollutvalgets oppfølging. Revisjonsbrev nr. 5/2022 viste til følgende observasjoner som 
er gjort i årsregnskapet for 2021: 
 En leverandør har fakturert kommunen med høyere priser enn avtalt i hele 2021. 

Forholdet er omtalt i note 24 i kommunens årsregnskap. Det er snakk om svært mange 
fakturaer, og det at dette ikke har blitt fanget opp på et tidligere tidspunkt kan tyde på 
svikt i kommunens interne kontroll. 
 

 Kommunen har tapt gebyrinntekter som følge av fristoverskridelser fra kommunens side. 
Slike gebyrbortfall kan ikke dekkes av brukerne, jf. Veileder til selvkostforskriften kapittel 
11.1, men må dekkes av kommunen selv.  

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
1. Revisjonsbrev nr. 5/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 

sørge for at revisjonens to påpekninger om svikt i kommunens internkontroll blir fulgt opp 
med konkrete tiltak til endring og forbedringer 
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2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 15.06 2022 

 
Kommunedirektøren har den 26.08 2022 gitt et skriftlig tilsvar på revisjonens påpekninger.  

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om hvilke 
tiltak som er iverksatt med å etterleve revisjonens merknader i revisjonsbrev nr. 5/2022, til 
orientering. Videre bør revisjonsbrev nr. 5/2022 lukkes. 
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Styring og eierskap 
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD 
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no 
Telefon: 69 30 60 00 Org.nr: 940039541 Tlf. saksbeh.: 69 36 79 03 Bankkonto: 5122 05 77000 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
  
 
Dikeveien 29 
1661 ROLVSØY 
 
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2021/27824-18-251203/2022-PALKLA  210 26.08.2022 

 
 

Kontrollutvalgets oppfølging av revisjonsbrev nr. 5/2022  
 
Vi viser til deres henvendelse av 13.05.2022. 
 
Vedlagt følger våre kommentarer om tiltak som iverksettes etter revisjonens bemerkninger. 
 
Prisavvik  
I forbindelse med oppfølging av rammeavtalen for levering av elektrisk forbruksmateriell, ble 
det avdekket feil priser gjennom en stikkprøvekontroll utført av virksomhet anskaffelse 
(kommunedirektørens sentrale stab) i januar 2022. Avviket er kommentert i note til 
kommunens regnskap for oppfølging i 2022.  
 
Kommunens innkjøpsanalyseverktøy er forbedret gjennom 2021. Systemet er fortsatt under 
utvikling, men vi har fått på plass en funksjonalitet som viser overfakturering. Det er mulig å 
kontrollere prisavvik på fakturalinje kontra avtalepris på avtaleprodukt fortløpende. Ved bruk 
av disse funksjonalitetene kan det enklere avdekkes differanser mellom avtalt beløp på 
rammeavtalene kontra fakturert beløp sentralt. 
 
Gebyrinntekter og fristoverskridelser  
Oppmålingssaker  
Innen dette området skyldes fristoverskridelser stor mengde saker og vakante stillinger. I 
løpet av høsten er det ansatt to nye landmålere. Kommunen har i løpet av vinteren kommet 
ajour med antall saker og forventer ikke fristoverskridelser framover.   
 
Byggesaker   
Årsaken til fristoverskridelser innen byggesaker er litt mere kompleks. Det skyldes vakanser, 
sykemeldinger og stor pågang av byggesaker. Videre har implementeringen av Ebyggesak- 
systemet vært mer krevende enn antatt. Det jobbes kontinuerlig med å få ned antall saker 
med fristoverskridelser gjennom rekruttering og bruk av overtid. Kommunen forventer å være 
ajour med antall byggesaker innen årsslutt. 
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Saksnummer 2021/27824-251203/2022  

Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
 
Pål Henning Klavenes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 76 
Løpenr.: 251693/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/49 

 
 

Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Personvern" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 29.08.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/5 den 16.02 2022 – Oppfølging av «Personvern» Fredrikstad 

kommune. 
 Bystyret sak 96/20, den 10.09.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern» 
 Kontrollutvalgssak 20/3510.06.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern» 
 

Saksopplysninger 
Da kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapport for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Personvern» februar 2022 fremkom det at det ikke var etablert en systematisk 
internkontroll på personvernområdet. Kontrollutvalget fattet derfor følgende vedtak: 
 
«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.» 
 
Kommunedirektøren stiller i møtet og gir en muntlig informasjon om blant annet etableringen 
av den systematiske internkontrollen. 
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Vurdering 
Da det ikke foreligger noen skriftlig informasjon i forkant av møtet kan ikke sekretariatet 
gjøre vurderinger på hvorvidt kontrollutvalgets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget må i 
møtet ta stilling til om de ønsker ytterligere informasjon i saken, eller om de ser vedtaket 
som ferdigstilt og tar informasjonen til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/55 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 231321/2022 
Klassering: 3004-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/50 

 

Overordnet revisjonstrategi for 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 29.08.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Fredrikstad kommune 2022, datert 25.08 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2022.  
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen 
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor vil i sin presentasjon også redegjør for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2022.  
 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette vil oppdragsansvarlig revisor presentere revisjonsstrategien for året 2022 i 
kontrollutvalgets møte. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet 
revisjonstrategi for 2022 til orientering.
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

/3 

1 Formål 

Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal planlegge, 

gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk.  

 

Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og for-

skrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger 

om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse om 

i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om kom-

munens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 

revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for utar-

beidelsen av revisjonsplanen.  

 

Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 

så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle revisjons-

handlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige ressurser og 

en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen har 

plikt å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og avgiftslovgiv-

ning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven, for-

valtningsloven og personvernloven.  

 

Eventuelle endringer i lovverk, statlige pålegg og lignende vil påvirke kommunen. Ny kommunelov gjel-

der fra konstituerende møte i kommunestyret høsten 2019.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har revidert kommunens regnskap over lang tid, og har opparbeidet seg 

god kunnskap om oppdraget.  

 

 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1. mars 2022 var innbyggertallet i Fredrikstad kommune 83 885. I følge kommunens hjemmeside 

omfatter virksomheten, per juni 2022, ca. 4 870 årsverk fordelt på ca. 7 200 ansatte. Fordeling mellom 

politisk og administrativ styring er regulert i delegeringsreglement.  

 

Kommunen har et kommunalt foretak for vann, avløp og renovasjon, FREVAR KF. Med bakgrunn i  bud-

sjettvedtak overføres deler av overskuddet fra foretaket til kommuneregnskapet hvert år. Kommunen er 

også deltager i havnesamarbeidet Borg Havn IKS (med Sarpsborg og Hvaler), Østre Viken kommunere-

visjon IKS og Søndre Viken IPR. Blant de største eierinteressene er eiendomsselskapet Isegran eien-

dom AS, som er 100 % eid av Fredrikstad kommune. Kommunen har eierinteresser og andeler i flere 

selskaper og sameier. 16.6.2022 vedtok kommunen en eierskapsmelding, hvor kommunens eierinteres-

ser, og formål med slike, fremkommer. 

 

Kommunal virksomhet omfatter mange og ulike typer aktiviteter og involverer mange ulike profesjoner. 

På organisasjonskartet ovenfor fremkommer at kommunens administrasjon er inndelt i kommuneområ-

der etter type aktivitet og funksjon. 

 

Driften styres av budsjett som fastsettes av bystyret. Den økonomiske rammen fastsettes hovedsakelig 

av staten gjennom skattevedtaket og rammetilskudd. Lønn utgjør hoveddelen av utgiftene og har de se-

nere år vært påvirket av lønnsoppgjør og stadig økende pensjonsutgifter. Kommunen har et relativt høyt 

investeringsnivå, og de fleste investeringene finansieres ved låneopptak.  

 

Administrativ rapportering skjer månedlig. Rapportering til politisk nivå skjer til utvalg månedlig og til for-

mannskapet og bystyret pr. tertial. Denne rapporteringen viser avvik sett i forhold til de mål og premisser 

som er vedtatt i kommunens «Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett». Vesentlige avvik 

skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal 

finne sted. Prognoser for resterende del av året beskrives i rapportene. 
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4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3153 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 

 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi.  

 

Regnskapstall for årene 2019-2021 viser at utgiftene er høyere enn inntektene i driftsregnskapet, noe 

som gir negative brutto driftsresultat i perioden.  

 

2020 og 2021 har vært spesielle år, preget av pandemi og ekstra utgifter i forbindelse med dette, eks. 

hjemmeskole, testing, karantener mv. Dette fortsetter å påvirke kommunen inn i 2022. I tillegg fører på-

gående konflikter/krig til mangel på råvarer, og derav økte priser. Strømprisene har også økt kraftig den 

siste tiden. Dette er forhold som peker mot at kommunens utgifter vil fortsette å øke. Kommunen holder 

øye med utviklingen, og har startet prosjekt #bærekraft25, som blant annet inneholder tiltaksplaner for å 

redusere utgiftene for kommunen i årene som kommer. 

 

Tallene fra investeringsregnskapet viser at kommunen planlegger et meget høyt finansieringsnivå i 2022 

sammenlignet med tidligere år. Erfaringsmessig har kommunen vært noe optimistiske ved budsjettering 

av investeringer, og det ser ut til at det også gjelder i 2022. I år kan det nok tenkes at investeringene vil 

bli dyrere, jf. avsnitt ovenfor, men det er grunn til å tro at det er budsjettert langt over realistisk nivå. In-

vesteringene finansieres i hovedsak med lån.  

 

Høyere langsiktig gjeld medfører høyere avdrags- og renteutgifter i driftsregnskapet, i flere år fremover. 

  

                                                      
3 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 

Tekst Regnskap            

2019

Regnskap             

2020

Regnskap

2021

Budsjett        

2022

Driftsinntekter 6 466 263 331 6 659 031 196 7 165 116 161 7 110 497 000

Driftsutgifter 6 921 085 830 6 713 301 492 7 230 874 090 6 676 171 750

Brutto driftsresultat -59 042 206 -54 270 296 -65 757 928 434 325 250

Finanstransaksjoner -245 596 078 -304 873 156 -309 051 182 -390 289 000

Netto driftsresultat 21 543 340 -8 030 733 -3 157 792 44 036 250

Sum disponeringer 

eller dekning av netto 

42 117 125 8 030 733 3 157 792 44 036 250

Sum investeringer 631 153 081 617 362 885 822 653 545 1 480 082 000

Netto egenkapital (UB 

ekskl kapitalkonto)

972 179 705 1 016 850 763 969 371 009 budsjetteres 

ikkeLangsiktig gjeld 14 669 410 768 14 657 369 799 15 002 003 168 budsjetteres 

ikkehvorav pensj.forpl. 

utgjør

7 975 073 421 7 619 587 701 7 431 067 364 budsjetteres 

ikke
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 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Kommunedirektøren er ansvarlig for intern-

kontrollen og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst 

en gang i året.  

 

Fredrikstad kommune bruker RiskManager for den etablerte internkontrollen. Revisjonen innhenter årlig 

uttalelse fra kommunen om at de erkjenner sitt ansvar for internkontroll. Uttalelsen svarer på spørsmål 

om de kjenner til at det foreligger misligheter og at de følger opp regnskapet gjennom internkontrollakti-

viteter. Kommunen har uttalt at de jobber mot å vri ressurser fra manuelle oppgaver til elektroniske løs-

ninger, for å prioritere internkontroll og læring/utvikling. 

 

Overvåking er ikke eksplisitt nevnt i uttalelsen, men det er revisjonens oppfatning at dette ivaretas gjen-

nom månedlige rapporteringer til administrasjonen, og videre rapporteringer til utvalg og bystyret. Og 

også gjennom kommunens regnskapssystem ved kontroller sentralt i regnskapsavdelingen, og gjennom 

anvisningsfunksjonen. 

 

Kommunen har et stort IT-system som er integrert og/eller samhandler med svært mange applikasjoner 

og fagprogrammer. På økonomisiden bruker kommunen i hovedsak kjente og godt innarbeidede syste-

mer med høy frekvens på oppdateringer og sikkerhet. Fredrikstad kommune har egen IT-avdeling og 

flere systemansvarlige på hver applikasjon. Forvaltningsrevisjon om IT-sikkerhet i 2019 bekreftet at 

kommunen hadde oppdaterte og godt sikrede systemer. 

 

 Vesentlighet 

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 

gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 

Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer om-

fanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp mot 

en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen ikke 

hadde vært der» (DnR)4. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et profe-

sjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav vesent-

lighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan godkjennes. 

Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av revisjonsarbei-

det kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrensen for 2022 er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2021 og budsjett 2022.  

 

                                                      
4 Den norske Revisorforening 
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 Angrepsvinkel 

Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter og 

utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner kartlegges på 

hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode, dersom de inneholder nøkkel-

kontroller. Test av kontroller utføres i henhold til en rotasjonsplan. Vi bruker også revisjonsbevis som er 

innhentet ved tidligere test av kontroller gjennom såkalt rullering5. 

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av fi-

nanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. Avstemmingskon-

troller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon. Revisjonshandlingene 

utføres i all hovedsak digitalt med støtte av revisjonsverktøyet Descartes og analyseverktøyet IDEA.  
 

 Områdevurdering 

Lønn 

Lønn og sosiale utgifter utgjorte ca. 65 % av kommunens driftsutgifter i 2021. Kommunen har gode ruti-

ner og et veletablert lønnssystem som sikrer riktig utbetaling og innberetning. Området er komplekst, og 

bl.a. bokføring av pensjonsutgifter er krevende.  

 

Innkjøp 

Kommunens innkjøp skal følge rutiner fastsatt i eget innkjøpsreglement. Det er også utarbeidet en egen 

innkjøpsstrategi, ny anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement i PS 78/17. Oversikt over inngåtte 

rammeavtaler er tilgjengelig på kommunens intranett (via kvalitetssystemet).  

 

Elektronisk fakturabehandling (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning 

(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Under innkjøp faller også tilskudd til private bar-

nehager som er en vesentlig post i regnskapet, men som attesteres særskilt. 

  

Driftsmidler 

Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 

ovenfor), samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses mot 

driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser6.  

 

Som nevnt under punkt 4.1. har kommunen et urealistisk høyt investeringsbudsjett. Kommunen arbeider 

med rebudsjettering, men har fortsatt en vei å gå.  

 

Kommunen jobber med å få på plass nytt system for registrering av grunneiendommer.  

Erfaring fra tidligere tilsier at kommunen har etablert internkontroll ved dobbel signatur samt en over- 

ordnet kontroll av bilag før overføring til regnskapet («kontrollsteget»).  

  

                                                      
5 Rullering/rotasjon innebærer å undersøke hvorvidt tidligere etablerte kontroller fortsatt gjelder. Dersom de ikke er endret,  

   tester revisjonen i stedet andre kontroller som ikke er testet. 

6 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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Finans 

Kommunen har et vedtatt finansreglement med tilhørende rutine for håndtering av reglementet. Plasse-

ringer blir nøye gjennomgått på transaksjonsnivå ved årets slutt. Det rapporteres på avkastning hvert 

tertial, og kommunens plasseringer håndteres av Grieg invest.  

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd. Dette er relativt forutsigbare inntekter og 

følges opp ved analyse, og mot ekstern dokumentasjon. En stor del av overføringsutgiftene er økono-

misk sosialhjelp (bidrag og lån). Både overføringsinntekter og –utgifter har i hovedsak utspring i vedtak, 

statlige føringer o.l. 

 

Under overføringsområdet faller også refusjonsordning for ressurskrevende tjenester som er en vesent-

lig inntektspost i regnskapet. Refusjonsordningen attesteres og kontrolleres særskilt. I tillegg får revisjo-

nen i løpet av året svært mange prosjektregnskap til revisjon, hvorav de fleste er knyttet til tilskudd 

(overføringer).  

 

Salg 

Det aller meste av salget håndteres gjennom fakturasystemet, men det finnes et antall mindre kontant-

salgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et vesentlighets-perspektiv, men må vur-

deres i et mislighetsperspektiv. Kommunen arbeider aktivt med reduksjon av slike kasser – hvor målet 

er minst mulig kontanthåndtering.  

 

I salgsområdet inngår også håndtering av kommunens selvkostområder. Kommunen benytter ekstern 

ekspertise på selvkostområdet som etter vår mening bidrar til at risikoen for vesentlige feil i kommunens 

selvkostavregninger reduseres.  

 

Likvid 

Området er regulert av gjeldende bankavtale med tilhørende formelle disposisjons-myndigheter, og 

håndteringen preges av arbeidsdeling. Det knytter seg imidlertid en viss grad av mislighetsrisiko til un-

derslag av likvider, jfr. som nevnt ovenfor om kontantsalgskasser. Denne risikoen reduseres ved at 

kommunen fra 1.1.2020 har avviklet hovedparten av sine kontantkasser. Erfaringsmessig praktiseres 

det arbeidsdeling ved kassehåndtering. 

 

Merverdiavgift 

Området inkluderer både ordinær merverdiavgift ved kommunens salg og innkjøp av varer og tjenester i 

henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående merverdiavgift i hen-

hold til egen lov og forskrift om dette. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst, men våre faktura-

kontroller har vist at kommunen gjør få feil. 

 

Kommunen har oversikt over tilrettelagte boliger, og har i flere år jobbet med å få oversikt over sine fler-

brukshaller og -arealer. For avtaler om infrastruktur kan kommunen inngå avtaler etter justeringsmodel-

len (vedtak bystyret 10.2.2022), og anleggsbidragsmodellen (vedtak bystyret 16.6.2022). 

 

Områdeovergripende 

Området favner generell håndtering i regnskapet, og andre forhold som revisor anser som vesentlig for 

selve regnskapsavleggelsen. Herunder budsjett og budsjettendringer samt rapportering til politisk nivå.  
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Skatt 

Kommunen har skatteplikt på inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i 

et marked (for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må regnskapsmes-

sig skilles ut og rapporteres på særskilt. Kommunens og Frevar KF sitt skattepliktige resultat skal for øv-

rig også rapporteres sammen til ligningsmyndighetene, da kommunen og det kommunale foretaket ut-

gjør en samlet juridisk enhet.  

 

5 Fokusområder 

 stopp av lønn 

 pensjoner 

 fondshåndtering 

 merverdiavgift 

 budsjett  

 

6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i revi-

sjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon 2022 

    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Jostein Ek, oppdragsansvarlig revisor 

 Anita Marie Torp, kontaktperson/kommuneansvarlig 

 Tomas Klobucnik, revisor 

 Olga Bronzova, revisor 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 25.8.2022 

 

 
Jostein Ek 

Oppdragsansvarlig revisor 

Anita Marie Torp 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 71 
Løpenr.: 247779/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/51 

 

Oppfølgingsrapport - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning, 
skolemiljø og lærernorm i grunnskolen", Fredrikstad kommune 

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

«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», til etterretning. 

 
Fredrikstad, 23.08.2022 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», 

datert 23.08.2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyre sak 56/21 den 29.04.2021– Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen». 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen i Fredrikstad. 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. 
 
Bystyrets vedtak i saken ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 2021 var 
følgende:  

«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: 
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• 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 at bystyrets behandling av saken. Denne 
oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.» 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de tre punktene i bystyrets 
vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende: 

 
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 56/21 
er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at samtlige kulepunkt i vedtaket er fulgt opp på 
en tilfredsstillende måte. Vi presiserer at vi har kontrollert kommunens system på feltet. Vi har 
ikke kontrollert praksis i enkeltsaker.» 

Videre gir revisjonen følgende bemerkning under pkt 3.4.3 i rapporten: 
 

«Samtidig vil vi bemerke at kommunen kontinuerlig må arbeide med og ha fokus på feltet for 
at praksis skal kunne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. Det fremstår for revisjonen 
som om etatsjef skole følger opp dette på en god måte, samtidig uttrykker hun at skolene har 
et forbedringspotensial i enkeltsaker knyttet til å sikre at det opprettes aktivitetsplan til rett tid. 
Noe som ytterliggere forsterker behovet for et stort fokus på feltet, slik revisjonen vurderer 
det, er at skoleetaten i 2022 har mottatt en økning i meldinger om utfordringer i hele 
klassemiljø eller trinn, noe som kan tyde på at en del elever har fått forverret sine 
oppvekstsvilkår de siste to årene.»  
 
 

Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 9 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

«Kommunedirektøren tar oppfølgingsrapporten til etterretning og vil fortsette arbeidet 
innenfor området spesialundervisning, herunder arbeidet med å ivareta og 
dokumentere aktivitetsplikten.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret. 
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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 «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i 
grunnskolen» i Fredrikstad kommune i 2021. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i 
sak 21/15 den 24.03.2021, og i bystyret i sak 56/21 den 29.04.2021. Bystyret vedtok i saken at vedtaket 
skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles 
av kontrollutvalget og bystyret. 
 
Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-
søkelsen. 
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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 i sak 56/21:  
 
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunns-

kolen» 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 avvi-
ker 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 forvalt-

ningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppføl-
gingsrapport fra revisjonen ett år etter at bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrappor-
ten skal også sendes til bystyret. 

 
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 administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 
 

 Metode og datagrunnlag 
Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 11.04.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 
er iverksatt som følge av bystyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak doku-
menteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon 
ble lagt ved redegjørelsen. 
 
Kommunedirektøren ved etatsjef skole Marit Mundahl har i oversendelse til revisjonen datert 2. mai 2022 
redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak. 
 
Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 
dokumentasjon. 
 
Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til 
behandling i kontrollutvalget i Fredrikstad kommune.  
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3 Spesialundervisning, skolemiljø og lærer-
normen i grunnskolen 

 Bakgrunn for vedtaket 
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Spesialundervisning, skolemiljø 
og lærernormen i grunnskolen» for Fredrikstad kommune i 2021. Dette kapittelet gjør rede for, i 3 delka-
pitler, bakgrunnen for anbefalingene, administrasjonens redegjørelse for oppfølging av anbefalingene og 
revisjonens vurdering av gjennomføringen.  
 

 Kulepunkt 1: Skriftlig begrunnelse i vedtaket 

3.2.1 Bakgrunn 
Det fremkom av forvaltningsrevisjonsrapporten at det i visse tilfeller ble gitt spesialundervisning uten at 
vedtak var fattet, samt at det var tilfeller hvor vedtaket var avvikende fra den sakkyndige vurderingen. 
Samtlige vedtak inneholdt informasjon om innhold, omfang, organisering og kompetanse, men det var 
tre tilfeller ved Vestbygda ungdomsskole hvor sakkyndig vurdering og vedtak var avvikende fra hver-
andre uten at det var gitt noen begrunnelse for dette. 
 
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

• Kommunen skal gi en skriftlig begrunnelse i vedtaket i de tilfellene hvor sakkyndig vur-
dering og vedtak avviker fra hverandre.  

 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse av 2. mai 2022 at mal for vedtak om spesialunder-
visning nå har fått en ledetekst som understreker at dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurde-
ringen, skal dette begrunnes særskilt. Revisjonen har fått oversendt og gjennomgått malen. Av malen 
fremkommer blant annet følgende: 
 
«Begrunnelse for vedtaket 
 
Dersom vedtaket er i samsvar med den sakkyndige vurderingen: Vi viser til [elevens navn] behov for        
spesialundervisning slik det fremgår av den sakkyndige vurderingen datert 00.00.00. Vedtaket er i sam-
svar med denne. 

 
Dersom vedtaket ikke er i samsvar med den sakkyndige vurderingen må det begrunnes ut fra vurderinger 
som gjøres av skolen. Det kan f.eks. være at PPT anbefaler spesialundervisning i friminutt. Dette kan 
avslås med begrunnelsen at friminutt ikke er undervisning, og oppfølging her dekkes av den sosialpeda-
gogiske oppfølgingen som ligger innenfor rammen av det ordinære skoletilbudet.»  
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3.2.3 Revisjonens vurderinger 
Det er revisjonens vurdering, basert på administrasjonens redegjørelse og oversendte dokumentasjon, 
at administrasjonen har utarbeidet et system som på en god måte skal sikre en skriftlig begrunnelse i 
vedtaket i de tilfellene hvor sakkyndig vurdering og vedtak avviker fra hverandre. Revisjonen vurderer 
på bakgrunn av dette at kulepunkt 1 i bystyrets vedtak er fulgt opp.  
 

 Kulepunkt 2: Ferdigstille plan «Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kom-
mune – plan for helhet og sammenheng i arbeidet med skolemiljø»  

3.3.1 Bakgrunn 
Det fremkom av forvaltningsrevisjonsrapporten at kommunen holdt på med utarbeidelsen av planen «Et 
trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – plan for helhet og sammenheng i arbeidet med skole-
miljø». Planen var forsinket grunnet sykdom og koronapandemien, og det var på revisjonstidspunktet 
ikke satt noen frist for ferdigstillelse av planen. Videre fremkom det at planen skal ha som hensikt å kva-
litetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringsloven 9A og skal gi føringer for hvordan skolene i 
Fredrikstad kommune skal arbeide for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, samt hvordan skolen skal 
håndtere krenkelser og mobbing. Det fremkom også at planen hadde vært gjennom en bred medvirk-
ningsprosess hvor ledere, ansatte, kommunens samarbeidspartnere, elever og foreldre hadde deltatt. 
Revisjonen stilte seg positiv til planen og mente at den ville skape et godt grunnlag for å skape en felles 
plattform for hvordan kommunens skoler skal arbeide med skolemiljø på en god og helhetlig måte.  
 
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

• Kommunen skal ferdigstille plan «Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – 
plan for helhet og sammenheng i arbeidet med skolemiljø» 
 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse av 2. mai 2022 at planen «Et trygt og godt skolemiljø 
i Fredrikstad kommune – plan for helhet og sammenheng i arbeidet med skolemiljø» er ferdigstilt og 
vedtatt av Oppvekstutvalget 1. september 2021 i sak 38/21. Revisjonen har fått vedlagt og gjennomgått 
planen i sin helhet.  
 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse og oversendte dokumentasjon at planen er ferdig-
stilt og behandlet politisk. På bakgrunn av dette er det revisjonens vurdering at kulepunkt 2 i bystyrets 
vedtak er fulgt opp.  
 

 Kulepunkt 3: Overholde og dokumentere aktivitetsplikten 

3.4.1 Bakgrunn 
Det fremkom av forvaltningsrevisjonsrapporten at kommunen hadde utarbeidet et plan- og prosedyre-
verk som beskrev hvordan skolene skal arbeide for å ivareta sin aktivitetsplikt. Det var revisjonens vur-
dering at dette planverket skal kunne sikre at skole ivaretar sin plikt til å følge med, varsle skolens le-
delse eller skoleeier, undersøke saken og igangsette egnede tiltak på en god måte. Planverket ivaretok 
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også at elever og foreldre involveres og blir hørt, at det utarbeides en skriftlig plan for tiltakene som skal 
igangsettes, samt at det dokumenteres hva som er blitt gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 
 
Resultatene fra gjennomført spørreundersøkelse viste at 20 av 50 (40 prosent) hadde opplevd at deres 
barn hadde blitt utsatt for mobbing eller annen krenkende adferd på skolen. Av disse 20 mente 7 re-
spondenter (35 prosent) at skolen på en tilstrekkelig måte grep inn mot mobbingen/krenkende adferden 
som deres barn hadde blitt utsatt for, 4 av 20 (20 prosent) mente at skolen ikke i tilstrekkelig grad hadde 
grepet inn, mens 9 av 20 (45 prosent) var delvis enige i at skole i tilstrekkelig grad hadde grepet inn. Re-
visjonen opplevde ovennevnte resultater som bekymringsfulle og at det var en fare for at praksis på fel-
tet ikke var god nok. Her bør kommunen, etter revisjonens vurdering, finne ut av hva som er bakgrun-
nen for at såpass mange foreldre/foresatt ikke var fornøyd med skolens oppfølging og behandling. På 
bakgrunn av dette anbefalte revisjonen at kommunen bør bruke resultatene fra spørreundersøkelsen i 
sitt videre forbedringsarbeid omhandlende overholdelse av aktivitetsplikten. I behandlingen av forvalt-
ningsrevisjonen i kontrollutvalgsmøte 24. mars 2021 (PS 21/15) ble revisjonens anbefaling omgjort til; 
Kommunen skal overholde aktivitetsplikten, samt kunne dokumentere at dette er gjort.     
 
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende: 

• Kommunen skal overholde aktivitetsplikten, samt kunne dokumentere at dette er gjort. 
 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse av 2. mai 2022 at kommunedirektøren har stort fokus 
på at aktivitetsplikten overholdes av skolene, og terskelen for å opprette en aktivitetsplan skal være lav 
(jf. opplæringslovens § 9A). Det er rektors ansvar å sikre at dette gjennomføres. Fredrikstad kommunes 
helhetlige plan for helhet og sammenheng i arbeidet med skolemiljø omtaler også dette. 
 
I alvorlige tilfeller, og i tilfeller der voksne på skolen krenker barn, skal skoleetaten varsles gjennom et 
eget skjema. Administrasjonen oppgir at de ikke har registrert noen spesifikk økning i denne rapporte-
ringen i første del av skoleåret 2021/22. Det har imidlertid vært en markant økning i meldingene fra nyttår 
og fram til nå (mai 2022). Ifølge administrasjonen kan dette henge sammen med at rektorene er blitt bedt 
om å melde inn saker, at skolemiljøet har blitt mer utfordrende på skolene, og at skolene fra nyttår har 
vært i «vanlig drift» etter koronapandemien. Revisjonen har fått oversendt og gjennomgått prosedyre1 for 
dette, samt skjema2 rektor/ansatte ved skolen skal bruke i denne forbindelse. 
 
Videre fremkommer det av redegjørelsen at etatsjef skole ser at det i enkeltsaker vil være vurderinger og 
avveininger som av og til kan føre til at det ikke opprettes aktivitetsplan til rett tid. Dette er et tema som 
etatsjef skole jevnlig minner virksomhetslederne på i de månedlige møte med rektorene. Spesialkonsu-
lenter i skoleetaten bistår også skoler i saker som har utviklet seg over tid, og som har blitt komplekse.  
 
Den gjeldende mal for aktivitetsplan ble innført ved oppstart av skoleåret 2020/21, og benyttes på samtlige 
skoler i kommunen. Revisjonen har fått oversendt og gjennomgått mal for aktivitetsplan3, samt veileder4 
til denne. 
 
                                                      
1 Varsel til skoleeier etter § 9A-4 – Alvorlige skolemiljøsaker. 
2 Skjema for Varsel til skoleeier i skolemiljøsaker.  
3 Aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt etter § 9A.  
4 Veileder til aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt etter § 9A.  
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Skoleetaten har i denne perioden også fått melding fra ulike skoler om at det har vært en økning i utford-
ringer i hele klassemiljøet eller på trinn. Dette antas blant annet å ha sammenheng med at mange elever 
har mistet sosiale erfaringer i pandemi-perioden, kombinert med at en del elever også har fått sine opp-
vekstsvilkår forverret de siste to årene. Skolene setter i disse tilfellene inn tiltak for hele elevgruppen som 
omfattes. Foreldrene og elevene involveres som regel også i dette arbeidet, jf. opplæringslovens §§§ 11-
1a, 11-2 og 11-4.  
 

3.4.3 Revisjonens vurderinger 
Det er revisjonens vurdering, basert på administrasjonens redegjørelse og oversendt dokumentasjon, at 
administrasjonen har utarbeidet et godt system for å ivareta og dokumentere aktivitetsplikten. Vi vurde-
rer at kulepunkt 3 i bystyrets vedtak er fulgt opp. Vi må presisere at vi har kontrollert administrasjonens 
system på feltet. Vi har imidlertid ikke kontrollert praksis i enkeltsaker.  
 
Samtidig vil vi bemerke at kommunen kontinuerlig må arbeide med og ha fokus på feltet for at praksis 
skal kunne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. Det fremstår for revisjonen som om etatsjef skole 
følger opp dette på en god måte, samtidig uttrykker hun at skolene har et forbedringspotensial i enkelts-
aker knyttet til å sikre at det opprettes aktivitetsplan til rett tid. Noe som ytterliggere forsterker behovet 
for et stort fokus på feltet, slik revisjonen vurderer det, er at skoleetaten i 2022 har mottatt en økning i 
meldinger om utfordringer i hele klassemiljø eller trinn, noe som kan tyde på at en del elever har fått for-
verret sine oppvekstsvilkår de siste to årene.   
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4 Konklusjon 
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 56/21 er fulgt opp. 
Revisjonen har konkludert med at samtlige kulepunkt i vedtaket er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
Vi presiserer at vi har kontrollert kommunens system på feltet. Vi har ikke kontrollert praksis i enkeltsa-
ker. 
 
 
 
 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy, 23.08.2022 

 
 
  Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Bjørnar B. Eriksen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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 Relevante dokumenter 

a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Kommunedirektørens redegjørelse for tiltak som 
er iverksatt for å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 56/21 den 29.04.2021», datert 
02.05.2022 (vedlagt).   

b) Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – plan for helhet og sammenheng i arbeid 
med skolemiljøet (retningslinje) 

c) Skjema for Varsel til skoleeier i skolemiljøsaker (skjema) 
d) Varsel til skoleeier etter § 9A-4 – Alvorlige skolemiljøsaker (prosedyre) 
e) Veileder til aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt etter § 9A 
f) Aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt etter § 9A (mal) 
g) Vedtak om spesialundervisning (mal) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107



Styring og eierskap 
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD 
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no 
Telefon: 69 30 60 00 Org.nr: 940039541 Tlf. saksbeh.: 69 36 79 03 Bankkonto: 5122 05 77000 

Eriksen Bjørnar Bakker 

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

2019/19885-33-246810/2022-PALKLA 210 22.08.2022 

Oversendelse av oppfølgingsrapport «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i 
grunnskolen» til kommunedirektøren for uttalelse 

Det vises til ovennevnte oppfølgingsrapport, med frist til å uttale seg innen 30. august 2022. 

Kommunedirektøren tar oppfølgingsrapporten til etterretning og vil fortsette arbeidet innenfor 
området spesialundervisning, herunder arbeidet med å ivareta og dokumentere 
aktivitetsplikten. 

Med hilsen 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Pål Henning Klavenes 

5.2 Kommunedirektørens uttalelse
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Etat skole 
Besøksadresse: Nygaardsgata 16, 1602 Fredrikstad Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD 
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no 
Telefon: 69 30 60 00 Org.nr: 940039541 Tlf. saksbeh.: 69 30 62 35 Bankkonto: 5122 05 77000 

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 

Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
2020/35609-20-158224/2022-MONTOP A20 02.05.2022 

Kommunedirektørens redegjørelse for tiltak som er iverksatt for å følge opp 
kommunestyrets vedtak i sak 56/21 den 29.04.2021 

Bystyret fattet den 29.04.2021 følgende vedtak etter Østre Vikens kommunerevisjon på 
området spesialundervisning, skolemiljø og lærernormen i grunnskolen: 

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:

a. Gi en skriftlig begrunnelse i vedtaket i de tilfellene hvor sakkyndig vurdering
og vedtak avviker fra hverandre.

b. Ferdigstille plan «Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – plan for
helhet og sammenheng i arbeidet med skolemiljø».

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

Under følger kommunedirektørens svar på hvordan vedtaket er fulgt opp av 
administrasjonen, punkt for punkt.  

a) Gi en skriftlig begrunnelse i vedtaket i de tilfellene hvor sakkyndig vurdering og vedtak
avviker fra hverandre.
Mal for vedtak om spesialundervisning har nå en ledetekst som understreker at dersom
vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes særskilt. Malen er
vedlagt (vedlegg 1).

b) Ferdigstille plan «Et trygt og godt skolemiljø i Fredrikstad kommune – plan for helhet og
sammenheng i arbeidet med skolemiljø».
Planen er ferdigstilt, og ble vedtatt i oppvekstutvalget 01.09.2021 (sak 38/21). Planen er
vedlagt (vedlegg 2).

c) Overholde aktivitetsplikten, samt kunne dokumentere at dette er gjort.
Kommunedirektøren har stort fokus på at aktivitetsplikten overholdes av skolene, og
terskelen for å opprette en aktivitetsplan skal være lav (jf opplæringslovens § 9A). Det er
rektors ansvar å sikre at dette gjøres. Fredrikstad kommunes helhetlige plan for helhet og
sammenheng i arbeidet med skolemiljø omtaler også dette.

5.3 Administrasjonens redegjørelse
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Saksnummer 2020/35609-158224/2022  

I alvorlige tilfeller, og i tilfeller der voksne på skolen krenker barn, skal skoleetaten varsles 
gjennom et eget skjema. Vi har ikke registrert noen spesifikk økning i denne 
rapporteringen i første del av skoleåret 2021/22. Det har imidlertid vært en markant 
økning i meldingene fra nyttår og fram til nå. Det kan henge sammen med at rektorene er 
blitt bedt om å melde inn saker, at skolemiljøet har blitt mer utfordrende på skolene, og at 
skolene fra nyttår har vært i «vanlig drift» etter koronapandemien.  
 
Prosedyre for dette og skjema rektor/ansatte ved skolen skal bruke er vedlagt (vedlegg 3 
og 4). 
 
Etatssjef skole ser at det samtidig i enkeltsaker vil være vurderinger og avveininger som 
av og til kan føre til at det ikke opprettes aktivitetsplan til rett tid. Dette er tema som 
etatssjef skole jevnlig minner virksomhetslederne på i de månedlige møtene med 
rektorene. Spesialkonsulenter i skoleetaten bistår også skoler i saker som har utviklet 
seg over tid, og som har blitt komplekse.  
 
Den gjeldende mal for aktivitetsplan ble innført ved oppstart av skoleåret 2020 - 2021, og 
brukes nå på alle skoler. Mal for aktivitetsplan og veileder til denne er vedlagt (vedlegg 5 
og 6). 
 
Skoleetaten har i denne perioden også fått melding fra ulike skoler om at det har vært en 
økning i utfordringer i hele klassemiljøet eller på trinn. Dette antas blant annet å ha 
sammenheng med at mange elever har mistet sosiale erfaringer i pandemi-perioden, 
kombinert med at en del elever også har fått sine oppvekstsvilkår forverret de siste to 
årene. Skolene setter i disse tilfellene inn tiltak for hele elevgruppen som omfattes. 
Foreldrene og elevene involveres som regel også i dette arbeidet, jf opplæringslovens 
§§§ 11-1a 11-2 11-4.  

 
Fredrikstad kommunes kontaktperson på området er spesialkonsulent Mona Tøpfer, 
montop@fredrikstad.kommune.no.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
 
Marit Mundahl Mona Synnøve Tøpfer 
  
etatssjef skole spesialkonsulent  
    
 
Vedlegg: 
1 Vedtak om spesialundervisning - Fredrikstad kommunes mal  
2 Plan for helhet og sammenheng i arbeidet med elevenes skolemiljø  
3 Varsel til skoleeier etter § 9A-4 - Alvorlige skolemiljøsaker  
4 Skjema for varsel til skoleeier i skolemiljøsaker  
5 Aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt etter § 9A  
6 Veileder til aktivitetsplan og dokumentasjon ved forhold meldt etter §9A  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 77 
Løpenr.: 252890/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/52 

 
 

Statusrapport utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport – Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 – tas til 

orientering. 
 
Fredrikstad, 30.08.2022 
 
 

Vedlegg 
 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 – 

Fredrikstad kommune, datert 25.08.2022 
 Forespørsel fra kommuneadministrasjon om utsatt forvaltningsrevisjonsprosjekt, 

datert 11.08 2022, med innvilgelse fra revisjonen, datert 18. 08 2022.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyresak 06/20 den 06.02. 2020 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 Bystyresak 166/21 den 09.12.2021 «Forvaltningsrevisjonsplan jan 2022- juli 2024»  
 KU-sak 21/46, den 15.09 2021 - Forslag til budsjett for kontrollarbeid. Med vedlegg 

ØVKR IKS – budsjett 2022 – Fredrikstad kommune 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som er gjennomført pr. 30. juni 2022. I statusrapporten har 
revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre 
oversikt over hvordan timene er forbruket.  
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Fredrikstad kommune har budsjettert med 1700 timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i 2022. I revisjonens budsjettdokument for kommunen er timene fordelt 
slik: 
 

Fredrikstad kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner  1300 
Eierskapskapskontroll  80  
Oppfølgingsrapporter  320  
  
Sum timer  1700  

 
I vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 står det:  

«Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
by/Bystyret. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 1620 timer årlig, av dette er 320 timer satt av til 
oppfølgingsrapporter i 2022.» 

 
For eierskapskontroll har revisjonen budsjettert med 80 timer for 2022.  
 
Revisjonen har levert 949 timer per 30. juni 2022. De skriver at dette utgjør 56 % av 
budsjett.  
 
Sekretariatet merker seg at for prosjekt «Varsling og konflikthåndtering» har kommunens 
administrasjon bedt om utsatt frist for innlevering av dokumentasjon. Revisjonen skriver at 
de har innvilget utsettelse av fristen. De skriver også at forespørselen er videresendt til 
kontrollutvalget, da dette påvirker fremdrift i forvaltningsrevisjonen. Sekretariatet viser til 
vedlegg 2 til saken hvor forespørsel fra administrasjon til revisjon, og revisjonens tilsvar 
ligger. Sekretariatet har i bestillingssaken som skal opp i samme møte lagt frem forslag om 
at dette prosjektet skal levers til første kontrollutvalgsmøte i 2023.  
 
Sekretariatet bemerker også at det er ingen av forvaltningsrevisjonene for planverket 2022-
juli 2024 som er levert til behandling per dags dato. Det ligger derfor en forventning om at 
flere prosjekter blir levert i kontrollutvalgets møte i desember. 
 
I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et 
selvkostprinsipp. Evt. mer/mindreforbruk på forvaltningsrevisjon vil bli avregnet mot timer brukt til 
regnskapsrevisjon på slutten av året. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport 

Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
1. halvår 2022 
 
Fredrikstad kommune 
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvaltnings-

revisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og bystyre, og 

påbegynnes vanligvis ett år etter at bystyrevedtaket ble fattet. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 30. juni 2022. 

 

Tabell: Produksjon og ressursbruk 
Oppgave Rapportert 

2021 
1. halvår 

2022 
Prosjekt 

totalt 
Estimerte ti-

mer 
Mer-

/mindre-
forbruk 

Administrasjon  30  60  

Oppfølging av sårbare 
barn, lavinntektsfamilier, 
utenforskap* 

 171  400 +/- 10 %  

Varsling og 
Konflikthåndtering* 

 20  300 +/- 10 %  

Offentleglova 381 69 450 400 +/- 10 % +10 

Tildeling av langtidsopp-
hold på sykehjem 

179 174 353 450 +/- 10 % - 52 

Kvalitet i helsetjenester 
ved Fr.stad korttidssenter* 

8,5 330 338,5 400 +/- 10 %  

Eierskapskontroll Isegran 
Eiendom AS* 

 15,5  80 +/- 20 ti-
mer 

 

Oppfølgingsrapport Cyber-
angrep og informasjons-
sikkerhet 

5 35,5 40,5 50-80 -9,5 

Oppfølgingsrapport Per-
sonvern 

33,5 35,5 69 50-80  

Oppfølgingsrapport Spe-
sialundervisning, skole-
miljø og lærernorm* 

 3  50-80  

Oppfølgingsrapport Barne-
vern – fosterhjem* 

 66  50-80  

Sum  949    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 

eierskapskontroller 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 timean-

tall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolonnen 

«Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjektene 

(feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk). 

*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. 

 

Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap 

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 11. mai 2022. Frem 

til 30. juni har det påløpt 171 timer. I skrivende stund er alle kontrollhandlinger (intervjuer, 

dokumentanalyse) gjennomført og arbeidet med rapportutkast er igangsatt. Rapporten er 

planlagt levert i desember (ihht. vedtatt prosjektplan). 

 

Varsling og konflikthåndtering 

Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalget 15. juni 2022. 20 timer er påløpt frem til 30. juni 2022. 

Oppstartsbrev ble sendt ut med forespørsel om dokumentasjon med frist for kommunen 19. 

august. Revisjonen mottok en forespørsel om utsettelse fra kommunen datert 11.08.22, som 

fører til forsinkelser i forventet fremdrift.   

 

Siden forespørselen ble mottatt tett på opprinnelig frist for oversendelse av dokumentasjon fra 

kommunen valgte vi å vurdere, samt innvilge ønsket om utsettelse. Forespørselen er likevel 

videresendt til kontrollutvalget, da dette påvirker fremdrift i forvaltningsrevisjonen. Revisjonen 

vil forholde seg til eventuelle beslutninger som fattes av kontrollutvalget i sammenheng med 

dette. 

 

Offentleglova 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen 12. mai 2021. Revi-

sjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 30. mars og i bystyret 5. mai 2022. To-

talforbruket for forvaltningsrevisjonen i 2021 og 2022 var 450 timer, som innebærer et merfor-

bruk på 10 timer i forhold til estimerte timer (medregnet feilmargin) i prosjektplanen. 

 

Tildeling av langtidsopphold på sykehjem  

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

tember 2021. Forvaltningsrevisjonsrapport ble behandlet i kontrollutvalget 30. mars og i bysty-

ret 5. mai 2022. I 2021 påløp det 179 timer og i 174 timer i 2022, totalt blir dette 353 timer for 

hele forvaltningsrevisjonen, som innebærer et mindreforbruk på 52 timer i forhold til estimerte 

timer (medregnet feilmargin).  

 

Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter 

Revisjonen startet arbeidet med å forberede og planlegge prosjektet i 2021 og brukte noen 

timer på dette. Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 

16. februar 2022. På grunn av sykdom internt har det dessverre blitt en forsinkelse i fremdriften 

sett opp mot forventet fremdrift i prosjektplanen. Revisjonen har kommet langt i innsamlingen 

av fakta, og rapporten er nå planlagt levert til behandling i kontrollutvalgets møte i desember. 

 

Eierskapskontroll Isegran Eiendom AS 

Prosjektplan for denne eierskapskontrollen ble vedtatt 30. mars 2022. Under behandlingen av 

planen ble forventet levering av rapport flyttet til slutten av året (desember). Timene påløpt i 

1. halvår knytter seg i hovedsak til forberedelser og behandling av prosjektplan.  
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Oppfølgingsrapport Personvern 

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Personvern» i sitt møte den 10.09.2020. 

Revisjonen startet sin oppfølgingsundersøkelse høsten 2021. Total ressursbruk knyttet til opp-

følgingsundersøkelsen summeres til 69 timer. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontroll-

utvalget 16. februar, og i bystyret 24. mars 2022. 

 

Oppfølgingsrapport Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i bystyret 29. april 2021. Revisjonen påbegynte 

oppfølging av bystyrets vedtak før sommerferien og det har påløpt 3 timer til arbeidet frem til 

30. juni. Mesteparten av arbeidet er gjennomført i august, og rapporten er ferdigstilt og vil 

behandles i kontrollutvalget 19. september 2022. 

 

Oppfølgingsrapport Cyberangrep og informasjonssikkerhet 

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» i sitt 

møte den 7. mai 2020. Revisjonen startet sin oppfølgingsundersøkelse tidlig i  desember 2021. 

Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 11. mai, samt i bystyret 16. juni 

2022. Total ressursbruk i 2021 og 2022 utgjør 40,5 timer som innebærer et mindreforbruk på 

9,5 timer i forhold til estimatet. 

 

Oppfølgingsrapport Barnevern – fosterhjem 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – fosterhjem» ble behandlet i bystyret 11.02.2021. 

Oppfølging av bystyrets vedtak ble igangsatt i starten av 2022, og oppfølgingsrapport ble be-

handlet i kontrollutvalget 15.06.22. Revisjonen antar at rapporten vil komme til behandling i 

bystyret i september. Totalt har det påløpt 66 timer til oppfølgingsundersøkelsen. Timeføring 

knyttet til revisors deltagelse ved bystyrets behandling gjenstår. 

 

Prosjekter som startes opp i løpet av 2. halvår 2022 

Utover de prosjekter som er ferdigstilt eller allerede påbegynt, er det planlagt at revisjonen 

skal starte opp oppfølgingsundersøkelser knyttet til forvaltningsrevisjonene «Arbeidsmiljø og 

sykefravær» og «Oppfølging av politiske vedtak» i løpet av høsten. Disse estimerer vi at vil bli 

levert til behandling i løpet av 1. kvartal 2023. 

 

Total leveranse 

Fredrikstad kommune har budsjettert med 1700 timer til forvaltningsrevisjoner, eierskapskon-

troller og oppfølgingsundersøkelser i 2022. I løpet av 1. halvår har det totalt påløpt 949 timer, 

som utgjør 56 % av budsjetterte timer for hele året. Vi anslår ut fra den totale fremdriften så 

langt i år at vi vil levere timene og prosjektene som planlagt, med de forbehold som er nevnt 

ovenfor. 

 

I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et 

selvkostprinsipp. Evt. mer/mindreforbruk på forvaltningsrevisjon vil bli avregnet mot timer brukt 

til regnskapsrevisjon på slutten av året.  

 

Rolvsøy, 25. august 2022 

 

 

Casper Støten (sign.) 

konst. fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 48 
Løpenr.: 230836/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/53 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en 
kostnadsramme på kr. 5 015 450.-. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
Fredrikstad, 01.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2023 for 

Fredrikstad kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2023 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Fredrikstad kommune - 2023, datert 

26.08 2022  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2025 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 12.07 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Fredrikstad kommune, sist vedtatt av bystyret 

2. februar 2020 
  
 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
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Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Fredrikstad 
kommune.   
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på seks 
møter i 2023. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr.  50 000.- til kurs/opplæring,  
 kr. 16 000.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),  
 kr.   5 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter, og  
 kr. 15 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

 

Det foreslår også videreført en avsetning på kr. 100 000.- til adhoc - oppgaver.  
 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2023 utgjør samlet kr. 847 700.-, som er en økning på 
8,8 % sammenlignet med 2022.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 2. september 2022 vedtatt budsjettet for 2023. I henhold 
til budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Fredrikstad kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 567 700.- for 2023. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 4,2 % sammenlignet med budsjett for 2022. (se vedlegg 2.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 16. august og 25. august 2022. For budsjettåret 2023 er 
Fredrikstad kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 3 382 000.-. Budsjettandelen 
medfører en økning på 2,8 % i honorarsatsene fra 2022 til 2023. For FREVAR er revisjons 
honoraret satt til kr. 218 050.-. Det er en økning på 4,7 % sammenlignet med 2022. 
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 
 Kontrollutvalget:    kr.    847 700.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    567 700.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr  3 600 050.- 
      Samlet Sum:     kr. 5 015 450.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 innebærer en økning på 4 % i 
forhold til budsjettet for 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2023. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Fredrikstad kommune Vedlegg 1.
 

Budsjett for kontrollarbeidet 2023

Kontotekst Forslag 2023 Budsjett 2022 Endring i % Regnskap 2021 Merknader
Godtgjørelelse leder kr  430 000,00 kr  410 000,00 kr  422 689,00 50  % av godtgj. av kr. 860 000.-
Møtegodtgjørelse medlemmer kr  60 000,00 kr  53 000,00 kr  56 420,00 Sats 1,7 0/00 - av ordf, godtg. per møte
KLP - pensjon kr  90 000,00 kr  60 000,00 kr  86 781,00
Arbeidsgiveravgift kr  81 700,00 kr  70 000,00 kr  79 790,00
Sum lønn kr  661 700,00 kr  593 000,00 kr  645 680,00

abonnement og servering kr  5 000,00 kr  5 000,00 kr  - Servering i forbindelse med møter
Kurs og opplæring kr  50 000,00 kr  50 000,00 kr  2 900,00 Kontrollutvalgskonferanser
Forum for kontroll og tilsyn kr  16 000,00 kr  16 000,00 kr  15 000,00 Kontingent
Skyssgodtjørele og andre oppgaveplitige ytelser kr  15 000,00 kr  15 000,00 kr  736,00
Inventar kr  -
Avsetning til Adhoc - oppgaver kr  100 000,00 kr  100 000,00 kr  -
Sum driftsutgifter kr  186 000,00 kr  186 000,00 kr  18 636,00

Samlet sum Kontrollutvalget (folkevalgte) kr  847 700,00 kr  779 000,00 8,8 kr  664 316,00#DIV/0!

Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS) kr  567 700,00 kr  544 840,00 4,2 kr  530 000,00 Kommunens andel av ØKUS budsjett

Revisjonshonorar for fredrikstad kommune kr  3 382 000,00 kr  3 289 500,00 2,8 kr  3 350 350,00 Budsjett tall
Revisjonshonorar for FREVAR KF kr  218 050,00 kr  208 250,00 4,7 kr  213 150,00 Budsjett tall

Samlet sum - kontrollarbeidet kr  5 015 450,00 kr  4 821 590,00 4,0 kr  4 757 816,00
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- tilskudd for 2023

1/3 per kommune 2/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  129 850,00 kr  437 850,00 kr  567 700,00
Sarpsborg kr  129 850,00 kr  330 750,00 kr  460 600,00
Moss kr  129 850,00 kr  400 350,00 kr  530 200,00
Halden kr  129 850,00 kr  224 150,00 kr  354 000,00
Råde kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Hvaler kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Indre Østfold kr  129 850,00 kr  400 350,00 kr  530 200,00
Rakkestad kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Våler kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Marker kr  129 850,00 kr  159 450,00 kr  289 300,00
Skiptvet kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
SUM kr  1 428 350,00 kr  2 856 650,00 kr  4 285 000,00

Budsjettet for 2023 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene  
etter en fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:

-          1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
-          2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling  
av samarbeidets opprettelse, og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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Budsjett 2023 
 

Fredrikstad kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

- Vedtatt i Øvkrs styre, 16.08.2022 
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

25.08.2022 
-  
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2 
 

BUDSJETT 2023 – FREDRIKSTAD KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 16.08.2022 og vedtatt i representantskapet 25.08.2022, Sak 
11/22- Budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2023, samt økonomiplan for årene 2023 -2026, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Fredrikstad 
kommune, fordelt på grunnlag av eierandel (27,50 %), er kr 672 445. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 
Budsjettet for 2023 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 20 783 700. Det er en 
liten økning fra budsjett 2022. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 502 250 som skal 
faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» i budsjettskjemaet (samlet budsjett vedtatt av styre 
og representantskapet). 
  
Økningen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 liten økning av forvaltningstimer i de fleste kommuner grunnet  bestilling av 
oppfølgingsrapporter og eierskapskontroller.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 603 306. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Fredrikstad kommune   B 2023  B 2022   B 2021    B 2020 
Samlet overføring fra kommunen      3 382 000    3 289 500     3 350 350       4 202 800  
for regnskap og forvaltningsrevisjon     

Herav:  
   

Kommunale KF,er *  
 

         230 300  

     
Frevar KF       B 2023     B 2022     B 2021    
 Overføring          218 050        208 250         213 150   

 
 
*Kommunalt foretak (Frevar) var i tidligere år inkludert i kommunens budsjett.  
Fra og med 2021 er foretakets budsjett skilt ut fra kommunens budsjett.   
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

Fredrikstad kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner           1 360  
Eierskapskapskontroll                 80  
Oppfølgingsrapporter               200  
Administrasjon                 60  

Sum timer            1 700  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt med samme tidsforbruk som tidligere år. 

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon. 

 
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet vedtar hvordan årets 
resultat skal disponeres. 
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østfold kommunerevisjon iks  1

 

Rolvsøy
12.07.2022

   
Budsjett 2023

Økonomiplan 2023-2026
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 2 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 3 
  

1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer til forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll 
synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng 
med fokuset på utgiftsnivået på de samlede revisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer for regnskap- og forvaltningsrevisjon fastsettes som tidligere år ut fra revisors skjønn 
for å sikre betryggende revisjon. Det er i budsjettet tatt hensyn til ytterligere reduksjon av kjøp av 
varer og tjenester, generell effektivisering av selskapets drift samt økte utgifter som følge av 
endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. Videreutvikling av selskapet og 
økende pensjonsutgifter er hensyntatt i personalbudsjettet(lønnsutgifter). 
  

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet disponerer eventuelle ekstra inntekter.  
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 4 
  

 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett.  
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Kompetansen i fagavdelingene utfyller hverandre og 
samarbeidet på tvers av avdelingene vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Øvkr er medlem i NKRF -kontroll og revisjon i kommunene. 
NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av 
kommunal/offentlig virksomhet.  
 
NKRF har fokus på utvikling av revisjon og kontroll ved kommunal/offentlig sektor. 
Øvkr deltar i NKRF fagkomiteer. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene.  
 
Budsjett for 2023 gjenspeiler selskapets satsing på videreutvikling av kompetanse samt 
opprettholdelse av en effektiv revisjon.  
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

BUDSJETT 2023 - DRIFT    
  Budsjett 2023   Budsjett 2022   Budsjett 2021  
Driftsinntekter    
Salgsinntekter      1 502 250  1 384 750 1 345 750 
Refusjoner          821 600  420 000 380 000 
Refusjoner, stat mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 
Overføringer fra kommuner    20 783 700  19 910 000 20 024 550 
Andre driftsinntekter    
Sum driftsinntekter    23 757 550 22 244 750 22 251 300 

    
Driftsutgifter    
Lønn inkl. sosiale utgifter    20 643 856  19 263 291 19 555 829 
Kjøp av varer og tjenester      3 022 000  3 113 000 3 056 360 
Overføringer    
Kalkulatoriske avskrivninger    
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 
Sum driftsutgifter    24 315 856  22 906 291 23 113 189 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 5 
  

Driftsresultat        - 558 306 -661 541 -861 889 

    
Finansposter    
Renteinntekter            75 000  75 000 35 000 
Renteutgifter    
Avdrag på lån    
Mottatte avdrag på lån    
Netto finansinntekter/- utgifter            75 000  75 000 35 000 

    
Motpost kalkulatoriske avskrivninger   
Ordinært resultat        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Interne finansieringstransaksjoner   
Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond    
Avsatt til bundne driftsfond    
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond          603 306  736 541 936 889 
Bruk av bundne driftsfond    
Overført til investeringsregnskapet          120 000  150 000 110 000 
Sum avsetninger        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Regnskapsmessig resultat    

 
     

BUDSJETT 2023 - INVESTERING     
  Budsjett 2023   Budsjett 2022    
Investeringer     
Investeringer i varige driftsmidler     
Utlån     
Kjøp av aksjer og andeler                120 000             150 000    
Sum investeringer                120 000             150 000    
     
Finansiering     
Bruk av lån     
Salg av fast eiendom     
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer     
Kompensasjon for merverdiavgift     
Mottatte avdrag på utlån     
Salg av aksjer og andeler     
Bidrag fra årets driftsbudsjett                120 000             150 000    
Netto avsetninger     
Sum finansiering                120 000             150 000    
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 6 
  

4 ØKONOMIPLAN 2023-2026 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2023   Plan 2024   Plan 2025  Plan 2026 
Overføring fra eierkommuner 20 783 700 20 500 000 20 350 000 20 300 000 
Andre inntekter  2 973 850 2 950 000 3 100 000 3 100 000 

Sum inntekter 23 757 550 23 450 000 23 450 000 23 400 000 

Lønn og sosiale utgifter 20 643 856 20 300 000 20 350 000 20 350 000 
Kjøp av varer og tjenester 3 022 000 2 900 000 2 850 000 2 750 000 
Andre driftsutgifter  650 000 550 000 520 000 510 000 

Sum driftsutgifter 24 315 856 23 750 000 23 720 000 23 610 000 

Driftsresultat -558 306 -300 000 -270 000 -210 000 
Finansposter 75 000 95 000 100 000 100 000 

Ordinært resultat -483 306 -205 000 -170 000 -110 000 

Interne finansieringstransaksjoner 483 306 205 000 170 000 110 000 
Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 60 
Løpenr.: 250519/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/54 

 
 

 

Vurdering av bruk av sakspost "Eventuelt" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ønsker å benytte «Eventuelt» som sakspost også videre. 

Kontrollutvalget viser til at minst 1/3 av medlemmene er for en slik innretning, i henhold 
til kommunelovens §11-3 femte ledd. 

 
Fredrikstad, 26.08.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/42, den 16.06 2022 – sak «Eventuelt» 
 

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte den 15. juni 2022 ble utvalget enige om at bruk av  
saksposten «Eventuelt» skal avklares nærmere, vurdering om den kommer i konflikt med 
kommuneloven.  
 
Kommuneloven har ingen bestemmelser som direkte viser til faste eventuelt-saker på 
sakslisten til politiske utvalg. Etter sekretariatets oppfatning bør spørsmålet besvares med 
utgangspunkt i kommunelovens § 11-3 om innkalling og saksliste.  
 
I forslag til endringer i kommuneloven som er på høring står det følgende om gjeldende rett 
(kap. 12.2): 
 
«I kommuneloven § 11-3 er det regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte 
organer. Hovedregelen er at saker skal stå på sakslisten som sendes ut før møtet. En sak 
skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det, jf. § 11-3 første 
ledd.  
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I § 11-3 femte ledd åpnes det for at det i enkelte tilfeller skal være adgang til å fatte vedtak i 
en sak selv om den ikke er oppført på sakslisten. Det gjelder hvis ikke møtelederen eller 1/3 
av de møtende medlemmene motsetter seg det. På samme vilkår er det åpnet for å fatte 
vedtak i en sak selv om saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen.  
 
Bestemmelsen i femte ledd åpner altså for å fatte vedtak i disse situasjonene dersom ikke 
1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. Her er det ikke satt inn «minst», eller 
noen annen angivelse av at tallet representerer et maksimum eller minimum, på samme 
måte som i første ledd. Selve ordlyden tilsier at det kun er hvis nøyaktig 1/3 av de møtende 
medlemmene motsetter seg at slike vedtak fattes, at det ikke er adgang til å fatte vedtak. 
Det synes ganske klart at meningen må ha vært at dersom 1/3 eller flere av de møtende 
medlemmene motsetter seg at vedtak fattes, så er det heller ikke adgang til det. Er det færre 
enn 1/3 av medlemmene som motsetter seg dette, er det adgang til å fatte slike vedtak.  
 
Ordlyden gjør rettstilstanden noe uklar.» 
 
Og videre under departementets vurderinger og forslag står det (kap. 12.3): 
 
«Som beskrevet under gjeldende rett er det neppe meningen at bestemmelsen skal si at det 
kun er dersom akkurat 1/3 av de møtende medlemmene som ikke motsetter seg vedtak, at 
vedtak kan fattes selv om ikke saken er oppført på sakslisten og/eller saksdokumenter ikke 
er sendt ut. Meningen med bestemmelsen må være at dersom 1/3 eller flere av de møtende 
medlemmene motsetter seg at det skal fattes vedtak i slike situasjoner, så kan det heller 
ikke gjøres. Dersom færre enn 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg at vedtak 
fattes, så kan vedtak fattes i disse situasjonene.  
 
Departementet foreslår derfor at det i kommuneloven § 11-3 femte ledd sies at et folkevalgt 
organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten hvis ikke møtelederen eller 
minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.  
 
Departement foreslår tilsvarende endring i neste setning om at vedtak kan fattes i en sak der 
saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen.» 

 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer § 11-3 første ledd dit hen at fast eventuelt-sak er i orden, dersom 
minst 1/3 av medlemmene er for en slik innretning.   
Men med denne bestemmelsen i kommuneloven spiller det i praksis ingen rolle om 
kontrollutvalget har fast eventuelt-sak, fordi loven åpner for at saker som ikke står på 
sakslisten, likevel kan settes opp og voteres over, gitt at betingelsene i bestemmelsen er 
oppfylt. 
 
Imidlertid vurderer sekretariatet at «Eventuelt» som sakspost ikke bør benyttes til å 
behandle saker, så sant det ikke er helt nødvendig. Sekretariatet vurderer at hensikten med 
at innkallingen skal inneholde en oversikt over de sakene som skal behandles, er både å 
sikre åpenhet og innbyggerdeltakelse, men også for at medlemmene av kontrollutvalget skal 
stille forberedt.  Sekretariatet, har også en lovbestemt plikt til å sørge for at alle saker som 
skal behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet, jf kl. § 23-7, 2.ledd  
 
Ved «Eventuelt-saker» vil det ikke være mulig for publikum eller medlemmene å forberede 
seg, og det vil ikke være mulig å utrede saken i forkant, for å kunne gi medlemmene et 
forsvarlig beslutningsgrunnlag. 
 «Eventuelt» bør derfor i hovedsak benyttes til å komme med forslag til saker som kan 
behandles i neste møte. Det er også sekretariatets vurdering at kontrollutvalget ikke bør 
benytte «Eventuelt» for å stille kommunedirektør, revisjonen eller andre spørsmål hvor de 
må gi informasjon. Dette på grunn av forsvarlighetskravet ved saksbehandling. Slike 
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spørsmål bør avklares i forkant av møtet så den som får spørsmålet har mulighet til å 
forberede seg. Sekretariatet vurderer også at «Eventuelt» i liten grad bør benyttes til å fatte 
vedtak i en sak. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 58 
Løpenr.: 248625/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/55 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

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

 
Fredrikstad, 24.08.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Jostein Ek, datert 22.08 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 oppdragsansvarlig revisor 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 oppdragsansvarlig revisor tas til 
orientering. 
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

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, 22.08.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jostein Ek (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 57 
Løpenr.: 226292/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 19.09.2022 22/56 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 05.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.06.2022 
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 16.06.2022, sak 65/22, Kontrollutvalgssak: 

Oppfølgingsrapport "Cyberangrep og informasjonssikkerhet" 
3. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 16.06.2022, sak 82/22, FREVAR KF – årsregnskap 

og årsrapport for 2021 
4. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 16.06.2022, sak 83/22, Årsregnskap og årsrapport 

2021 for Fredrikstad kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.06.2022, ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 16.06.2022, sak 65/22, Kontrollutvalgssak: 
Oppfølgingsrapport "Cyberangrep og informasjonssikkerhet". Vedtak enstemmig 
som innstilt. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Bystyret behandlet den 16.06.2022, sak 82/22, FREVAR KF – årsregnskap og 
årsrapport for 2021. Vedtak enstemmig som innstilt. Til orientering. 
 
Vedlegg 4: Bystyret behandlet den 16.06.2022, sak 83/22, Årsregnskap og årsrapport 2021 
for Fredrikstad kommune. Forslag fra Victor Kristiansen ble vedtatt med 33 stemmer mot 20 
stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling. Til orientering. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Fredrikstad 

 
 
 
Møtedato: 15.06.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:30 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/35 – 22/43   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Rita Holberg, leder (H) x  

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) x  

Tore K. Antonsen (SV) Meldt forfall Marit Haabeth 

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, forvaltningsrevisor Lene Brudal og 
forvaltingsrevisor Henning Langsholt. 
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, virksomhetsleder 
Styring og eierskap Pål Henning Klavenes, direktør virksomhetsstyring og økonomi Ole 
Sverre Strand. 
 
Ordfører Siri Martinsen 
 
 
 
 
 
…………………….    ……………………. 

Rita Holberg, (leder)                                                            Per Lebesby 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/35 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/36 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/37 Oppfølgingsrapport - "Barnevern - fosterhjem" i Fredrikstad 
kommune 

 

PS 22/38 Prosjektplan "Varsling og konflikthåndtering"  

PS 22/39 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021  

PS 22/40 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 
til juli 2024 

 

PS 22/41 Referater og meldinger  

PS 22/42 Eventuelt  

PS 22/43 Evaluering av møte  

PS 22/35 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/36 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 

Per Lebesby ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges Per Lebesby  
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PS 22/37 Oppfølgingsrapport - "Barnevern - fosterhjem" i Fredrikstad 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - 

fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Barnevern - fosterhjem», til etterretning. 

 
2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når 

administrasjonen anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022: 
- Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere 

risikoområder. 
- Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem. 
- Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 

oppfølgingsbesøk blir gjennomført. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 

Revisor redegjorde for oppfølgingskontrollens vurderinger og funn. Kontrollutvalget stilte 
oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - 
fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Barnevern - fosterhjem», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når 
administrasjonen anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022: 

- Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere 
risikoområder. 

- Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem. 
- Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle 

oppfølgingsbesøk blir gjennomført. 
 

PS 22/38 Prosjektplan "Varsling og konflikthåndtering" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Varsling og konflikthåndtering» godkjennes. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 

Revisor redegjorde for prosjektplanens problemstillinger. Kommunedirektør orienterte om 
kommunens syn på prosjektet. Utvalget stilte flere oppfølgingsspørsmål og ga ulike innspill 
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på prosjektplan. Utvalget ble enige om at prosjektplan startes opp med de problemstillinger 
som er fremlagt. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022: 

1. Prosjektplan «Varsling og konflikthåndtering» godkjennes. 
 

PS 22/39 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 

Revisjonen orienterte kort om revisjonsarbeid som er gjennomført i 2021. Spørsmål til 
revisjonen ble besvart i møte. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022: 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 

 

PS 22/40 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 
2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 
i Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i 
møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 

Sekretariatet ga en kort orientering om vedlagte avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i 
planperioden.  Kontrollutvalget ønsker å utsette saken til neste møte. Enstemmig vedtak om 
å utsette saken til neste møte. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022: 

1. Saken utsettes  
 

PS 22/41 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 
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Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 

Sekretariatet ettersendte kontrollutvalgets medlemmer en ny veileder fra Forumet for Kontroll 
og Tilsyn. Veilederen omhandler håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022: 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 
 

PS 22/42 Eventuelt 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022: 
 

 Kontrollutvalgets leder bemerket at kommunaldirektørens tilsvar på revisjonsbrev 
nr.5/2022 ikke forelå til dagens møte. Ole Sverre Strand beklaget at frist for skriftlige 
tilbakemelding ikke er overholdt. Det ble gitt en muntlig orientering om at begge forhold 
som er omtalt i revisjonsbrev nr. 5/2022 er ivaretatt. Skriftlig tilbakemelding vil bli 
oversendt sekretariatet. 

 

 Møte 14. september flyttes til 19. september kl. 13.00. 
 

 Bruk at saksposten «Eventuelt» bør avklares nærmere om den ikke kommer i konflikt 
med kommuneloven.  

 

PS 22/43 Evaluering av møte 

Alt ok, ingen merknader til avholdelsen av møte 
 
 

145



 

Side 1 av 2 
 

Saksnr.: 2018/12150 

Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 174915/2022 
Klassering: 060 
Saksbehandler: Yvonne Meidell 

 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Bystyret 16.06.2022 65/22 

 

Kontrollutvalgssak: Oppfølgingsrapport "Cyberangrep og 
informasjonssikkerhet" 

 
Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Cyberangrep og informasjonssikkerhet», og kommunedirektørens tilbakemelding, til 
etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når de vedtatte 
punkter er fulgt opp og ferdigstilt. Senest januar 2023.  

 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt. 

 iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne 
rutiner. 

 ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området. 
 
Fredrikstad, 11.05.2022 
 

Bystyrets behandling 16.06.2022: 

Kontrollutvalgets leder Rita Holberg orienterte. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (med 52 stemmer). 

Bystyrets vedtak 16.06.2022: 

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Cyberangrep og informasjonssikkerhet», og kommunedirektørens tilbakemelding, til 

etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når de vedtatte 

punkter er fulgt opp og ferdigstilt. Senest januar 2023.  

 prioritere å ferdigstille beredskapsplan innen 2022 som planlagt. 

 iverksette tiltak som sikrer at risikovurderinger gjennomføres i tråd med egne 

rutiner. 

 ha med kompetansekartlegging i sitt forbedringsarbeid på IT-området. 
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Fredrikstad, 07.07.2022 

Rett utskrift. 

 

Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 

Utskrift til: virksomhetsleder styring og eierskap Pål Henning Klavenes, Seksjon 
virksomhetsstyring og økonomi. 

Kopi til: beredskapsleder Hans Arve Rognerud, Seksjon virksomhetsstyring og 
økonomi. 

Kopi til: direktør Ole Sverre Strand, Seksjon virksomhetsstyring og økonomi. 

Kopi til: daglig leder Anita D.Aannerød, Østfold kontrollutvalgssekretariat. 

 
Vedlegg 
1. Særutskrift kontrollutvalgssak 22/30 av 11.05.2022 - Oppfølgingsrapport  

«Cyberangrep og informasjonssikkerhet» 
2. Oppfølgingsrapport «Cyberangrep og informasjonssikkerhet» datert 22.04.2022. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte saksutredning i kontrollutvalget møte 11.05.2022. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Bystyrets behandling 16.06.2022: 
Styreleder Frevar KF Hege Dubec orienterte. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 16.06.2022: 
1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2021. 

-  Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd utgjør kroner 35.057.314,- etter 
skatt. 

-  Foretakets resultat av kalkulatoriske renteendringer utgjør et overskudd på  
kroner 1.285.516,-. 

-  Foretakets resultat av næringsvirksomhet, utgjør etter skatt et overskudd på  
kroner 33.771.799,-. 

2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kroner 35.057.314,- etter skatt, disponeres 
slik: 
-  Kroner 5.271.799,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en 

langsiktig bærekraftig kapitalisering i foretaket. 
-  Kroner 22.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune. 
-  Kroner 2.000.000,- disponeres til å utrede strategisk omstilling av deponidriften, for 

å bidra til samfunnets grønne skifte. 
-  Kroner 3.000.000,- disponeres til å finansiere styrets strategiprosess, inkludert 

nødvendige utredninger. 
-  Kroner 1.500.000,- disponeres til å finansiere klimaingeniørressurs i 2022. 

3. Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer, kroner 1.285.516,- disponeres til 
spesifisert del av foretakets egenkapital. 

4.  Foretakets bidrag innenfor de øvrige pilarene i den tredelte bunnlinjen, miljø og samfunn, 
tas til orientering. 
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Bystyrets behandling 16.06.2022: 
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold orienterte. 
 
På vegne av Ap, MDG, Sp, Rødt, SV, Bym fremmet Victor Kristiansen (Ap) følgende forslag: 
1. Kommunedirektørens årsrapport med årsberetning for 2021 tas til orientering. 
2. Regnskapet for 2021 avsluttes i balanse, etter strykninger av bruk av 

inntektsregulerende fond (DF1001) med 4 178 325,13 kroner og covid-19 
disposisjonsfond (DF1114) med 86 500 000 kroner. 

3. Tilbakeført covid-19 disposisjonsfond på 86,5 millioner kroner foreslås avsatt til 
følgende disposisjonsfond:  
-    Smart- og næringsfond (DF1103): 3,0 millioner kroner  
-    Lokalsamfunnsfond (DF1053): 1,0 millioner kroner 
-    Områdesatsing (nytt): 0,5 millioner kroner 
-    Trivselstiltak eldre (nytt): 0,3 millioner kroner  
-    Inntektsregulerende fond (DF1001): 81,7 millioner kroner 

4. Det settes av 1,0 million kroner til eget fond for å finansiere utgiftene til utredning av 
prosjekt brannstasjon. Avsetningen dekkes av inntektsregulerende fond (DF1001). 

5. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse. 
 
Votering: 
Forslag fra Victor Kristiansen ble vedtatt med 33 stemmer (Ap 19, MDG 4, Sp 3, R 3, SV 2, 
Bym 2) mot 20 stemmer (H 8, FrP 7, Pp 2, KrF 2, V 1) som ble avgitt for formannskapets 
innstilling. 

Bystyrets vedtak 16.06.2022: 
1. Kommunedirektørens årsrapport med årsberetning for 2021 tas til orientering. 
2. Regnskapet for 2021 avsluttes i balanse, etter strykninger av bruk av 

inntektsregulerende fond (DF1001) med 4 178 325,13 kroner og covid-19 
disposisjonsfond (DF1114) med 86 500 000 kroner. 

3. Tilbakeført covid-19 disposisjonsfond på 86,5 millioner kroner foreslås avsatt til 
følgende disposisjonsfond:  
-    Smart- og næringsfond (DF1103): 3,0 millioner kroner  
-    Lokalsamfunnsfond (DF1053): 1,0 millioner kroner 
-    Områdesatsing (nytt): 0,5 millioner kroner 
-    Trivselstiltak eldre (nytt): 0,3 millioner kroner  
-    Inntektsregulerende fond (DF1001): 81,7 millioner kroner 

4. Det settes av 1,0 million kroner til eget fond for å finansiere utgiftene til utredning av 
prosjekt brannstasjon. Avsetningen dekkes av inntektsregulerende fond (DF1001). 

5. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse. 
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