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Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 57853/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/13 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 18.02.2022 
 
 

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.: 16 
Løpenr.: 57847/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/14 

 

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, 18.02.2022 
 
 

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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Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 69218/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/15 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova - Oppfølging av rutiner og 
praksis" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner 

og praksis», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 
seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og 
praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til 
offentlighet er samlet på en oversiktlig måte  

 iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i 
Elements  

 sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med 
deres rolle/arbeidsoppgaver  

 etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet 
unødvendig, i forbindelse med fulltekstpublisering.  

 inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering 
av saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, 
Teams osv., samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med 
ansattes arbeidsoppgaver  

 kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova  
 standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at 

den er et godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet 
kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer  

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

 
Fredrikstad, 03.03.2022 
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Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis», datert 08.03 
2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 06/20, den 06.02 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 19/68, den 27.11 2019, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 21/26, 12.05 2021 (Prosjektplan) 
Bystyresak 4/18, den 01.02 2018 Forvaltningsrevisjonsrapport «etterlevelse av 
offentleglova» 
KU-sak 17/57, den 06.12 2017 Forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av offentleglova» 
KU-sak 17/3, 15.2 2017 (Prosjektplan) 
KU-sak 16/46, 7.12 2016 (Rullering av Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017) 
Bystyresak 16/4, 11.2 2016 (Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017) 
KU-sak 15/35, 9.12 2016 (Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ønsket de at det skulle 
gjøres en etterkontroll av et tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt «Etterlevelse av 
offentleglova». De ønsket videre at det skulle være fokus på om rutinene blir fulgt i praksis. 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble vedtatt i bystyret 06.02.2020, sak 06/20.  
I forvaltningsrevisjonsplanen fremkommer det at dette prosjektet er en oppfølging av en 
tidligere forvaltningsrevisjonsrapport behandlet i bystyret 1. februar 2018. Det nye 
forvaltningsrevisjonsprosjektet skal i tråd med planen fokusere på om rutinene til 
kommunen blir fulgt opp i praksis. I vedtaket PS 4/18 fra bystyret (1. februar 2018) skrives 
det følgende om forvaltningsrevisjonsrapporten og oppfølging: 
«1.[…]. Forvaltningsrevisjonen viser at det er et forbedringspotensial. Her gir rapporten 
viktige føringer for det videre arbeidet med å lage struktur, utvikle maler, satse på mer 
opplæring og øke bevisstheten knyttet til journalføring og arkivering. 
2. Bystyret merker seg rådmannens konkrete tiltak hva angår rutiner og opplæring. Bystyret 
ber rådmannen om at han fortsetter kartleggingen knyttet til omfanget av 
innsynsbegjæringer som mottas. Dette kan være hensiktsmessig både for å synliggjøre 
omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer. 
[…]». 
 
Rådmannen (nå kommunedirektør) ga et notat til kontrollutvalget, datert 30.08 2019. Dette 
omhandlet hvordan kommunens administrasjon hadde fulgt opp bystyrevedtaket av 
1.februar 2018. 
Rådmann skrev i sitt notat: 
«1. For å øke bevisstheten knyttet til journalføring og arkivering og kunnskap om offentleglova har byarkivet gjort 
følgende tiltak i perioden etter bystyrets vedtak 01.02.2018: 

a. Byarkivet har utviklet et eKurs i forbindelse med opplæring i arkivering og journalføring. 
Dette kurset var obligatorisk for alle ledere, saksbehandlere og merkantile medarbeidere, 
og ble sendt ut til alle via personlige e-postbokser i juni 2018. Foreløpig har 3 600 ansatte 
gjennomført eKurset. 
Byarkivaren har holdt 3 LUP-kurs i journalføring og arkivering med 93 deltakere, 1 
frokostmøte om innsyn og offentleglova med 29 deltakere og 1 saksbehandlerkurs vedr. 
forholdet til dokumentasjon og innsyn med 66 deltakere. 
b. Byarkivet har rutiner i forhold til hvilken rolle vi har og hvilke oppgaver vi skal utføre. Alle 
rutiner er gjennomgått og oppdatert, og arkivplanen er ájourført. 
c. E-kurs/e-læring i arkivering og journalføring og kvalitetssikring av taushetsbelagte 
informasjon er tilgjengelig via kvalitetssystemet. Vi oppfordrer nye medarbeidere og 
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medarbeidere som har behov for oppfriskning å gå gjennom disse. De kan tas flere 
ganger. Opplæring og rådgiving er en kontinuerlig prosess. 
Følgende e-kurs/e-læringer er tilgjengelig via kvalitetssystemet: 

i. eKurs: Dette må du vite om arkivering og journalføring 
ii. eLæring: Kvalitetssikre taushetsbelagt informasjon (ble utviklet i 2016) 

2. Henvendelser om innsyn blir kartlagt ved at hver henvendelse blir registrert med en 
dokumentkategori for å ha en oversikt over omfanget. En innsynshenvendelse kan inneholde flere 
innsynsbegjæringer. Disse lar det seg ikke gjøre å få oversikt over uten manuelle tellinger. 
Omfang og kompleksitet i sakene er en ressursmessig utfordring som følges løpende. Oppgavene løses innenfor 
tilgjengelige rammer som medfører krevende prioriteringer.» 
 
Kontrollutvalget tok notatet med oppfølging til orientering. 
 
Det fremkom av prosjektplanen som ble behandlet i kontrollutvalget 12. mai 2021 at 
prosjektet skulle være ferdigstilt november 2021. Prosjektet er slik sett noen måneder 
forsinket.  
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
 

 Opprettholder kommunen korrekt journalføring og forhåndsklassifisering?  
 Har kommunen etablert tilstrekkelig opplæring og bevissthet knyttet til journalføring, 

forhåndsklassifisering og behandling av innsynsbegjæringer?  
 Har det blitt foretatt en kartlegging av omfanget av innsynsbegjæringer? 

 
Sekretariatets definisjon av forhåndsklassifisering: Forhåndsklassifisering vil si forhåndsunntak av dokumenter. 
Dette innebærer at det bestemmes at det skal, eller bør gjøres unntak fra innsyn i dokumentet, før noen 
eventuelt har bedt om innsyn. Forhåndsunntak skal som klar hovedregel ikke forekomme, og bør bare 
forekomme for opplysninger som er underlagt taushetsplikt, eller i tilfeller der det er uaktuelt med merinnsyn.  
 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet revisjonskriterier 
(kontrollkriterier). Revisjonskriteriene fremgår i sin helhet i rapporten.  
Revisjonskriterier for problemstilling 1 finner dere på side 7 i rapporten. 
Revisjonskriterier for problemstilling 2 finner dere på side 29 i rapporten. 
Revisjonskriterie for problemstilling 3 finner dere på side 37 i rapporten. 
 
 
 Revisjonens konklusjoner og anbefalinger: 
 
Ved problemstilling 1 gir revisjonen følgende konklusjon og anbefalinger: 
 
«Det er revisjonens konklusjon at Fredrikstad kommune i hovedsak opprettholder korrekt 
journalføring og forhåndsklassifisering. Kommunen har siden 2017 etablert mange detaljerte og 
korrekte rutiner og maler som følger kravene i offentleglova og forvaltningsloven. Likevel vurderer 
revisjonen at kommunen bør gjennomgå kvalitetssystemets organisering slik at dokumenter knyttet til 
offentlighet er samlet og mer oversiktlig for ansatte. Videre bør kommunen iverksette tiltak for å sikre 
at journalpliktige saksdokumenter registreres fortløpende i Elements. Kommunen har en god praksis 
knyttet til journalføring sett i lys av kommunens oversendte dokumenter og stikkprøve 1. Revisjonen 
vurderer også at kommunen har etablert praksis og rutiner som opprettholder korrekt behandling av 
innsynsbegjæringer. Kommunen bør også påse at Elementsbrukere anvender systemet i samsvar 
med deres rolle/arbeidsoppgaver. Videre har kommunen også etablert maler og rutiner for 
behandlingen av innsynsbegjæringer. Dette gjelder også maler og rutiner knyttet til 
forhåndsklassifisering og fulltekstpublisering. Revisjonen vurderer likevel at det i forbindelse med 
fulltekstpublisering er viktig at kommunen iverksetter tiltak som bidrar til å redusere usikkerheten til 
ansatte kan ha i forbindelse med unødvendig forhåndsklassifisering.» 
 
Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon anbefaler de at kommunen bør:  
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 gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til offentlighet er 
samlet på en oversiktlig måte  

 iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i Elements  
 sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med deres 

rolle/arbeidsoppgaver  
 etablere tiltak for å unngå unødig forhåndsklassifisering i forbindelse med fulltekstpublisering  

 
Ved problemstilling 2 gir revisjonen følgende konklusjon og anbefalinger: 
 
«Revisjonen konkluderer med at kommunen i hovedsak har etablert tilstrekkelig opplæring og 
bevissthet knyttet til journalføring, forhåndsklassifisering og behandlingen av innsynsbegjæringer. 
Likevel vurderer revisjonen at e-læringene/saksbehandlerkurset bør inkludere eksempler knyttet til 
registrering av saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams o.l. 
Revisjonen oppfatter at kommunen bør sørge for en mer tilrettelagt opplæring, basert på 
spørreundersøkelsens resultater der ansatte savner opplæring knyttet til deres arbeidsoppgaver. 
Kommunen har lagt til rette for en rekke med tilbud knyttet til opplæring rundt journalføring, 
forhåndsklassifisering og behandling av innsynsbegjæringer. Basert på innhentet data vurderer 
revisjonen at det er ikke gjort noen kartlegging av ansattes kompetanse knyttet til praktiseringen av 
offentleglova. Resultatene peker videre mot at mange ansatte i kommunen har en bevissthet knyttet 
til temaene innenfor offentlighet og prioriterer opplæring.» 
 
Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon anbefaler de at kommunen bør:  

 inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av 
saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams osv., samt 
vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes arbeidsoppgaver  

 kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova 
 
Ved problemstilling 3 gir revisjonen følgende konklusjon og anbefaling: 
 
«Det er revisjonens konklusjon at det har blitt gjort en kartlegging av omfanget av 
innsynsbegjæringer. Revisjonens vurdering er at en standardisering av listene vil være med på å 
bidra til å forbedre oversikten over innsynsbegjæringer internt i kommunen.» 
 
Basert på sine vurderinger og konklusjon anbefaler revisjonen at kommunen bør:  

 standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den er et godt 
verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndtering av 
innsynsbegjæringer  

 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt høringsuttalelse til rapporten. Denne fremgår i sin helhet på 
side 44, 45 og 46 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet: «Kommunedirektøren setter pris på 
gjennomgangen og påpekningene av ytterligere forbedringsområder, og vil gjennomføre de 
nødvendige tiltakene for å følge revisjonens anbefalinger.» 
Kommunedirektøren skriver til flere av punktene at de allerede har utarbeidet tiltak og 
rutiner, men at de vil påminne medarbeiderne jevnlig om å følge dette. 
Når det gjelder anbefaling kulepunkt 7: «kommunen bør standardisere oversikten over 
innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den er et godt verktøy for å synliggjøre 
omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer», 
så konkretiserer kommunedirektøren dette. Det står at det er lite som kan standardiseres, 
men at dato for innsynsbegjæring skal standardiseres, (sekr. anm.)   
 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
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Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan. Sekretariatet vurderer at revisjonen ikke har 
kontrollert eller fulgt opp den tilbakemeldingen kommunedirektøren ga i 2019. Revisjonen 
har forholdt seg til å følge opp bystyrets vedtak i 2018. Dette i samsvar med prosjektplanen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og stikkprøvekontroll av kommunens 
praksis, samt spørreundersøkelse. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen 
rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også 
sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens 
vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet 
materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser 
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til 
bystyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres. Sekretariatet har 
imidlertid omformulert anbefaling kulepunkt fire. Dette på grunn av lesevennlighet. Innholdet 
blir imidlertid det samme som revisjonens anbefaling. Sekretariatets forslag er; kommunen 
skal etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet unødvendig, i 
forbindelse med fulltekstpublisering.  
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1 SAMMENDRAG 

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler kommunens etterlevelse av offentleglova, og har følgende tre 

problemstillinger: 

 

 Opprettholder kommunen korrekt journalføring og forhåndsklassifisering? 

 Har kommunen etablert tilstrekkelig opplæring og bevissthet knyttet til journalføring, forhånds-

klassifisering og behandling av innsynsbegjæringer? 

 Har det blitt foretatt en kartlegging av omfanget av innsynsbegjæringer? 

 

Revisjonens fremgangsmåte 

Revisjonen har i dette prosjektet lagt til grunn relevante lover, forskrifter og veiledere for å vurdere kom-

munens rutiner og praksis knyttet til etterlevelse av offentleglova. Disse er fortrinnsvis offentleglova, 

offentlegforskrifta og «Rettleiar til offentleglova». Revisjonen har innhentet data fra flere kilder der me-

todene har bestått av dokumentanalyse av kommunens rutiner og maler knyttet til offentlighetsarbeid, 

intervjuer av både ledere og ansatte knyttet til kommunens praksis og rutiner knyttet til journalføring, 

forhåndsklassifisering og behandlingen av innsynsbegjæringer. Det er også blitt gjennomført en spør-

reundersøkelse blant et utvalg ansatte for å undersøke hvor langt ut i organisasjonen informasjonsflyt, 

bevissthet og systematikk rundt offentlighet når. I tillegg har revisjonen gjort to stikkprøver av sak- og 

arkivsystemet Elements for å undersøke kommunens praksis knyttet til innsynsbegjæringer.  

 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Ut fra fakta i første problemstilling konkluderer revisjonen med at kommunen i hovedsak opprettholder 

korrekt journalføring og forhåndsklassifisering. Det er revisjonens vurdering at kommunen har etablert 

skriftlige rutiner og maler som følger kravene i lovverket. Disse inkluderer en detaljert arkivplan og andre 

dokumenter som beskriver hvordan ansatte i kommunen skal gjennomføre journalføring og registrering 

i Elements. Gjennomført stikkprøve og øvrige funn indikerer at kommunen i all hovedsak har en god 

praksis knyttet til å sikre løpende journalføring. 

 

Revisjonens funn indikerer imidlertid at noen ansatte opplever at saksdokumenter i enkelte tilfeller ikke 

blir registrert fortløpende. Det er derfor revisjonens vurdering at det bør iverksettes tiltak for å sikre at 

saksdokumenter registreres fortløpende. Revisjonen vurderer at kommunens kvalitetssystem oppleves 

som uoversiktlig og trenger en reorganisering. Dette basert på revisjonens gjennomgang og tilbakemel-

dinger fra ansatte gjennom spørreundersøkelsen.  

 

Revisjonen vurderer ut ifra undersøkelsene at kommunen har etablert praksis og rutiner som opprett-

holder korrekt behandling av innsynsbegjæringer. Resultater fra undersøkelsen viser at omtrentlig 24 % 

av ansatte som har tilgang til Elements oppgir at de ikke bruker eller ikke vet om de bruker systemet. 

Revisjonen vurderer at kommunen bør sørge for at ansatte som bruker Elements anvender systemet i 

samsvar med deres rolle/arbeidsoppgaver.  

 

Kommunen har etablert maler og rutiner knyttet til forhåndsklassifisering og fulltekstpublisering. Kom-

mentarer fra spørreundersøkelsen indikerer at ansatte er redde for å gjøre feil i forbindelse med vurde-

ring om saksdokumenter skal unntas offentligheten, som kan ha som resultat at dokumenter blir unntatt 

unødig. Revisjonen vurderer at det i forbindelse med fulltekstpublisering er avgjørende at kommunen 

iverksetter tiltak som reduserer ansattes usikkerhet knyttet til unødvendig forhåndsklassifisering. 
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Under andre problemstilling konkluderer revisjonen at kommunen i hovedsak har etablert tilstrekkelig 

opplæring og bevissthet knyttet til journalføring, forhåndsklassifisering og behandlingen av innsynsbe-

gjæringer. Kommunen har etablert og lagt til rette for en rekke opplæringstilbud for ansatte knyttet til 

dette. E-læringene og saksbehandlerkurset ligger alltid tilgjengelige i kommunens opplæringsplattform. 

Det er revisjonens vurdering at e-læringene/saksbehandlerkurset inneholder korrekt informasjon og lov-

hjemler. Likevel er det revisjonens vurdering at kommunens e-læringer og saksbehandlerkurs bør følge 

samfunnsutviklingen gjennom å inkludere nøyaktige eksempler knyttet til registrering av saksdokumen-

ter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, Teams osv.  

 

Det er revisjonens oppfatning at kommunen bør vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd 

med ansattes arbeidsoppgaver. Kommentarer fra spørreundersøkelsen indikerer at ansatte ønsker en 

opplæring som i større grad er myntet på deres arbeidsoppgaver. Byarkivet har en oversikt over hvem 

som har gjennomført e-læringer og saksbehandlerkurset. Imidlertid vurderer revisjonen med bakgrunn 

i funnene at det ikke er gjort en kartlegging av ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offent-

leglova. Andre funn peker mot at ansatte er bevisste på offentlighetsregler og prioriterer opplæring.  

 

I rapportens tredje problemstilling er det revisjonens konklusjon at det har blitt gjort en kartlegging av 

omfanget av innsynsbegjæringer. Denne kartleggingen er gjennomført av byarkivet siden 2017 og be-

står av lister over innsynssaker og behandling. Likevel er det revisjonens vurdering at et standardise-

ringsarbeid av disse listene vil være med på å bidra til å få en bedre oversikt over innsynsbegjæringene 

som kommer inn til kommunen. Standardiserte lister kan være et godt verktøy og gi gode data for å 

synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndteringen av innsynsbegjæringer.  

 

Revisjonens anbefalinger 

Basert på våre vurderinger og konklusjoner anbefaler vi at kommunen bør: 

 gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til offentlighet er 

samlet på en oversiktlig måte   

 iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i Elements 

 sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med deres rolle/ar-

beidsoppgaver 

 etablere tiltak for å unngå unødig forhåndsklassifisering i forbindelse med fulltekstpublisering 

 inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av saksdokumen-

ter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams osv., samt vurdere å i større 

grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes arbeidsoppgaver 

 kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova  

 standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den er et godt verk-

tøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndtering av inn-

synsbegjæringer 
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-

velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-

munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-

munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-

munerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som 

er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 

problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-

muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i 

Fredrikstad kommune i sak 06/20 (06. februar 2021). 

 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 12. mai 2021. Planen ble 

vedtatt i tråd med revisjonens forslag.  

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet mai 2021 - november 

2021. Vi har gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens 

innspill er vurdert i planleggingsprosessen. 

 

Vi har kvalitetssikret innsamlede data/fakta underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern 

kvalitetssikring. I tillegg er faktaopplysningene i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil 

eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 

07.02.2022 hvor revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av 

møtet er rapporten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse ligger vedlagt 

rapporten. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av oppdragsansvarlig revisor Casper Støten og forvaltningsrevi-

sor Thea M. Styrkson. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den 

undersøkte virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 

 

Revisor vil takke kontaktpersonen og andre som har deltatt for et godt samarbeid i forbindelse med 

gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 8. mars 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fakta er en gjengivelse av informasjonen revisjonen har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Thea M. Styrkson (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 

15



4 

 

 

3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  

 

Problemstilling 1: Opprettholder kommunen korrekt journalføring og forhåndsklassifisering? 

 

Problemstilling 2: Har kommunen etablert tilstrekkelig opplæring og bevissthet knyttet til jour-

nalføring, forhåndsklassifisering og behandling av innsynsbegjæringer?  

 

Problemstilling 3: Har det blitt foretatt en kartlegging av omfanget av innsynsbegjæringer? 

 

 

Fredrikstad kommune har flere saks-, arkiv- og fagsystemer. Revisjonens kontroller av slike systemer 

er i denne undersøkelsen avgrenset til å gjelde sak- og arkivsystemet Elements, som benyttes i de fleste 

av kommunens seksjoner. 

 

3.2 Om revisjonskriterier 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til 

å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 

og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 

og holdbare vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 

dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-

visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva 

revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjons-

kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 

og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 

virksomheters løsninger og resultater. 

 

3.3 Revisjonsmetoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-

fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-

visjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 

faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet. Utfordringer og begrensninger i rap-

portens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivelsen av de ulike metodene som er be-

nyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurderingene. I denne forvaltningsrevisjonen har 

revisjonen benyttet metodetriangulering, som innebærer å angripe problemstillingene fra forskjellige 

perspektiver ved hjelp av ulike metoder, for å kontrollere gyldigheten og påliteligheten i vurderingene og 

konklusjonene. 
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Dokumentanalyse 

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen gjennomført en dokumentanalyse. Her har revisjonen gått 

igjennom sentrale dokumenter knyttet til å dokumentere etterlevelse av offentleglova. Offentlighet hand-

ler om at kommunen skal legge til rette for åpenhet og gjennomsiktighet i sine dokumenter og saksgang 

jf. § 1 offentleglova. Blant annet er arkivplanen og opplæringsdokumenter sentrale for revisjonens un-

dersøkelse. Dokumentene er oversendt fra kommunen, med en oversikt over dokumentasjon, tilganger 

osv. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 7. Revisjonen har 

også undersøkt dokumenter knyttet til offentlighet som er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem. Do-

kumentene består av veiledere og rutiner for ansatte i kommunen og i byarkivet. 

 

Ved å gjennomføre en dokumentanalyse gir dette revisjonen en oversikt over skriftlige rutiner, prosedy-

rer og retningslinjer for arbeidet med etterlevelse av offentleglova i kommunen. Denne type analyse vil 

imidlertid ikke gi innsyn i prosesser som ikke er skriftliggjort. Dokumentene revisjonen har fått oversendt 

eller tilgang til kan også være utdaterte i forhold til gjeldende praksis. På bakgrunn av dette vil det være 

nødvendig å kombinere dokumentanalysen opp mot intervjuer, spørreundersøkelse og stikkprøver av 

systemet.  

 

Intervjuer 

Revisjonen har intervjuet både ledere og ansatte for å få oversikt og et mer helhetlig bilde av kommunes 

praksis og system når det kommer til kommunens arbeid med etterlevelse av offentleglova. Intervjuob-

jektene har i kraft av deres stilling forskjellige perspektiver, informasjon og kunnskap om hvordan kom-

munen praktiserer offentlighet.  

 

Det er totalt gjennomført 6 intervjuer: 

 Byarkivaren 

 Bygnings- og reguleringssjef 

 Kommuneadvokaten 

 Konsulent medisinske tjenester 

 Senioringeniør regulering og byggesak 

 Virksomhetsleder medisinske tjenester 

 

Alle intervjuer er verifisert, hvor intervjuobjektet har fått lese gjennom referatet fra intervjuet for å bekrefte 

at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventuelle misfor-

ståelser eller tilføye elementer som kan være relevant for temaet. Dette er med på å styrke metoden og 

kan gi et mer korrekt bilde av praksisen, da intervjuobjektet har mulighet til å rette på uttalelser dersom 

man opplever å bli misforstått eller feilsitert. Dette bidrar til at intervjuobjektet kan føle seg trygg på å 

dele sine erfaringer og snakke mer fritt. Intervjuobjektene ble utvalgt basert på liste oversendt fra kom-

munen, organisasjonsnivå og innspill fra kommunen. Noen intervjuobjekter ble valgt ut ifra sin stilling, f. 

eks. byarkivaren, men andre ansatte ble tilfeldig valgt innenfor seksjonene Helse og velferd og Kultur, 

miljø og byutvikling. 

 

Spørreundersøkelse 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte og ledere i kommunen som bruker saks- og ar-

kivsystemet Elements. Denne listen ble hentet ut av Elements og inkluderte alle som har en bruker i 

kommunen. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkelsesverktøyet 

Questback. I tillegg har revisjonen bedt om innspill fra kommunen knyttet til ordlegging og spørsmål slik 

at respondentene på best mulig måte kunne besvare undersøkelsen uten misforståelser. For å gjøre 
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undersøkelsen så tilgjengelig som mulig ble det lagt ut informasjon om den på kommunens intranett. 

Revisjonen tok også kontakt med virksomhetsledere slik at en påminnelse kunne bli gitt fra ledere. 

 

Spørreundersøkelsen har som utgangspunkt å undersøke om hva slags forståelse ansatte og ledere 

har rundt offentlighet i organisasjonen. Undersøkelsen sikter mot å undersøke hvor langt ut i organisa-

sjonen informasjonsflyt, bevissthet og systematikk rundt offentlighet når. Videre har undersøkelsen et 

eget løp for ansatte i byarkivet da deres arbeidsoppgaver rundt offentlighet er noe forskjellige fra andre 

ansatte i kommunen. Dette gjelder f. eks. behandlingen av innsynsbegjæringer.  

 

Invitasjonen ble sendt ut til 2141 mulige respondenter hvor 706 av kommunens ansatte svarte på un-

dersøkelsen (32 %). Etter å ha trukket fra kommunens sykefravær og permisjoner, samt hvor mange 

som svarte at de ikke brukte Elements i undersøkelsen, endte revisjonen opp med en svarprosent på 

41 %.  Revisjonen legger til grunn at faktorer som antall deltidsansatte og antall ansatte som er på ferie, 

på kurs e.l. kan ha påvirket svarandelen, ved at de ikke har rukket å svare på undersøkelsen innen 

fristen. Andelen ansatte som ikke med jevne mellomrom benytter seg av e-post i sitt arbeid kan også 

ha påvirket svarandelen. Spørreundersøkelsen gir kun indikasjoner eller tendenser knyttet til respon-

dentenes oppfattelse av spørsmålene, og kan ikke alene svare på om kommunens praksis er i tråd med 

kriteriene. Sammen med andre analysemetoder gir den perspektiv på problemstillingene, hvor man får 

dekket et større antall ansatte i kommunen. Spørreundersøkelsen følger revisjonskriteriene tematisk og 

gir en forståelse av hvordan ansatte jobber med og opprettholder korrekt journalføring, forhåndsklassi-

fisering og innsynsbegjæringer, samt opplæring knyttet til dette. På bakgrunn av dette vurderer vi at 

funnene er valide. 

 

Stikkprøvekontroll (analyse av arkivsystem) 

Revisjonen har gjennomført to stikkprøver i kommunens offentlig postjournal og sak- og arkivsystemet 

Elements. Utvalget ble gjort i kommunens offentlige journal av et utvalg av inngående og utgående 

dokumenter, innenfor tilfeldig datoer mellom mai og august. Den første kontrollen undersøker 10 søk-

nader og 8 generelle klager. Den andre kontrollen tar for seg 5 innvilgede innsynsbegjæringer og 5 

avslag på innsynsbegjæringer. Revisjonen har hatt enkelte utfordringer i forbindelse med å hente ut like 

resultater ved utvalg i kommunens postliste grunnet et vanskelig oppsett. Inne på kommunens nettside 

får man ofte opp feilmelding når man søker på saker i søkefeltet. På nettsiden forklares det at postlisten 

gir feilmelding med mindre man avgrenser datoen man ønsker. I forklaringen av hvordan man bruker 

journalen kommer det frem at dette intervallet er på ca. 14 dager. Utvalget er tatt av saker som ligger 

offentlig tilgjengelig i kommunens postliste. Saker som er unntatt offentligheten er ikke en del av grunn-

laget.  

 

Denne metoden er med å undersøke om kommunens arbeid er i samsvar med egne retningslinjer og 

lovkrav knyttet til journalføring/registrering i sak- og arkivsystemet (Elements). Denne metoden gir ikke 

innsikt i hele kommunens praksis, men i kombinasjon med andre metoder er dette med på å gi et innblikk 

i hvordan Fredrikstad kommune journalfører og behandler innsynsbegjæringer.  
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4 KORREKT OFFENTLIGHET I KOMMUNEN 

Problemstilling 1: Opprettholder kommunen korrekt journalføring og forhåndsklassifisering? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Utledning av revisjonskriteriene fremkommer i vedlegg. Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert ne-

denfor. 

 

 Kommunen bør ha utarbeidet skriftlige maler og rutiner som sørger for korrekt journalføring, 

som på et minimum ivaretar: 

- Inngående og utgående saksdokumenter er gjenstand for saksbehandling og skal regi-

streres i journal. 

- Malene bør inneholde korrekte regler (jf. arkivforskriften) for hvilke opplysninger journalen 

skal inneholde. 

- Journalføring bør skje fortløpende. 

 Kommunen har etablert en god praksis og rutine som opprettholder korrekt journalføring med 

hjemmel i lov 

 Kommunen har etablert god praksis og rutine som opprettholder korrekt behandling av inn-

synsbegjæringer. 

 

 Kommunen bør ha utviklet maler og rutiner som sikrer god praksis slik at unødig forhåndsklas-

sifisering ikke skjer, som innebærer: 

- At forhåndsklassifisering skal ha et tydelig hjemmelsgrunnlag i offentleglova 

- Det foreligger saksbehandlingsrutiner som innebærer at merinnsyn blir vurdert 

- Saksbehandlingen for avslag følger §§ 31 og 32 i offentleglova og Rettleiar til offentleg-

lova s. 169-171 

 

4.2 Datagrunnlag 

Fredrikstad kommune bruker sak- og arkivsystemet Elements. Dette er et system som er utviklet i hen-

hold til standarden for dokumentasjonsforvaltning Norsk Arkivstandard (Noark), utviklet og vedlikeholdt 

av Riksarkivaren (Arkivverket, 2021). Offentlige virksomheter er pålagt til å benytte Noark-godkjente 

løsninger for sin elektroniske journalføring og arkivering. 

 

4.2.1 Skriftlige maler og rutiner som opprettholder korrekt journalføring.  

I kommunens arkivplan er kommunens egne bestemmelser, instrukser og rutinene for journalføring og 

arkivering beskrevet. Arkivplanen beskriver arbeidsfordelingen og oppgavene ved journalføring av post 

og felles e-post mottak, samt journalføringsplikten til saksbehandlers e-post, taushetsbelagt informa-

sjon, e-postrutiner ved saksbehandlers fravær, sosiale medier, SMS og nedtegningsplikten. Det vekt-

legges at byarkivet journalfører og kvalitetssikrer, mens kommunens ansatte har en plikt til å registrere, 

importere og arkivere i organets sak- og arkivsystem eller i fagsystem. Arkivplanen går igjennom hvor-

dan inngående dokumenter skal journalføres, viser til at saksbehandler skal svare på/opprette egne 

utgående saksdokumenter og viser til tilgjengelig brukerveiledning. Arkivplanen beskriver kommunens 

organisasjon, der roller og ansvarsområder blir satt opp mot og beskrevet i lover og regler. Arkivplanen 

sier også noe om hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert, samt planer, regler eller instrukser 

for arkivarbeidet, jf. § 4 arkivforskriften. I arkivplanen kommer det frem hvilke opplysninger som journa-

len skal inneholde, jf. § 10 arkivforskriften. Denne listen samsvarer med kravene i loven. Som vedlegg 
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til arkivplanen ligger rutiner for arkivarbeidet og rutiner knyttet til journalføring, noen av disse rutinene 

inneholder også informasjon vedrørende kommunens tidligere sak- og arkivsystem ePhorte2. I arkivpla-

nen skrives det at ePhorte fases ut fra 01.08.2019 og Elements ble tilgjengelig for ansatte. I en tilbake-

melding fra kommunen informeres det om at ePhorte ikke er fullstendig faset ut og fortsatt brukes av 

noen ansatte i kommunen. Rutinene som foreligger som vedlegg i arkivplanen finner man også i kvali-

tetssystemet. Det kommer frem i noen av intervjuene at arkivplanen er et hyppig brukt verktøy i byarki-

vet, men mindre brukt av andre ansatte i kommunen. 

 

I kvalitetssystemet kan man under fanen Arkiv/ePhorte/Elements finne rutiner, retningslinjer og veile-

dere for ansatte i kommunen og byarkivet, knyttet til Elements, arkivrutiner, og saksbehandling i Ele-

ments. Dette inkluderer blant annet en oversikt, «Oversikt over unntakshjemler i offentleglova», over 

tilgangskoder som skal brukes på sak og/eller journalposter som kan eller skal unntas offentlighet. 

Denne er også knyttet opp mot hjemler om unntak i offentleglova og forvaltningsloven. I kvalitetssyste-

met finnes en prosedyre, «Journalføring og arkivering», som tar for seg journalføringsplikten med kor-

rekte lovhjemler, samt svar på aktuelle spørsmål. I veilederen «Journalføring av egenproduserte doku-

menter, avskriving og avslutting av elektronisk sak» beskrives en nøyaktig gjennomgang av hva som 

gjøres og hvem som skal utføre aktiviteten. Kvalitetssystemet inneholder videre mange rutiner og pro-

sedyrer for arkivering hvor kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner for dokumenter i et arkiv jf. § 12 

arkivforskriften. 

 

I spørreundersøkelsen ble ansatte i byarkivet spurt om de opplever at arkivplanen og rutinene for jour-

nalføring er hensiktsmessige verktøy i praksis. Fra figur 1 og 2 observerer revisjonen at ansatte i byar-

kivet opplever i stor grad at både arkivplanen og rutinene for journalføring er hensiktsmessige verktøy i 

praksis.   

 

Figur 1: Jeg opplever at arkivplanen er et hensiktsmessig verktøy 

 

                                                      
2 Elements er videreutviklingen av ePhorte, et tidligere sak- og arkivsystem.  
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Figur 2: Jeg opplever at rutinene for journalføring er hensiktsmessige verktøy i praksis 

 

 

4.2.1.1 Inngående og utgående saksdokumenter registreres i journal 

Journalføring blir ofte oppsummert eller beskrevet i flere av dokumentene kommunen har oversendt, 

inkludert opplæring som revisjonen kommer tilbake til under andre problemstilling. I dokumentet «Full-

tekstpublisering i offentlig journal i Fredrikstad kommune?»3 blir journalføring beskrevet med utgangs-

punkt i lovbestemmelser. Her trekkes det frem at journalføring skal skje fortløpende og at man skal 

registrere alle inngående og utgående saksdokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har 

verdi som dokumentasjon. Her vises det også til korrekte lovhjemler i offentleglova og arkivforskriften.  

 

I kvalitetssystemet finner revisjonen rutiner for hvordan man skal registrere/importere SMS og meldinger 

fra sosiale medier. Det legges vekt på at disse på samme måte skal behandles som inn- og utgående 

dokumenter, og skal journalføres dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som doku-

mentasjon. Likevel kan denne oversikten i kvalitetssystemet virke noe uoversiktlig med noen store grup-

peringer og noen veldig små. Man kan f. eks. finne et dokument om innsynsbegjæringer under gruppen 

Plikter og rettigheter, istedenfor under gruppen Innsyn. Dette kommer også frem i noen skriftlige tilba-

kemeldinger fra spørreundersøkelsen der noen ansatte opplever at det er vanskelig å finne frem i kom-

munens kvalitetssystem.  

 

Videre ble ansatte i kommunen og byarkivet spurt om de opplever at det er enkelt å finne veiledning i 

kommunens rutiner (figur 3 og 4). Her kan man observere noe blandede resultater der ansatte i byarkivet 

er enige i påstanden, mens andre ansatte i kommunen er noe delt. Selv om flere er enige i påstanden 

observerer også revisjonen at omtrent 23 % er helt uenig eller delvis uenig med at det er enkelt å finne 

veiledning i kommunens rutiner.  

 

                                                      
3 Revisor finner ikke denne rutinen i kvalitetssystemet. 
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Figur 3: Det er enkelt å finne veiledning i kommunens rutiner (Ansatte i kommunen)4  

 

 

Figur 4: Jeg opplever at det er enkelt å finne veiledning i kommunens rutiner (Ansatte i byarkivet) 

 

 

4.2.1.2 Fortløpende journalføring 

I intervjuene gjennomført av revisjonen blir det vektlagt at journalføringen skjer fortløpende, hvor byar-

kivaren utdyper at byarkivet journalfører i løpet av inneværende arbeidsdag. Det trekkes frem av noen 

intervjuobjekter at selv om ansatte journalfører fortløpende kan det oppstå et etterslep. Dette kan skje 

om en ansatt mottar en større mengde e-poster daglig eller at en henvendelse blir glemt. Likevel trekker 

byarkivaren frem en opplevelse av at trenden er positiv ettersom opplæring, påminnelser og bedre sys-

temer gjør det enklere å journalføre innen fristen. Det kommer frem i arkivplanen at journalføring normalt 

skal skje samme dag som dokumentene mottas. I dokumentet «Fulltekstpublisering i offentlig journal i 

Fredrikstad kommune» trekkes det frem at journalføring skal skje fortløpende.  

                                                      
4 4 % svarte «Ikke relevant» 
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I figur 5 fra spørreundersøkelsen kan man observere at over 50 % er enig eller helt enig med at de 

registrerer saksdokumenter fortløpende.  

 
5 

 

Likevel viser figur 6 mer delte resultater dersom man snur retning på spørsmålet, hvor omtrentlig 30 % 

enten var helt uenig/noe uenig eller enig/helt enig med påstanden. Dette kan overensstemme med in-

formasjonen gitt i intervjuene der intervjuobjektene informerer om at de journalfører fortløpende, men at 

ansatte kan oppleve et etterslep i perioder. Kommunen informerer om at det for løpende journalføring 

er avgjørende at saksbehandler sørger for at journalpostene/dokumentene er registrert med status S 

(registrert/oppdatert av saksbehandler) for importerte dokumenter eller E (ekspedert) for egenprodu-

serte dokumenter. Dette gir en beskjed til byarkivet at dokumentet er klar for journalføring. 

                                                      
5 21 % svarte «Ikke relevant» 

Figur 5: Jeg registrerer saksdokumenter fortløpende 
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Figur 6: Det hender at saksdokumenter ikke blir registrert forløpende6  

 

 

Videre kan man observere en lignende trend fra figur 5 blant ansatte i byarkivet som ble stilt et lignende 

spørsmål (figur 7). Revisjonen ser at 75 % av ansatte i byarkivet opplever at journalføring skjer fortlø-

pende. 

 

Figur 7: Jeg opplever at journalførings skjer fortløpende 

 

4.2.2 Praksis og rutine knyttet til journalføring 

Der det ikke stilles noen nøyaktige krav til tidsrammen rundt journalføring så trekker «Offentleglova 

Lovkommentar» frem at journalføring bør skje samme dag eller senest innen fire påfølgende virkedager 

                                                      
6 23 % svarte «Ikke relevant» 
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(Brandt, Sverdrup Efjestad, Harlem, & Selman, 2018, s. 177). I arkivplanen skrives det at arkivtjenesten 

har som mål å journalføre dokumentene samme dag som de mottas.  

  

For å vurdere om kommunen har etablert en god praksis og rutine som opprettholder korrekt journalfø-

ring har revisjonen utført en stikkprøvekontroll på inngående dokument i kommunens offentlige post-

journal opp mot hva som registreres i Elements. Revisjonen har sett på når kommunen har mottatt 

henvendelsen og når den er journalført. Revisjonen har tatt utvalg i 10 inngående søknader og 8 inngå-

ende klager 02.08.20217. Datoer markert med «*» viser til helg. Det ble informert om at saker som 

kommer inn sent fredag før helg ikke blir journalført før mandagen etter.  

 

Fra tabell 1 kan man observere at tendensen i utvalget viser at journalføring skjer innen kort tid, med et 

unntak på en klage (21/13085). I dette ene tilfellet var det en periode på 36 dager fra innbyggeren sendte 

inn klagen og den ble journalført i kommunens systemer. 

 

Tabell 1: Stikkprøve 1 

Sak Emne Avsender dato Journalført dato 

21/15836 Delesøknad – Fradeling – Skjæløy-

veien 62 – Eiendom 118/7 

02.08.2021 02.08.2021 

20/2364 Etterlyser svar på søknad om torgleie 

på Flesketorget 04.09.2021 

01.08.2021*  02.08.2021 

21/15802 Ett-trinns søknad – Bygningstekniske 

installasjoner – nyanlegg – Trippel-

veien 11 – Eiendom 206/301  

31.07.2021* 

 

02.08.2021 

21/15854 Gudeberg Allé 35 – Eiendom 303/407 

– Søknad om vann- og avløpsarbeid 

02.08.2021 02.08.2021 

21/15624 Offisiell søknad fra Østsiden Idrettslag 

Fredrikstad :) 

30.07.2021 02.08.2021 

21/15848 Rammesøknad – Endring av bygg – 

Sulfatveien/Blekeriveien – Eiendom 

613/16 

02.08.2021 02.08.2021 

21/14239 Revidert søknad om grave-/arbeidstil-

latelse - Brisingaveien 20  

02.08.2021 02.08.2021 

21/14945 Revidert søknad om grave- /arbeids-

tillatelse – Mads W. Stangs gate 10-

22  

02.08.2021 02.08.2021 

21/14945 Revidert søknad om grave- /arbeids-

tillatelse – Mads W. Stangs gate 10-

22 

02.08.2021 02.08.2021 

                                                      
7 Dette utvalget er ujevnt fordi det ikke dukket opp flere klager innenfor søket. 
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21/8816 Svar på spørsmål vedrørende inn-

sendt søknad 

30.07.2021 02.08.2021 

12/6022 Isbilen – klage på støy 02.08.2021 02.08.2021 

21/15795 Klage på kontrollsanksjon – nr 

346372 

30.07.2021 02.08.2021 

21/15799 Klage på kontrollsanksjon – nr 

345860 

01.08.2021* 02.08.2021 

21/15800 Klage på kontrollsanksjon – sak 

346243 

01.08.2021* 02.08.2021 

21/13085 Klage på P-App 14.06.2021 02.08.2021 (36 

dager før det ble 

journalført) 

21/10810 Klage på P-App, parkeringsavtaler el-

ler fakturering av parkering 

02.08.2021 02.08.2021 

15/10479 Statsforvalteren ber Fredrikstad kom-

mune om å ta stilling til klage etter of-

fentleglova 

02.08.2021 02.08.2021 

18/10305 Statsforvalteren ber Fredrikstad kom-

mune om å ta stilling til klage etter of-

fentleglova 

30.07.2021* 02.08.2021 

 

 

I forbindelse med gjennomføringen av spørreundersøkelsen, mottok revisjonen en liste fra kommunen 

som inneholdt en oversikt over e-postadresser knyttet til ansatte som hadde fått tildelt en bruker i Ele-

ments. Resultatene fra undersøkelsen viser at 23,2 % ikke bruker Elements, og 1,4 % ikke vet om de 

bruker Elements (figur 8). Dette vil si at det er et visst antall ansatte som har tilgang til Elements, men 

som selv oppgir at de ikke bruker systemet, eller er usikker på om de gjør det.  
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Figur 8: Bruker du Elements? 

 

 

4.2.3 Praksis og rutine som opprettholder korrekt behandling av innsynsbegjæringer 

Arkivplanen inkluderer et eget kapittel for saksbehandling rundt innsyn hvor relevante lover og beting-

elser blir beskrevet, samt hva rutinene for saksbehandler er, saksbehandlingstid og hvordan innsyn skal 

gis. Kapittelet deles opp i innsyn etter offentleglova og innsyn etter forvaltningsloven som tar for seg 

partsinnsyn og privatarkiv. I første del blir unntak og meroffentlighet diskutert, samt hvilke bestemmelser 

som regulerer hvilke dokumenter og/eller opplysninger som kan unntas offentlighet og når meroffentlig-

het skal vurderes. Kravene, betingelsene og saksgang rundt innsynsbegjæringer blir beskrevet, samt 

hvordan avslag og klager skal utføres. I delkapitlet om partsinnsyn og privatarkiv blir betingelsene for 

dette også redegjort. I dokumentet «Innsynsbegjæring (dagligarkiv)» (2019) gis det en beskrivelse av 

hvordan saksgjennomgangen er i forskjellige trinn. Det vises til hvem som skal utføre aktiviteten, beskri-

velse av hva aktiveten innebærer og annen nøyaktig informasjon knyttet til gjennomføringen av innsyns-

begjæringen. Her vises det også til hvilke hjemler som er relevante for de ulike delene i gjennomføringen 

av innsynsbegjæringen.  

 

Det er ansatte i byarkivet som behandler innsynsbegjæringer, og i spørreundersøkelsen ble de bedt om 

å ta stilling til flere påstander knyttet til arbeidet og rutinene rundt innsynsbegjæringer. Fra figur 9 ob-

serverer revisjonen at de fleste av respondentene opplever at rutinen rundt innsynsbegjæringer er hen-

siktsmessige verktøy i praksis. Vi ser også at de fleste opplever at kan- og skal-reglene8 er systematisk 

tatt i bruk ved behandlingen av innsynsbegjæringer (figur 10) og at de fleste opplever at avslag på 

innsynsbegjæringer inneholder korrekte lovhjemler (figur 11). Videre kan man fra figuren under se at 

ansatte opplever at klager knyttet til innsynsbegjæringer behandles i samsvar med rutinene og lovkrav 

(figur 12). 

 

                                                      
8 Arkivplanen bruker bestemmelser og regler som synonymer, heretter nevnes de som regler.  
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Figur 9: Jeg opplever at rutinen rundt innsynsbegjæringer er hensiktsmessige verktøy i praksis 

 

 

 

 

 

Figur 10: Jeg opplever at kan- og skal-reglene er systematisk tatt i bruk ved behandlingen av 

innsynsbegjæringer 
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Figur 11: Jeg opplever at avslag på innsynsbegjæringer inneholder korrekte lovhjemler 

 

 

Figur 12: Jeg opplever at klager knyttet til innsynsbegjæringer behandles i samsvar med ruti-

nene og lovkrav 
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Videre ble ansatte i byarkivet som har opplevd å motta og/eller behandlet en innsynsbegjæring stilt 

spørsmål knyttet til sin kunnskap rundt kan- og skal-reglene, merinnsyn9 og kommunens rutiner knyttet 

til dette. Fra figur 13 kan man se at de fleste ansatte er helt enige med påstandene knyttet til egen 

kunnskap.  

 

Figur 13: Jeg har tilstrekkelig kunnskap rundt… 

 

 

Fra intervjuene revisjonen utførte kommer det frem at mange får god hjelp fra byarkivet dersom man 

trenger det, hvor ansatte i byarkivet får anerkjennelse for å være imøtekommende, gi god hjelp og vei-

ledning. Dette belyses også i spørsmålet i figur 1410 rundt til nødvendig støtte fra byarkivet knyttet til 

innsyn, hvor man kan observere at flesteparten av respondentene er helt enig med påstanden.   

 

                                                      
9 Merinnsyn og meroffentlighet er synonymer, hvor revisjonen videre i denne rapporten vil bruke merinnsyn. 
10 Det er færre respondenter knyttet til dette spørsmålet da kun de som har svart at de har mottatt/behandlet en 

innsynsbegjæring som fikk dette spørsmålet. 
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Figur 14: Jeg får nødvendig støtte fra byarkivet11  

 

 

For å kunne svare på om kommunen har etablert god praksis og rutine som opprettholder korrekt be-

handling av innsynsbegjæringer har revisjonen gjort en stikkprøvekontroll av avslag og innvilgede inn-

synsbegjæringer. Innsynsbegjæringer skal behandles uten ugrunnet opphold jf. § 29 offentleglova, hvor 

det i kommunens arkivplan står at innsynsbegjæringen skal avgjøres så snart det er praktisk mulig, 

innen en til tre virkedager og senest innen fem virkedager etter kravet er mottatt. Det legges til at dersom 

omfanget av innsynsbegjæringen er av en slik art at ikke svarfristen kan overholdes så skal det sendes 

et foreløpig svar. På bakgrunn av dette har revisjonen undersøkt når avsender sendte innsynsbegjæ-

ringen og når de ble besvart av kommunen. Fra tabell 2 kan man observere at kommunen besvarer 

innsynsbegjæringene, uavhengig om de innvilges eller ikke, innenfor fristen.  

 

Tabell 2: Stikkprøve 2 

Sak Emne Kategori Avsender 

dato 

Besvart dato 

21/8919 Svar på innsynsbegjæring til Fred-

riksstad Blad for JP45 2021/8919 

IBI 27.08.2021 31.08.2021 (2 

virkedager) 

21/15319 Innsynsbegjæring - reisereg-

ninger og krav om godtgjørel-

ser for Just Kullberg-Marcus-

sen for perio-

den 01.05.2019 - 01.05.2020 og grun

nlagene for lønnsbereg-

ningen for samme periode 

IBI 16.07.2021 16.07.2021 

17/13893 Svar på innsynsbegjæring i saksdo-

kumenter – bestilling 2017/13893 

IBI 25.08.2021 30.08.2021 (3 

virkedager) 

                                                      
11 5,1 % svarte «Ikke relevant for meg» 
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21/504 Svar: Innsynsbegjæring – saksover-

sikt og dokumenter 

IBI 16.08.2021 20.08.2021 (4 

virkedager) 

21/18147 Svar på innsynsbegjæring i gjel-

dende rutine for arkivering og journal-

føring i varslingssaker 

IBI 20.08.2021 26.08.2021 (4 

virkedager) 

18/11963 Svar på innsyn i loggdata for sak 

18/11963 

IBA 05.07.2021 09.07.2021 (4 

virkedager) 

26.08.2021 

21/17712 Svar: Innsynsbegjæring – fullstendig 

postliste for Fredrikstad kommune – 

for perioden 01.02.2018 og til og med 

01.06.2019 

IBA 14.08.2021 20.08.2021 (5 

virkedager) 

16/8436 Svar på innsyn i loggdata for sak 

16/8436 

IBA 05.07.2021 09.07.2021 (4 

virkedager) 

26.08.2021 

21/15611 Svar: Innsyn i sak 21/15611, doku-

ment 1 og 2 

IBA 05.08.2021 10.08.2021 (3 

virkedager) 

21/10512 Svar på innsynsbegjæ-

ring i logg for dokument om erstat-

ningskrav 

IBA 21.05.2021 28.05.2021 (5 

virkedager) 

 

IBI: Innsynsbegjæring - innvilget 

IBA: Innsynsbegjæring - avslag 

 

4.2.4 Forhåndsklassifisering – maler og rutiner som sikrer god praksis 

Forhåndsklassifisering blir tatt opp i arkivplanen under kan- og skal-reglene, hvor viktigheten av merinn-

syn blir inkludert. Dette blir også nærmere beskrevet i et eget avsnitt om merinnsyn. Forhåndsklassifi-

sering blir nøyere diskutert i kommunens dokument «Fulltekst publisering i offentlig journal i Fredrikstad 

kommune?». Her fremkommer det at kommunen gjennom offentleglova har en rett til fulltekstpublise-

ring, men ikke en plikt. 

 

4.2.4.1 Offentlig journal 

Fra 18.05.21 har Fredrikstad kommune iverksatt fulltekstpublisering av offentlige dokumenter i Elements 

som er tilgjengelig gjennom kommunens offentlige journal12. Det vil si at et dokument er tilgjengelig i sin 

helhet, kan lastes ned og leses direkte fra offentlig journal (postlisten). Premissene for dette blir beskre-

vet i arkivplanen, hvor nøyaktig saksbehandlergang og offentlighetsvurderinger blir nærmere beskrevet 

i dokumentet fra byarkivet «Fulltekstpublisering i offentlig journal i Fredrikstad kommune?». I dette do-

kumentet kommer det frem hvilke bestemmelser som er aktuelle ved fulltekstpublisering og hva saks-

behandler må tilegne seg av tilstrekkelig lovforståelse.  

 

Kommunen kan velge å publisere eller unnlate dokumenter (i samsvar med kravene i loven), hvor man 

utfører en slags forhåndsklassifisering med noe strengere krav. Videre trekkes det frem at det må gjøres 

en offentlighetsvurdering eller en «publiseringsvurdering» før dokumenter publiseres. I intervju med by-

arkivaren kommer det frem at fulltekstpublisering i utgangspunktet ikke er egnet i forhold til hovedrege-

len at forhåndsklassifisering ikke skal skje, slik at kommunen ikke binder opp sine vurderinger. En kan 

                                                      
12 https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/politikk-og-demokrati/postliste2/  
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ikke gjennomføre fulltekstpublisering uten en form for forhåndsklassifisering. Uten forhåndsklassifisering 

vil risikoen for å røpe taushetsbelagt informasjon være svært stor, bli svært alvorlig og kan få store 

konsekvenser. Et eksempel på en slik hendelse ble avdekket av Fredrikstad Blad i en artikkel publisert 

11.11.21 som tok for seg at taushetsbelagte personopplysninger ble publisert i kommunens åpne post-

liste. I spørreundersøkelsen ble i det i noen kommentarer trukket frem at man er redd for at taushetsbe-

lagte opplysninger blir publisert fordi ansatte mottar for mye mail og ikke har tid til gå igjennom alt før 

det fulltekstpubliseres. På den andre siden sier andre ansatte i kommentarer at de er redd for å gjøre 

feil og unntar dokumenter «for sikkerhetens skyld» i Elements. Revisjonen legger med bakgrunn i dette 

til grunn at noen ansatte i enkelte tilfeller har unntatt dokumenter uten at det foreligger korrekt lovhjem-

mel for dette. 

 

Videre legger byarkivaren vekt på at det alltid tas en ny vurdering av innsyn når det forekommer en 

innsynsbegjæring, selv om journalposten er forhåndsklassifisert. Dette blir også beskrevet i «Fulltekst-

publisering i offentlig journal i Fredrikstad kommune?» hvor det videre blir trukket inn at systemet for 

fulltekstpublisering ikke skal utformes slik at det legger begrensinger for innsynsretten. Fra intervjuene 

kommer det frem at intervjuobjektene opplever at fulltekstpublisering er godt mottatt, hvor et intervjuob-

jekt opplevde at dette var med på å effektivisere deres arbeidsmengde. Likevel trakk et intervjuobjekt 

frem at selv om offentlige dokumenter er tilgjengelig gjennom postlisten så er ikke innbyggerne i kom-

munen informert godt om dette. Intervjuobjektet måtte som følge av dette ofte referere til at dokumen-

tene som en krever innsyn i ligger offentlig i kommunens postliste. 

 

4.2.4.2 Forhåndsklassifisering – tydelig hjemmelsgrunnlag 

I forbindelse med fulltekstpubliseringen har kommunen laget en oversikt, «Oversikt over unntakshjemler 

i offentleglova», over hvilke tilgangskoder som skal brukes på sak og/eller journalpost som kan eller skal 

unntas offentlighet. Dette dokumentet inkluderer også en tabelloversikt over relevante hjemler i offent-

leglova og forvaltningsloven med beskrivelse og kommentar til når en kan bruke nevnte hjemmel. Det 

legges til at tabellen ikke er uttømmende. Videre viser kommunen til taushetsplikten jf. § 13 i offent-

leglova i arkivplanen, diverse e-læringstilbud og andre dokumenter som revisjonen har fått oversendt.  

 

Ut ifra de intervjuobjektene som håndterer taushetsbelagte opplysninger i deres arbeid kommer det frem 

at de fleste er innforstått med hva taushetsbelagte opplysninger er, og hva slags hjemler de skal bruke 

ved forhåndsklassifisering. Disse opplysningene samsvarer med resultatene fra spørreundersøkelsen. 

I figur 15 kan man observere at over 60 % svarer at de er enig/helt enig i påstanden om kjennskap til 

hjemler ved forhåndsklassifisering13. Dette kan videre observeres i spørsmålene knyttet til hvilke og 

hvordan dokumenter/opplysninger skal eller kan unntas.  

 

                                                      
13 Dette spørsmålet ble kun besvart av de som svarte at de har forhåndsklassifisert dokumenter. 
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Figur 15: Jeg er kjent med hvilke hjemler som skal brukes ved forhåndsklassifisering 

 

 

4.2.4.3 Saksbehandlerrutiner som innebærer at merinnsyn blir vurdert 

I arkivplanen kommer prinsippet rundt merinnsyn tydelig frem i tråd med kan- og skal reglene. I et eget 

underkapittel beskrives det hvordan man skal vurdere merinnsyn i samsvar med korrekte lovhenvis-

ninger. I andre dokumenter knyttet til fulltekstpublisering trekkes merinnsyn inn under trafikklysmodel-

len14. 

 

Fra intervjuer med byarkivaren og kommuneadvokaten kom det frem at det vurderes merinnsyn i kom-

munen i de tilfeller det er påkrevd, i tråd med kan- og skal-reglene. I spørreundersøkelsen (figur 16) ble 

ansatte som har behandlet innsynsbegjæringer bedt om å ta stilling til om de har tilstrekkelig kunnskap 

knyttet til reglene om merinnsyn, hvor man kan observere at flesteparten opplever å være helt enige i 

påstanden. Dette samsvarer med svarene gitt i et tidligere spørsmål knyttet til forhåndsklassifisering 

(figur 17) der flertallet av respondentene svarer at de opplever at det blir tatt en ny vurdering av innsyn 

når det bes om innsyn i forhåndsklassifiserte dokumenter.  

 

                                                      
14 En offentlighetsvurdering som følger kategoriene grønn (dokumenter som skal fulltekstpubliseres), gul (doku-

menter som kan fulltekstpubliseres) og rød (dokumenter som aldri skal fulltekstpubliseres). 
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Figur 16: Jeg har tilstrekkelig kunnskap rundt reglene om merinnsyn (Innsyn selv om dokumen-

tet tidligere har vært unntatt/forhåndsklassifisert og hensynet for offentlighet veier mer enn unn-

tak)15  

 

Figur 17: Jeg opplever at det blir tatt en ny vurdering av innsyn ved en innsynsbegjæring, selv 

om dokumentet/opplysningene er forhåndsklassifisert.  

 

 

                                                      
15 25 % svarte «Ikke relevant for meg» 
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4.2.4.4 Avslag  

Arkivplanen beskriver også at avslag skal gis skriftlig med presis lovhjemmel, opplysninger om klage-

adgang og klagefrist, jf. § 31 første offentleglova. Dersom innsenderen får avslag kan man innen tre 

uker kreve en nærmere begrunnelse, jf. § 31 andre ledd offentleglova. For å undersøke om avslag har 

blitt behandlet i tråd med dette har revisjonen tatt utgangspunkt i avslagene valgt ut i tabell 2. I alle fem 

avslagene ble det gitt skriftlig tilbakemelding som inkluderte bakgrunn, nøyaktig lovhjemmel, opplys-

ninger knyttet til klageadgang med klagefrist. I intervjuene fikk også revisjonen tilbakemeldinger fra noen 

av intervjuobjektene på at avslag behandles i samsvar med kommunens rutiner. Revisjonen har ikke 

mottatt informasjon om at praksisen vedrørende avslag avviker fra rutinene.   

 

I spørreundersøkelsen kan man observere at ansatte i byarkivet er enige i at avslag på innsynsbegjæ-

ringer inneholder korrekte lovhjemler (figur 18). Dette samsvarer også med informasjon gitt fra noen 

intervjuobjekter der de opplevde at avslag og begrunnelse for avslag av innsynsbegjæringer inneholder 

korrekte lovhjemler. 

 

Figur 18: Jeg opplever at avslag på innsynsbegjæringer inneholder korrekte lovhjemler. 
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4.3 Vurderinger 

4.3.1 Skriftlige maler og rutiner som opprettholder korrekt journalføring 

Revisjonen vurderer at kommunen har skriftlige maler og rutiner som opprettholder korrekt journalføring. 

Kommunen har etablert flere skriftlige maler og rutiner for Elements og ePhorte, og følger opp kravet 

om skriftlige rutiner for dokumenter i et arkiv jf. § 12 arkivforskriften. Disse tar for seg hvordan ansatte i 

kommunen skal gjennomføre journalføring og registrering i Elements. Kommunen har i tråd med lovens 

krav opprettet en arkivplan, denne planen oppdateres jevnlig. Arkivplanen inneholder også hvilke opp-

lysninger journalen skal inneholde, jf. § 10 arkivforskriften. Dette dukker også opp i andre rutiner som f. 

eks «Fulltekstpublisering i offentlig journal i Fredrikstad kommune?». Revisjonen vurderer at arkivplanen 

er et nyttig verktøy for å følge opp bestemmelsene i Offentleglova. Resultatene fra spørreundersøkelsen 

viser at flesteparten av ansatte i kommunen opplever at arkivplanen og rutinene for journalføring er 

hensiktsmessige verktøy i praksis. Kommunen bør fortsette å ha fokus på å kvalitetssikre malene og 

rutinene slik at de blir tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, jf. § 25-1 

andre ledd kommuneloven.  

 

4.3.1.1 Inngående og utgående saksdokumenter registreres i journal 

Malene og rutinene revisjonen har undersøkt tar også for seg hvordan ansatte skal registrere inngående 

og utgående dokumenter i Elements. Revisjonen vurderer at kommunen har etablert maler og rutiner 

for saksdokumenter som er gjenstand for saksbehandling og skal registreres i journal. I disse kommer 

det frem bl.a. at saksdokumenter kan forekomme i flere type kanaler, f.eks. SMS. Resultater fra spørre-

undersøkelsen viste at byarkivet opplever at det er enkelt å finne veiledning i kommunens rutiner, mens 

andre ansattes opplevelse var noe blandet. Dette kan være knyttet til kvalitetssystemets oppbygging og 

brukervennlighet. Revisjonen fikk oversendt rutinen «Fulltekstpublisering i offentlig journal i Fredrikstad 

kommune?», men fant ikke igjen denne i kvalitetssystemet. Revisjonen vurderer rutinen som viktig og 

informativ, og i den sammenheng er det også viktig at rutinen i større grad blir tilgjengeliggjort for ansatte 

gjennom kvalitetssystemet. Basert på revisjonens egne erfaringer, samt tilbakemeldinger fra ansatte 

gjennom spørreundersøkelsen, vurderer revisjonen at kvalitetssystemet på dette området er noe uover-

siktlig. Revisjonen vurderer at kommunen bør gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all relevant 

dokumentasjon knyttet til offentlighet er lagret på en oversiktlig måte.   

 

4.3.1.2 Fortløpende journalføring 

Revisjonen vurderer at kommunen har etablert rutiner for at journalføring skjer fortløpende. Likevel trek-

kes det også frem at det kan oppstå et etterslep for ansatte i journalføringen/registreringen i Elements. 

Dette belyses i spørreundersøkelsen hvor de fleste respondentene opplever at de registrerer saksdo-

kumenter forløpende, likevel oppgir en del ansatte at det hender at saksdokumenter ikke blir registrert 

fortløpende når de får spørsmål om dette. Ansatte i byarkivet opplever at journalføring skjer fortløpende. 

Revisjonen vurderer at kommunen journalfører fortløpende, imidlertid bør det iverksettes tiltak slik at 

ansatte følges opp med den hensikt å sikre fortløpende journalføring av journalpliktige dokumenter/opp-

lysninger.  

 

4.3.2 Praksis og rutine knyttet til journalføring 

Ut fra resultatene fra stikkprøve 1 vurderer revisjonen at kommunen har en god praksis når det kommer 

til journalføring. Stikkprøven viser at sakene som kommer inn journalføres innen kort tid etter at de er 

sendt inn til kommunen, med et unntak der en klage ikke ble journalført før 36 dager senere. Det er 
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uheldig at det tok lengre tid før dette enkelttilfellet ble journalført, men etter en helhetlig vurdering vur-

derer revisjonen likevel at kommunen i hovedsak har en god praksis knyttet til journalføring.  

 

Videre viste spørreundersøkelsen at omtrentlig 24 % av ansatte som har tilgang til Elements oppgir at 

de ikke bruker eller ikke vet om de bruker programmet. Dette kan være ansatte som har fått en bruker 

de skulle ha brukt til registrering, men som kanskje ikke har kjennskap til systemet eller av andre grunner 

ikke bruker Elements. Det er uheldig at ansatte som har fått tildelt en bruker ikke bruker den, da de kan 

motta viktig informasjon som burde journalføres/registreres. Det kan også være ansatte som unødig får 

en bruker da deres arbeidsoppgaver ikke tilsier at de skal registrere i Elements. Revisjonen vurderer at 

kommunen bør sørge for at alle ansatte med brukertilgang i Elements benytter systemet i tråd med 

deres rolle/ arbeidsoppgaver.  

 

4.3.3 Praksis og rutine som opprettholder korrekt behandling av innsynsbegjæringer 

Kommunen har etablert rutiner som tar for seg behandlingen av innsynsbegjæringer. Dette er godt be-

skrevet i arkivplanen hvor det er ansatte i byarkivet som behandler innsynsbegjæringene. Dersom andre 

ansatte skulle motta innsynsbegjæringer finnes det rutiner for dette i kvalitetssystemet. Ansatte i byar-

kivet ble i spørreundersøkelsen stilt flere spørsmål knyttet til rutinene og praksisen rundt behandlingen 

av innsynsbegjæringer. På disse svarte majoriteten av ansatte i byarkivet at de opplever at rutinene er 

hensiktsmessige og at innsynsbegjæringene blir behandlet på korrekt måte. Videre opplever ansatte i 

byarkivet at de har god kunnskap knyttet til behandling av innsynsbegjæringer. Informasjon gitt i interv-

juer og gjennom spørreundersøkelsen tyder på at ansatte opplever byarkivet som imøtekommende og 

at de gir god service og veiledning knyttet til behandling av innsynsbegjæringer. Revisjonen vurderer at 

kommunen har etablert rutiner som opprettholder korrekt behandling av innsynsbegjæringer. Revisjo-

nen vurderer også med bakgrunn i funn fra stikkprøve 2 at kommunen behandler innsynsbegjæringene 

etter § 29 offentleglova, samt sine egne krav i arkivplanen innen en til fem virkedager.  

 

4.3.4 Forhåndsklassifisering – maler og rutiner som sikrer god praksis 

Forhåndsklassifisering blir tydeliggjort i arkivplanen under kan- og skal reglene, samt i skriftlige rutiner 

knyttet til innføringen av fulltekstpublisering i kommunen.  

 

4.3.4.1 Offentlig journal 

Kommunens innføring av fulltekstpublisering er med på å skape gjennomsiktighet og at dokumenter er 

enklere tilgjengelig for publikum. Det legges vekt på at det gjøres en fulltekstvurdering som har noe 

strengere krav i tillegg til kravene ved forhåndsklassifisering. Ved fulltekstpublisering er det derfor enda 

viktigere å være nøyaktige og ta de riktige offentlighetsvurderingene slik at taushetsbelagt informasjon 

ikke kommer på avveie. Det kan få alvorlige konsekvenser. I spørreundersøkelsen uttrykte noen ansatte 

bekymringer for at en større arbeidsmengde kan være med på å forårsake at taushetsbelagte opplys-

ninger kan bli publisert. Andre meldte også ifra at i redselen for å gjøre feil så unntar de dokumenter 

eller opplysninger unødig.  

 

Det trekkes også frem at fulltekstpublisering ikke egentlig er egnet i forhold til hovedregelen om at for-

håndsklassifisering ikke skal skje. Likevel blir det lagt vekt på at kommunen alltid tar en ny vurdering av 

innsyn dersom det forekommer en innsynsbegjæring og at systemet for fulltekstpublisering ikke skal 

utformes slik at det begrenser innsynsretten. Det kommer frem fra intervjuene at de fleste ansatte opp-

lever at fulltekstpublisering er godt mottatt og kan være med på å effektivisere arbeidet.  
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Revisjonen vurderer at kommunen har skriftlige maler og rutiner knyttet til forhåndsklassifisering og i 

denne forbindelse også fulltekstpublisering. Revisjonen ser med bekymring på at enkelte ansatte i for-

bindelse med vurdering av om saksdokumenter skal unntas er redde for å gjøre feil, som også kan ha 

som resultat at dokumenter blir unntatt unødig. Revisjonen vurderer det som viktig at kommunen har 

fokus på å etablere tilstrekkelige tiltak for å unngå at dette skjer. 

 

4.3.4.2 Forhåndsklassifisering – tydelig hjemmelsgrunnlag 

Kommunens skriftlige rutiner har nøyaktige oversikter som inkluderer korrekte hjemler satt opp mot når 

man skal bruke nevnte hjemmel knyttet til forhåndsklassifisering. Taushetsplikten jf. § 13 i offentleglova 

blir ofte tatt opp og beskrevet i samtlige rutiner som arkivplanen, e-læringer o.l. Gjennom informasjon 

mottatt gjennom intervjuene og spørreundersøkelsen kommer det frem at majoriteten av ansatte i kom-

munen er innforstått med hva taushetsbelagte opplysninger er og hvilke hjemler man skal bruke ved 

forhåndsklassifisering.  

 

Revisjonen vurderer at kommunens maler og rutiner inneholder et tydelig hjemmelsgrunnlag og det 

kommer frem i informasjonen gitt til revisjonen at flesteparten av ansatte opplever at de kjenner til disse 

lovreglene, og vet hva slags hjemler de skal bruke ved forhåndsklassifisering.  

 

4.3.4.3 Saksbehandlerrutiner som innebærer at merinnsyn blir vurdert 

Informasjon gitt i intervju og gjennom spørreundersøkelsen viser at ansatte som behandler innsynsbe-

gjæringer i stor grad opplever at de har tilstrekkelig kunnskap knyttet til reglene om merinnsyn. Prinsip-

pet rundt merinnsyn tydelig frem i arkivplanen, i tråd med kan- og skal-reglene. Videre viser resultater 

fra spørreundersøkelsen at respondentene opplever at det blir tatt en ny vurdering av innsyn når det 

bes om innsyn i forhåndsklassifiserte dokumenter. Ut fra disse resultatene vurderer revisjonen at kom-

munen har etablert saksbehandlerrutiner som innebærer at merinnsyn blir vurdert.  

 

4.3.4.4 Avslag  

Kommunen har skriftlige rutiner knyttet til avslag i arkivplanen som tar for seg korrekte lovhjemler, kla-

geadgang og klagefrist i henhold til § 31 første ledd offentleglova. Videre vurderer revisjonen at kom-

munen behandler avslag korrekt etter resultatene fra stikkprøve 2. Dette samsvarer også med resulta-

tene fra spørreundersøkelsen og informasjon gitt i intervjuene.  

 

 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 

Det er revisjonens konklusjon at Fredrikstad kommune i hovedsak opprettholder korrekt journalføring 

og forhåndsklassifisering. Kommunen har siden 2017 etablert mange detaljerte og korrekte rutiner og 

maler som følger kravene i offentleglova og forvaltningsloven. Likevel vurderer revisjonen at kommunen 

bør gjennomgå kvalitetssystemets organisering slik at dokumenter knyttet til offentlighet er samlet og 

mer oversiktlig for ansatte. Videre bør kommunen iverksette tiltak for å sikre at journalpliktige saksdo-

kumenter registreres fortløpende i Elements. Kommunen har en god praksis knyttet til journalføring sett 

i lys av kommunens oversendte dokumenter og stikkprøve 1. Revisjonen vurderer også at kommunen 

har etablert praksis og rutiner som opprettholder korrekt behandling av innsynsbegjæringer. Kommunen 

bør også påse at Elementsbrukere anvender systemet i samsvar med deres rolle/arbeidsoppgaver. Vi-

dere har kommunen også etablert maler og rutiner for behandlingen av innsynsbegjæringer. Dette gjel-

der også maler og rutiner knyttet til forhåndsklassifisering og fulltekstpublisering. Revisjonen vurderer 
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likevel at det i forbindelse med fulltekstpublisering er viktig at kommunen iverksetter tiltak som bidrar til 

å redusere usikkerheten til ansatte kan ha i forbindelse med unødvendig forhåndsklassifisering. 

 

 

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør: 

 gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til offentlighet er 

samlet på en oversiktlig måte   

 iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i Elements 

 sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med deres rolle/ar-

beidsoppgaver  

 etablere tiltak for å unngå unødig forhåndsklassifisering i forbindelse med fulltekstpublisering  
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5 OPPLÆRING OG BEVISSTHET  

 

Problemstilling 2: Har kommunen etablert tilstrekkelig opplæring og bevissthet knyttet til jour-

nalføring, forhåndsklassifisering og behandling av innsynsbegjæringer? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Det er kommunens oppgave som arbeidsgiver å påse at ansatte i virksomheten innehar og utvikler sin 

kompetanse (Arbeidsmiljøloven, 2005 hefte 8). I hovedtariffavtalen trekkes det frem at kommunene skal 

legge vekt på «målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne 

og/eller eksterne tilbud» (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2020-2022, s. 39-40). I bystyrets ved-

tak fremkommer det et ønske om å satse mer på opplæring og bevissthet rundt journalføring og arkive-

ring (Fredrikstad Bystyre, 2018).  Kommunen skal derfor legge til rette for arbeidsplassbasert opplæring, 

hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar og gis mulighet for å ivareta en kompetanseutvikling 

på arbeidsplassen (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2020-2022; Arbeidsmiljøloven, 2005 hefte 

8). Det trekkes også frem at arbeidstaker bør motiveres til å øke sine kunnskaper og kompetanse. Videre 

har kommunen som arbeidsgiver ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse, samt ha oversikt over 

kommunens kompetansebehov (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2020-2022). Det skal derfor ha 

blitt utviklet en plan for gjennomføring av kommunens kompetansehevende tiltak. Ytterligere trekker 

veilederen Orden i eget hus frem at kommunen ofte ikke mangler rutiner, men heller at de ikke følges 

grunnet manglende opplæring, eller at den ikke er godt nok tilpasset faktiske situasjoner 

(Kommunesektorens organisasjon (KS), 2020, s. 56). Det vil derfor være nødvendig å kontrollere om 

opplæringen yter dens formål og til sin hensikt knyttet til rutinene og malene rundt utøvelse av offentlig-

het. Det er viktig at det skjer en kvalitetssikring med jevne mellomrom slik at kommunenes rutiner og 

arbeid er oppdatert og er implementert av ansatte (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2020). 

 

 Kommunen skal gi ansatte tilstrekkelig opplæring for å sikre at kommunen arbeider i tråd med 

bestemmelsene i offentleglova. Dette innebærer at: 

- Opplæringen skal være målrettet og planlagt 

- Kommunen skal legge til rette for arbeidsplassbasert opplæring 

- Kommunen skal ha foretatt en kartlegging av kompetansen på arbeidsplassen 

- Opplæringen skal være oppdatert/følge samfunnsutviklingen rundt offentlighet og prioritert 

av ansatte i kommunen 

 

5.2 Datagrunnlag 

Revisjonen fikk oversendt fra kommunen en rekke e-læringer knyttet til opplæring i Elements, saksbe-

handlingskurs, arkivteori, fulltekstpublisering og webinar om offentleglova. Revisjonen fikk også over-

sendt to presentasjoner om overnevnte tema knyttet til fulltekstpublisering og en presentasjon i saksbe-

handling fra 2018. I tillegg har revisjonen tilgang til kommunens digitale kontor med tilgang til Elements 

Informasjon hvor mange av disse e-læringene ligger. Disse e-læringene er alltid tilgjengelig for ansatte. 

Det gis også informasjon om at man kan melde seg på et Elements webinar forutsatt at man har gjen-

nomført e-læringen i arkivteori, fulltekstpublisering og Elements saksbehandling. Disse e-læringskur-

sene er delt inn i tema og tar for seg relevante tema/områder innenfor offentlighet og avslutter med en 

quiz.  
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5.2.1 Arbeid i tråd med bestemmelsene i offentleglova 

E-læringen arkivteori tar for seg og går igjennom de viktigste lovene og bestemmelsene ansatte i kom-

munen må forholde seg til. E-læringen går igjennom fire leksjoner hvor det først blir gitt en innføring for 

så å gå igjennom saksbehandling, offentleglova og andre lover, hvor korrekt lovgiving blir trukket inn 

igjennom alle leksjonene. Disse inkluderer f. eks hva man ikke trenger å arkivere og en liste over type 

dokumenter som kan ha verdi som dokumentasjon, f. eks. e-post, brev og sosiale medier. Teams nev-

nes ikke i e-læringene. Ansattes kunnskap vedrørende meroffentlighet, taushetsplikt, personvern, kan- 

og skal-reglene, begrepet saksdokument, hovedreglene til innsyn, avslag og klager, og de sentrale pa-

ragrafene i offentligloven blir testet i en avsluttende quiz.  

 

Videre går e-læring fulltekstpublisering ut på å forklare hva fulltekstpublisering er og hva dette vil si for 

kommunen, med repetisjon av journalføring i Elements, åpenhet og tilgjengelighet jf. § 1 offentleglova. 

Det trekkes frem at det må gjøres to vurderinger før publisering, en offentlighetsvurdering der unntak 

skal hjemles i lov, og en fulltekstvurdering. Byarkivaren definerer dette som en slags forhåndsklassifi-

sering som opererer under en trafikklysmodell om dokumenter skal, kan eller ikke skal fulltekstpublise-

res. Det legges også vekt på i opplæringen og gjennom intervju med byarkivaren at dokumenter som er 

unntatt offentlighet aldri skal publiseres, f. eks. dokumenter med taushetsbelagte opplysninger jf. § 13 

offentleglova. E-læringen tar for seg samme trafikklysmodell som beskrives i dokument fra byarkivet 

(«Fulltekst publisering i offentlig journal i Fredrikstad kommune?»), og ansvarsplassering blir tatt opp. 

Andre del av opplæringen tar for seg risikoen for feilpublisering og tar for seg eksempler og hovedele-

menter for å unngå å publisere personsensitiv og taushetsbelagt informasjon i postjournalen. Da inklu-

deres det gule eksempler hvor man må gjøre en offentlighetsvurdering ved publisering, som f. eks hvis 

dokumentet inkluderer fødselsnummer, organinterne dokumenter og samtykkeerklæring ved fotografe-

ring av barn. 

 

Saksbehandlerkurset om Elements er på en noe mer oppdatert plattform og inkluderer en navigerings 

rute og videosnutter som illustrerer hvordan man manøvrerer seg i systemet. Kurset går igjennom viktige 

begreper som er i samsvar med definisjoner i offentleglova og arkivforskriften. Videre går kurset igjen-

nom saksgangen og journalføring som er relevant for saksbehandler i Elements. Saksbehandlerkurset 

tar for seg nøyaktige eksempler for e-post og pdf-filer, men inkluderer ikke registrering av andre saks-

dokumenter som SMS, sosiale medier o.l. I kurset beskrives også hvordan man skal bruke tilgangskoder 

og utføre skjerming på opplysninger som krever dette. Kurset avsluttes med en quiz. 

 

5.2.2 Kommunen legger til rette for målrettet og planlagt arbeidsplassbasert opplæring 

Gjennom intervjuene ble det informert om et bredt opplæringstilbud, hvor kurs er tilgjengelig for alle 

ansatte, og at dersom noen skulle ønske oppfriskning har ansatte et stående tilbud om dette. Byarkiva-

ren kunne også informere om å ha gjennomført flere kurs i journalføring, arkivering og innsyn for saks-

behandlere, ledere og merkantile medarbeidere. Dette samsvarer med oversendte power-point presen-

tasjoner. Det ble videre informert om at nærmeste leder har ansvar for at e-læring gjennomføres.  

 

Begge virksomhetslederne kunne vise til at de har vært på ledersamlinger knyttet til offentlighet, og 

ansatte trakk frem at de gjennom sin saksbehandleropplæring opplevde å ha nok kompetanse og kjenn-

skap til relevante lovparagrafer og regler for deres arbeid. 

 

Gjennom intervjuprosessen kom det også frem at nyansatte gjennom sin grunnleggende opplæring og 

ved tildeling av bruker i Elements får en egen kontaktperson i arkivet. I denne grunnleggende opplæ-

ringen besvarer flere intervjuobjekter at dette inkluderer en opplæring i arkivering og journalføring. Fra 
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spørreundersøkelsen kan man observere at nesten 70 % av ansatte i byarkivet opplever at ansatte i 

kommunen spør etter hjelp/veiledning når de trenger det (figur 19). 

 

Figur 19: Jeg opplever at ansatte i kommunen spør etter hjelp/veiledning når de trenger det16  

 

 

Dette samsvarer noe med svarene fra andre ansatte i kommunen. Over 50 % av andre ansatte i kom-

munen opplever at de får nødvendig støtte/veiledning knyttet til journalføring fra byarkivet (figur 20). 

Videre opplever omtrent 47 % av ansatte at kollegaer eller nærmeste leder gir dem nødvendig støtte/vei-

ledning knyttet til journalføring (figur 21). 

 

                                                      
16 3,7 % svarte «Ikke relevant for meg» 
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Figur 20: Jeg får nødvendig støtte/veiledning fra byarkivet17  

 

Figur 21: Jeg får nødvendig støtte/veiledning fra kollegaer/min nærmeste leder18  

 

 

 

Ut ifra kommentarene fra spørreundersøkelsen tolker revisjonen at noen ansatte ønsker en ytterligere 

opplæring i praktisering av offentleglova. Dette særlig knyttet til bruken av Teams og ShareIt hvor noen 

etterspør en «oppfriskning» knyttet til andre kanaler.  

 

                                                      
17 13,5 % svarte «Ikke relevant for meg» 
18 3,5 % svarte «Ikke relevant for meg» 
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5.2.3 Kartlegging av kompetansen på arbeidsplassen  

I intervjuene kunne noen intervjuobjekter informere om at de ikke hadde noen kjennskap til at kompe-

tansen knyttet til praktisering av offentleglova på arbeidsplassen ble kartlagt. Noen lederne fra intervju-

ene hadde noe blandede erfaring rundt dette. Det ble informert av bygnings- og reguleringssjef at det 

har blitt gjort et forsøk på å kartlegge kompetanse, men at dette er noe som er vanskelig å gjennomføre 

i praksis. Likevel kunne virksomhetsleder informere om at hun har oversikt over hva slags kompe-

tanse/utdanning ansatte har i sin virksomhet. Virksomhetsleder i medisinske tjenester orienterte om at 

virksomheten bruker Enterprise Personalia som er et registreringsverktøy for kompetanse i kommunen.  

 

I intervju med byarkivaren ble det informert om at byarkivet har rapporter på antallet som har gjennom-

ført webinarer og byarkivets egenutviklede e-læringer. Disse tallene ble oversendt revisjonen per e-post 

hvor byarkivet kunne vise til at 2533 brukere har tatt en eller flere av leksjonene som er tilgjengelig på 

kommunens digitale kontor (pr. 11.10.2021). Videre kunne byarkivaren i e-postkorrespondansen orien-

tere om en leksjon knyttet til lanseringen av fulltekstpubliseringen ble tatt av 1871 brukere, av totalt 2486 

brukere som den ble sendt ut til (gjennomføringsandel 75 %).  

 

Av figur 22 fra spørreundersøkelsen ser revisjonen at den største andelen respondenter har gjennomført 

en eller flere kurs som er tilgjengelige på e-læringsplattformen. Ettersom mange av respondentene er 

saksbehandlere/medarbeidere kan man se et flertall som gjennomfører saksbehandlerkurset. Etter 

dette kurset er det e-læringskursene og deltagelse på forelesning fra byarkivet som er hyppigst benyttet 

av respondentene. Videre opplyser 18,8 % av respondentene at de har mottatt annen opplæring. I in-

tervjuene ble revisjonen også informert om at man kan få opplæring av andre kollegaer eller ledere ved 

nyansettelse, der dette kanskje kan være en del av annen opplæring fra figur 22.  Videre har omtrent 17 

% vært med på en-til-en opplæring fra byarkivet eller utnyttet seg av byarkivets videokurs. Videre opp-

lyser 13 % av respondentene at de ikke har mottatt noe opplæring.  

 

 

 

Figur 22: Jeg har utført følgende opplæringstilbud 
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5.2.4 Opplæringen følger samfunnsutviklingen og blir prioritert  

Den store endringen i offentlighetsarbeid er bruken av flere medier og strengere regler for personvern i 

for eksempel Facebook. I arkivplanen er dette oppdatert med egne kapitler. Det trekkes ofte frem i flere 

av opplæringsmodulene at alle former for kommunikasjon kan være gjenstand for journalføring og arki-

vering. Videre legges det vekt på at innsynsbegjæringer også kan komme i en av disse kanalene. I 

spørreundersøkelsen ble det i noen kommentarene trukket frem at noen ansatte er usikker på forholdet 

mellom Teams og registrering i Elements. I en kommentar fra spørreundersøkelsen kommer det frem 

en bekymring for at dokumenter som blir delt og arbeidet med i Teams ikke blir arkivert i Elements. 

Teams nevnes ikke i arkivplanen, men andre sosiale medier/kommunikasjonskanaler som Facebook, 

Twitter og chat blir omtalt. I forbindelse med verifiseringen av faktaopplysningene i denne rapporten 

opplyste kommunen om at Teams skulle inkluderes i revidert arkivplan for desember. 

 

I spørreundersøkelsen ble byarkivet spurt om de opplever at ansatte i kommunen prioriterer opplæring 

i offentlighet. Fra figur 23 under kan man observere at de fleste er enige med denne påstanden. Dette 

er noe som samsvarer med informasjonen samlet inn fra intervjuene der intervjuobjektene opplever at 

ansatte er bevisst på offentlighetsreglene og ønsker å gjennomføre saksbehandlingen korrekt.  

 

Figur 23: Jeg opplever at ansatte i kommunen prioriterer opplæring i offentlighet19  

 

 

Videre kommer det frem fra noen av intervjuene at intervjuobjektene opplever at opplæring i forbindelse 

med offentlighet blir implementert hos nyansatte gjennom opplæring i saksbehandlingssystemene og e-

læringskurs i Elements. Andre tilbakemeldinger vedrørende Elements gitt i spørreundersøkelsen legger 

vekt på at noen opplever at systemet er vanskelig å bruke for de som bruker systemet i mindre grad. 

Dette går blant annet ut på at de som bruker Elements lite i sin arbeidshverdag opplever at systemet 

kan virke komplisert og at opplæringen ikke er myntet på deres gruppe. Andre opplever at registrering i 

Elements tar lang tid og ønsker en mer tilpasset opplæring knyttet til sine arbeidsoppgaver. Likevel 

trekker mange ansatte frem i kommentarene at de er veldig fornøyd med hjelpen de mottar av byarkivet 

knyttet til registrering i Elements og kvalitetssikring. Dette er også noe som ble trukket frem av flere 

intervjuobjekter.  

                                                      
19 11,1 % svarte «Ikke relevant for meg» 

46



35 

 

5.3 Vurderinger 

5.3.1 Arbeid i tråd med bestemmelsene i offentleglova 

Kommunen har et stort utvalg av opplæringstilbud som revisjonen vurderer er i tråd med bestemmelsene 

i offentleglova. Alle e-læringene inkluderer korrekt informasjon, lovhjemler og problemstillinger ansatte 

i kommunen kan møte på. Saksbehandlerkurset er en mer oppdatert plattform med nyttig informasjon 

og videosnutter. Det er fordelaktig at alle e-læringene avslutter med en quiz. Likevel opplever noen 

ansatte at opplæringen ikke er myntet direkte på deres arbeidsoppgaver. E-læringene og saksbehand-

lerkurset inkluderer ikke nøyaktige eksempler på vanskeligere/kompliserte saksdokumenter (saksdoku-

menter ansatte er usikre på om de skal registrere) som f. eks SMS eller Facebook-meldinger. Teams 

blir heller ikke inkludert i noen av e-læringene/sakbehandlerkurset knyttet til registering/journalføring i 

Elements. 

 

5.3.2 Kommunen legger til rette for målrettet og planlagt arbeidsplassbasert opplæring 

Det kommer frem av både intervjuene og spørreundersøkelsen at ansatte i kommunen har gjennomført 

opplæring knyttet til offentlighet. Resultatene viser at majoriteten av ansatte opplever å få nødvendig 

støtte knyttet til journalføring fra byarkivet eller andre kollegaer og nærmeste leder. Resultatene fra både 

intervjuer og spørreundersøkelsen samsvarer også med resultatene gitt av ansatte i byarkivet som opp-

lever at ansatte spør etter hjelp/veiledning. Ut ifra vår undersøkelse vurderer revisjonen at kommunen 

legger til rette for målrettet opplæring. Likevel kommer det frem i noen kommentarer fra undersøkelsen 

at noen ansatte ønsker ytterligere opplæring i forbindelse med offentlighet. Dette kan være knyttet til at 

ansatte kan oppleve å aldri være ferdig utlært eller et ønske om en oppfriskning av kunnskap.  

 

5.3.3 Kartlegging av kompetanse på arbeidsplassen 

Informasjonen revisjonen har samlet inn tyder på at det i varierende grad er gjort kartlegging av kompe-

tanse i de ulike virksomhetene knyttet til praktisering av offentleglova. Byarkivet har en oversikt over 

ansatte som har gjennomført deres egenutviklede e-læringer. Disse viser at mange ansatte i kommunen 

har gjennomført e-læringene. Videre viser resultatene fra spørreundersøkelsen at majoriteten av an-

satte i kommunen har gjennomført minst en type opplæringstilbud. Likevel oppga 13 % av responden-

tene at de ikke har utført noen opplæring i offentlighet. Dette kan være ansatte som ikke har fått opplæ-

ring de burde ha hatt, ansatte som opplever at de får den opplæringen de trenger gjennom andre kolle-

gaer/leder, eller er i et arbeid som ikke har like mange arbeidsoppgaver som kan knyttes til offentleglova. 

 

Revisjonen vurderer at kommunen har en oversikt over hvor mange som har gjennomført e-læringer og 

ledere opplever å ha oversikt over ansattes kompetanse knyttet til offentlighetsarbeid. Det kommer frem 

i intervju med ledere at de har oversikt over ansattes generelle kompetanse, men det gis ingen informa-

sjon om at det er gjort en kartlegging av ansattes kompetanse knyttet til offentleglova. Andre intervjuob-

jekter hadde ingen kunnskap om at det hadde blitt gjort en slik kartlegging. En slik kartlegging kan bidra 

til å skape en oversikt over i hvilken grad ansatte faktisk gjennomfører den opplæringen som er forven-

tet. Dersom ansatte får den opplæringen de har behov for er dette med på å minske deres usikkerhet 

knyttet til offentleglova eller offentlighetsvurderinger. Ut ifra byarkivets oversikt gir ikke dette oversikt 

over hvilke ansatte eller avdelinger som har gjennomført relevant opplæring knyttet til offentlighet. Re-

visjonen vurderer at kommunen ikke har gjennomført en kartlegging av ansattes kompetanse knyttet til 

offentlighet. 
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5.3.4 Opplæringen følger samfunnsutviklingen og blir prioritert 

I kommunens arkivplan blir personvern trukket frem i eget kapittel, og dette blir også inkludert i e-læ-

ringene. Videre kommer det frem i kommunens opplæringstilbud at alle former for kommunikasjon kan 

være gjenstand for journalføring og arkivering, som f. eks sosiale medier. Resultatene fra spørreunder-

søkelsen og informasjon gitt i intervjuene viser at ansatte opplever at de prioriterer og er bevisste på 

offentlighet. Det er revisjonens vurdering at arkivplanen er oppdatert og følger samfunnsutviklingen, 

dette reflekteres også gjennom kommunens e-læringer. Imidlertid vurderer revisjonen at dette er en 

kontinuerlig prosess som må følge samfunnsutviklingen ved f. eks å implementere nye medier som 

Teams, nevnt i vurdering 5.3.1. Revisjonen vurderer at ansatte prioriterer opplæring.  

 

Samtidig kommer det også frem fra spørreundersøkelsen at noen ansatte opplever at Elements er et 

vanskelig program å jobbe i og at opplæringen ikke er myntet på deres arbeidsoppgaver. Flere ansatte 

etterspør opplæring som består av flere nøyaktige eksempler knyttet til deres arbeidsoppgaver. Dette 

er knyttet til ansatte som bruker Elements i mindre grad og i sammenheng med registrering av vanske-

ligere saksdokumenter (som nevnt i vurdering 5.3.1). Revisjonen vurderer at kommunen bør sørge for 

en mer tilrettelagt opplæring for ansatte.  

 

 

5.4 Konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen konkluderer med at kommunen i hovedsak har etablert tilstrekkelig opplæring og bevissthet 

knyttet til journalføring, forhåndsklassifisering og behandlingen av innsynsbegjæringer. Likevel vurderer 

revisjonen at e-læringene/saksbehandlerkurset bør inkludere eksempler knyttet til registrering av saks-

dokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams o.l. Revisjonen oppfatter at 

kommunen bør sørge for en mer tilrettelagt opplæring, basert på spørreundersøkelsens resultater der 

ansatte savner opplæring knyttet til deres arbeidsoppgaver. Kommunen har lagt til rette for en rekke 

med tilbud knyttet til opplæring rundt journalføring, forhåndsklassifisering og behandling av innsynsbe-

gjæringer. Basert på innhentet data vurderer revisjonen at det er ikke gjort noen kartlegging av ansattes 

kompetanse knyttet til praktiseringen av offentleglova. Resultatene peker videre mot at mange ansatte 

i kommunen har en bevissthet knyttet til temaene innenfor offentlighet og prioriterer opplæring.  

 

 

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør: 

 inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av saksdokumen-

ter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams osv., samt vurdere å i større 

grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes arbeidsoppgaver 

 kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova  
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6 KARTLEGGING AV INNSYNSBEGJÆRINGER 

Problemstilling 3: Har det blitt foretatt en kartlegging av omfanget av innsynsbegjæringer? 

 

6.1 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 13-1 skrives det at kommunedirektørens oppgave er å påse at vedtak som treffes av 

de folkevalgte, skal iverksettes uten ugrunnet opphold (Kommuneloven, 2020). Det kommer frem i by-

styrets vedtak (PS 4/18) at bystyret ber rådmannen, heretter kommunedirektør, om en fortsettelse av 

kartleggingen knyttet til omfanget innsynskrav som mottas. Dette for å synliggjøre omfanget og ressurs-

behovet kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer (Fredrikstad Bystyre, 2018).  

 

 Kommunedirektøren skal ha foretatt en kartlegging av innsynsbegjæringer i tråd med bysty-

rets vedtak. 

 

6.2 Datagrunnlag 

Det kommer frem i dokumenter som kommunen har oversendt og i intervju med byarkivaren at det finnes 

en oversikt over innsynsbegjæringene i Elements (sak 21/11043).  

 

I Elements består saken av seks periodiserte poster/notater som beskrives som en liste over innsyns-

saker og behandling. På tre av postene står det i rødt etter tittel at de ikke er kvalitetssikret. Periode 

nummer fire og fem etterfølger ikke de andre periodenes dato og datoene overlapper hverandre. Perio-

dene strekker seg fra 2017 til 2021. Alle periodene er unntatt offentlighet jf. § 14, første ledd offentleglova 

som omhandler organinterne dokumenter.  

 

Det er noe standardisering mellom de forskjellige filene i periodene som er lagt ut. De inneholder saks-

nummer, dokumentnummer, avsender (første periode mangler dette i første del av filen), saksbehand-

lers initialer, dato for innsyn (når kommunen mottok innsynsbegjæringen), dato for foreløpig svar, dato 

for endelig svar og den nyeste perioden har en egen kolonne for ny frist/kan påklages dato som inne-

bærer klager. I en e-post til revisjonen oppklarer byarkivaren at kvalitetssikringen gjelder opplysningene 

i selve oversikten og ikke selve periodiseringen av den. Denne kvalitetssikringen innebærer at stab 

innsyn i byarkivet går igjennom oversikten på nytt før den arkiveres i Elements. Da oppdateres oversik-

ten ved at det påføres informasjon og det dobbeltsjekkes at innsynsbegjæringen har blitt besvart og fått 

påført dato i Elements. Byarkivaren informerer om at periodiseringen skyldes at listene avsluttes når de 

er for store for systemet som tidligere var ShareIt og nå Teams. Utseende på listene og informasjonen 

i disse varierer da det siden 2017 har blitt laget/brukt av flere medarbeidere.  

 

Videre informerer byarkivaren om at oversiktene er interne arbeidsdokument som brukes som en logg 

av stab innsyn sine medarbeidere. Oversikten inkluderer interne meldinger, f. eks avklaringer om hvem 

som skal følge opp saker og hvilke deloppgaver som har blitt utført, hvilke tilbakemeldinger saksbe-

handlere har fått osv. Det endelige resultatet vil være svarbrev/vedtak med tilknyttet dokumentasjon.  

 

Byarkivaren orienterer om at stab innsyn bistår hele kommunen i mange innsynssaker, hvorpå flere kan 

være svært omfattende og tidkrevende. Det kommer ikke frem at oversikten oppdateres systematisk 

eller med jevne mellomrom, men at det tilstrebes å oppdatere oversiktene kontinuerlig selv om ikke 

gjøres systematisk. Som en del av kvalitetssikringen går stab innsyn også inn i sakene i Elements og 

avskriver restansen for innsynsbegjæringen(e) opp mot svaret dersom dette ikke allerede er gjort. Dette 

gjøres i saker hvor saksbehandler har sendt ut et svar utenom Elements og som er importert inn i saken 
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i etterkant av ekspederingen, eller der saksbehandler har opprettet et separat utgående svar uten å 

velge funksjonen «besvar med utgående brev» i Elements. De innsynsbegjæringene som ikke er fer-

digbehandlet når listen avsluttes blir overført til en ny liste, og fjernet fra den gamle. Dette fremgår også 

av en merknad i rødt nederst i de aktuelle oversiktene. 

 

 

6.3 Vurderinger 

Det er revisjonens vurdering basert på presentert datamateriale at kommunen har gjort en kartlegging 

av innsynsbegjæringer for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet. Byarkivet i kommunen har siden 

2017 skrevet interne lister som inkluderer metadata og informasjon knyttet til innsynsbegjæringen. Re-

visjonen oppfatter at dette kan være en nyttig måte å holde oversikt, samt registrere omfanget av inn-

synsbegjæringene.  

 

Revisjonen opplever listene som noe uoversiktlige der listene er preget av å være skrevet av forskjellige 

ansatte og mangler standardisering. Listene inneholder mye nyttig data/informasjon knyttet til innsyns-

begjæringene. Dersom disse listene hadde blitt ryddet eller mer standardisert vil kommunen kunne få 

en bedre oversikt over innsynsbegjæringene. Dette kan f. eks. i første omgang være at kommunen å 

har lik utforming på dato i hver celle. På denne måten kan kommunen kunne lage en tidslinje over 

innsynsbegjæringer fra 2017 til i dag. Dette er også med på å tilrettelegge for at listene blir enklere å 

bruke for andre i fremtiden.  

 

 

6.4 Konklusjon og anbefalinger 

Det er revisjonens konklusjon at det har blitt gjort en kartlegging av omfanget av innsynsbegjæringer. 

Revisjonens vurdering er at en standardisering av listene vil være med på å bidra til å forbedre oversik-

ten over innsynsbegjæringer internt i kommunen.  

 

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør: 

 standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den er et godt verk-

tøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndtering av inn-

synsbegjæringer 
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7 DOKUMENTER FRA KOMMUNEN 

 Arkivplan – versjon 14.06.2021 

 eLæring - arkivteori – arkivkursquiz 

 eLæring - arkivteori – innføring – leksjon 1 

 eLæring - arkivteori – innføring – leksjon 2 

 eLæring - arkivteori – innføring – leksjon 3 

 eLæring - arkivteori – innføring – leksjon 4 

 eLæring - fulltekstpublisering - leksjon 1 - Hva innebærer fulltekstpublisering 

 eLæring - fulltekstpublisering - leksjon 2 - Fulltekstvurdering i praksis 

 E-læring - komplett versjon 

 Fulltekstpublisering i offentlig journal i Fredrikstad kommune_ 

 Innsyn - offentleglova - 26.04.2018 

 Når skal dokumentet journalføres et kapittel i boken «Offentleglova Lovkommentar» 

 Offentleglova – webinar 

 Opplæring Elements – kursplan 

 Organisasjonskart pr. 16.06.2021 

 Oversendelse av dokumentasjon, tilgang til system m.m. 

 Oversikt over unntakshjemler i offentleglova 

 Presentasjon - fulltekstpublisering, journalføring, arkivering, offentleglova – 2021 

 Presentasjon KLG, 26.01.2021 – Fulltekstpublisering 

 Quiz om fulltekstpublisering 

 Saksbehandlerkurs - forholdet til dokumentasjon og innsyn - 16.10.2018 

 

Utvalgte dokumenter fra kvalitetssystemet: 

 Gjøre vedlegg om til hoveddokument 

 Innsynsbegjæring (dagligarkiv) 

 Journalføring av egenproduserte dokumenter, avskriving og avslutting av elektronisk sak 

 Journalføring og arkivering 

 Midlertidig sperring XX 

 Oversikt over unntakshjemler i offentleglova 

 Oversikt virksomheter med kortnavn i ephorte 

 Produksjon av postjournal for Fredrikstad kommune 

 Registrering, journalføring av inngående post 

 Saksbehandlings- og arkivrutiner – hva du plikter å vite 

 Saksfremlegg – bokmerke innstillinger 
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9  VEDLEGG 

9.1 Utledning av revisjonskriterier 

Problemstilling 1 – Opprettholder kommunen korrekt journalføring og forhåndsklassifi-

sering? 

 

Utledning 

Det kommer frem av offentleglovas hovedregel at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter i kommunen 

(Offentleglova, 2006, § 3 andre punktum) og dersom ikke annet følger av lov eller forskrift så er 

kommunen åpen for innsyn (Offentleglova, 2006, § 3 første punktum). Videre slår formålsparagrafen 

fast at det er kommunens jobb å legge til rette for dette, for å styrke demokratiprinsipper, rettssikkerhet 

og kontrollhensyn (Offentleglova, 2006, § 1).  

 

Offentlighetsprinsippet er grunnlovsfestet i § 100 femte ledd hvor det videre legges vekt på at «Det 

påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale» 

(Grunnloven, 1814, § 100 (6)), som understreker kommunens ansvar for å legge til rette for innsyn.  

 

Veilederen på område presiserer at man ikke kan nekte innsyn basert på en skjønnsvurdering, og at det 

er særdeles viktig at unntak for innsyn er hjemlet eller har medhold i lov (Justis- og 

beredskapsdepartementet (Lovavdelinga), 2009, s. 30). Det trekkes også frem i veilederen viktigheten 

av å legge til rette for saksbehandlingsrutiner som innebærer at merinnsyn faktisk blir vurdert (Justis- 

og beredskapsdepartementet (Lovavdelinga), 2009, s. 66). 

 

Journalføringsplikt 

I offentleglova § 10 hjemles det at offentlige organer, heretter kommunen, har journalføringsplikt, noe 

som allerede fremgår i arkivloven med forskrift (Offentleglova, 2006). Forarbeiderne til offentleglova gjør 

det tydelig at kommunen har plikt til å registrere saksdokument som er gjenstand for saksbehandling og 

har verdi som dokumentasjon (Ot. Prp. Nr. 102 (2004-2005)). § 2 i arkivlova hjemles det at kommunen 

plikter å holde arkiv, som støttes opp av arkivforskriften § 9 første punktum: 

 

«Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakene 

organet opprettar» (Forskrift om offentlege arkiv, 2017). 

 

Det trekkes frem at man skal registrere alle inngående og utgående dokumenter som etter § 4 i offent-

leglova regnes som et saksdokument, med mindre det er et unntak hjemlet i lov (Offentleglova, 2006). 

Dette kan inkludere eposter, video, SMS, brev og PDF, dersom man kan definere det som et saksdo-

kument, dvs. om innholdet har verdi for virksomhetens område (Arkivverket, 2020).  

 

I bystyrets vedtak trekkes det frem viktigheten ved å fortsette arbeidet knyttet til å lage struktur, utvikle 

maler og rutiner. I arkivforskriften § 10 tredje punktum stilles det krav til opplysninger i journalen kom-

munen skal føre, som bør forekomme i malene og rutinene: 

 

«Ved registrering av dokumentet i journalen skal følgande opplysningar vere med: 

a) journalføringsdato, 

b) saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journalar), 

c) namnet på sendaren eller mottakaren, 

d) opplysningar om saka, innhaldet eller emnet, 

e) dateringa på dokumentet, 

f) klasse etter organets ordning for klassifikasjon, jf. § 5, 
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g) ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte.» (Forskrift om offentlege arkiv, 

2017) 

Arkivforskriften § 12 legger også vekt på at kommunen skal ha utarbeidet rutiner for dokumenter i et 

arkiv, som skal være med på å sikre at nye saksdokumenter blir registrert korrekt (Forskrift om offentlege 

arkiv, 2017). Det kommer frem i § 4 i arkivforskriften at kommunen skal til enhver tid ha en ajourført plan 

for arkivet som skal vise hva det omfatter. Videre stilles det ingen nøyaktige krav til tidsrammen til jour-

nalføring, men der det i stortingsmelding nr. 32 (1997-98) legges frem at journalføringen skal skje fort-

løpende (Justis- og politidepartementet, 1998). Dette trekkes også frem i arkivverkets veileder for arki-

vering og journalføring, der det også stilles overenstemmende krav: 

 

«Dokumentene må registreres fortløpende, med informasjon om hvem som sendte og mottok 

dem, hva de handler om, dato, saken de inngår i og hvordan de ble fulgt opp eller behandlet.» 

(Arkivverket, 2020) 

 

Ved å opprettholde og utføre korrekt journalføring legges det til rette for man enklere kan utføre inn-

synsbegjæringer på en tilfredsstillende måte. 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen bør ha utarbeidet skriftlige maler og rutiner som sørger for korrekt journal-

føring, som på et minimum ivaretar: 

- Inngående og utgående saksdokumenter er gjenstand for saksbehandling og skal 

registreres i journal. 

- Malene bør inneholde korrekte regler (jf. arkivforskriften) for hvilke opplysninger 

journalen skal inneholde. 

- Journalføring bør skje fortløpende. 

 Kommunen har etablert en god praksis som opprettholder korrekt journalføring med 

hjemmel i lov 

 Kommunen har etablert en gode praksis som opprettholder korrekt behandling av inn-

synsbegjæringer. 

 

Forhåndsklassifisering 

Forhåndsklassifisering innebærer at det helt eller delvis blir bestemt at et dokument skal eller kan unntas 

fra innsyn uten at det har kommet et innsynskrav. Rettleiar til offentleglova (Justis- og 

beredskapsdepartementet (Lovavdelinga), 2009. ss. 71-72) trekker frem at det er et tidsmoment knyttet 

til unntaket for forhåndsklassifisering, hvor kommunen i utgangspunktet har plikt til å nekte innsyn med 

hjemmel i lov. Unntaksvilkårene for å nekte innsyn i offentlegloven baserer seg på at kommunen må ta 

en konkret og selvstendig vurdering av innsynsbegjæringene de mottar, og ut ifra den situasjonen på 

tidspunktet ta stilling til kravet (Offentleglova, 2006, § 29). Derfor trekker Rettleiar til offentleglova frem  

at forhåndsklassifisering som hovedregel ikke skal skje slik at kommunen ikke binder opp vurderingene 

sine eller kan motvirke den selvstendige vurderingen kommunen skal ta ved innsynskrav ved en senere 

anledning (Justis- og beredskapsdepartementet (Lovavdelinga), 2009, ss. 71-72). Det er i denne 

gråsonen før innsynsbegjæringer kommer at det er særdeles viktig at det foreligger korrekte rutiner og 

maler for saksbehandlingen slik at unødig forhåndsklassifisering ikke finner sted. Dette gjelder ofte 

problemstillinger knyttet til å gi helt eller delvis innsyn i innsynskrav som faller innenfor unntakene i 

loven, og som på et tidligere tidspunkt har vært/er forhåndsklassifisert. Det er på dette tidspunktet at 

kommunen bør vurdere merinnsyn, selv om det anledning for å gjøre unntak. Offentleglova fastslår at: 

 

«[…]. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for 

unntak.» (Offentleglova, 2006, § 11 andre punktum) 

54



43 

 

 

Det vil si at det skal gjøres en interesseveiing når det skal gis helt eller delvis innsyn. I proposisjonen 

Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) trekkes det frem at man på en 

side skal vurdere de hensynene som ligger til grunn for unntaksbestemmelsene er gjeldende for den 

bestemte saken (Justis- og politidepartementet, 2005). Om de ikke ligger til grunn skal det gis innsyn, 

men selv om hensynet gjør seg gjeldende så må en vurdere hvilke andre hensyn som kan tale for 

innsyn. Dersom unntaket for innsyn bryter/går imot prinsippene i formålsparagrafen skal man vurdere 

helt eller delvis innsyn i det enkelte tilfellet. Om hensynene som taler for innsyn, f. eks befolkningens 

tillit til kommunen, veier tyngre enn behovet for unntak, bør man gi innsyn (Justis- og 

politidepartementet, 2005). Dersom unntaket gjelder opplysninger som er underlagt taushetsplikt § 13, 

vil det ikke være aktuelt å gi merinnsyn (Offentlegforskrifta, 2008). 

 

Videre stiller offentligloven krav om saksbehandlingen av avslag til innsynskravene §§ 31, 32 

(Offentleglova, 2006). Disse kravene er ifølge Rettleiar til offentleglova (Justis- og 

beredskapsdepartementet (Lovavdelinga), 2009): 

 

- Avslag skal gis skriftlig 

- Avslag skal vise til nøyaktig hjemmelsgrunnlag i lov (dvs. paragraf, punktum, ledd) 

- Dersom avslaget gis på bakgrunn av forskrift skal det på samme måte vise nøyaktighet, 

som ved lovbestemmelse 

- Dersom avslaget gir på bakgrunn av taushetsplikt § 13 skal det i tillegg vises til reglene som 

gjelder jf. offentleglova § 31 første ledd tredje punktum (Avslag og grunngiving) 

 

Det er heller ikke i utgangspunktet nødvendig med ytterligere tilbakemelding, enn å vise til nøyaktige 

hjemmelsgrunnlag. Likevel kan man tre uker fra avslaget ble mottatt kreve ytterligere begrunnelse, hvor 

kommunen plikter å gi en nærmere skriftlig begrunnelse der hovedhensynene blir nevnt (Offentleglova, 

2006, § 31 andre ledd). Videre skal begrunnelsen inneholde hvorfor organet mener det er et 

unntaksgrunnlag og hva som er lagt vekt på i en merinnsynsvurdering dersom det er aktuelt (Justis- og 

beredskapsdepartementet (Lovavdelinga), 2009). Det er ingen krav om at begrunnelsen skal være 

omfattende eller uttømmende, og kan være begrenset ved at kommunen ikke trenger å utforme 

begrunnelsen slik at opplysninger som det skal eller kan og bør gjøres unntak for innsyn for blir røpet 

(Justis- og beredskapsdepartementet (Lovavdelinga), 2009). 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen bør ha utviklet maler og rutiner som sikrer god praksis slik at unødig for-

håndsklassifisering ikke skjer, som innebærer: 

- At forhåndsklassifisering skal ha et tydelig hjemmelsgrunnlag i offentleglova 

- Det foreligger saksbehandlingsrutiner som innebærer at merinnsyn blir vurdert 

- Saksbehandlingen for avslag følger §§ 31 og 32 i offentleglova og Rettleiar til offent-

leglova s. 169-171 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 

Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
2017/5582-64-69438/2022-PALKLA 041 07.03.2022 

Kommunedirektørens kommentarer til forvaltningsrevisjon «Offentleglova – 
Oppfølging av rutiner og praksis» 

Vi viser til deres henvendelse av 22.02.2022, med anmodning om kommunedirektørens 
kommentarer til ovennevnte forvaltningsrevisjon. 

Her følger kommunedirektørens kommentarer: 

Generelt om rapporten og vurderingene 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om «Offentleglova – oppfølging av rutiner og praksis» tar for 
seg sentrale forhold, hvor Fredrikstad kommune jobber systematisk og med dedikerte 
ressurser. Offentlighet, innsyn og åpenhet i forvaltningen er store og 
viktige områder, med tydelig lovgiving og stor grad av oppmerksomhet og interesse fra 
allmenheten. 

Kommunedirektøren er tilfreds med at revisjonen konkluderer med at kommunen i det aller 
vesentligste har fulgt opp tiltakene fra den opprinnelige forvaltningsrevisjonen, og er 
oppmerksom på at det fremdeles gjenstår enkelte tiltak til oppfølging. 

Funnene og dokumentasjonen 
Datagrunnlaget for revisjonen er omfattende, og består av dokumentanalyse, intervjuer, 
spørreundersøkelser, stikkprøvekontroller, administrasjonens redegjørelse og øvrig 
oversendt dokumentasjon.  

Fredrikstad kommune anser at datagrunnlaget er omfattende og består av flere subjektive 
kilder, med større mulighet for feilmargin enn normalt. Vi legger likevel til grunn at 
datagrunnlaget gir et godt og riktig bilde av den faktiske situasjonen. 

Konklusjon, anbefaling og oppfølging 
Fredrikstad kommune har gode rutiner for journalføring, arkivering, forhåndsklassifisering, 
behandling av innsynsbegjæringer samt opplæring av medarbeidere på ovennevnte 
områder. 

9.2. Kommunedirektørens uttalelse
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Saksnummer 2017/5582-69438/2022  

Etterlevelse av lovverket om offentlighet er et område av stor viktighet for 
kommuneadministrasjonen.  
 
I det følgende kommenterer kommunedirektøren anbefalingene i rapporten, med vurderinger 
og forslag til tiltak under hver anbefaling: 
 

 Gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til 
offentlighet er samlet på en oversiktlig måte. 

o Det er allerede et større arbeid iverksatt for både å gjennomgå 
kvalitetssystemet og vurdere en oppgradering til en annen og mer moderne 
plattform, med bedre funksjonalitet. 

 Iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i 
Elements. 

o Dette er et kontinuerlig og pågående arbeid. Det sendes blant annet 
påminnelser flere ganger årlig. Korrekt bruk av Elements er beskrevet i flere 
rutiner, og inngår i grunnopplæringen av nytilsatte. 

 Sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med 
deres rolle/arbeidsoppgaver  

o Vi har allerede tiltak og rutiner for dette, men vil påminne jevnlig om at man 
skal bruke systemet, journalføre og arkivere, gjennom blant annet 
kontormeldinger, og kurs og opplæring og møter. 

 Etablere tiltak for å for å unngå unødig forhåndsklassifisering i forbindelse med 
fulltekstpublisering 

o Vi har allerede tiltak og rutiner for dette, men vil påminne jevnlig om at alle 
medarbeidere skal unngå unødig forhåndsklassifisering, gjennom blant annet 
kontormeldinger, kurs og opplæring og møter Vi har tiltak for dette i våre 
rutiner, og vi gjør stadig påminnelser. Dette er et område som det jobbes med 
kontinuerlig. 

 Inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av 
saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams osv., 
samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes 
arbeidsoppgaver. 

o Vi vil inkludere de foreslåtte eksemplene i e-læringene. Vi har også laget 
opplæringer i tråd med ansattes arbeidsoppgaver/fagområder flere ganger, og 
gjør dette etter forespørsler, og der vi ser det er behov. 

 Kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova  
o Fredrikstad kommune vil sørge for at ansatte har den nødvendige og riktige 

kompetansen til å etterleve offentleglova. Dette vil blant annet omfatte 
kartlegging der det er nødvendig, samt opplæring og vedlikehold av 
kunnskap. 

 Standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den er et 
godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til 
håndtering av innsynsbegjæringer. 

o Denne oversikten er et arbeidsdokument som gir god oversikt over 
innsynsbegjæringene og hvor i saksbehandlingsforløpet de befinner seg. Den 
er et godt verktøy for saksbehandlerne. Flere saksbehandlere jobber i dette 
dokumentet. Oversikten inneholder mye tekstforklaringer og «huskelapper», 
og bortsett fra dato er det lite som kan standardiseres. Fredrikstad kommune 
vil sørge for at vi har lik utforming på dato i hver celle i oversikten. 

 
Sluttkommentar 
Kommunedirektøren mener revisjonsrapporten bekrefter at Fredrikstad kommune har  
god etterlevelse av offentleglova, med gode rutiner og systemer, og høy kompetanse hos 
medarbeiderne. 
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Fagområdet er stort og komplekst, med svært mange henvendelser, post og 
innsynsbegjæringer. Det er derfor nødvendig med kontinuerlig fokus, opplæring og 
kompetanseheving. 
 
Kommunedirektøren setter pris på gjennomgangen og påpekningene av ytterligere 
forbedringsområder, og vil gjennomføre de nødvendige tiltakene for å følge revisjonens 
anbefalinger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
 
Pål Henning Klavenes 
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Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/16 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av langtidsopphold på sykehjem" 
Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling som legges frem til 
behandling for bystyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på 

sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 
seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» 
til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 publisere «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» på kommunens nettsider 

 angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan 
forvente å få tildelt plass 

 gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie 
som planlagt 

 vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med 
bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en 
tilfredsstillende måte 

 avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat 
hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand 

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

 
Fredrikstad, 07.03.2022 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», datert 11.03.2022.  
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 06/20, den 06.02.2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 21/41, 15.09.2021 (Prosjektplan) 
 

Saksopplysninger 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av 
risiko- og vesentlighetsvurdering: 

«Kommunesektoren forvalter felleskapets midler og leverer tjenester som er av stor betydning 
både for den enkelte og samfunnet som helhet. Offentlig virksomheter baserer seg på de fire 
grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, rettsikkerhet, faglig integritet og effektivitet. 
En hensiktsmessig organisering og en god internkontroll vil i stor grad kunne bidra til å 
oppfylle kommunens målsetting om å sikre tildelingen av forsvarlige helse- og 
velferdstjenester, samt ivareta likhetsprinsippet innen tildelingen. 
 
Kommunerevisjonen gjennomførte i 2015 en revisjon av tema «Tildeling av helse og 
velferdstjenester» i Fredrikstad kommune. Revisjonen vurderte i hvilken grad etableringen av 
tildelingskontoret i Fredrikstad kommune hadde medført en profesjonalisering av 
tildelingspraksisen, samt om etableringen hadde ført til økt kontroll med kommunens 
ressursbruk innenfor seksjon for helse og velferd. Denne revisjonen ble fulgt opp med en 
oppfølgingsrapport i 2019, hvor oppdraget var å følge opp om kommunen hadde fulgt opp 
revisjonens anbefaling. 
 
Av foreløpige funn i oppfølgingsrevisjonen i 2019 er det konkludert med følgende: 
«Revisjonen har funnet at kommunen har jobbet for å ytterligere avklare og implementere 
grensesnittet mellom Tildelingskontoret og utøvende virksomheter, og på denne måten fulgt 
opp revisjonens anbefaling. Revisjonen er imidlertid usikre på om de iverksatte tiltakene i stor 
nok grad faktisk har redusert misforståelser og uenigheter mellom virksomheter/etater.» 
Denne oppfølgingsrapporten skal behandles i neste kontrollutvalgsmøte.» 
 
Vi ser at det kan være behov for å undersøke dette området nærmere da det fremstår for 
revisjonen at det fortsatt er utfordringer knyttet til samarbeidet i praksis.» 

 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 

1. Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og 
omsorgstjenester? 

2. Sikrer Fredrikstad kommune brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og 
omsorgstjenester? 

3. Hvordan har kommunen arbeidet videre for å sikre et bedre og omforent samarbeid 
mellom Tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie? 

 
Problemstilling 1 
Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem 

 Kommunen skal ha utarbeidet lokal forskrift med tildelingskriterier for tildeling av 
langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og 
omsorgstjenester. 

 Forskrift med tildelingskriterier skal benyttes ved tildelingen av langtidsopphold på sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

Kartlegging og utredning av saken 
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 Kommunen har plikt til å starte utredning og iverksette eventuelle nødvendige tjenester innen 
forsvarlig tid. Kommunen kan ikke vente med å utrede hjelpebehov til en formell søknad er 
mottatt. 

 Kommunen skal sørge for at det foreligger tilstrekkelige opplysninger til at saken kan 
vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte. 

 For å utrede om en pasient har behov for sykehjemsplass skal kommunen der det er aktuelt 
inn-hente opplysninger om helsetilstand og eventuelle diagnoser, funksjonsnivå, 
familieforhold, bosituasjon, samt hvilke tjenester brukeren mottar på søknadstidspunktet. 

 Kommunen bør benytte kartleggingsskjema og/eller sjekklister ved innhenting av informasjon. 
 Ved innhenting av opplysninger om personlige forhold fra andre enn brukeren selv må 

kommunen sørge for at det foreligger samtykke fra bruker til at instansen fritas fra 
taushetsplikten. 

Vedtak 
 Det skal fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring eller avslag av langtidsopphold på 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 
- Enkeltvedtaket skal være skriftlig. 
- Enkeltvedtaket skal grunngis og forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at 

vedtaket fattes. Begrunnelsen skal inneholde en: 
o redegjørelse for hvilke regler som er anvendt. 
o beskrivelse av faktum som er lagt til grunn for avgjørelsen. 
o redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende i skjønnsutøvelsen. 

- Pasient/bruker skal så snart det er mulig underrettes om vedtaket. I underretningen av 
ved-taket skal det gis opplysninger om klageadgang. Det skal fremgå at det er 
klageadgang på vedtaket, sammen med opplysninger om klagefrist, klageinstans og 
fremgangsmåte ved klage. I tillegg bør det fremgå at kommunen kan gi veiledning i 
forbindelse med en eventuell klage. Dersom pasient/bruker har behov for særskilt bistand 
til klage, bør det opplyses om muligheten til å få bistand fra Pasient- og brukerombudet i 
fylket. 

 Kommunen skal fatte vedtak om venteliste til pasient/bruker som vil være best tjent med 
langtids-opphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo 
hjemme i påvente av langtidsopphold. Det bør angis når pasient/bruker kan forvente å bli 
tildelt plass. 

 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger: 
«Det er revisjonens konklusjon at kommunen følger gjeldende regler for tildeling av 
langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- 
og omsorgstjenester. 
 
Kommunen har utarbeidet en lokal forskrift som beskriver hvilke kriterier og 
vurderingsmomenter kommunen legger til grunn for tildelingen. To av hovedhensynene bak 
forskriftsfestingen er å sikre muligheten for at brukerorganisasjoner og andre til å uttale seg 
om kommunens tildelingskriterier, samt sikre at kriteriene for tildeling blir gjort kjent. Det er 
vår vurdering at dette er ivaretatt på en god måte. Blant annet gjennom at forskriften er 
publisert på lovdata.no. For å i enda større grad bekjentgjøre kommunens kriterier til 
kommunens innbyggerne vil det kunne være hensiktsmessig å publisere forskriften på 
kommunen nettsider. 
 
Av Helsedirektoratets veileder «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, § 3-6 og § 3-8» fremkommer det at for at 
vedtak om venteliste ikke skal skape usikkerhet hos pasienten eller brukeren bør det blant 
annet angis når pasienten eller brukeren kan forvente å bli tildelt plass. Fredrikstad 
kommune oppgir ikke i sine vedtak om venteliste når søker kan forvente å få en plass og 
revisjonen har forståelse for at dette kan være vanskelig tatt i betraktning alle faktorene som 
spiller inn og skaper variasjon i ventetiden. Samtidig er vi av den formening at dette bør 
etterstrebes da slik informasjon vil motvirke usikkerhet og skape trygghet hos bruker og 
pårørende i en sårbar situasjon. 
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

 publisere «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» på kommunens nettsider 
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 angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan 
forvente å få tildelt plass 

 
Problemstilling 2. 
Sikrer Fredrikstad kommune brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester? 
 
Revisjonskriterier:  
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 

 Kommunen skal ha et skriftlig system med prosedyrer som skal sikre brukermedvirkning ved 
tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

 Kommunen skal legge stor vekt på hva bruker og/eller pårørende mener, ved utforming av 
tilbudet i saker om tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester, eller vedtak om venteliste i påvente av 
slik plass. 

 
Revisjonens konklusjon: 
«Det er revisjonens konklusjon at kommunen på en god måte og i tilstrekkelig grad sikrer 
brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Kommunen har, slik revisjonen 
ser det, et skriftlig system som på en god måte forankrer hvordan kommunen skal arbeide 
med brukermedvirkning. Tildelingskontorets praksis på feltet framstår også som 
tilfredsstillende. Revisjonen skal ifølge standard for forvaltningsrevisjon gi anbefalinger når 
det er hensiktsmessig med bakgrunn i data, vurderinger og konklusjoner. I tilknytning til 
denne problemstillingen, vurderer revisjonen at våre vurderinger og konklusjoner ikke gir 
grunnlag for å gi anbefalinger.» 
 
Problemstilling 3. 
Hvordan har kommunen arbeidet videre for å sikre et bedre og omforent samarbeid mellom 
Tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 

 Administrasjonen skal kontinuerlig fortsette arbeidet med utvikling av 
samhandlingsarenaer mellom etater og virksomheter i Seksjon for helse og velferd. 

 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger: 
«Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad har arbeidet videre for å sikre et 
bedre og omforent samarbeid mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie siden vår 
oppfølgingsrapport som ble behandlet i bystyret 6. februar 2020 i sak PS 4/20. Samtidig vil vi 
påpeke at den planlagte hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie 
kun delvis er gjennomført. Ansatte ved tildelingskontoret har per desember 2021 ikke 
hospitert hos etat hjemmesykepleie. Videre er det, slik revisjonen vurderer det, to andre 
forbedringspunkter det er grunnlag for å peke på. Det ene gjelder sikring av overganger til 
og fra hjemmet og korttidssenteret, hvor det er et ønske fra tildelingskontoret om at etat 
hjemmesykepleie skal være mer delaktig. Det andre gjelder tildeling og fordeling av visse 
oppgaver omhandlende lettere praktisk bistand, hvor det fortsatt er en viss uenighet mellom 
tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie. 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

 gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie som 
planlagt 

 vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret og med 
bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en 
tilfredsstillende måte 
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 avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og 
avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand 

 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt høringsuttalelse til rapporten og de anbefalinger revisjonen gir. 
Dette fremgår i sin helhet på side 35-37 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet: «Kommunedirektøren setter pris på 
gjennomgangen og påpekningene av ytterligere forbedringsområder, og vil gjennomføre de 
nødvendige tiltakene for å følge revisjonens anbefalinger.» 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og mappegjennomgang. Gjennom bruk av 
ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). 
Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på 
innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser 
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til 
bystyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg Fredrikstad kommunes saksbehandling av langtidsopphold på 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Vi har un-
dersøkt om kommunen følger regler for tildeling av langtidsopphold på området, om brukermedvirkning 
sikres ved saksbehandlingen av langtidsopphold på området og hvordan kommunen har arbeidet videre 
for å sikre et bedre og omforent samarbeid mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie.    
 

Revisjonens fremgangsmåte  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden september 2021 til mars 2022. Kriteriene er utarbeidet 
fra helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og aktuelle vei-
ledere. Fakta er innhentet ved bruk av dokumentanalyse, intervjuer og mappegjennomgang.  
 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Det er revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak følger gjeldende regler for tildeling av langtids-
opphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 
Revisjonen har funnet noen få avvik og forbedringsområder som omtales videre.   
 
Kommunen har utarbeidet en lokal forskrift som beskriver hvilke kriterier og vurderingsmomenter kom-
munen legger til grunn for tildelingen. To av hovedhensynene bak forskriftsfestingen er å sikre mulighe-
ten for at brukerorganisasjoner og andre til å uttale seg om kommunens tildelingskriterier, samt sikre at 
kriteriene for tildeling blir gjort kjent. Det er vår vurdering at dette er ivaretatt på en god måte. Blant annet 
gjennom at forskriften er publisert på lovdata.no. For å i enda større grad bekjentgjøre kommunens 
kriterier blant kommunens innbyggerne mener vi det er hensiktsmessig å publisere forskriften på kom-
munen nettsider. 
 
Det er vår vurdering at utredningen av søker starter så fort tildelingskontoret blir kjent med at en innbyg-
ger selv mener, eller at det blir observert av andre at vedkommende har behov for flere tjenester, eller 
at vedkommende per tiden ikke mottar forsvarlige tjenester. Kommunens kartlegging og utredning i sa-
ker fremstår for revisjonen som tilfredsstillende på samtlige punkter. Intervjudata og funn fra vår map-
pegjennomgang underbygger at det alltid innhentes opplysninger om søkers helsetilstand, diagnoser, 
funksjonsnivå, familieforhold, bosituasjon, samt hvilke tjenester søker mottar på søknadstidspunktet. 
Det er vår vurdering at kommune ivaretar kravet om å sørge for at det foreligger samtykke fra bruker til 
at instansen fritas fra taushetsplikten ved innhenting av opplysninger om personlige forhold fra andre 
enn bruker selv.  
 
Kommunen fatter skriftlig vedtak ved tildeling, endring eller avslag av langtidsopphold på sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Samtlige kontrollerte en-
keltvedtak inneholder en redegjørelse for hvilke regler som er anvendt, beskrivelse av faktum som er 
lagt til grunn for avgjørelsen og redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for 
skjønnsutøvelsen, opplysninger om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåte ved klage, at kommunen 
kan gi veiledning i forbindelse med eventuell klage og muligheten til å få bistand fra pasient- og bruker-
ombud i kommunen og fylket.        
 
Det er vår vurdering at kommunen fatter vedtak om venteliste (Fredrikstad kommune kaller dette vurde-
ringsliste) for brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at 
vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Av Helsedirektoratets 
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veileder «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første 
ledd nr. 6, § 3-6 og § 3-8» fremkommer det at for at vedtak om venteliste ikke skal skape usikkerhet hos 
pasienten eller brukeren bør det blant annet angis når pasienten eller brukeren kan forvente å bli tildelt 
plass. Fredrikstad kommune oppgir ikke i sine vedtak om venteliste når søker kan forvente å få en plass 
og revisjonen har forståelse for at dette kan være vanskelig tatt i betraktning alle faktorene som spiller 
inn og skaper variasjon i ventetiden. Samtidig er vi av den formening at dette bør etterstrebes da slik 
informasjon vil motvirke usikkerhet og skape trygghet hos bruker og pårørende i en sårbar situasjon. 
 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen på en god måte og i tilstrekkelig grad sikrer brukermedvirk-
ning ved tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
helse- og omsorgstjenester. Kommunen har, slik revisjonen ser det, et skriftlig system som på en god 
måte forankrer hvordan kommunen skal arbeide med brukermedvirkning. Tildelingskontorets praksis på 
feltet framstår også som tilfredsstillende.  
 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad har arbeidet videre for å sikre et bedre og om-
forent samarbeid mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie siden vår oppfølgingsrapport som 
ble behandlet i bystyret 6. februar 2020 i sak PS 4/20. Samtidig vil vi påpeke at den planlagte hospite-
ringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie kun delvis er gjennomført. Ansatte ved tilde-
lingskontoret har per desember 2021 ikke hospitert hos etat hjemmesykepleie. Videre er det, slik revi-
sjonen vurderer det, to andre forbedringspunkter det er grunnlag for å peke på. Det ene gjelder sikring 
av overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, hvor det er et ønske fra tildelingskontoret om at 
etat hjemmesykepleie skal være mer delaktig. Det andre gjelder tildeling og fordeling av visse oppgaver 
omhandlende lettere praktisk bistand, hvor det fortsatt er en viss uenighet mellom tildelingskontoret og 
etat hjemmesykepleie.  
 

Revisjonens anbefalinger 

Baser på revisjonens funn og konklusjoner har vi følgende anbefalinger. Kommunen bør: 
• publisere «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» på kommunens nettsider 
• angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan forvente å få tildelt 

plass  
• gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie som planlagt 
• vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret og med bakgrunn i vurde-

ringene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en tilfredsstillende måte 
• avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og avdeling 

praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand  
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-
velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-
munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-
munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-
munerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som 
er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 
problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-
muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i 
Fredrikstad kommune i sak 06/20 (6. februar 2020). 
 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 15. september 2021. Pla-
nen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet oktober 2021 - februar 
2022. Vi har gjennomført et oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjo-
nens innspill er vurdert i planleggingsprosessen. 
 
Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern kvali-
tetssikring. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle 
feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdte avsluttende møte med administrasjonen 
28.02.2022 hvor også revisjonens vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt 
på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av vedlegg. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Bjørnar B. Eriksen og Casper Støten. Re-
visorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, 
og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 
 
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid i 
forbindelse med arbeidet. 
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 11. mars 2022 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
                                                      
1 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Bjørnar B. Eriksen (sign.) 
utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 
Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  
 
Problemstilling 1: Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester? 
 
Problemstilling 2: Sikrer Fredrikstad kommune brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester? 
 
Problemstilling 3: Hvordan har kommunen arbeidet videre for å sikre et bedre og omforent samarbeid 
mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie?  
 
Denne forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å vurdere kommunens saksbehandling ved tildeling av 
langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgs-
tjenester. De sentrale bestemmelsene som gjelder tildeling av denne tjenesten er pasient- og brukerret-
tighetsloven § 2-1 e, som omhandler brukernes rett til sykehjemsplass og helse- og omsorgstjenestelo-
ven § 3-2 som blant annet omhandler kommunens plikt til å tilby plass i sykehjem. 
 
Ansvaret for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for hel-
døgns helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad kommune ligger til avdeling 2 ved tildelingskontoret. 
Fakta for å besvare problemstilling 1 og 2 er derfor avgrenset til å gjelde avdeling 2. Problemstilling 3 
tar for seg hvordan tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie har arbeidet videre (etter forrige oppføl-
gingsrapport behandlet i bystyret 06.02.2020 i sak PS 4/20) for å sikre et omforent samarbeid. For å 
besvare problemstilling 3 har revisjonen fått en skriftlig redegjørelse fra etatsjef hjemmesykepleie og 
tildelingssjef. Redegjørelsen inneholdt også en oversendelse av aktuelle prosedyrer, planer og samar-
beidsavtaler. 
 
På grunn av rapportens leservennlighet benevner vi videre i rapporten søker/bruker som kun søker. Det 
er viktig å bemerke at søker ofte også allerede er bruker av kommunens helse- og omsorgstjenester på 
søknadstidspunktet.  
 

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

3.3 Revisjonsmetoder  
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-
fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-
visjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 
faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  
 
Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-
sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-
ringene.  
 
I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 
• Dokumentanalyse  
• Intervjuer 
• Mappegjennomgang 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er tildelingskontorets virksomhetsplan 
2021 og virksomhetens prosedyrer på feltet sentrale for revisjonens undersøkelse. Revisjonen har også 
fått oversendt en skriftlig redegjørelse fra etatsjef hjemmesykepleie og tildelingssjef omhandlende deres 
samarbeid. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 7. 
 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført 7 intervjuer:  
• Tjenestetildelingssjef Anne Line Dahle 
• Avdelingsleder ved avdeling 2 Ingebjørg Olsen 
• Juridisk spesialrådgiver ved Tjenestetildelingskontoret 
• 4 saksbehandlere ved avdeling 2 

 
Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra intervjuet 
for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp 
eventuelle misforståelser. Revisor har også hatt kontakt med og mottatt informasjon fra spesialrådgiver 
i staben til tjenestetildelingssjef.  
 

Mappegjennomgang 

Revisjonen fikk oversendt en komplett liste av saker/søknader gjeldende langtidsopphold på sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester for tidsrommet 1. juli 
2020 til 1. juli 2021. Listen var sortert på om søknadene var innvilget eller avslått og inneholdt totalt 441 
søknader gjeldende 351 personer. Revisjonen har gjennomgått brukermapper for 20 tilfeldig utvalgte 
søkere fra dette utvalget. Mappegjennomgangen er gjennomført i Gerica som er kommunens elektro-
niske pasientjournalsystem. I forbindelse med mappegjennomgagen fikk revisor en gjennomgang/opp-
læring i Gerica av spesialrådgiver i staben til tjenestetildelingssjef.  
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4 TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD PÅ 
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG 
SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

Problemstilling 1: Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for tildeling av langtidsopp-
hold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstje-
nester? 

 

4.1 Revisjonskriterier 
Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer av vedlegg 7.1. Punktvise kriterier fremkommer 
under: 
 
Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem 
• Kommunen skal ha utarbeidet lokal forskrift med tildelingskriterier for tildeling av langtidsopphold på 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.  
• Forskrift med tildelingskriterier skal benyttes ved tildelingen av langtidsopphold på sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 
 
Kartlegging og utredning av saken 
• Kommunen har plikt til å starte utredning og iverksette eventuelle nødvendige tjenester innen for-

svarlig tid. Kommunen kan ikke vente med å utrede hjelpebehov til en formell søknad er mottatt. 
• Kommunen skal sørge for at det foreligger tilstrekkelige opplysninger til at saken kan vurderes og 

avgjøres på en faglig forsvarlig måte. 
• For å utrede om en pasient har behov for sykehjemsplass skal kommunen der det er aktuelt inn-

hente opplysninger om helsetilstand og eventuelle diagnoser, funksjonsnivå, familieforhold, bosi-
tuasjon, samt hvilke tjenester brukeren mottar på søknadstidspunktet. 

• Kommunen bør benytte kartleggingsskjema og/eller sjekklister ved innhenting av informasjon. 
• Ved innhenting av opplysninger om personlige forhold fra andre enn brukeren selv må kommunen 

sørge for at det foreligger samtykke fra bruker til at instansen fritas fra taushetsplikten. 
 
Vedtak 
• Det skal fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring eller avslag av langtidsopphold på sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.  
o Enkeltvedtaket skal være skriftlig. 
o Enkeltvedtaket skal grunngis og forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at 

vedtaket fattes. Begrunnelsen skal inneholde en: 
 redegjørelse for hvilke regler som er anvendt. 
 beskrivelse av faktum som er lagt til grunn for avgjørelsen. 
 redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende i skjønnsutøvelsen. 

o Pasient/bruker skal så snart det er mulig underrettes om vedtaket. I underretningen av ved-
taket skal det gis opplysninger om klageadgang. Det skal fremgå at det er klageadgang på 
vedtaket, sammen med opplysninger om klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved 
klage. I tillegg bør det fremgå at kommunen kan gi veiledning i forbindelse med en eventuell 
klage. Dersom pasient/bruker har behov for særskilt bistand til klage, bør det opplyses om 
muligheten til å få bistand fra Pasient- og brukerombudet i fylket. 
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• Kommunen skal fatte vedtak om venteliste til pasient/bruker som vil være best tjent med langtids-
opphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i 
påvente av langtidsopphold. Det bør angis når pasient/bruker kan forvente å bli tildelt plass.  

 

4.2 Datagrunnlag 
Organisering av tildelingskontoret 

Av tildelingskontorets virksomhetsplan for 2021 fremkommer det at virksomheten koordinerer, utreder, 
saksbehandler og tildeler helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad kommune. Virksomheten tildeler 
også kommunale boliger, startlån og tilskudd til tilpasning og etablering og fungerer som kommunens 
koordinerende enhet. Virksomheten har ansvar for tjenesten omsorgsstønad og all oppfølging av denne 
med oppdragsavtaler og lønnsmeldinger. Virksomheten har også ansvar for oppfølging av brukere som 
velger privat leverandør av BPA, oppfølging av de private leverandørene og fakturaer fra disse. Tilde-
lingskontoret har videre ansvar for å utarbeide konsesjoner og rammeavtaler på kjøp av omsorgstjenes-
ter i nært samarbeid med anskaffelsesavdelingen. Virksomheten utarbeider mini konkurranser på en-
keltkjøp når det er nødvendig. Videre har tildelingskontoret ansvar for tilsyn av alle private leverandører 
av omsorgstjenester som kommunen benytter. Tildelingskontoret har også ansvar for å utarbeide doku-
mentasjon i forbindelse med statlig ordning for ressurskrevende brukere, samt for mottak og oppfølging 
av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og all logistikk ved tildeling av institusjonsplasser i kom-
munen.  
 
Tildelingskontoret er organisert i en stab og tre avdelinger; 
• Avdeling 1 (Boligavdelingen) har ansvar for tildeling av kommunale boliger og tjenester innen rus- 

og psykisk helse, framskaffelse av boliger og saksbehandling av Husbankens virkemidler. 
• Avdeling 2 som i hovedsak saksbehandler tjenester til eldre, har pasientkoordinator funksjonen og 

er ansvarlig for flyten mellom sykehuset og kommunale tjenester og tildeling av korttidsplasser. Det 
er avdeling 2 som saksbehandler langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilret-
telagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

• Avdeling 3 saksbehandler i hovedsak tjenester til mennesker med funksjonshemminger.  
 
Ifølge virksomhetsplanen har tildelingskontoret per 1.1.2021 62,6 årsverk fordelt på 65 ansatte. Virk-
somhetens ansatte har, ifølge tjenestetildelingssjef, god og variert kompetanse. Samtlige saksbehand-
lere som saksbehandler helse- og omsorgstjenester har 3-årig helse og/eller sosialfaglig kompetanse 
(det vil si at de er sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, velferdsvitere, 
barnevernspedagoger eller familieterapeuter). 14 saksbehandlere har videreutdanning innen helserett 
og saksbehandling, demens, geriatri, velferdsteknologi, veiledning, boligsosialt arbeid eller tverrfaglig 
samarbeid. Flere ansatte har også kompetanse på mastergradsnivå. Virksomheten har som målsetting 
at minimum 30 prosent av saksbehandlerne skal ha videreutdanning i helserett og saksbehandling. 
Denne målsettingen er per desember 2021 oppnådd.  
 
Avdeling 2 er virksomhetens største avdeling med 26 årsverk. Avdelingen er inndelt i 4 team med 4-6 
ansatte per team. Teamene er geografisk oppdelt (nord, syd, øst og vest).   
 

Lokal forskrift med tildelingskriterier for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsva-
rende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester 

Kommunen har utarbeidet «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» som trådte i kraft 1. juli 2017. Ifølge virksomhetens 
juridiske spesialrådgiver som var deltagende i arbeidet med forskriften, startet arbeidet med forskriften 
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opp i februar 2017 og den var klar for politisk behandling juni samme år2. Juridisk spesialrådgiver deltok 
i et kurs i regi av Omsorgsjuss3 i januar 2017 i forbindelse med dette arbeidet. Det var en arbeidsgruppe 
bestående av daværende kommunalsjef for seksjon Helse og velferd (HOV), en rådgiver fra hennes 
stab, samt en av kommunens kommuneoverleger som arbeidet frem forskriften. Ifølge juridisk spesial-
rådgiver ble forskriften sendt på høring i begynnelsen av april 2017. Den ble blant annet sendt til eldre-
rådet og kommunens brukerombud. Forskriftens § 2-2 annet ledd, «Fredrikstad kommune vil, så langt 
det er praktisk mulig, legge til rette for at ektefeller og samboere som ønsker det får muligheten til å bo 
sammen i sykehjem eller tilsvarende bolig, også i de tilfeller der bare den ene har rett til vedtak om 
langtidsopphold», ble lagt til etter høringen. Dette var også et tema under den politiske behandlingen av 
forskriften. Forskriften er publisert på lovdata.no.  
 
Ifølge forskriftens § 1-1 er formålet å sikre rettsstillingen til innbyggernes rett til langtidsopphold i syke-
hjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Personer som tildeles langtids-
opphold i sykehjem i enkeltvedtak, vil i Fredrikstad kommune få eget vedtak om de helse- og omsorgs-
tjenester som skal gis under oppholdet. Forskriften beskriver hvilke kriterier og vurderingsmomenter 
kommunen legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften beskriver også hvordan kommunen skal følge opp perso-
ner som står på vurderingsliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester.    
 
Av forskriftens § 2-1 fremkommer det at dersom langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig sær-
skilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er det eneste tilbudet som kan sikre pasient eller bruker nødven-
dige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, så skal langtidsopphold tildeles.  
 
Ved tildeling skal følgende momenter vektlegges i en helhetsvurdering: 

a) hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet 
for tjenester er, 

b) om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom døgnet, eller med korte 
mellomrom, 

c) om pasient eller bruker har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er, 
d) pasient eller brukers evne til selv å tilkalle hjelp ved behov, 
e) om kommunens øvrige tjenestetilbud er forsøkt eller vurdert, herunder hjemmetjenester, vel-

ferdsteknologi og andre tilretteleggingsmuligheter i hjemmet, 
f) om langtidsopphold kan virke skadeforebyggende, eller bidra til at vedkommende får mulighet 

til å forbedre sin helsetilstand eller funksjonsevne, 
g) om pasient eller bruker er til fare for andre, eller om det er fare for materielle skader, 
h) hensynet til pårørende, eller andre personer som frivillig yter bistand til pasient eller bruker, og 
i) om pasient eller brukers ektefelle eller samboer er i langtidsopphold 

 
Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 gjennomføres det en totalvurdering ved tildeling av sykehjemsplass 
og det er forskriftens kriterier som legger føringer og er gjeldende for denne vurderingen. Ifølge juridisk 
spesialrådgiver er forskriftens kriterier en del av virksomhetens saksbehandlingsrutine. Juridisk spesial-
rådgiver hadde en gjennomgang med avdelingens saksbehandlere om hvordan forskriften skal benyttes 
i saksbehandlingen i forbindelse med at forskriften trådte i kraft. 
                                                      
2 Forskriften er behandlet i Eldrerådet (30.05.2017 PS 22/17), Råd for personer med funksjonsnedset-
telser (30.05.2017 PS 21/17), Helse- og velferdsutvalget (31.05.2017 PS 23/17), Formannskapet 
(01.06.2017 PS 104/17) og Bystyret (16.06.2017 PS 85/17). 
3 Kursarrangør som tilbyr kurs om helse- og omsorgsjuss og forvaltningsrett rettet spesielt mot landets 
kommuner. 

73



9 
 

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad kommune 

Tildelingskontoret har utarbeidet søknadsskjemaet «Søknad om helse- og omsorgstjenester»4. Søkna-
den skal sendes til Fredrikstad kommune, Seksjon for helse og velferd, Postboks 1405, 1602 Fredrik-
stad.  I søknaden skal det gis opplysninger om søkeren. Dette innebefatter blant annet navn på fastlege 
og når siste time hos fastlege og tannlege fant sted, samt sivilstatus og om søker bor alene, sammen 
med andre eller sammen med foreldre. Det skal også gis informasjon om nærmeste pårørende og om 
søkeren har verge/fullmektig. Søknaden inneholder to fritekstområder hvor det skal beskrives «Hva er 
ditt behov for hjelp og hva mestrer du selv?» og «Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå?». Av 
søknadsskjemaet gis det samtykke til å innhente og dele taushetsbelagt informasjon. Det fremkommer 
blant annet at det kan være aktuelt å innhente opplysninger fra: fastlege, spesialisthelsetjenesten, bar-
nehage, skole, barneverntjenesten og NAV. Hvis det er instanser søker ikke vil at tildelingskontoret skal 
innhente opplysninger fra kan dette opplyses om i søknaden. Videre fremkommer det at samtykket gjel-
der til saken er avsluttet, dersom ikke annet avtales. Samtykket kan trekkes helt eller delvis tilbake. 
 
Tildelingskontoret har utarbeidet prosedyre «Søknad til vedtak Helse og omsorgstjenester». Formålet 
med prosedyren er å sikre at brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. I pro-
sedyren defineres en søknad som skriftlig eller muntlig fra søkeren selv. E-link fra lege, henvendelser 
fra spesialisthelsetjenesten, bekymringsmeldinger eller andre henvendelser må avklares med personen 
det gjelder om det er å anses som søknad. Søkerdato defineres som datoen søknaden er stemplet eller 
muntlig søknad er mottatt. Ved henvendelser på vegne av brukeren, er søknadsdatoen når søker be-
krefter søknaden/henvendelsen.  
 
Ifølge de intervjuede saksbehandlerne kan søknader komme inn til tildelingskontoret på flere ulike må-
ter. Søknader kan komme skriftlig via kommunens søknadsskjema (via bruker selv eller pårørende) eller 
gjennom en bekymring fra hjemmesykepleien eller fastlege (via e-link5). Søknader kommer også fra 
korttidsavdelingen. De som blir lagt inn på korttidsavdelingen på grunn av endret funksjon vil alltid bli 
vurdert under institusjonsoppholdet, det kan dermed komme henvendelser fra korttidssenteret eller fra 
pårørende hvor bruker allerede har en korttidsplass. For brukere som mottar tjenester fra hjemmesyke-
pleien kan henvendelser/søknader gå via hjemmesykepleien. Søknader om tjenester kommer som ho-
vedregel skriftlig, men det hender også at det kommer muntlige søknader for eksempel gjennom en 
telefon fra pårørende. Ifølge tjenestetildelingssjef er det, ved muntlige søknader, viktig at virksomheten 
får underskrift på samtykke i utredningsfasen. Underskriften får virksomheten av bruker selv eller deres 
verge dersom bruker ikke er samtykkekompetent. Virksomheten må forsikre seg om at søker virkelig vil 
inn på sykehjem og at det ikke kun er pårørende som ønsker dette. Kommunens søknadsskjema er 
åpent formulert, men i visse tilfeller skriver søker hva han/hun konkret ønsker å søke på (f. eks. syke-
hjemsplass). I etterkant av gjennomført kartleggingsbesøk så endres saken til den tjenesten det er ak-
tuelt for søker å søke på.  
 
Ifølge tjenestetildelingssjef har virksomheten som mål at brukerne skal møte samme saksbehandler 
gjennom sitt tjenesteforløp. Saker tildeles saksbehandlerne gjennom avdelingsleder.  
  
 

                                                      
4 Med nytt søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester fra 1.5.2018 søker bruker på helse- og om-
sorgstjenester. En søknad kan føre til en eller flere tjenester. Ordningen har ført til økt brukermedvirk-
ning. Utgangspunktet er alltid hva som er viktig for søker (Virksomhetsplan 2021 side 5). 
5 E-link er et system for elektronisk meldingsutveksling mellom fastleger og kommunens helse- og om-
sorgstjenester.  
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Utredning i forbindelse med søknad om tjenester 

Av «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester m.m.» § 2-3 «Saksbehandling og -utredning» fremkommer det at for at en sak som 
gjelder tildeling eller avslag på langtidsopphold i sykehjem, eller disposisjonsrett til tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, skal anses som tilstrekkelig opplyst, må alle relevante forhold 
være utredet, herunder: 

a) opplysninger om forhold som er nevnt i denne forskrift § 2-1 (se side 8), 
b) opplysninger fra møte eller lignende med søker og/eller partsrepresentant, jf. denne forskrift § 

2-2 (se side 17 og 18), 
c) funn fra kommunens egen kartlegging, herunder IPLOS-kartlegging (individbasert pleie- og 

omsorgsstatistikk) og eventuelle resultater fra vurderingsopphold i sykehjem, 
d) opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, fastlegen, private tilbydere av helse- og omsorgstje-

nester og/eller annet helsepersonell, eller fra andre deler av den offentlige forvaltningen, og 
e) eventuelle andre opplysninger.  

 
I forbindelse med saksutredningen kan det fattes enkeltvedtak om korttidsopphold i sykehjem, for nær-
mere kartlegging av søkers behov.  
 
Ifølge avdelingsleder på avdeling 2 og de intervjuede saksbehandlerne starter utredningen av søker så 
fort det blir kjent at en innbygger selv mener, eller at det blir observert av andre, at vedkommende har 
behov for flere tjenester, eller at vedkommende per tiden ikke mottar forsvarlige tjenester. Selv om ut-
redningen starter med en gang så kan det ta en stund før det fattes et endelig vedtak om langtidsopp-
hold. Ifølge saksbehandlerne sendes det ut forvaltningsmelding i saker som ikke lar seg saksbehandle 
ferdig innen 30 dager. Det er sjeldent at det er mulig å ha klart et enkeltvedtak i løpet av 30 dager, 
spesielt i saker hvor søker fortsatt bor hjemme, da det er behov for mer tid til å utrede saken. Når det 
kommer en søknad fra bruker som allerede ligger på en korttidsplass, og det allerede er avklart at søker 
er i behov av et høyere omsorgsnivå, går det raskere. Ifølge tall oversendt fra spesialrådgiver i staben 
er det 174 av 444 (39 %) søknader6 som har en registrert responstid på under 28 dager, 199 av 444 (45 
%) har en registrert responstid på mer en 28 dager, men færre enn 90 dager, mens 71 av 444 (16 %) 
søknader er registrert med en responstid på 90 dager eller mer. Tjenestene tildeles som oftest før ved-
taket fattes. Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 tar det ofte lang tid å saksbehandle søknader om 
langtidsopphold, dette skyldes behovet for utreding og kartlegging. Avdelingen skal være sikre på at 
langtidsopphold er det eneste som kan ivareta søkers behov.   
 
Ifølge tjenestestildelingssjef varierer det fra sak til sak når og hvordan saken utredes. Dette kommer 
blant annet an på hvor godt saksbehandler kjenner søker fra før av. I de tilfellene hvor søker har hatt 
mange tjenester fra kommunen i lengere tid og saksbehandler kjenner søker sin historikk godt, blir ut-
redningen av saken kortere og enklere og det er ikke behov for de store utredningene. Innbyggere som 
søker om langtidsplass i sykehjem har i all hovedsak mottatt mange tjenester i forkant og er godt kjent 
for saksbehandler og tildelingskontoret. Samtidig finnes det også tilfeller som er mer akutte, hvor søker 
ikke har mottatt noe særlig med tjenester fra kommunen i forkant av søknad. I de tilfellene hvor søker 
ikke har mottatt tjenester fra kommunen tidligere så drar saksbehandler alltid på et kartleggingsbesøk 
hjem til søker. Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 spør saksbehandler søker alltid om de vil at pårø-
rende skal være tilstede under kartleggingsbesøket. I all hovedsak er det en saksbehandler som drar 
på kartleggingsbesøk alene, men i noen tilfeller hender det at det er to saksbehandlere. For eksempel 
hvis det er kjent at søker har utfordrende adferd.  
 

                                                      
6 Søknader som har kommet inn i tidsrommet 01.07.2020 til 30.06.2021. 
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Ifølge tjenestetildelingssjef består en utredning av en søker av: 
• I forkant av kartleggingsbesøk kontrolleres søkers ADL7, IPLOS, PLO meldinger8 fra fastlege, hvilke 

tjenester bruker har fra før av, om bruker har vært innlagt tidligere (på sykehus eller kommunale 
institusjoner, som for eksempel KAD seng på akutten), hvilke diagnoser bruker har, samt hva hjem-
mesykepleien har skrevet om søker i sine journaler. Alt dette kontrolleres i Gerica. Hvis det er behov 
kontakter saksbehandler også søkers fastlege.  

• Kartleggingsbesøk 
o Besøkene gjennomføres i hjemmet i de tilfellene hvor søker bor i hjemmet. I de tilfellene 

hvor søker ligger på korttidssenteret så gjennomføres besøket der. Virksomheten har utar-
beidet rutine «Kartleggingsskjema av behov for helse- og omsorgstjenester» som benyttes 
under vurderingsbesøkene. Kartleggingsskjemaet skal lagres i brukers journal og det skal 
lages et journalnotat fra kartleggingsbesøket.  

 
Det bekreftes av samtlige saksbehandlere som er intervjuet at det alltid innhentes opplysninger om 
helsetilstand, diagnoser, funksjonsnivå, familieforhold, bosituasjon, samt hvilke tjenester søker mottar 
på søknadstidspunkt. Overnevnte opplysninger skal fremgå av søknadsskjema, sykepleier journal, epi-
kriser, ADL og IPLOS. Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 spør avdelingens saksbehandlere alltid om 
hva som er viktig for den som har søkt. Ifølge saksbehandlerne bør alle tjenester være prøvd ut før det 
blir fattet et vedtak om langtidsopphold på sykehjem. Etter denne første kartleggingen avtales alltid et 
kartleggingsmøte med søker og pårørende. Tildelingskontoret har utarbeidet prosedyre «Søknad til ved-
tak – Helse og omsorgstjenester». Formålet til prosedyren er å sikre at brukeren får nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Alle punktene i rutinen gås gjennom i kartleggingsmøtet. 
 
Det gjennomføres møter med hjemmesykepleien hver 14. dag, teammøter to ganger i uken og ukentlige 
møter med korttidssenteret, hvor saker blir drøftet. Demenskoordinator blir involvert i de sakene der det 
er behov for en vurdering av henne. Ifølge saksbehandlerne er det viktig å snakke med bruker selv og 
pårørende. Det legges vekt på pasientens ønske og hvordan pårørende opplever situasjonen. 
 
Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 har avdelingen kompetente og flinke saksbehandlere, og de aller 
fleste har lang erfaring fra feltet. Vanskelige og komplekse saker blir drøftet mellom saksbehandler og 
avdelingsleder. Samtlige vedtak kommer innom avdelingsleder for kontroll og godkjenning før de sendes 
ut. Avdelingsleder kontrollerer saken for å se at det ikke foreligger feil eller mangler i selve saksfremleg-
get som sendes til søker, at det er rett lovverk som er benyttet og at det er oppgitt telefonnummer til 
saksbehandler osv. Hvis det blir oppdaget feil eller mangler sendes vedtaket tilbake til saksbehandler 
for rettelse. 
 
Ifølge saksbehandlerne sikres det at det foreligger tilstrekkelig opplysninger i saken ved å benytte virk-
somhetens prosedyrene på feltet. De aller fleste søkere er også innom et korttidsopphold for å kartlegge 
søker hele døgnet og over tid. Det finnes unntak, spesielt gjelder dette søkere som er demente. Da 
gjennomføres det som hovedregel en vurdering av kommunens demenskoordinator, spesialisthelsetje-
nesten og fastlege. Saksbehandlerne diskuterer søkere med utøvende tjenester (hjemmesykepleien, 
ergoterapeut, fysioterapeut osv.). Det brukes som regel god tid på å kartlegge og utrede søkere før de 
får et vedtak om langtidsopphold. Alle andre tjenester skal være prøvd ut i forkant. Det gjennomføres 
«langtidsmøte» en gang i uken hvor søknader/saker gjennomgås og drøftes. Her deltar en saksbehand-
ler fra hvert team + avdelingsleder for avdeling 2. Dette møtepunktet skal sikre likebehandling mellom 
                                                      
7 ADL er meningsfulle og målrettede handlinger som mennesker utfører på ulike livsområder. ADL kan 
være ivaretakende aktiviteter som innebærer omsorg, eller vedlikehold av en selv eller andre. 
8 PLO melding er en logistikkmelding gjeldende for brukere som allerede mottar kommunale pleie‐ og 
omsorgstjenester. 

76



12 
 

saker. Det gjennomføres 2 teammøter i uken hvor alle søknader/saker hvor saksbehandler tenker at det 
kan være aktuelt med vedtak om langtidsopphold drøftes før saken ferdigstilles. 
 
Det fremkommer av revisjonens mappegjennomgang at søkere utredes i henhold til kommunens for-
skrift og kommunens prosedyrer på feltet. Det fremkommer av de kontrollerte sakene at det er gjennom-
ført kartleggingsbesøk når søker bor hjemme. I de aller fleste sakene er kartleggingsbesøket dokumen-
tert gjennom et referat i notatform, mens revisjonen har funnet dokumentert kartleggingsskjema i to av 
sakene. For søkere som enten er innlagt på sykehus eller ved en korttidsplass ved Fredrikstad korttids-
senter (FKS) fremkommer det tydelig at det er gjennomført kartlegginger enten ved sykehuset og/eller 
FKS. I samtlige kontrollerte saker (20 av 20) er det gjennomført nylige ADL-vurderinger.  
  
Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 og de intervjuede saksbehandlerne har virksomheten tilstrekkelig 
med skriftlige prosedyrer og kartleggingsskjemaer på området. Virksomheten har utarbeidet «Kartleg-
ging av behov for helse og tjenester» som alltid benyttes ved kartleggingsbesøk. Dette sikrer at det er 
enkelt å se hvordan utviklingen hos søker er over tid. ADL og IPLOS utføres etter hvert kartleggingsbe-
søk og ved ny sak. Utøvende tjenester skal oppdatere ADL/IPLOS hver 3. måned.  
 
Tildelingskontoret har en kvalitetsgruppe som arbeider med avdelingens prosedyrer og internkontroll. 
Kvalitetsgruppen består av fagansvarlig for tildelingskontoret, virksomhetens tillitsvalgte, rådgiver fra 
stab, virksomhetens jurister, virksomhetens avdelingsledere og 1-2 ansatte fra hver avdeling. Det gjen-
nomføres månedlige møter i kvalitetsgruppen.  
 

Samtykke fra bruker til at instansen fritas fra taushetsplikten 

Det fremkommer av revisjonens mappegjennomgang at det er krysset av eller underskrevet på sam-
tykke til å innhente og dele taushetsbelagt informasjon i samtlige kontrollerte saker. 11 søknader inne-
holder underskrifter og 9 søknader er det avkrysset på dette, uten at det er underskrevet.  Av søknads-
skjemaet fremgår følgende tekst: «Vi trenger ditt samtykke for å kunne innhente de opplysningene som 
er nødvendig for å behandle søknaden din, og for å kunne gi et best mulig tjenestetilbud til deg. Det kan 
være aktuelt å innhente opplysninger fra: fastlege, spesialisthelsetjenesten, barnehage, skole, barne-
verntjenesten og NAV. 
 
Hvis det er instanser du ikke ønsker at Tildelingskontoret skal innhente opplysninger fra, eventuell tids-
begrensning for samtykke eller annet, kan du oppgi det her: ………….. Samtykket gjelder til saken er 
avsluttet, dersom ikke noe annet avtales. Samtykket kan trekkes helt eller delvis tilbake. Samtykket 
gjelder taushetsbelagte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i forvaltningsloven § 13, helse- 
og omsorgstjenesteloven § 12-1 og helsepersonelloven § 21.» 
 

Enkeltvedtak ved tildeling, endring eller avslag 

Av «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester m.m.» § 4-1 «Enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester i sykehjem» fremkommer 
det at personer som i enkeltvedtak tildeles langtidsopphold i sykehjem, vil få eget vedtak om de helse- 
og omsorgstjenester som skal gis under oppholdet. Det skal fattes nytt enkeltvedtak ved vesentlige 
endringer i innholdet eller omfang av helse- og omsorgstjenester. 
 
Personer som får tildelt disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, 
og personer som har enkeltvedtak om å stå på vurderingsliste, har lovfestet rett til eget vedtak om de 
helse- og omsorgstjenester som skal gis. Ved vesentlige endringer i innholdet eller omfang av helse- og 
omsorgstjenester vil det fattes nytt enkeltvedtak. 
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Ifølge tjenestetildelingssjef og avdelingsleder for avdeling 2 fattes det alltid skriftlig vedtak ved tildeling, 
endring eller avslag av langtidsopphold. Samtlige enkeltvedtak inneholder redegjørelse for hvilke regler 
som er anvendt, beskrivelse av faktum som er lagt til grunn for avgjørelsen og redegjørelse for hvilke 
hovedhensyn som har vært avgjørende i skjønnsutøvelsen. Overnevnte sikres gjennom utarbeidede 
vedtaksmaler som ligger tilgjengelig i Gerica. Avdelingen har en egen vedtaksmal gjeldende langtids-
plasser. Det informeres om at det varierer fra saksbehandler til saksbehandler hvor mye som skrives i 
selve saken, men alt av nødvendige opplysninger skal fremgå av vedtaket. 
 
Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 har tildelingskontoret 2 jurister som blant annet arbeider med utar-
beidelse av maler og sjekklister. Samtlige maler og sjekklister gjennomgås også i tildelingskontorets 
kvalitetsgruppe før de blir benyttet. Det er rådgiver for tjenestetildelingssjefen som leder virksomhetens 
kvalitetsgruppe. Kvalitetsgruppen arbeider med å revidere virksomhetens prosedyrer og kriterier. Hvis 
prosedyrene kun omhandler tildelingskontoret skal de godkjennes av ledergruppen/tjenestetildelings-
sjef. Hvis prosedyrene og kriteriene omhandler andre virksomheter skal de godkjennes av seksjonens 
kvalitetsteam. Rådgiver fra tildelingskontoret er fast medlem i seksjonens kvalitetsteam.  
 
Ifølge en av saksbehandlerne hadde ikke virksomheten noen god praksis for å behandle nytt vedtak når 
bruker fikk endret tjenester fra «lang i kort9» til «langtid10» tidligere, men dette er nå på plass. En annen 
saksbehandler opplyser om at det alltid fattes skriftlig vedtak, men at det er tilfeller hvor søknaden an-
nulleres i samråd med søker og/eller pårørende. Grunnen til dette kan for eksempel være at det ikke 
lenger er aktuelt med langtidsplass og at søker ønsker å bo hjemme. En tredje saksbehandler fremhever 
at det skrives svært få avslag på søknader. Grunnen til dette er at søknaden som kommer inn til tilde-
lingskontoret i utgangspunktet er åpen. Etter et kartleggingsbesøk så kan saksbehandler finne ut at 
langtidsopphold ikke er aktuelt for vedkommende, men at søker får vedtak om andre mer tilpassede 
tjenester. Hvis det er slik at søker kun vil ha langtidsopphold, og det ikke er behov for dette, så må det 
gis et avslag slik at vedtaket eventuelt kan påklages. Det er svært få slike saker.   
 
Ifølge tjenestetildelingssjef og avdelingsleder ved avdeling 2 får søker tilsendt vedtaket så fort det er 
utarbeidet. Dette sendes ut gjennom SvarUT i Gerica. For søkere som allerede er innlagt på korttidsav-
delingen er det pårørende/verge som får tilsendt vedtaket. Alle får også opplysninger om vedtaket munt-
lig. Det skriftlige vedtaket gir opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte 
ved klage, at kommunen kan gi veiledning i forbindelse med eventuell klage og muligheten til å få bistand 
fra pasient- og brukerombudet i kommunen og fylket. Dersom bruker får avslag på sin søknad så ringer 
saksbehandler alltid og informerer om dette.  
 
Av «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester m.m.» § 5-2 «Klage» fremkommer det at ved klage på enkeltvedtak om bo- og tje-
nestetilbud som beskrevet i denne forskrift gjelder bestemmelsene i lov om pasient- og brukerrettigheter, 
kapittel 7. Skriftlig klage sendes tildelingskontoret for helse og velferd i Fredrikstad kommune. Dersom 
enkeltvedtak opprettholdes av tildelingskontoret, vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i Østfold11 for 
endelig avgjørelse.  
 
Ifølge virksomhetens juridiske spesialrådgiver arbeider hun med behandling og oppfølging av klager 
som skal videre til Statsforvalteren og klager som skal videre til behandling i kommunens klageutvalg. 

                                                      
9 Brukere som har vedtak om langtidsplass, men som får tjenestene ved en korttidsavdeling.  
10 Brukere som har vedtak om langtidsplass og som får tjenestene ved en langtidsavdeling.  
11 Nå Statsforvalteren i Oslo og Viken.  
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Det er kun saker om startlån og kommunale utleieboliger (for tildelingskontoret sin del) som går til kom-
munens klageutvalg, alle andre saker hvor vedtaket er fattet etter helse- og omsorgstjenesteloven og/el-
ler pasient- og brukerrettighetsloven går til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Ifølge juridisk spesialrådgi-
ver var det i 2021 1 klage på langtidsopphold i institusjon, i 2020 var det ingen, mens det i 2019 var 2. 
Klagen i 2021 ble omgjort av kommunen, mens klagene i 2019 ble oversendt Fylkesmannen i Østfold 
(nå Statsforvalteren i Oslo og Viken), ingen av klagene i 2019 ble omgjort av Statsforvalteren.   
 
Det fremkommer av revisjonens mappegjennomgang at samtlige kontrollerte vedtak (20 av 20) er skrift-
lige og inneholder en redegjørelse for hvilke regler som er anvendt, beskrivelse av faktum som er lagt 
til grunn for avgjørelsen og redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende i skjønnsut-
øvelsen. I vedtaket fremgår opplysninger om at det er klageadgang på vedtaket, opplysninger om kla-
gefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det fremgår også at kommunen, pasient- og bruker-
ombud i fylket og pasient- og brukerombud i kommunen kan gi veiledning i forbindelse med en eventuell 
klage. 
 

Vedtak om vurderingsliste 

Av «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester m.m.» § 3-1 «Rett til å stå på vurderingsliste» fremkommer det at personer som vil 
være best tjent med langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, men der det ikke er ledig plass 
og kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester kan bo hjemme i påvente av lang-
tidsopphold, har rett til vedtak om å stå på vurderingsliste. 
 
Ved tildeling av retten til å stå på vurderingsliste til langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig, 
vektlegges de samme kriterier og vurderingsmomenter som ved tildeling av langtidsopphold, jf. forskrif-
tens § 2-1, § 2-2 og § 2-3 (se side 8 og 10). Søker kan la være å ta imot tilbud om langtidsopphold i 
sykehjem eller i tilsvarende bolig, uten å miste retten til å stå på vurderingsliste. I Fredrikstad kommune 
er det anledning til å fortsette å stå på vurderingsliste til det blir ledig plass på sykehjemmet eller i den 
tilsvarende boligen der vedkommende helst vil bo.  
 
Av § 3-2 «Oppfølging av personer på vurderingsliste» fremkommer det at tildelingskontoret for helse og 
velferd og tjenesteutførende etat/virksomhet skal løpende følge med på behovsutviklingen hos personer 
som står på vurderingsliste. Det skal umiddelbart tildeles langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig dersom det oppstår en situasjon der et slikt botilbud er det eneste tilbudet som kan sikre nødven-
dige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Ut over hastesakene, tildeles slike langtidsopphold eller 
tilsvarende botilbud til den som antas å ha størst behov for det botilbudet som er ledig. Personer som 
har fått enkeltvedtak om å stå på vurderingsliste, må derfor påregne at personer med mer presserende 
eller større behov vil bli prioritert. Det gjelder ingen tidsfrister for når et botilbud som nevnt ovenfor senest 
skal tilbys.  
 
Tildelingskontoret har utarbeidet prosedyren «Langtidsopphold i sykehjem vurderingsliste12». Formålet 
med prosedyren er å sikre at tjenesten iverksettes i henhold til vedtaket og rett registrering i Gerica13. 

                                                      
12 Med vurderingsliste menes en liste man har rett til å stå på, i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig. Vurderingslisten er en oversikt over personer som ikke fyller vilkåret for umid-
delbar tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, men som anses å være best tjent 
med slikt opphold. Det gjelder ingen tidsfrist for når et botilbud som nevnt ovenfor senest skal tilbys. 
13 Gerica er et elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssek-
toren. 
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Prosedyren inneholder de 9 vurderingskriteriene som fremkommer av «Forskrift om tildeling av lang-
tidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.». 
 
Tjenestetildelingssjef understreker at kommunen fatter vedtak om vurderingsliste til søker som vil være 
best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp 
kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Det er umulig for kommunen å vite når bruker vil få tildelt 
plass, så dette oppgis ikke i vedtaket. Kommunen har fritt sykehjemsvalg så ventetiden kan variere mye 
med tanke på om søknaden er åpen eller om søker har ett eller to konkrete sykehjemsønsker. Hvis 
behovet for en sykehjemsplass er veldig stort så bør søker ta den første plassen kommunen kan tilby. 
Noen takker ja til dette, mens andre takker nei. 
 
Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 finnes det både en vurderingsliste og en venteliste for brukere som 
har vedtak om langtidsplass, men som får sine tjenester ved Fredrikstad korttidssenter (FKS) eller kort-
tidsavdelingen ved Østsiden sykehjem. Søkere som får vedtak om vurderingsliste mottar ulike typer 
tjenester som gjør det forsvarlig for søker å bo hjemme. Det er behovet som styrer. Det kan være om-
sorgsboliger som er delvis bemannet, støttekontakt, praktisk bistand, hjemmesykepleie, dagopphold, 
korttidsopphold og trygghetsalarm eller andre velferdsteknologiske løsninger som for eksempel GPS. 
Pårørende må dokumentere hvilken pårørendestøtte de gir og en del har fast rullering (inne på institu-
sjon i 2 uker og hjemme i 6 uker). Per 6. desember 2021 er det 22 brukere på denne listen (av disse 22 
er det 3-4 brukere som venter på å komme til Fredrikstad fra andre kommuner). Per 6. desember 2021 
er det 24 brukere som ligger innlagt på Fredrikstad korttidssenter med et langtidsvedtak, mens det er 6 
brukere som ligger korttidsavdelingen på Østsiden (demenssykehjem) med langtidsvedtak. Det er altså, 
per 6. desember 2021, totalt 52 brukere som har vedtak om et langtidsopphold på sykehjem og som 
venter på en slik plass. Ifølge avdelingsleder avdeling 2 varierer det hvor mange søkere som står på 
listene. Dette avhenger av sirkulasjonen i kommunens sykehjem. Det gjennomføres fortløpende vurde-
ringer av hvem som får langtidsopphold på sykehjem når det kommer en ledig plass. 
 
Avdelingsleder avdeling 2 opplever at kommunen har for få langtidsplasser. Det er for mange brukere 
som har behov for langtidsplass på sykehjem som må motta sitt behov for langtidsopphold i en korttids-
avdeling. I perioder har ikke kommunen den rette sykehjemsplassen å tilby søker. Det er stort press på 
avdelinger som er for personer med demens. I noen tilfeller må tildelingskontoret gi tilbud om plass på 
FKS, hvor bruker i utgangspunktet har behov for plass på skjermet avdeling. Dette kan skape store 
utfordringer for både pasient og ansatte ved FKS. Ifølge avdelingsleder ved avdeling 2 har kommunen 
fritt sykehjemsvalg. Kommunens innbyggere kan altså selv velge hvilket sykehjem de kan søke om plass 
på. Det er ulik ventetid på de ulike sykehjemmene og det er desidert lengst ventetid på Østsiden syke-
hjem. Dette kan skape ulike utfordringer for kommunen og det blir en del misnøye fra pårørende når 
søker må vente lenge på plass. Tildelingskontoret oppfordrer alltid at den som står på venteliste til lang-
tidsplass om å ha 3 alternativer for hvilket sykehjem de ønsker.  
 
Ifølge en av saksbehandlerne er det ikke alltid like logisk eller enkelt å avgjøre hvilken søker som skal 
få vedtak om langtidsplass og hvem som skal få vedtak om vurderingsliste. Disse sakene drøftes da 
med kollegaer. De som får vedtak om vurderingsliste har behov for langtidsplass, men kan vente 
hjemme. Søker kan stå på vurderingsliste en god stund (opp mot ett år) før de eventuelt får en langtids-
plass. Mange ganger ender de opp i «lang i kort», altså at brukere som har vedtak om langtidsplass får 
sine tjenester ved en korttidsplass, da det er for få langtidsplasser og ventetiden er for lang. Tildelings-
kontoret har praksis på å følge opp behovsutviklingen til søkere som står på vurderingslisten ved å ringe 
søker minimum annenhver måned. Saksbehandlerne mottar også beskjed fra utøvende tjeneste og fra 
fastlege og pårørende ved eventuelle behovsendringer. 
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Ifølge tjenestetildelingssjef kan korttidsopphold ved FKS eller kommunal akutt døgnseng (KAD seng) 
benyttes i tilfeller hvor søker har behov for sykehjemsplass umiddelbart, og det ikke finnes ledig lang-
tidsplass. Det er fastlege eller legevakten som må henvise til KAD sengene. Kommunen har ca. 100 
korttidsplasser som kan benyttes, men disse skal i utgangspunktet benyttes av pasienter som blir skre-
vet ut fra sykehuset. At brukere som skal ha en langtidsplass opptar korttidsplasser fører til at kommu-
nen får flere overliggerdøgn14 på sykehuset. Det gjør også at flere som søker korttidsplass hjemmefra, 
må vente på dette. 
 
Virksomheten har en gruppe på 4 saksbehandlere og avdelingsleder ved avdeling 2 som har ansvaret 
for å holde oversikt og kontroll over ledige sykehjemsplasser. Dette gjøres i «plassadministrasjon» i 
Gerica. Pasientkoordinator 2 er ansvarlig for å holde oversikt over ledige korttidsplasser.15 Kommunens 
sykehjem melder ledige plasser fortløpende inn til virksomheten via «plassadministrasjon» i Gerica. En 
ny pasient skal kunne flytte inn 3 døgn etter at plassen er meldt ledig. Når en plass blir ledig så går 
denne gruppen inn i vurderingslisten og gjør en prioritering av hvem som skal få tildelt plass. Det er 
behovet som bestemmer, samt hvem som eventuelt har ventet lengst. I perioder hvor kommunen har 
mange overliggere på sykehuset så må det blant annet prioriteres å få overført brukere fra FKS.  
 

4.3 Vurderinger 
I kapitel 4.2 har vi undersøkt om Fredrikstad kommune følger gjeldende regler for tildeling av langtids-
opphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 
 

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem 

Kommunen har utarbeidet «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» som trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriftens formål er å 
sikre rettsstillingen til innbyggernes rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester og beskriver hvilke kriterier og vurderingsmomenter kommunen legger 
til grunn for tildelingen. Det er vår vurdering at kommunen har ivaretatt kravet som ligger i revisjonskri-
teriet vedrørende utarbeidelse av lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsva-
rende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester på en tilfredsstillende måte. To 
av hovedhensynene bak forskriftsfestingen er å sikre muligheten for at brukerorganisasjoner og andre 
til å uttale seg om kommunens tildelingskriterier, samt sikre at kriteriene for tildeling blir gjort kjent. Det 
er vår vurdering at dette er ivaretatt på en god måte. Vi legger her til grunn at forskriften ble sendt på 
høring i april 2017 før den ble politisk behandlet i bystyret 16.06.2017 (PS 85/17), samt at den er publi-
sert på lovdata.no. For å i enda større grad bekjentgjøre kommunens kriterier til kommunens innbyg-
gerne vil det, ifølge vår vurdering, kunne være hensiktsmessig å publisere forskriften på kommunen 
nettsider.    
 
Forskriftens kriterier for tildeling er implementert i virksomhetens saksbehandlingsrutine. I forbindelse 
med at forskriften trådte i kraft ble det gitt opplæring til avdelingens saksbehandlere om hvordan for-
skriften skal benyttes i saksbehandlingen. Vi vurderer at forskriftens tildelingskriterier benyttes på en 
tilfredsstillende måte i kommunens saksbehandling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.   

                                                      
14 Overliggerdøgn er den situasjonen som oppstår når pasientene er utskrivningsklare fra sykehuset og 
kommunen ikke har mottakskapasitet til å ta de imot. 
15 Tildelingskontoret har utarbeidet prosedyrene «Plassadministrasjon korttid fra sak til plass» og 
«Plassadministrasjon langtidsplass». Formålet med prosedyren er å sikre god logistikk rundt innleg-
gelse i langtidsopphold. 
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Kartlegging og utredning av saken 

Gjennom kommunens prosedyre «Søknad til vedtak Helse og omsorgstjenester» defineres en søknad 
som skriftlig eller muntlig fra søkeren selv. E-link fra lege, henvendelser fra spesialisthelsetjenesten, 
bekymringsmeldinger eller andre henvendelser må avklares med personen det gjelder om det er å an-
ses som søknad. Søkerdato defineres som datoen søknaden er stemplet eller muntlig søknad er mottatt. 
Ved henvendelser på vegne av brukeren, er søknadsdatoen når søker bekrefter søknaden/henvendel-
sen. Ut fra denne definisjonen er det, etter revisjonens vurdering, tydelig at en uformell muntlig søknad 
også ansees som en søknad om tjenester når den er bekreftet av søker selv. Av den grunn er det vår 
vurdering at kommunen ikke venter med å utrede hjelpebehov til en formell søknad er mottatt. Dette 
underbygges av intervjudata hvor det uttales at utredningen av søker starter så fort det blir kjent at en 
innbygger selv mener, eller at det blir observert av andre, at vedkommende har behov for flere tjenester, 
eller at vedkommende per tiden ikke mottar forsvarlige tjenester. Det fremkommer også at tjenester som 
oftest tildeles og startes opp før vedtaket formelt sett er ferdigstilt.   
 
Kommunens kartlegging og utredning i saker fremstår for revisjonens som tilfredsstillende på samtlige 
punkter. Kommunen har utarbeidet «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» som inneholder informasjon om hvilke punkter 
som minimum må være utredet for at en sak skal kunne ansees som tilstrekkelig opplyst. Disse punk-
tene er videre operasjonalisert ned i tildelingskontorets prosedyrer på feltet og kartleggingsskjemaet 
«Kartleggingsskjema av behov for helse- og omsorgstjenester» som alltid benyttes ved kartleggingsbe-
søk hos søker. Intervjudata og funn fra vår mappegjennomgang underbygger videre at det alltid innhen-
tes opplysninger om søkers helsetilstand, diagnoser, funksjonsnivå, familieforhold, bosituasjon, samt 
hvilke tjenester søker mottar på søknadstidspunktet.  Revisjonen vurderer det også som positivt at saker 
i stor grad blir drøftet med utøvende tjenester, innad i egne fagteam og i avdelingsmøter. Vanskelige og 
komplekse saker blir også alltid drøftet mellom saksbehandler og avdelingsleder. Samtlige vedtak går 
innom avdelingsleder for kontroll og godkjenning før de ferdigstilles og sendes ut. Det er vår vurdering 
at ovennevnte på en god måte er med på å sikre at det foreligger tilstrekkelig opplysninger til at saken 
kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte.  
 
Det er vår vurdering at kommunen ivaretar kravet om å sørge for at det foreligger samtykke fra bruker 
til at instansen fritas fra taushetsplikten ved innhenting av opplysninger om personlige forhold fra andre 
enn brukeren selv. Vi legger her til grunn at kommunens søknadsskjema inneholder ett avsnitt om sam-
tykke som skal underskrives av søker. Av vår mappegjennomgang finner vi at det i samtlige kontrollerte 
søknader (20 av 20) er krysset av eller underskrevet på samtykke for å innhente og dele taushetsbelagt 
informasjon. 11 søknader inneholder underskrift, mens det i 9 søknader kun er krysset av for samtykke, 
uten at skjemaet er underskrevet. Ifølge tjenestetildelingssjef er det, ved muntlige søknader, viktig at 
virksomheten får underskrift på samtykke i utredningsfasen. Underskriften får virksomheten av bruker 
selv eller deres verge dersom bruker ikke er samtykkekompetent. 
 

Vedtak 

Det er revisjonens vurdering at kommunen fatter skriftlige enkeltvedtak ved tildeling, endring eller avslag 
av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og om-
sorgstjenester. Vi legger her til grunn at kommunen har utarbeidet et godt skriftlig system med forskrift, 
prosedyrer og maler som skal sikre dette, samt uttalelser fra virksomhetens saksbehandlere og ledelse 
om at dette gjennomføres. Så fort vedtaket er utarbeidet sendes det ut til søker og/eller pårørende/verge 
via funksjonen «SvarUT» i Gerica. Alle søkere får også opplysninger om vedtaket i muntlig form. Det 
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skriftlige vedtaket gir opplysninger om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåte ved klage, at kommu-
nen kan gi veiledning i forbindelse med eventuell klage og muligheten til å få bistand fra pasient- og 
brukerombudet i kommunen og fylket. Videre fremkommer det av vår mappegjennomgang at samtlige 
(20 av 20) enkeltvedtak inneholder en redegjørelse for hvilke regler som er anvendt, beskrivelse av 
faktum som er lagt til grunn for avgjørelsen og redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært av-
gjørende i skjønnsutøvelsen. Revisjonen vurderer ovennevnte praksis som tilfredsstillende. 
 
Det er vår vurdering at kommunen fatter vedtak om venteliste (Fredrikstad kommune kaller dette vurde-
ringsliste) for brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at 
vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Vi legger også her til 
grunn at kommunen har utarbeidet et godt skriftlig system med blant annet forskrift og prosedyrer på 
feltet, samt intervjudata hvor det bekreftes at virksomheten fatter vedtak om vurderingsliste. Per 6. de-
sember 2021 er det 22 brukere som står på kommunens vurderingsliste. Dette er brukere som har 
vedtak om en langtidsplass, men som i all vesentlighet mottar tjenester i hjemmet i påvente av en lang-
tidsplass på sykehjem. I tillegg har kommunen, per 6. desember 2021, 30 brukere som har vedtak om 
en langtidsplass på sykehjem som mottar sine tjenester på en korttidsavdeling. 
 
Av Helsedirektoratets veileder «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenes-
teloven § 3-2 første ledd nr. 6, § 3-6 og § 3-8» fremkommer det at vedtaket om venteliste bør angi når 
pasient eller bruker kan forvente å bli tildelt plass. Selv om tidspunktet som gis til pasienten ikke er 
rettslig bindende, bør det være reelt. Kommunen har ikke en praksis for å oppgi dette i vedtaket, dette 
begrunner kommunen med at det er svært vanskelig å si noe sikkert om når den enkelte bruker kan 
forvente å få tildelt en plass, da dette kan variere mye. Det er vår vurdering at en av årsakene til at det 
er vanskelig å angi et tidspunkt for når en bruker på vurderingsliste skal få tildelt en langtidsplass er at 
antallet som venter på en plass er forholdsvis høyt. Per 6. desember 2021 er det totalt 52 brukere som 
venter på en langtidsplass i sykehjem i Fredrikstad kommune. Samtidig er det flere individuelle forhold 
som skaper stor variasjon i ventetiden. For det første tildeles langtidsplass eller tilsvarende botilbud til 
den som antas å ha størst behov for det botilbudet som er ledig. Brukere som har fått enkeltvedtak om 
å stå på vurderingsliste, må derfor påregne at brukere med mer presserende eller større behov vil bli 
prioritert. For det andre kan kommunens overliggersituasjon på sykehuset påvirke hvem som får plass. 
Når kommunen har mange overliggere vil brukere som ligger på Fredrikstad korttidssenter prioriteres 
for å frigjøre plass ved kommunens korttidsplasser. Kommunen har også fritt sykehjemsvalg og det er 
ulik ventetid på kommunens ulike sykehjem. Revisjonen har forståelse for at det er vanskelig for kom-
munen å gi god og pålitelig informasjon om tidspunkt for når en bruker som står på vurderingsliste kan 
forvente å få tildelt en plass, når det er mange faktorer som påvirker utfallet. Samtidig er vi av den 
formening at dette bør etterstrebes da slik informasjon vil motvirke usikkerhet og skape trygghet hos 
bruker og pårørende i en sårbar situasjon. Det fremkommer av Helsedirektoratets veileder16 at, «hvor 
presist tidspunktet angis, beror på hvor langt frem i tid det kan påregnes plass», kommunen har slik vi 
forstår det et handlingsrom til å definere hvor presist anslag de skal gi. 
 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen følger gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.   
 

                                                      
16 Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, 
§ 3-6 og § 3-8. 
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Kommunen har utarbeidet en lokal forskrift som beskriver hvilke kriterier og vurderingsmomenter kom-
munen legger til grunn for tildelingen. To av hovedhensynene bak forskriftsfestingen er å sikre mulighe-
ten for at brukerorganisasjoner og andre til å uttale seg om kommunens tildelingskriterier, samt sikre at 
kriteriene for tildeling blir gjort kjent. Det er vår vurdering at dette er ivaretatt på en god måte. Blant annet 
gjennom at forskriften er publisert på lovdata.no. For å i enda større grad bekjentgjøre kommunens 
kriterier til kommunens innbyggerne vil det kunne være hensiktsmessig å publisere forskriften på kom-
munen nettsider.    
 
Av Helsedirektoratets veileder «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenes-
teloven § 3-2 første ledd nr. 6, § 3-6 og § 3-8» fremkommer det at for at vedtak om venteliste ikke skal 
skape usikkerhet hos pasienten eller brukeren bør det blant annet angis når pasienten eller brukeren 
kan forvente å bli tildelt plass. Fredrikstad kommune oppgir ikke i sine vedtak om venteliste når søker 
kan forvente å få en plass og revisjonen har forståelse for at dette kan være vanskelig tatt i betraktning 
alle faktorene som spiller inn og skaper variasjon i ventetiden. Samtidig er vi av den formening at dette 
bør etterstrebes da slik informasjon vil motvirke usikkerhet og skape trygghet hos bruker og pårørende 
i en sårbar situasjon. 
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

• publisere «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» på kommunens nettsider 

• angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan forvente å få tildelt 
plass 
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5 BRUKERMEDVIRKNING  

Problemstilling 2: Sikrer Fredrikstad kommune brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopp-
hold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstje-
nester? 

 

5.1 Revisjonskriterier 
Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer av vedlegg 7.1. Punktvise kriterier fremkommer 
under: 
• Kommunen skal ha et skriftlig system med prosedyrer som skal sikre brukermedvirkning ved tilde-

ling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- 
og omsorgstjenester.  

• Kommunen skal legge stor vekt på hva bruker og/eller pårørende mener, ved utforming av tilbudet 
i saker om tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns helse- og omsorgstjenester, eller vedtak om venteliste i påvente av slik plass. 

 

5.2 Datagrunnlag 
Planer og prosedyrer for brukermedvirkning 

Av kommunedelplan helse- og velferd 2016-2027 fremkommer det at kommunens tjenester skal bedrive 
brukermedvirkning og tydelig forventningsavklaring gjennom at: 

• kommunen spør bruker: «Hva er viktig for deg» 
• kommunen legger til rette for gode samtaler med brukere og pårørende 
• brukererfaring benyttes i forbedringsarbeidet 
• kommunen involverer bruker, verger og pårørende i søknadsprosessen 
• kommunen informerer om relevante tjenester, om lavterskel tilbud om hva frivillige organisasjo-

ner tilbyr 
• kommunen har økt grad av hjemmebesøk 

 
Pårørende er en ressurs og viktig samarbeidspart. Kommunen skal: 

• involvere pårørende i søknadsprosessen 
• kartlegge privat hjelp i IPLOS og hva pårørende kan bidra med 
• sikre at pårørende deltar i stor grad på kartleggingsbesøk 

 
Brukererfaringer benyttes i forbedring og utvikling av tjenestetilbudene. Tildelingskontoret skal: 

• evaluere praksis i forbedringsarbeid, tilbakemelding fra Statsforvalter, 
• gjennomføre brukerundersøkelse  
• samarbeider med brukerombudet i enkelt saker når det er formålstjeneslig 
• evaluerer seg selv i saker som ikke går «bra». Hva gjør vi bra, og hva er forbedringspunktene 

våre. 
 
Av «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester m.m.» § 2-2 «Brukermedvirkning og hensyn til søkers ønsker» fremkommer det at 
for at saken skal være tilstrekkelig utredet, må det være gjennomført et møte eller liknende med søker 
og/eller partsrepresentant, med følgende formål: 

a) vurdere søkers samtykkekompetanse og eventuelle behov for å få oppnevnt en partsrepresen-
tant, 
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b) gi søker informasjon og veiledning om kommunens tjenester, slik at vedkommende kan ivareta 
sine interesser i saken, 

c) kartlegge søkers ressurser, omfang av sosial kontakt og opplevd trygghet, 
d) få samtykke fra søker til å innhente ytterligere opplysninger som er nødvendig for saksutred-

ningen, og 
e) få klarhet i hvilke ønsker søker har etter at tilstrekkelig informasjon er gitt, herunder om det er 

søker selv eller partsrepresentant som har gitt uttrykk for disse ønskene.  
 
Ifølge tjenestetildelingssjef og avdelingsleder ved avdeling 2 så har tildelingskontoret et skriftlig system 
med prosedyrer som sikrer brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold. De opplyser om at virk-
somheten har stort fokus på «å se pasienten» og at virksomhetens søknadsskjema inneholder punktet 
«Hva er viktig for deg?». Prosedyren er blitt politisk behandlet i utvalg for helse og velferd. Dette frem-
kommer også av virksomhetens saksbehandlingsprosedyre. Ifølge tjenestetildelingssjef er det viktig å 
lytte til søker, de er alltid med i prosessen, men det er ikke alltid de får det som de vil. 
 

Brukermedvirkning ved utformingen av tjenesten 

Ifølge tjenestetildelingssjef er virksomhetens saksbehandlingsprosedyre gjennomsyret av fokuset på 
brukermedvirkning. Brukermedvirkningen skal dokumenteres fortløpende i pasientens journal og i ved-
taket. Samtidig mener tjenestetildelingssjef at virksomheten kan ha et forbedringspotensial når det gjel-
der å dokumentere brukermedvirkningen. Hun opplever at det legges stor vekt på hva bruker og pårø-
rende mener og det benyttes mye tid på kommunikasjon med pårørende. Alle brukere skal behandles 
med verdighet og respekt å få lov til å mene noe om hvor, hvilke tjenester og omfang de skal motta 
hjelpen de har rett på. Tjenestetildelingssjef opplyser om at juridisk spesialrådgiver på tildelingskontoret 
går systematisk gjennom alle klagesaker som tildelingskontoret har sendt til Statsforvalteren for avgjø-
relse. Tilbakemeldingene er anonymisert, og det er utarbeidet en «bank» med saker som virksomheten 
benytter i sitt forbedringsarbeid. Virksomheten skal i 2022 gjennomføre en internrevisjon omhandlende 
forbedringsområder ved egen saksbehandling. Tildelingskontoret har gjennomført en brukerundersø-
kelse om familieveiledningstjenesten, som gis til pårørende med omfattende omsorgsarbeid. Utover 
dette har virksomheten ikke gjennomført noen brukerundersøkelser. Det opplyses videre om at virksom-
heten har et godt samarbeid med brukerombudet. Det gjennomføres faste møter med brukerombudet 
på ledernivå, og i enkeltsaker når det er formålstjenlig. Det informeres i enkeltvedtakene om at bruker-
ombudet kan bistå søker og virksomheten anbefaler pårørende og brukere å ta med brukerombudet i 
kartleggingssamtaler dersom de har behov for det.   
 
Ifølge avdelingsleder i avdeling 2 så ivaretar avdelingen brukermedvirkning i samtlige saker. Bruker-
medvirkningen skal fremgå av journalnotater i Gerica. Det skal fremgå av kartleggingssamtalen hvem 
som har deltatt og hva bruker og pårørende mener. Avdelingsleder opplever at virksomheten legger stor 
vekt på brukers og pårørendes mening i saksbehandlingen og opplever ikke at det er mangler knyttet til 
brukermedvirkning. En utfordring kan være at søkere tror at brukermedvirkning betyr at de selv skal 
kunne bestemme hvilke tjenester de skal få. Slik er det ikke. Saksbehandlerne skal gjøre en faglig vur-
dering ut fra brukernes funksjon og brukeren skal få tjenester som er forsvarlig og som passer til bruke-
rens behov. Brukermedvirkning betyr at bruker og pårørende skal kunne uttrykke sine ønsker.  
 
Samtlige intervjuede saksbehandlere mener at virksomheten ivaretar brukermedvirkning på en god 
måte. En utfordring kan være at pårørendes meninger kan bli dominerende, da de ofte kan være veldig 
aktive. Dette kan gå ut over søkers meninger. Da er det viktig å ha god kontakt med søker og ha i 
bakhodet at søkers egne ønsker dokumenteres og at det sikres at søker eventuelt er enige i pårørendes 
mening. Så lenge søker samtykker og vil det de søker om, så ivaretas brukermedvirkningen på en god 
måte. De intervjuede saksbehandlerne opplever at virksomheten i stor grad legger vekt på bruker og 
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pårørende sine meninger i søknads- og utredningsprosessen. Det kan være en utfordring for kommunen 
at det opereres med fritt sykehjemsvalg. Dette innebærer at søkere kan sette opp 3 prioriterte ønsker 
på sykehjem. Dette gjør at det tar lengere tid før de får plass, samt at når noen takker nei til en syke-
hjemsplass, så tar det lengre tid å fordele den ledige plassen. Samtidig er fritt sykehjemsvalg med på å 
øke brukermedvirkningen. En saksbehandler opplyser om at tjenester tildeles ut fra funksjon, behov og 
kommunens kriterier. Det er ikke slik at søker og pårørende kan få tildelt langtidsplass uten at det er et 
reelt behov for det. Deres mening blir hørt, men den er ikke avgjørende for avgjørelsen som tas i saken.  
 
Ifølge juridisk spesialrådgiver har virksomheten nylig startet opp «Jushjelpen». «Jushjelpen» er et lav-
terskel tilbud hvor det settes av en time per uke hvor virksomhetens saksbehandlere kan komme med 
juridiske spørsmål knyttet til pågående saksbehandling. Det skal gjennomføres en evaluering av tilbudet 
etter at det er gjennomført 10 møter. Det er per desember 2021 gjennomført 2 møter. Av de sakene 
som er blitt behandlet til nå så er to fra avdeling 2. Disse omhandler blant annet hvordan virksomheten 
arbeider med brukermedvirkning og pårørende påvirkning. Det er en tendens i enkelte saker at det er 
pårørende, i større grad enn bruker selv, som styrer prosessen. Dette kan være utfordrende og er et 
tema virksomheten skal arbeide mer med i nærmeste fremtid. Tilbakemeldingene til nå er at dette er et 
tilbud som saksbehandlerne setter stor pris på. Hensikten med tiltaket er å senke terskelen for å komme 
til juristene med små og store spørsmål, og gjøre juristene mer tilgjengelig for saksbehandlerne i virk-
somheten. Samtidig er det en fin mulighet for juristene å bli mer kjent med problemstillinger på tvers av 
brukergrupper og for få frem bredden i de ulike problemstillingene som saksbehandlerne står i. 
 
Det fremkommer av revisjonens mappegjennomgang at pårørende- og brukermedvirkning fremkommer 
på en eller annen måte i samtlige av sakene vi har kontrollert (20 av 20). Medvirkningen fremkommer 
av de skriftlige søknadene (gjennom at søker og pårørende beskriver hva som er viktig for de, hva de 
har behov for og prioritering av hvilke sykehjem de søker på), vedtakene (hvor det fremkommer hva 
som er viktig for søker og pårørende, samt søker og pårørendes meninger om hvilke tjenester de vil ha 
og prioriteringer av sykehjem), notat fra kartleggingsbesøk (hvor søkers og pårørendes meninger frem-
kommer), notat fra telefonsamtaler med pårørende og notat fra møter med bruker og pårørende (hvor 
søkers og pårørendes meninger fremkommer).  
 

5.3 Vurderinger 
I kapittel 5.2 har vi undersøkt om Fredrikstad kommune sikrer brukermedvirkning ved tildeling av lang-
tidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstje-
nester. 
 

Planer og prosedyrer for brukermedvirkning 

Det er vår vurdering at kommunen har et godt skriftlig system med planer og prosedyrer som skal sikre 
brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrette-
lagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Vi legger her til grunn at «Forskrift for tildeling av lang-
tidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» og kom-
munedelplan helse- og velferd 2016-2027 inneholder føringer for hvordan kommunen skal bedrive bru-
kermedvirkning. Her fremkommer det blant annet at kommunen skal spørre bruker «Hva er viktig for 
deg?», det skal legges til rette for gode samtaler med brukere og pårørende og kommunen skal invol-
vere pårørende i søknadsprosessen blant annet gjennom deltagelse på kartleggingsbesøk. Ovennevnte 
er videre operasjonalisert ned i tildelingskontorets prosedyrer på feltet og søknadsskjema som blant 
annet inneholder feltet «Hva er viktig for deg?», som skal fylles ut av søker og/eller pårørende når det 
søkes om tjenester.    
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Brukermedvirkning ved utformingen av tjenesten 

Det er vår vurdering at kommunen i stor grad legger vekt på hva bruker og/eller pårørende mener, ved 
utformingen av tilbudet i saker om tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig sær-
skilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester, eller vedtak om venteliste i påvente av slik 
plass. Vi legger her til grunn intervjudata hvor det fremkommer at samtlige opplever at tildelingskontoret 
i stor grad arbeider med og vektlegger bruker- og pårørendemedvirkning i saksbehandlingen, og at det 
benyttes mye tid på kommunikasjon med søker og pårørende i utredningsfasen.  
 
Funnene fra vår mappegjennomgang underbygger også dette. I mappegjennomgangen fant vi at pårø-
rende i stor grad deltar på kartleggingssamtalene og både søkers og pårørendes synspunkter fremkom-
mer i stor grad gjennom skriftlig søknad (gjennom at søker og/eller pårørende beskriver hva som er 
viktig for de, hva de har behov for og prioritering av hvilke sykehjem de søker på), vedtakene (hvor det 
fremkommer hva som er viktig for søker og pårørende, samt søkers og pårørendes meninger om hvilke 
tjenester de vil ha og prioriteringer av sykehjem), notat fra kartleggingsbesøk (hvor søkers og pårøren-
des meninger fremkommer), notat fra telefonsamtaler med pårørende og notat fra møter med bruker og 
pårørende (hvor søkers og pårørendes meninger fremkommer). Kommunen opererer med fritt syke-
hjemsvalg, noe som også bidrar til å øke brukermedvirkningen.  
 

5.4 Konklusjon 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen på en god måte og i tilstrekkelig grad sikrer brukermedvirk-
ning ved tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
helse- og omsorgstjenester. Kommunen har, slik revisjonen ser det, et skriftlig system som på en god 
måte forankrer hvordan kommunen skal arbeide med brukermedvirkning. Tildelingskontorets praksis på 
feltet framstår også som tilfredsstillende. Revisjonen skal ifølge standard for forvaltningsrevisjon gi an-
befalinger når det er hensiktsmessig med bakgrunn i data, vurderinger og konklusjoner. I tilknytning til 
denne problemstillingen, vurderer revisjonen at våre vurderinger og konklusjoner ikke gir grunnlag for å 
gi anbefalinger. 
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6 SAMARBEID MELLOM TILDELINGSKONTORET 
OG ETAT HJEMMESYKEPLEIE 

Problemstilling 3: Hvordan har kommunen arbeidet videre for å sikre et bedre og omforent 
samarbeid mellom Tildelingskontoret og etat Hjemmesykepleie? 

 

6.1 Revisjonskriterier 
1. Revisjonen gjennomførte i 2015 forvaltningsrevisjonen «Tildeling av helse- og velferdstjenester» 

hvor vi kom med følgende anbefaling: 
 

«Kommunen bør ytterligere avklare og implementere grensesnittet/ansvarsområder mellom tilde-
lingskontoret og utøvende virksomhet. Et godt samarbeid med tydelige og avklarte ansvarsområder 
vil blant annet kunne minimere risikoen for misforståelse og uenighet mellom virksomheter/etater».  
 
Anbefalingen var basert på at det var utfordringer i samarbeidet mellom Tildelingskontoret og etat 
hjemmesykepleie. 

 
2. I oppfølgingsrapport «Tildeling av helse- og velferdstjenester» gjennomført i 2019 følger vi opp 

denne anbefalingen videre. Vår konklusjon var da som følger: 
 

«Revisjonen har funnet at kommunen har jobbet for å ytterligere avklare og implementere grense-
snittet mellom Tildelingskontoret og utøvende virksomheter, og på denne måten fulgt opp revisjo-
nens anbefaling. Revisjonen er imidlertid usikre på om de iverksatte tiltakene i stor nok grad faktisk 
har redusert misforståelser og uenigheter mellom virksomheter/etater». 

 
Oppfølgingsrapporten ble behandlet i Bystyret 6. februar 2020 i sak PS 4/20. Vedtaket lyder som følger: 
 
• Bystyret tar oppfølgingsrapport «Tildeling av helse- og velferdstjenester» til orientering. 
• Bystyret ber administrasjonen om å kontinuerlig fortsette arbeidet med utvikling av samhandlings-

arenaer mellom etater og virksomheter i Seksjon for helse og velferd, samt på tvers av kommunens 
seksjoner.  

 
Av bystyrets vedtak i sak 06/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» fremkommer det at bystyret vil 
ha et prosjekt omhandlende tildeling av helse og velferdstjenester – oppfølging av tidligere forvaltnings-
revisjonsprosjekt, samt en ny forvaltningsrevisjon sett opp mot brukerperspektivet og kommunens prak-
sis.   
 
Revisjonskriterium for problemstillingen fremkommer under: 
• Administrasjonen skal kontinuerlig fortsette arbeidet med utvikling av samhandlingsarenaer mellom 

etater og virksomheter i Seksjon for helse og velferd.  
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak i sitt møte den 15. september 2021 i PS 21/41 er bestillingen 
videre avgrenset til å kun omhandle kommunens tildelingskontor og etat hjemmesykepleie.  
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6.2 Datagrunnlag 
Møtepunkter mellom etat Hjemmesykepleie og Tildelingskontoret 

Ifølge tjenestetildelingssjef deltar henne og etatsleder hjemmesykepleie i direktør helse og velferd sin 
ledergruppe (DLG). Dette er et møte som gjennomføres ukentlig. Dersom det er behov for avklaringer 
eller drøftinger rundt samarbeid er det som følge av dette mulig å løse utfordringer på kort varsel.  
 
Etat Hjemmesykepleie og virksomhet Tildelingskontoret gjennomfører også samarbeidsmøter på 
øverste ledernivå to ganger i halvåret. Dette samarbeidet er skriftliggjort gjennom prosedyre «Samar-
beid Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie»17. Av prosedyren fremkommer det at hjemmesyke-
pleien og tildelingskontoret samarbeider for å sikre at brukere får forsvarlige og helhetlige tjenester in-
nenfor lovverket og tjenestebeskrivelsen vedtatt av Fredrikstad kommune. Formålet er å avklare pasi-
ent- og brukersaker. Tilstede på møtene er: Etatsleder, fagkoordinator og virksomhetsledere i etat Hjem-
mesykepleie. Virksomhetsleder, fagkoordinator og avdelingsleder ved avdeling 2 ved Tildelingskontoret. 
Ifølge etatsleder ved hjemmesykepleien ønsker de at tildelingskontoret skal stille med flere deltakere, 
som for eksempel leder av boligtildelingen. Det opplyses om at disse møtene ikke er gjennomført under 
koronapandemien. I perioden fra 13. november 2019 til dags dato (14.12.2021) er det avholdt 6 samar-
beidsmøter. Sistnevnte samarbeidsmøte var fredag 19.11.2021. I dette møtet ble det besluttet å øke 
møtehyppigheten fra 2 til 3 møter i vårhalvåret, på høsten gjennomføres det 2 møter. Det skrives referat 
fra møtene.  
 
Det gjennomføres faste møter med saksbehandlerne i distriktene hver 14. dag. Dette samarbeidet frem-
kommer også av prosedyre «Samarbeid Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie». Under pande-
mien er disse møtene gjennomført på Teams. I disse møtene er samhandlingssykepleier i hjemmesy-
kepleien og ofte også virksomhetsleder til stede. Tildelingskontoret har fått tilbakemeldinger fra virksom-
hetene i hjemmesykepleien om at samarbeidsmøtene fungerer godt. Dette er også tildelingskontorets 
oppfatning. 
 
Det er opprettet et eget forum for komplekse brukersaker. Møtet avholdes hver 14. dag og etatsledere i 
seksjon helse og velferd (HOV) møter ledelsen i tildelingskontoret for å finne løsninger der det er behov 
for tjenester på tvers av etatene. 
 

Besvarelse fra tildelingskontoret 

Ifølge tjenestetildelingssjef er samarbeidet mellom tildelingskontoret og etat Hjemmesykepleie godt. Det 
søkes alltid å finne gode løsninger på felles problemstillinger på lavest mulig nivå. Det arbeides konti-
nuerlig med kvalitetsforbedringer i samhandlingen og tjenesteutviklingen. I tiden siden siste revisjon 
(oppfølgingsrapport behandlet i bystyret 06.02.2020 i sak PS 4/20) har følgende blitt gjennomført. 
 
• Gjennomgang medisinhåndtering 

Det er blitt gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom tildelingskontoret og hjemmesykepleien gjel-
dende medisinhåndtering. Hypotesen for arbeidet var at tildelingskontoret innvilget medisinhåndte-
ring til for mange brukere. I gjennomgangen som ble foretatt av fagkoordinator fra hjemmesyke-
pleien og tildelingskontoret var konklusjonen at ansatte i hjemmesykepleien selv hadde startet opp 
med multidose18 uten å gi beskjed om dette til tildelingskontoret.  

                                                      
17 Prosedyren er gjeldende for ansatte ved Tildelingskontoret og etat Hjemmesykepleie og er godkjent 
02.01.2020. 
18 Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og 
huske å ta legemidlene sine. 
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• Hospitering 

12 avdelingsledere i hjemmesykepleien har hospitert ved tildelingskontoret. I hospiteringen har det 
vært hovedfokus på pasientflyt fra sykehuset til hjemmet og hvordan tildelingskontoret arbeider med 
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Tildelingskontorets pasientkoordinator arbeider på syke-
huset Kalnes mandag til fredag og går «bed side»19. Det var et ønske fra etat Hjemmesykepleie at 
ledere ble med pasientkoordinator på sykehuset Kalnes for å lære hvilke vurderinger som blir gjort 
før hjemreise. Ifølge tjenestetildelingssjef er gjensidig informasjon og drøfting knyttet til utskrivelser 
fra sykehuset en viktig læringsarena for å forstå hverandres arbeidshverdag. Tildelingskontoret fikk 
gode tilbakemeldinger på vurderingene som ble gjort før pasientene utskrives til kommunen. 
 
Det var også en plan om at saksbehandlere ved tildelingskontoret skulle hospitere i hjemmesyke-
pleien våren 2020. Ifølge tjenestetildelingssjef er dette, på grunn av koronapandemien, ikke vært 
mulig å gjennomføre per dags dato (20.12.2021). 
     

• Endringsmeldinger i Gerica 
Ifølge tjenestetildelingssjef skal etat Hjemmesykepleie melde funksjonsfall hos bruker i endrings-
meldinger til tildelingskontoret slik at vedtak kan bli revurdert og til enhver tid være oppdatert. Prak-
sis på området er at dette ikke alltid er blitt gjennomført. Våren 2021 ble det gjennomført en gjen-
nomgang av endringsmeldinger i Gerica. Det er nå utarbeidet prosedyre «Endring i bistandsbeho-
vet»20 som skal sikre at endring av bistandsbehov skal avdekkes av hjemmesykepleien og registre-
res av tildelingskontoret i Gerica. 
 

• Praktisk bistand 
Det er gjennomført en felles gjennomgang av pasienter som har dusj fra hjemmesykepleien og som 
kan overføres til avdeling Praktisk bistand for å lette på presset hos hjemmesykepleien. Det er ut-
arbeidet skriftlig rutine «Praktisk bistand daglige gjøremål dusj»21 som skal sikre rett overføring av 
bruker fra etat Hjemmesykepleie til avdeling Praktisk bistand. Dusj blir nå tildelt som praktisk bi-
stand.  
 
Ifølge tjenestetildelingssjef mener hjemmesykepleien at de fortsatt utfører praktiske bistandsoppga-
ver som avdeling Praktisk bistand bør kunne gjennomføre. Tildelingskontoret er ikke uenig i dette, 
men hvis avdeling Praktisk bistand skal gjennomføre disse oppgavene må de tilføres mer ressurser, 
slik at de kan gi tjenester på kveld og i helger. Ifølge tjenestetildelingssjef er tildelingskontoret opptatt 
av fleksible tjenester, at kommunens innbyggerne skal slippe å forholde seg til for mange ulike tje-
nesteytere, og at kommunen skal minimere kjøring etter hverandre fra ulike etater og virksomheter 
for å få gitt nødvendig hjelp. Det er derfor fortsatt noen få enkeltsaker der hjemmesykepleien er 
tildelt oppdrag for å utføre lettere praktisk bistand, nettopp fordi de allerede er på besøk hos bruker 
og yter helsehjelp.  
 
Ifølge tjenestetildelingssjef er det tildelingskontoret som har mandat til å tildele helse og omsorgs-
tjenester etter gjeldende lovverk og kommunale kriterier. Tildelingskontoret kan også bestemme 

                                                      
19 Dette vil si at pasientkoordinator går fra avdeling til avdeling på sykehuset som har meldt utskriv-
ningsklare pasienter. 
20 Prosedyren er gjeldende for alle ansatte i seksjon Helse og velferd og er godkjent 18.11.2019. 
21 Prosedyren er gjeldende for ansatte i etat hjemmesykepleie, avdeling praktisk bistand og tildelings-
kontoret og er godkjent 18.06.2020.  
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hvilken etat/virksomhet som skal gi tjenesten. Tildelingskontoret forsøker å finne løsninger i felles-
skap med utøvende virksomheter og etater i de sakene hvor det er uenighet. Dette gjelder for alle 
tjenester og ikke kun hjemmesykepleien.  

 
Ifølge tjenestetildelingssjef er det et forbedringsområde i samarbeidet mellom etat Hjemmesykepleie, 
Fredrikstad korttidssenter og tildelingskontoret om brukere i sårbare overganger til og fra hjemmet og 
korttidssenteret. Tildelingskontoret og Fredrikstad korttidssenter har et godt samarbeid om inneliggende 
brukere på korttidssenteret. Det er ønskelig at hjemmesykepleien i større grad også deltar i møtene om 
sine brukere før utskrivelse fra korttidssenteret, både for å trygge utreise fra Fredrikstad korttidssenter, 
men også fordi hjemmesykepleien er de som kjenner pasientene sine best. Ifølge tjenestetildelingssjef 
ønsker hjemmesykepleien dette selv, men i en travel hverdag er det ikke mulig å gjennomføre. Dette 
forbedringsområdet skal det arbeides mer med i 2022.  
 

Besvarelse fra etat hjemmesykepleie 

Ifølge etatsjef for hjemmesykepleien er samarbeidet mellom virksomheter i etat Hjemmesykepleie og 
tildelingskontoret i all hovedsak bra. Det er en meget høy turnover av pasienter, og utskrivelsespraksis 
fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten er krevende. Antall utskrivelser fra sykehus til 
hjemmet har økt med 13,2 prosent fra 2020 til 2021. I tillegg til dette så skrives pasienter ut til hjemmet 
fra kommunale korttidsopphold. Hjemmesykepleien erfarer at flere pasienter er i behov av økt oppfølging 
og videre behandling i eget hjem. Pasientene er sykere, og krever mer omfattende oppfølging fra hjem-
mesykepleien. Flere pasienter ønsker økt hjemmetid og hjemmedød, som både er ønsket og beskrevet 
gjennom stortingsmelding 24 «Lindrende behandling og omsorg».  
 
Ifølge etatsjef er det fortsatt noen søknader om hjemmetjenester som blir innvilget som burde vært av-
slått av tildelingskontoret. Dette handler i all hovedsak om praktiske oppgaver som burde vært løst av 
pasienten selv, deres pårørende eller andre. Hjemmesykepleien opplever da at deres tid og ressurser 
blir brukt på slike avklaringer og at tid og ressurser prioriteres bort fra de pasientene som er sykest og 
trenger hjemmesykepleien mest. Slike uenigheter mellom tjenestene vil det nok alltid være mener etat-
sjef. Alle vedtak som fattes ved tildelingskontoret er basert på vurderingsmomenter og et faglig skjønn. 
Med tanke på det enorme omfanget av søknader og vedtak som fattes av tildelingskontoret vil det alltid 
kunne oppstå noen saker hvor det er uenighet mellom virksomhetene på vurderingene som er gjort. 
Disse sakene tas alltid opp med den enkelte saksbehandler ved tildelingskontoret. I de aller fleste tilfeller 
gir dette økt læring og gode faglige diskusjoner, og det løser seg bra. I en travel hverdag kan det allikevel 
skape irritasjon for tjenesteutøverne når de må bistå i oppgaver de mener kunne vært løst av andre. 
Ifølge etatsjef må hjemmetjenester prioriteres stramt, noe alle må bidra til, om kommunen sammen skal 
få løst kommunens lovpålagte oppgaver.   
 
Ifølge etatsjefen kan årsakene til samarbeidsproblemer og konflikter være uavklarte roller, oppgaver og 
interessemotsetninger. I arbeidet med overliggerproblematikken i Fredrikstad kommune har tildelings-
kontorets beslutningsmyndighet blitt ytterligere understreket. Direktørens ledergruppe er omforent om 
at det er tildelingskontoret som har den endelige beslutningsmyndigheten i saker det kan være vanskelig 
å bli enige om. Målet i slike saker er alltid å finne gode løsninger gjennom å møte hverandre med for-
ståelse og gi hverandre rom for å diskutere frem gode løsninger.  
 
Ifølge etatsjefen har Fredrikstad kommune en overliggersituasjon som varierer i omfang. Overliggersi-
tuasjon er den situasjonen som oppstår når pasientene er utskrivningsklare fra sykehuset og kommunen 
ikke har mottakskapasitet til å ta de imot. Det oppstår da en situasjon hvor pasientene blir liggende på 
sykehuset og Fredrikstad kommune må betale per døgn for de pasientene som ikke blir utskrevet. Mot-
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takskapasiteten er både den kapasiteten kommunen har i sine korttidsplasser og den kapasiteten hjem-
mesykepleien har tilgjengelig. Den siste tiden har kommunen hatt flere overliggere, og det er opprettet 
9 ekstra pasientlister dag og kveld i hjemmesykepleien. Samtidig er det opprettet flere korttidsplasser 
ved kommunens helsehus og sykehjem. Dette må sees i sammenheng med økte innleggelser i syke-
huset på grunn av korona, influensa og annen sykdom. Sykehuset Østfold har et overbelegg som gjør 
kapasitetssituasjonen krevende. Samtidig har Fredrikstad kommune utfordringer med fastlegeordningen 
ved at det ikke er tilstrekkelig legekapasitet til alle. Dette er komplekst og utfordrer helsetjenesten samlet 
sett.   
 

6.3 Vurderinger 
I kapittel 6.2 har vi undersøkt hvordan Fredrikstad kommune har arbeidet videre, etter behandlingen av 
vår oppfølgingsrapport i bystyret 6. februar 2020 i sak PS 4/20, for å sikre et bedre og omforent samar-
beid mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie.  
 
Tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie har, etter vår vurdering, etablert flere gode og hensiktsmes-
sige møtepunkter på samtlige nivåer i organisasjonen. 
 
Det er gjennomført flere samarbeidsprosjekter mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie siden 
behandlingen av oppfølgingsrapport som revisjonen stiller seg positiv til. Etter vår vurdering har disse 
prosjektene bidratt til å skape en bedre og mer omforent forståelse for hverandres arbeid, ansvar og 
faglige vurderinger. Det er blant annet gjennomført hospitering, hvor 12 avdelingsledere i etat hjemme-
sykepleie har hospitert ved tildelingskontoret. I hospiteringen har det vært hovedfokus på pasientflyt fra 
sykehuset til hjemmet og hvordan tildelingskontoret arbeider med utskrivningsklare pasienter fra syke-
huset. Det var også planlagt at saksbehandlere ved tildelingskontoret skulle hospitere ved etat hjemme-
sykepleien våren 2020. Dette er per desember 2021 foreløpig ikke gjennomført. Det er revisjonens vur-
dering at en slik hospitering vil kunne ytterligere styrke forståelsen av hverandres perspektiver og faglige 
utfordringer i hverdagen og slik sett bedre det totale samarbeidet mellom tildelingskontoret og etat hjem-
mesykepleie. På bakgrunn av dette anbefaler vi at hospiteringen gjennomføres som først planlagt.  
 
Det er revisjonens vurdering at ansvaret mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie er godt 
avklart og implementert. Vi opplever også at det er en omforent forståelse for at det er tildelingskontoret 
som har mandat til å tildele helse- og omsorgstjenester etter gjeldende lovverk og kommunale kriterier. 
Tildelingskontoret bestemmer også hvilken etat/virksomhet som skal gi tjenesten.    
 
Det fremkommer av kapittel 6.2 at tjenestetildelingssjef selv mener at det finnes et forbedringsområde i 
samarbeidet mellom etat hjemmesykepleie, Fredrikstad korttidssenter og tildelingskontoret gjeldende 
overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret. Tildelingskontoret og Fredrikstad korttidssenter har et 
godt samarbeid om inneliggende brukere på korttidssenteret. Det er ønskelig at hjemmesykepleien i 
større grad også deltar i møtene om sine brukere før utskrivelse fra korttidssenteret, både for å trygge 
utreise fra Fredrikstad korttidssenter, men også fordi hjemmesykepleien er de som kjenner pasientene 
sine best. Det er revisjonens vurdering at hjemmesykepleiens involveringen ved overgangen fra kort-
tidssenteret til hjemmet vil kunne være brukeren til gode, samt styrke samarbeidet mellom tildelingskon-
toret og etat hjemmesykepleie, slik tjenestetildelingssjef påpeker. På bakgrunn av dette anbefaler vi at 
det gjennomføres en risikovurdering av overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret og at det med 
bakgrunn i vurderingene etableres tilstrekkelige tiltak for å sikre dette på en tilfredsstillende måte.  
 
Videre er det vår vurdering at det fortsatt forekommer uenigheter mellom tildelingskontoret og etat hjem-
mesykepleie. Dette gjelder i all vesentlighet uenigheter om hvem som bør utføre noen oppdrag innen 
lettere praktisk bistand. Ifølge tjenestetildelingssjef tildeles noen oppdrag med lettere praktisk bistand 
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fortsatt til etat hjemmesykepleie. Dette begrunnes med at hjemmesykepleien allerede er inne i hjemmet 
og utfører andre helsetjenester der. Tjenestetildelingssjef er opptatt av at kommunens brukere skal ha 
så få tjenesteytere som mulig å forholde seg til, samt minimere kommunens belastning ved at ulike 
virksomheter kjører etter hverandre for å gi tjenester i samme hjem. Hvis det er slik at virksomhet prak-
tisk bistand skal kunne gjøre disse oppgavene må de også tilføres flere ressurser, slik at de kan gi 
tjenester på kveld og i helger. Etatsleder hjemmesykepleie beskriver en hverdag hvor hjemmesyke-
pleien i større grad enn tidligere må behandle pasienter som er sykere og som krever mer omfattende 
oppfølging fra hjemmesykepleien enn tidligere. Hun opplever at det fortsatt er søknader om hjemmetje-
nester som blir innvilget som burde vært avslått, eller som burde vært løst av bruker selv, deres pårø-
rende eller andre. Dette gjelder tjenester omhandlende lettere praktisk bistand. På bakgrunn av dette 
opplever hjemmesykepleien at deres tid og ressurser prioriteres bort fra de pasientene som er sykest 
og som trenger hjemmesykepleien mest.  
 
Det er revisjonens vurdering at disse uenighetene er godt kjent både i ledelsen i tildelingskontoret og 
etat hjemmesykepleie og at det arbeides kontinuerlig for å tildele og yte tjenester på en mest hensikts-
messig og faglig god måte. Samtidig kan det fremstå som om uenighetene og gnisningene mellom virk-
somhetene i stor grad skyldes mangelen på ressurser til oppgavene som skal gjennomføres. Denne 
problematikken gjelder i all vesentlighet, slik revisjonen forstår det, arbeidsfordelingen og ressursene i 
avdeling praktisk bistand og etat hjemmesykepleie. Vi anbefaler med bakgrunn i dette å avklare skillet 
mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand, knyttet 
til lettere praktisk bistand.  
 

6.4 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad har arbeidet videre for å sikre et bedre og om-
forent samarbeid mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie siden vår oppfølgingsrapport som 
ble behandlet i bystyret 6. februar 2020 i sak PS 4/20. Samtidig vil vi påpeke at den planlagte hospite-
ringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie kun delvis er gjennomført. Ansatte ved tilde-
lingskontoret har per desember 2021 ikke hospitert hos etat hjemmesykepleie. Videre er det, slik revi-
sjonen vurderer det, to andre forbedringspunkter det er grunnlag for å peke på. Det ene gjelder sikring 
av overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, hvor det er et ønske fra tildelingskontoret om at 
etat hjemmesykepleie skal være mer delaktig. Det andre gjelder tildeling og fordeling av visse oppgaver 
omhandlende lettere praktisk bistand, hvor det fortsatt er en viss uenighet mellom tildelingskontoret og 
etat hjemmesykepleie.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

• gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie som planlagt 
• vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret og med bakgrunn i vurde-

ringene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en tilfredsstillende måte 
• avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og avdeling 

praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand 
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7 KILDER 

• Søknad om helse – og omsorgstjenester (Tildelingskontoret) 
• Søknad til vedtak Helse og omsorgstjenester (Prosedyre) 
• Langtidsopphold i sykehjem – vurderingsliste (Prosedyre) 
• Langtidsopphold i sykehjem (Prosedyre) 
• Kriterier Langtidsopphold i institusjon vurderingsliste (Kriterier) 
• Plassadministrasjon korttid fra sak til plass (Prosedyre) 
• Plassadministrasjon langtidsplass (Prosedyre) 
• Samarbeid Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleien (Prosedyre) 
• Helsetjenester til hjemmeboende (Prosedyre) 
• Endring i bistandsbehovet (Prosedyre) 
• Praktisk bistand daglig gjøremål dusj (Prosedyre) 
• Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid (Veileder) 
• Kriterier for tildeling av plass Forsterket skjermet enhet (Kriterier) 
• Virksomhetsplan 2021 – Tildelingskontoret 
• Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester m.m., Fredrikstad kommune, Østfold (FOR-2017-06-15-866) 
• Høring – utkast til kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m. (Brev) 
• Samarbeidsmøte Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie (Møtereferat 17.12.2019) 
• Samarbeidsmøte Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie (Møtereferat 17.02.2020) 
• Samarbeidsmøte Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie (Møtereferat 09.06.2020) 
• Samarbeidsmøte Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie (Møtereferat 13.11.2020) 
• Samarbeidsmøte Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie (Møtereferat 27.10.2021) 
• Samarbeidsmøte Tildelingskontoret og Etat Hjemmesykepleie (Møtereferat 22.11.2021) 
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7.1 Utledning av revisjonskriterier 
 

Følger Fredrikstad kommune gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på sykehjem el-
ler tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester? 

Denne forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å vurdere kommunens saksbehandling ved tildeling av 
langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgs-
tjenester. De sentrale bestemmelsene som gjelder tildeling av denne tjenesten er pasient- og brukerret-
tighetsloven § 2-1 e, som omhandler brukernes rett til sykehjemsplass og helse- og omsorgstjenestelo-
ven § 3-2 som blant annet omhandler kommunens plikt til å tilby plass i sykehjem. 
 
Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a første ledd skal kommunen tilby opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig 
vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- 
og omsorgstjenester. Av paragrafens andre ledd fremkommer det at kommunen skal utarbeide en for-
skrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med 
langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i 
påvente av langtidsopphold. Forskriften skal også regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter 
eller brukere som venter på langtidsopphold. Ifølge forarbeidene til bestemmelsen er det to sentrale 
hensyn bak kravet om å forskriftsfeste tildelingskriterier. For det første skal dette sikre muligheten for 
brukerorganisasjoner og andre til å uttale seg om kommunens tildelingskriterier, og for det andre skal 
det sikre at kriterier for tildeling blir gjort kjent. Ifølge § 3-2 a fjerde ledd skal kommunen treffe vedtak 
dersom kriterier etter andre ledd er oppfylt og føre ventelister over pasienter og brukere som venter på 
langtidsopphold. 

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 fremkommer det at «forvaltningsloven gjelder for kommu-
nens virksomhet med de særlige bestemmelser som følger av loven her og av pasient- og brukerrettig-
hetsloven. 

For tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 gjelder forvalt-
ningslovens regler om enkeltvedtak jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd.  
 
Utredningsplikt 
Det fremkommer av forvaltningsloven § 17 at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opp-
lyst som mulig før vedtak fattes. Kommunen skal sørge for at det foreligger tilstrekkelige opplysninger 
til at saken kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte. 

Av Helsedirektoratets veileder «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstje-
nesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, § 3-6 og § 3-8» fremkommer det at kommunens plikt til å starte en 
utredning av et hjelpebehov kan oppstå på flere ulike måter. Eksempler på dette er henvendelser fra 
brukeren selv, pårørende, hjemmebaserte tjenester, fastlege, spesialisthelsetjenesten osv. Kommu-
nen har da plikt til å starte utredning og iverksette eventuelle nødvendige tjenester innen forsvarlig tid. 
Kommunen kan ikke vente med å utrede hjelpebehov til en formell søknad er mottatt. 

Kommunen må foreta en konkret vurdering av hvilke opplysninger som kan være relevante å innhente 
når det skal foretas en utredning av hjelpebehov. Helsedirektoratets veileder anbefaler at det benyttes 
kartleggingsskjema og/eller sjekklister ved innhenting av informasjon. Saksbehandlere må sørge for at 
det foreligger tilstrekkelig informasjon til å avgjøre saken på en faglig forsvarlig måte. For å utrede om 

96



32 
 

en pasient har behov for sykehjemsplass, kan det ifølge veilederen, være aktuelt å innhente opplys-
ninger om helsetilstand og eventuelle diagnoser, funksjonsnivå, familieforhold og bosituasjon, hvilke 
tjenester brukerens mottar per i dag. Ved innhenting av opplysninger om personlige forhold fra andre 
enn brukeren selv, må kommunen sørge for at det foreligger samtykke fra bruker om at instansen fri-
tas fra taushetsplikten. Pårørende er en viktig kilde til informasjon. Ifølge veilederen kan det ofte være 
nødvendig med en tverrfaglig tilnærming for å sikre riktig vurdering av tjenestebehovet.  
 
Krav om enkeltvedtak 
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 skal det fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring eller av-
slag på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 som er ment 
å vare lengere enn to uker. At reglene om enkeltvedtak gjelder, innebærer blant annet et parten(e) skal 
varsles, at vedtaket skal være begrunnet og at parten(e) skal underrettes skriftlig om vedtak, begrun-
nelse og klagemuligheter.  
 
Skriftlighet 
Det følger av forvaltningsloven § 23 at et enkeltvedtak skal være skriftlig med mindre dette av praktiske 
grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Av Helsedirektoratets veileder (2016) vil unn-
taket være lite aktuelt for kommunale helse- og omsorgstjenester. Personer som får vedtak om helse- 
og omsorgstjenester, enten det er innvilgelser eller avslag, vil ha et stort behov for å få konkretisert hva 
avgjørelsen går ut på og hvilke vurderinger som har vært gjort. 
 
Begrunnelse 
Av forvaltningsloven § 24 første ledd fremkommer det at enkeltvedtaket skal grunngis og at forvaltnings-
organet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket fattes. Med begrunnelse menes at det skal frem-
komme hvorfor vedkommende oppfyller eller ikke oppfyller vilkårene for tjenester, hva kommunen har 
lagt til grunn for utmålingen og hvorfor kommunen vurderer at tjenestene som tilbys vil dekke det aktuelle 
behovet på en forsvarlig måte (Helsedirektoratet 2016).  
 
I henhold til forvaltningsloven § 24 annet ledd fremgår det at det kan gjøres unntak for begrunnelse i 
tilfeller der en søknad om tjenester innvilges fullt ut. I saker om helse- og omsorgstjenester tilsier imid-
lertid kravet til likebehandling, etterprøvbarhet, informasjon og brukermedvirkning at vedtaket også be-
grunnes i de tilfellene hvor en søknad innvilges fullt ut. De fleste helse- og omsorgstjenester vurderes 
ofte fortløpende, og hvis ikke grunnene for innvilgelse fremgå av vedtaket, vil det ved senere vurderinger 
kunne være vanskelig for kommunen å ta stilling til om grunnene som tilsa innvilgelse fortsatt foreligger. 
Det vil også bli vanskeligere for parten å vurdere om en eventuell reduksjon av tjenestetilbudet skal 
påklages (Helsedirektoratet 2016). 
 
Kravene til begrunnelsens innhold følger av forvaltningsloven § 25. Her fremkommer det at begrunnel-
sen skal inneholde en 1) redegjørelse for hvilke regler som er anvendt, 2) en beskrivelse av hvilket 
faktum som er lagt til grunn for avgjørelsen og 3) en redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært 
avgjørende i skjønnsutøvelsen.  

1) Kommunen skal gjengi innholdet av reglene, i den utstrekning og på den måte som er nød-
vendig for at parten skal kunne forstå vedtaket. Dette bør gjøres ved å innta aktuelle bestem-
melser i begrunnelsen. Om det er mer hensiktsmessig kan det skrives med egne ord hva re-
gelen går ut på. Sitat og nærmere forklaring kan også fremgå av et vedlegg. Begrunnelsen må 
gjøre det mulig for parten og for klageinstansen å vurdere om lovanvendelsen har vært korrekt 
(Helsedirektoratet 2016). 

2) Fakta som gjør at parten etter kommunens vurdering har eller ikke har rett til helse- og om-
sorgstjenester må beskrives. Det holder å ta med de opplysningene som har vært avgjørende 
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for utfallet. Dersom det foreligger en mer detaljert fremstilling av de faktiske forhold i andre do-
kumenter, kan det henvises til disse. Kopi av disse dokumentene skal da vedlegges. Opplys-
ninger som var avgjørende for utfallet av saken bør likevel gjengis i selve utredningen (Helse-
direktoratet 2016).  

3) Ved tildelingen av helse- og omsorgstjenester er det i stor grad opp til kommunens skjønn å 
bestemme utformingen av tjenestetilbudet. De hovedhensyn som har vært avgjørende for 
kommunens valg, må redegjøres for i vedtaket. Dersom kommunen i et vedtak kommer til at 
søkeren skal innvilges en annen tjeneste enn det søkeren ønsket seg, må kommunen rede-
gjøre for hvorfor søkerens ønsker ikke ble fulgt og hvorfor de valgte tiltakene anses å være 
tilstrekkelig til å dekke bistandsbehovet (Helsedirektoratet 2016).  

 
Pasient/bruker skal underrettes om vedtaket 
Pasient/bruker skal så snart det er mulig underrettes om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27. Dette vi si 
at det skal skje uten ugrunnet opphold. Som hovedregel skal underretningen være skriftlig. Er det særlig 
byrdefullt for forvaltningsorganet å gi skriftlig underretning, eller haster saken, kan underretning gis 
muntlig eller på annen måte. I slike tilfeller kan parten kreve å få vedtaket skriftlig bekreftet. I mange 
tilfeller vil det også måtte gis muntlig informasjon om vedtaket i tillegg til den skriftlige underretningen. 
Dette vil kunne være aktuelt når det må forventes at pasient/bruker ikke vil få noe særlig ut av den 
skriftlige underretningen (Helsedirektoratet 2016). 
 
Klageadgang 
I henhold til forvaltningsloven § 27 tredje ledd skal det i underretningen om vedtaket gis opplysninger 
om klageadgangen. Det skal fremgå at det er klageadgang på vedtaket, sammen med opplysninger om 
klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. I tillegg bør det fremgå at kommunen kan gi vei-
ledning i forbindelse med en eventuell klage. Dersom pasient eller bruker har behov for særskilt bistand 
til å klage, bør det opplyses om muligheten til å få bistand fra Pasient- og brukerombudet i fylket (Hel-
sedirektoratet 2016).  
 
Kriterier og venteliste 
Ifølge Helsedirektoratets veileder «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstje-
nesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, § 3-6 og § 3-8» skal det i alle kommuner pr. 1.7.2017 være trådt i 
kraft en forskrift som inneholder kommunale kriterier for rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Avhengig av hvordan kriteriene er utformet, vil en pasient eller 
bruker kunne oppfylle kriteriene uten nødvendigvis å ha rett til umiddelbar tildeling av slikt opphold etter 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e jf. § 2-1 a. I slike tilfeller skal pasient eller bruker ha et vedtak 
om at vedkommende oppfyller kriteriene for opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester, og at han eller hun derfor blir satt på venteliste for slik plass. For at et vedtak om 
at man oppfyller kommunens kriterier og dermed settes på venteliste ikke skal skape usikkerhet hos 
pasienten eller brukeren, er det viktig at det gis god informasjon om hva vedtaket innebærer. I vedtaket 
bør det også redegjøres for hvordan pasienten eller brukeren vil bli fulgt opp i ventetiden, og det bør 
angis når pasienten eller brukeren kan forvente å bli tildelt plass. Hvor presist tidspunktet angis, beror 
på hvor langt frem i tid det kan påregnes en plass. Selv om tidspunktet som gis til pasienten ikke er 
rettslig bindende, bør det være reelt.  
 
Pasient eller bruker som kommunen vurderer at ikke lenger kan ivaretas forsvarlig i hjemmet og som 
ønsker plass i sykehjem eller tilsvarende bolig, har rett til slik plass umiddelbart. I slike tilfeller kan per-
sonen ikke settes på venteliste. 
 
Selv om kommunen har en venteliste, må kommunen vurdere konkret hvilke pasienter/brukere som er 
i størst behov av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
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Dersom en person som ikke står på venteliste (eller ikke står øverst på ventelisten) får et plutselig behov 
for opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og ikke kan ivaretas forsvarlig i personens nåværende 
hjem, vil denne personen måtte tildeles plass foran personer som fortsatt kan ivaretas forsvarlig i hjem-
met, selv om disse står (høyere) på ventelisten. 
 

Sikrer Fredrikstad kommune brukermedvirkning ved tildeling av langtidsopphold på sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester? 

Ifølge Helsedirektoratets veileder (2016) er mulighet for brukermedvirkning et av de sentrale hensyn 
som saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven skal ivareta. Pasient- og brukerrettighetslo-
ven kapittel 3 omhandler rett til medvirkning og informasjon. Av loven § 3-1 fremkommer følgende:  

«Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient 
eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestefor-
mer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes 
evne til å gi og motta informasjon. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis infor-
masjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og moden-
het. 

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Det skal leg-
ges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å med-
virke sammen med pasienten.»  

I henhold til Helsedirektoratets veileder (2016) skal kommunen aktivt gå inn for å få med brukerens 
synspunkter, og kan ikke vente at brukeren selv tar initiativ til dette. Brukers rett til medvirkning inne-
bærer også rett til å la andre representere seg og bruker har derfor rett til å be om at for eksempel på-
rørende få være til stede i møter eller samtaler med kommunen. 

Av § 3-10 i helse- og omsorgstjenesteloven fremkommer det at kommunen skal sørge for at virksom-
heter som yter helse- og omsorgstjenester etter loven, skal etablere systemer for innhenting av pasi-
enters og brukeres erfaringer og synspunkter. I henhold til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstje-
nestene § 3 skal kommunen etablere et system av prosedyrer som sikrer at brukere av pleie- og om-
sorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av 
tjenestetilbudet. 
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 2021/26654-5-75744/2022-PALKLA  217 10.03.2022 

 
 

Kommunedirektørens kommentarer til høringsutkast av forvaltningsrevisjon «Tildeling 
av langtidsopphold på sykehjem» 
 
Vi viser til deres henvendelse av 02.03.2022, med anmodning om kommunedirektørens 
kommentarer til ovennevnte forvaltningsrevisjon. 
 
Her følger kommunedirektørens kommentarer:  
 
Generelt om rapporten og vurderingene 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» tar for seg et 
svært viktig område, hvor Fredrikstad kommune bruker mye ressurser, og hensynet til bruker 
står sentralt, med store menneskelige konsekvenser av vedtak og beslutninger. 
 
Fagområdet har stor interesse og oppmerksomhet fra offentligheten, media og pårørende. 
 
Kommunedirektøren er tilfreds med at revisjonen konkluderer med at kommunen følger 
gjeldende regler for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Revisjonens anbefalinger til 
forbedringer, blir omtalt i det følgende. 
 
Funnene og dokumentasjonen 
Datagrunnlaget for revisjonen er omfattende, og består av dokumentanalyse, intervjuer, 
mappe-/søknadsgjennomgang, lokal forskrift med tildelingskriterier, planer og prosedyrer, 
administrasjonens redegjørelse og øvrig oversendt dokumentasjon.  
 
Fredrikstad kommune anser at datagrunnlaget er omfattende og består av flere subjektive 
kilder, blant annet intervjuer, med større mulighet for feilmargin enn normalt. Vi legger likevel 
til grunn at datagrunnlaget gir et godt og riktig bilde av den faktiske situasjonen. 
 
Konklusjon, anbefaling og oppfølging 
Fredrikstad kommune følger gjeldende regelverk for tildeling av langtidsopphold på sykehjem 
eller tilsvarende bolig, har gode rutiner og sikrer i tilstrekkelig grad brukermedvirkning ved 
tildeling av disse langtidsoppholdene. 
 

7.2 Kommunedirektørens uttalelse
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Videre har Fredrikstad kommune, slik revisjonen ser det, et skriftlig system, som på en god 
måte forankrer hvordan kommunen skal arbeide med brukermedvirkning. Tildelingskontorets 
praksis på feltet framstår også som tilfredsstillende. 
 
Det er også revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad har arbeidet videre for å sikre et 
bedre og omforent samarbeid mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie. 
 
I det følgende kommenterer kommunedirektøren anbefalingene i rapporten, med forslag til 
tiltak under hver anbefaling: 
 

• Publisere «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» på kommunens nettsider. 

o Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m. er den 10. mars 2022 lagt 
tilgjengelig på kommunens nettsider. 

 
• Angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan forvente 

å få tildelt plass. 
o Tildelingskontoret vil framover angi i vedtaket om vurderingsliste at søker kan 

forvente å få tildelt plass innen 6 måneder fra vedtaksdato. 
o Noen brukere vil få plass tidligere enn dette, men dette er avhengig av om det 

er plass på sykehjemmet som bruker ønsker å flytte til. Det er fritt brukervalg i 
Fredrikstad kommune.  

 
• Gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie som 

planlagt. 
o Hospiteringen planlegges i nært samarbeid mellom tildelingskontoret og etat 

hjemmesykepleie, og vil gjennomføres i løpet av 2022. 
 

• Vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med 
bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en 
tilfredsstillende måte. 

o Kommunedirektøren, ved tjenestetildelingssjef for helse og velferd, vil ta 
initiativ til at det gjennomføres en risikovurdering sammen med berørte etater. 

 
• Avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og 

avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand. 
o Kommunedirektøren vil sørge for å avklare skillet mellom oppgaver som skal 

gjennomføres av henholdsvis etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk 
bistand (i virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand), knyttet til lettere 
praktisk bistand.  
 

Sluttkommentar 
Kommunedirektøren vurderer det som betryggende at revisjonsrapporten bekrefter at 
Fredrikstad kommune har god etterlevelse av gjeldende regelverk for tildeling av 
langtidsopphold, sikrer god brukermedvirkning ved tildelingen, samt sikrer godt og omforent 
samarbeid mellom Tildelingskontoret og Etat hjemmesykepleie. 
 
Revisjonsområdet er svært viktig, med stor betydning for alle berørte, og stor interesse og 
oppmerksomhet fra offentligheten, media og pårørende. 
 
Kommunedirektøren setter pris på gjennomgangen og påpekningene av ytterligere 
forbedringsområder, og vil gjennomføre de nødvendige tiltakene for å følge revisjonens 
anbefalinger. 
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Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
 
Pål Henning Klavenes 
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Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 36 
Løpenr.: 80992/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/17 

 
 

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende tiltak for barn og 
unge" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Forebyggende tiltak for barn og unge», godkjennes. (Med eventuelle 

endringer i problemstillinger) 
 
Fredrikstad, 14.03.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Forebyggende tiltak for barn og unge», 14.03 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 166/21, 09.12.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024) 
KU-sak 21/57, 24.11.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
 
 Er det iverksatt forebyggende tiltak for barn og unge?  
 Er det et godt fungerende samarbeid på tvers av virksomheter med ansvar for forebyggende tiltak 

for barn og unge?  
 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 400 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i desember 2022. 
 
Da kontrollutvalg og bystyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 ble prosjekt 
nummer to i planen beskrevet som «Oppfølging av sårbare barn og unge, 
lavinntektsfamilier, utenforskap». Revisjonen har valgt å kalle prosjektet «Forebyggende 
tiltak for barn og unge». 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at den fremlagte prosjektplanen ikke beskriver direkte dette med 
oppfølging av sårbare barn og unge, det er mer lagt vekt på generell forebyggende tiltak for 
barn og unge. Sekretariatet vurderer at problemstillingene slik sett trolig ikke vil gi direkte 
svar på hvordan kommunen følger opp sårbare barn og unge. Problemstillingene kan likevel 
være relevante hvis man fokuserer på forebygging for å motvirke at det blir grupper med 
sårbare barn og unge i kommunen. 
 
Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Revisjonen kan gi utdypende opplysninger om dette i møtet. Samlet sett anser vi at 
metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke 
konklusjoner om temaet revisjonen har foreslått. Kontrollutvalget må gjøre en vurdering på 
om de godtar at fokuset for prosjektet er endret fra oppfølging av sårbare barn og unge til 
forebyggende tiltak for barn og unge. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Sekretariatet vurderer at prosjektplanen kan godkjennes med eventuelle endringer 
kontrollutvalget måtte ønske. 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Forebyggende tiltak for 
barn og unge 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

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

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2022 - 2024 ble vedtatt i bystyret 09.12.2021, sak 166/21. Planen bygger 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, 

utenforskap» er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighets-

vurderingen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

«Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende 

måte. Opplæringsloven, barnehageloven, og barnevernsloven 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. […]. 

 

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.»  

 

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

 

Revisjonen gjennomførte også et oppstartsmøte med administrasjonen 11.03.2022 der prosjektet ble 

presentert, og det ble gitt mulighet for å gi innspill til prosjektplanen. 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

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

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 
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3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 Er det iverksatt forebyggende tiltak for barn og unge? 

 Er det et godt fungerende samarbeid på tvers av virksomheter med ansvar for forebyggende 

tiltak for barn og unge?  

 

Hovedfokuset i revisjonen vil være på tjenester med ansvar for forebyggende tiltak overfor barn og unge, 

samt samarbeidet mellom de forskjellige tjenestene. Når det gjelder problemstilling 1, avgrenses denne 

til forebyggende tiltak som i hovedsak faller inn under seksjon utdanning og oppvekst. Aktuelle tjenester 

å se nærmere på, vil derfor være barnehage, skole, Fredrikstadhjelpa 0-16 år, samt tilbud gjennom 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I forbindelse med dette vil det være aktuelt å se på kommunens 

planverk på feltet, samt hvilke tilbud og tiltak Fredrikstad kommune tilbyr barn og unge.  

 

Det fremkommer av Rundskriv Q- 16/2013 «Forebyggende innsats for barn og unge» at kommunen bør 

ha en helhetlig tilnærming til planlegging og organisering av den forebyggende innsatsen for barn og 

unge. Det vises også til at godt forebyggende arbeid ofte vil forutsette samarbeid på tvers av ulike 

fagområder og forvaltningsnivå. I denne forbindelse er det viktig at det blir utarbeidet rutiner og systemer 

som gjøre det enkelt å samarbeide. Når det gjelder problemstilling 2, vil derfor samarbeidet mellom de 

forskjellige tjenestene, samt med andre aktører i kommunen som for eksempel kommunepsykolog, 

NAV, osv. være et aktuelt område å se nærmere på. 

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)  

 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skole-hel-

setjenesten (forskrift av 19. oktober 2018 nr. 1584) 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

 Lov om barnehager (barnehageloven) 

 Rundskriv Q-16/2013: Forebyggende innsats for barn og unge 

 Veileder IS-1405, Sosial og helsedirektoratet: Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i 

kommunene 

 IS-1798: Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 

skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (Helsedirektoratet) 
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ analyse-

metode 

Problemstilling 1 

Er det iverksatt forebyg-

gende tiltak for barn og 

unge? 

Folkehelseloven, 

helse- og omsorgs-

tjenesteloven, for-

skrift av 19. oktober 

2018 nr. 1584, opp-

læringslova, barne-

hageloven, rundskriv 

Q-16/2013, veileder 

IS-1405, IS-1798, 

nasjonal faglig ret-

ningslinje for det hel-

sefremmende og fo-

rebyggende arbeidet 

i helsestasjon, skole-

helsetjeneste og hel-

sestasjon for ung-

dom  

Kommunens systemer og 

rutiner, opplysninger fra 

ledere og medarbeidere 

om praksis 

Dokumentanalyse, interv-

juer, eventuelt spørre-

undersøkelse 

Problemstilling 2 

Er det et godt funge-

rende samarbeid på 

tvers av virksomheter 

med ansvar for forebyg-

gende tiltak for barn og 

unge? 

 

Folkehelseloven, 

helse- og omsorgs-

tjenesteloven, for-

skrift av 19. oktober 

2018 nr. 1584, opp-

læringslova, barne-

hageloven, rundskriv 

Q-16/2013, veileder 

IS-1405, IS-1798, 

nasjonal faglig ret-

ningslinje for det hel-

sefremmende og fo-

rebyggende arbeidet 

i helsestasjon, skole-

helsetjeneste og hel-

sestasjon for ung-

dom 

Kommunens systemer og 

rutiner, opplysninger fra 

ledere og medarbeidere 

om praksis 

Dokumentanalyse, interv-

juer, eventuelt spørre-

undersøkelse 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Henning S. Langsholt - utførende forvaltnings-

revisor 

Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Mars 2022-desember 2022 

Antall timer 400 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 30. mars 2022 

Rapport sendt til kommunedirektøren November 2022 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet November 2022 

 
Kommentar til ressursrammen 

For å besvare ut revisjonens problemstillinger på en god måte er vi nødt til å gå gjennom en stor mengde 

med planer og dokumenter på tvers av flere enheter/virksomheter. Vi er også nødt til å gjennomføre et 

vesentlig antall intervjuer, anslagsvis 8-10, samt en spørreundersøkelse til ansatte på feltet. Vi estimerer 

at dette prosjektet vil ta 400 timer (+/- 10 prosent). 
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Dokumentnr.: 5 
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/18 

 

Prosjektplan for eierskapskontroll av Isegran Eiendom AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Isegran Eiendom AS» tas til orientering og 

godkjennes. 
 
Fredrikstad, 03.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll Isegran Eiendom AS. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/58, den 24.11 2021 – Vurdering / rullering av plan for eierskapskontroll 
Bystyresak 5/20, den 06.02 2020 – Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 
KU-sak 19/67, den 27.11 2019 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i sin innstilling, sak 19/67, prioritert at det gjennomføres en 
eierskapskontroll av Isegran Eiendom AS. Plan for eierskapskontroll 2020-2023 ble vedtatt i 
kommunestyret 6. februar 2020, sak PS 5/20.  
 
I risiko- og vesentlighetsvurderingen er det fremhevet at selskapet ble overlatt betydelig 
økonomisk forvaltningskapital ved stiftelsen i 2018, og at kommunen har forventninger til 
økonomisk utbytte fra selskapet. Ettersom selskapet nettopp hadde fullført sitt første hele 
driftsår på tidspunktet for vedtak i kommunestyret ble det anbefalt å gjennomføre en 
eierskapskontroll sent i planperioden. Isegran Eiendom AS ble besluttet prioritert i 2022 i 
kontrollutvalgsmøte 24. november 2021, sak 21/58.  
 
Det framgår av revisjonens plan hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. Revisjonen har 
gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for prosjektet»). 
Revisjonen vil ved denne eierskapskontrollen arbeide etter følgende problemstilling: 
 

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring? 

 
Kjernen i en eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, 
forskrifter og kommunale vedtak. Vurderinger av selskapets drift vil kreve en 
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forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, 
samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid en del av eierskapskontrollen.  
 
Revisjonen antar at det vil gå med 80 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i kontrollutvalget i september 2022. 

 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingen relevant til eierskapskontroll.  
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen tas til orientering og godkjennes. 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Eierskapskontroll   
Isegran Eiendom AS 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

I henhold til kommunelovens § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrol-

lere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kom-

munestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune-

styret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Pla-

nen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt om å finne 

ut hvor det er størst behov for slik kontroll. 

 

Kontrollutvalget har i sin innstilling, sak 19/67, prioritert at det gjennomføres en eierskapskontroll av 

Isegran Eiendom AS. Plan for eierskapskontroll 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret 6. februar 2020, 

sak PS 5/20.  

 

I risiko- og vesentlighetsvurderingen er det fremhevet at selskapet ble overlatt betydelig økonomisk for-

valtningskapital ved stiftelsen i 2018, og at kommunen har forventninger til økonomisk utbytte fra selska-

pet. Ettersom selskapet nettopp hadde fullført sitt første hele driftsår på tidspunktet for vedtak i kommu-

nestyret ble det anbefalt å gjennomføre en eierskapskontroll sent i planperioden. Isegran Eiendom AS ble 

besluttet prioritert i 2022 i kontrollutvalgsmøte 24. november 2021, sak 21/58.  

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med eierskapskontrollen. 

 

Revisjonen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger hvis 

det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Større endringer tas med sekretariatet 

som avklarer disse med kontrollutvalget.  

 

Revisjonen henter inn dokumentasjon fra selskapet med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om 

innsyn i § 23-6, 1. ledd. Revisjonen gjennomfører eierskapskontroll i tråd med god kommunal revisjons-

skikk for eierskapskontroller, dette innebærer at revisjonen følger «RSK 002 Standard for eierskapskon-

troll», utarbeidet av NKRF. 

 

Utkast til rapport sendes til uttalelse både til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon.1  

 

 

3 Problemstilling og avgrensninger 

Eierskapskontrollen vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: 

 

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eier-

styring? 

 

                                                      
1 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 og RSK 002 pkt. 11. 
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Kjernen i en eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter 

og kommunale vedtak. Vurderinger av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av 

eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid 

en del av eierskapskontrollen.  

 

Ved gjennomføring av eierskapskontrollen vil revisjonen ta utgangspunkt i føringer fra Plan for eierskaps-

kontroll 2020-2023 og andre relevante vedtak i kommunestyret og kontrollutvalget. 

 
 

4 Vurderingskriterier

Vurderingskriterier2 er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å 

vurdere kommunens virksomhet. Vurderingskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autorita-

tive kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet3. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre vurderings-

kriterier. Vurderingskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene 

holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de kon-

klusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende vurderingskriterier 

 

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

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904 

 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-2019-12-06-77 

 Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020 

 Politiske vedtak (eierskapsmelding, delegasjonsreglementet etc.) 

 Selskapsavtale eller selskapets vedtekter  

 
 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring

Databehov og hvordan eierskapskontrollen tenkes gjennomført, fremgår av analyseskjemaet nedenfor: 

 

Problemstilling 

 

Vurderingskriterier Databehov Innhentings-/ana-

lyse metode 

Utøves kommunens eier-
skap i samsvar med aktuelle 
lovbestemmelser og etab-
lerte normer for god eiersty-
ring? 

 

 Kommuneloven med 
forskrifter 

 Aksjeloven 

 Anbefalinger fra KS 

 Politiske vedtak 

 Selskapsavtale eller 
selskapets vedtekter  

 Andre lover 

Informasjon om kom-
munens utøvelse av 
eierstyring 
 
Informasjon fra sel-
skapet. 

 

Dokumentanalyse  
 
Intervjuer 

 

 

                                                      
2 Også kalt «foretrukket praksis». 
3 Trinnhøydeprinsippet (også kalt Lex Superior) er et rettslig prinsipp som innebærer at rettsregler av høyere rang 

går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene. 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan

Prosjektdeltakere Utførende revisor: Christer Alexander Jenson 

Oppdragsansvarlig revisor: Casper Støten 

Prosjektperiode april – september 2022 

Antall timer 80 timer +/- 20 timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 

Fremdrift Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 30. mars 2022 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet September 2022 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/57 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 78499/2022 
Klassering: 3004-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/19 

 

Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad 

kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune 
for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 
 
Fredrikstad, 11.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad 

kommune" 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 21/57, den 24.11.2021, «Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 

– juli 2024» 
 Bystyresak, 166/21, den 09.12.2021, «Kontrollutvalgssak: Plan for 

forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024» 
 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024, Fredrikstad kommune 
 Risiko- og vesentlighetsvurderinger, Fredrikstad kommune 2021, datert 12.11.2021 

 
 

Saksopplysninger 
Kommuneloven §23-2 pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i. 
 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter av revisjonen på bakgrunn av plan 
for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget 
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fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. Planen 
er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper. 
 
Revisor skal gjennomføre oppdraget i forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets 
vedtak. Bestillingsprosessen er viktig for at kontrollutvalget og revisor får lik forståelse av 
oppdraget og at rammene er tilstrekkelig klarlagt. Det er ved bestillingen av det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjektet at kontrollutvalget har størst innvirkning på problemstillingene 
som skal undersøkes, og dermed hva prosjektet skal gi svar på. 
 
Forslag til «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad 
kommune» er laget for å bidra til en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen.  
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en slik avtale kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet foreslår at avtalen skal benyttes fra august 2022. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan vedta forslag til "Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune" og at avtalen skal gjelde 
fra august 2022 og behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022. 
 
 
 
 

117



Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i xxxx kommune august 2022 til juli 2024 
 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor den ressursrammen som er og blir stilt til 
disposisjon i budsjett 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 xxxx kommune 20xx – 20xx er det vedtatt å gjennomføre xx 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. 

 

Bestillinger for 20xx – 20xx 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte xx.xx.20xx, sak xx/xx bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i xxxx kommune for 20xx – 20xx. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx. 

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. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen. Dette av hensyn til felles forståelse av 
innholdet i bestillingen av prosjektet og i tråd med god kommunal revisjonsskikk på området 
forvaltningsrevisjon. Prosjektplanen vil bli lagt fram for kontrollutvalget i god tid før 
forvaltningsrevisjonsprosjektets rapport legges frem for kontrollutvalget. 

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

 

Følgende prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx.xx.20xx  
For behandling i KU-møte: xx.xx.20xx 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektrapport:   
Til sekretariatet: xx.xx.20xx 
For behandling i KU-møte: xx.xx.20xx 
 
PROSJEKT 2: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
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Til sekretariatet: xx.xx.20xx  
For behandling i KU-møte: xx.xx.20xx 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektrapport:   
Til sekretariatet: xx.xx.20xx 
For behandling i KU-møte: xx.xx.20xx 
 
PROSJEKT 3: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx.xx.20xx  
For behandling i KU-møte: xx.xx.20xx 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektrapport:   
Til sekretariatet: xx.xx.20xx 
For behandling i KU-møte: xx.xx.20xx 

 

 

Xxxx kommune, xx.xx.20xx 

 

 

 

 

Xxxx xxxx        xxxx xxxx 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/60 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 79101/2022 
Klassering: 3004-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/20 

 

Revisjonsnotat - Informasjon om mva-kompensasjonen i Fredrikstad 
kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar notat om «Informasjon vedrørende momskompensasjon i 
Fredrikstad kommune», til foreløpig orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny informasjon om hvordan tapt krav er tenkt 
erstattet. 

 
Fredrikstad, 11.03.2022 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS – Informasjon vedrørende momskompensasjon i 
Fredrikstad kommune, datert 11.03 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – sak 21/43, den 15.09 2021 – Informasjon fra revisjonen vedr. momskompensasjon. 
 

Saksopplysninger 
I møte 15.09 2021 i sak 21/43 informerte revisjonen om rutinesvikten vedrørende 
momskompensasjonen for en av mva-terminen for 2021, og om tiltak revisjonsselskapet har 
gjort for at dette ikke skjer igjen. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

1. Kontrollutvalget ser rutinesvikten i ØVKR IKS ved momskompensasjonsattesteringen 
som svært uheldig 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny redegjørelse for saken når klagen til 
skatteetaten blir avklart. Videre ber kontrollutvalget om orientering når det er kommet 
en avklaring på hvordan det eventuelt tapte beløpet skal erstattes. 

 
Revisjonen har den 11.03 2022 oversendt et notat til sekretariatet i saken. I notatet blir det 
redegjort for følgende tiltak – sitat fra notatet: 
 

«I revisjonens notat lagt frem for kontrollutvalget i sak 21/43 fremkommer det at Fredrikstad kommune 
har fått brev fra Skatteetaten om at kravet er avvist grunnet for sen levering. Kommunen hadde 
anledning til å fremme kravet i neste termin, dvs. 3. termin. 
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Kommunen sendte klage til Skatteetaten, hvor det ble søkt om at kravet som var foreldet i 2. termin, 
på kr 7 757 247,94, tas med i oppgaven for 3. termin og fikk avslag på dette fra Skatteetaten. 

 
Det er sendt klage til Skattedirektoratet på Skatteetatens vedtak om å avvise skattemelding for 2. 
termin, klagen er ikke tatt til følge av Skattedirektoratet. 

 
Det er i mars 2022 sendt klage på Skatteetatens avvisning til Sivilombudet.»  
 
Sekretariatet viser i sin helhet til vedlagte revisjonsnotat. 

Vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonen har besvart et av to spørsmål 
kontrollutvalget ønsket en redegjørelse om. Skatteetaten har avslått kommunens søknad om 
at kravet som var foreldet kunne tas med i neste terminoppgave. Kravet på kr. 7 757 247,94 
er ikke tatt tilfølge av Skattedirektoratet. 
Spørsmål fra kontrollutvalget hvordan tapt beløp skal erstattes er ikke redegjort for i 
revisjonsnotatet. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsnotatet til foreløpig orientering. 
Kontrollutvalget bør be revisjonen om en ny orientering hvordan tapt beløp skal erstattes. 
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Informasjon vedrørende momskompensasjon i Fredrikstad kommune 

 

Kontrollutvalget har i sak 21/43 fattet vedtak om at revisjonen kommer med en ny 
redegjørelse for saken når klagen til skatteetaten blir avklart. Videre ber kontrollutvalget om 
orientering når det er kommet en avklaring på hvordan det eventuelt tapte beløpet skal 
erstattes. 

I revisjonens notat lagt frem for kontrollutvalget i sak 21/43 fremkommer det at Fredrikstad 
kommune har fått brev fra Skatteetaten om at kravet er avvist grunnet for sen levering. 
Kommunen hadde anledning til å fremme kravet i neste termin, dvs. 3. termin. 

 
Kommunen sendte klage til Skatteetaten, hvor det ble søkt om at kravet som var foreldet i 2. 
termin, på kr 7 757 247,94, tas med i oppgaven for 3. termin og fikk avslag på dette fra 
Skatteetaten. 
 
Det er sendt klage til Skattedirektoratet på Skatteetatens vedtak om å avvise skattemelding 
for 2. termin, klagen er ikke tatt til følge av Skattedirektoratet. 
 
Det er i mars 2022 sendt klage på Skatteetatens avvisning til Sivilombudet.  

 

 

Rolvsøy 11.03.2021 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/59 
Dokumentnr.: 23 
Løpenr.: 69252/2022 
Klassering: 3004-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Fredrikstad 30.03.2022 22/21 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 14.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.02.2022 
2. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Fredrikstad kommune, vedtatt av 

bystyret i sak 10/22, den10.02.2022 
3. Statlig tilsyn - Rapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i 

Fredrikstad kommune 2021 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgsboka 3.utgave kan leses og lastes ned her:  
Kontrollutvalsboka - regjeringen.no 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.02.2022 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 10.02.2022, sak 10/22, Reglement for saksbehandling i 
folkevalgte organer i Fredrikstad kommune. Vedtatt reglement ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 3: Statlig tilsyn - Rapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket 
i Fredrikstad kommune 2021, ligger vedlagt til orientering. 
 
Kommunal- og distriktsdepartementets veileder "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene 
til kontrollutvalet" foreligger nå i en oppdatert 3. utgave. Sekretariatet har fått opplyst av 
departementet at den nye versjonen av Kontrollutvalgsboken ikke vil bli utgitt på bokmål. 
Grunnen til dette er at departementet er underlagt mållovas krav om å publisere en viss 
andel dokumenter på nynorsk. Dersom dokumentet også publiseres på bokmål, teller ikke 
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nynorsk-publikasjonen når den andelen skal beregnes. Kontrollutvalgsboka kan leses og 
lastes ned på regjeringens hjemmeside, se lenke over. Til orientering. 
  

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Fredrikstad 

 
 
 
Møtedato: 16.02.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 16:35 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/12  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Rita Holberg, leder (H) x  

John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) x  

Tore K. Antonsen (SV) x  

Anita Skogseth Bjørneby  (FrP) x  

Per Lebesby (Krf) x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder Casper Støten, revisor Kaia Sølverød og 
revisor Frank Willy Larsen. 
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, virksomhetsleder 
Styring og eierskap Pål Henning Klavenes, barnevernsleder Ingrid Helen Blindheim, 
kommunaldirektør for oppvekst Marianne Bekker, konst. direktør Ole-Henrik Holøs Pettersen 
og etatsjef for Omsorgssentre Birgitte Kopperud,  
 
Ordfører: Siri Martinsen  
 
 
 
 
 
…………………….    ……………………. 

Rita Holberg, (leder)                                                            John Fredrik Olsen 
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Saksliste 
 

Saksnr. Innhold  

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/3 Informasjon fra barnevernet i Fredrikstad kommune  

PS 22/4 Informasjon om innbyggermedvirkning i Fredrikstad 
kommune 

 

PS 22/5 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Personvern", 
Fredrikstad kommune 

 

PS 22/6 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i 
helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter" 

 

PS 22/7 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021  

PS 22/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  

PS 22/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

PS 22/10 Referater og meldinger  

PS 22/11 Eventuelt  

PS 22/12 Evaluering av møte  

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt 
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Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen 
 

PS 22/3 Informasjon fra barnevernet i Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjon fra barnevernet tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Leder av barnevernet orienterte utvalget om barnevernet generelt og om ny 
barnevernreform. Presentasjonsfoilene til barnevernsleder sendes kontrollutvalgets 
medlemmer. Kontrollutvalget benyttet anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til 
barnevernsleder. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Informasjon fra barnevernet tas til orientering 
 

PS 22/4 Informasjon om innbyggermedvirkning i Fredrikstad kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjon om bruk av innbyggermedvirkning som metode, tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Administrasjonen orienterte kontrollutvalget om bruk av innbyggermedvirkning. 
Presentasjonsfoilene blir oversendt kontrollutvalgets medlemmer. Innstillingen til vedtak ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Informasjon om bruk av innbyggermedvirkning som metode, tas til orientering 
 

PS 22/5 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Personvern", Fredrikstad 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

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

samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Personvern», til etterretning. 
 
2. Administrasjonen skal fortsatt ha fokus på og etterkomme de punktene i 
kommunestyrets vedtak som revisjonen anser som delvis gjennomført. 
Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser 
at de har fått etablert systematisk internkontroll på personvernområdet. Frist settes til 
26.08.2022.   
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Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Revisjonen orienterte kort om oppfølgingsrapportens funn og konklusjoner. Innstillingen 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», 
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

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

 

PS 22/6 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i helsetjenester 
ved Fredrikstad korttidssenter" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter» godkjennes. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Revisjonen redegjorde kort for prosjektets problemstillinger og mer utdypende for valg av 
metode for gjennomføringen av prosjektet. Administrasjonen ga supplerende informasjon.    
Kontrollutvalget bemerket at prosjektarbeidet knyttes opp til internkontrollens definisjon av 
korttidsopphold.  
«Korttidsopphold som ligger bak opprettelse av senteret, er definert som et målrettet og 
tidsavgrenset opphold i institusjon med den hensikt å bidra til avklaring av funksjonsnivå, tettere 
oppfølging over en viss periode for observasjon og behandling, eventuelt oppfølging ved livets slutt.»  
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter» godkjennes. 
 

PS 22/7 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 
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PS 22/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Punkt 1 i innstillingen endres fra «tas til orientering» til «vedtas». Innstillingen enstemmig 
vedtatt med denne endring 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 

PS 22/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 

PS 22/10 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022: 

1. Referater og meldinger tas til orientering. 
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PS 22/11 Eventuelt 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

 Vedrørende oppfølging av eierskapskontroll med FEAS AS, orienterte 
kommunaldirektør kontrollutvalget om at bystyrets skal behandle ny/oppdatert 
eiermelding for kommunens selskaper. Kommunedirektør vil orientere kontrollutvalget 
etter at bystyret har behandlet eiermeldingen. 

 

 Kontrollutvalgsleder minnet medlemmene på FKT sin kontrollutvalgsskonferanse på 
Gardermoen 8 og 9. juni. Gå inn på FKT sine hjemmesider for eventuell påmelding. 

 

 Kontrollutvalgets møte 21.09 2022 flyttes frem til 14.09 2022. 
 

PS 22/12 Evaluering av møte 

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022: 

Kontrollutvalgsleder ba medlemmene om at spørsmål blir meldt inn til KU-leder eller 
sekretariatet i forkant av møter som inneholder orienteringer fra administrasjonen. Dette for 
at administrasjon skal være forberedt. 
 
Ingen øvrige merknader vedr. gjennomføring av møtet. 
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REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING 

I FOLKEVALGTE ORGANER I 

FREDRIKSTAD KOMMUNE 

 

 

 

 
Vedtatt av bystyret i sak 10/22 – 10.02.2022  
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1 GENERELLE BESTEMMELSER 

1.1 Innledning 

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 
saksbehandlingen i folkevalgte organer (kommuneloven – heretter kalt KL. – § 11-12). 
 
Fredrikstad bystyre fastsetter med dette «Reglement for saksbehandling i folkevalgte 
organer i Fredrikstad kommune», i tråd med kommunelovens bestemmelse.  

1.2 Reglementets omfang 

Bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer er regulert i kommuneloven, og 
presisert i dette reglementet. 
 
Dette reglementet gjelder for alle folkevalgte organer og andre kommunale organer i 
Fredrikstad kommune, hvis ikke annet er bestemt ved lov, jf. KL. § 11-1. 

1.3 Etiske prinsipper for Fredrikstad kommune 

Folkevalgte og ansatte følger kommunens etiske prinsipper i sitt arbeid og engasjement for 
Fredrikstad kommune: 
 

1. Vi møter alle med respekt.  
2. Vi forvalter samfunnets fellesmidler på best mulig måte. 
3. Vi vurderer egen inhabilitet og ber rett instans å vurdere habilitet. 
4. Vi tar ikke imot gaver, arv eller andre ytelser. 
5. Vi er en åpen og etterrettelig kommune. 
6. Vi har ytringsfrihet og rett til å si ifra.  
7. Vi tar selvstendig ansvar. 
8. Vi er miljøbevisste. 
9. Vi er bevisste på når vi har taushetsplikt, og etterlever den. 
10. Vi har et bevisst forhold til bruk av sosiale medier. 

1.4 Folkevalgtes plikter 

Folkevalgtes møteplikt 

Valgte medlemmer av folkevalgte organer plikter å delta i organets møter, hvis de ikke har 
gyldig forfall, jf. KL. § 8-1.  

Folkevalgtes stemmeplikt 

Medlemmer som er til stede i et folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å 
stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt, jf. KL § 8-1.  

1.5 Møteprinsippet  

Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter. 
 
Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 
 

1. Organet selv eller bystyret vedtar det.  
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2. Organets leder mener det er nødvendig. 
3. Minst 1/3 av medlemmene krever det. 

1.6 Møteoffentlighet 

Møter i folkevalgte organer holdes for åpne dører dersom ikke møtet skal lukkes etter 
bestemmelsene i KL. § 11-5.  
 
Folkevalgte organer skal vedta å lukke møtet når: 

 det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold 

 det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt 
taushetsplikt   

 
Folkevalgte organer kan vedta å lukke møtet hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.  

 Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil 
komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter 
offentleglova hvis de hadde stått i et dokument. 

 
Et folkevalgt organ eller møteleder kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes 
i lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte, jf. 
KL. § 11-5.  

1.7 Folkevalgte organers utvidete innsynsrett 

Rett til innsyn i saksdokumenter  

Bystyret har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensninger som 
følger av kommuneloven § 11-13.  
 
Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til innsyn i alle 
saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor 
organets virkeområde.  
 
Folkevalgte organers utvidete innsynsrett kommer i tillegg til de vanlige reglene om innsyn 
etter offentleglova. 

Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

Bystyret og andre folkevalgte organer kan bare få innsyn i taushetsbelagte opplysninger når 
det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak i vedkommende organ, og 
forvaltningsloven § 13 b første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten. 
 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om opplysninger de får innsyn i, når disse er  
undergitt taushetsplikt (forvl. § 13). Medlemmer av folkevalgte organer skal ha undertegnet 
taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. 

Tidspunkt for rett til innsyn 

Retten til innsyn i saksdokumenter inntrer når saken det gjelder er framlagt/utsendt til politisk 
behandling. Med saksframstillingen skal følge en oversikt over relevante dokumenter som er 
innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne 
arbeidsdokumenter for administrasjonen. 
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For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt 
saken er ferdigbehandlet. 

Framgangsmåte ved krav om innsyn 

Innsyn i saksdokumenter som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger treffes ved 
vedtak med minst tre stemmer, eller med flertallet av de avgitte stemmene i organet som 
krever innsyn. Dersom innsyn vedtas, er det organet som innvilges innsyn, ikke 
enkeltmedlemmer. 
 
Innsyn i saksdokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger treffes ved vedtak 
med flertallet av de avgitte stemmene i organet som krever innsyn. 
 
Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles uten ugrunnet opphold. 
 
Slike henvendelser til administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer at 
henvendelser skal gjøres til leder for det administrative forvaltningsorgan som 
behandler saken. Det vil si kommunedirektøren, eller dennes representant i aktuell 
seksjon/stab. 

1.8 Saksforberedelse  

Saksforberedelsene bygger på prinsippet om fullført saksbehandling. Det vil si at saker som 
skal behandles i flere politiske organer skal ha samme saksframstilling og innstilling fra 
kommunedirektør/ordfører/utvalgsleder gjennom hele saksbehandlingen.  

1.9 Innstillingsrett for ordfører og utvalgsledere  

Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at de saker som behandles av et folkevalgt 
organ er forberedt på forsvarlig måte, og i samsvar med de regler som lov, reglement og 
andre bindende instrukser gir.  
 
Ordfører gis rett til å utforme egne innstillinger i saker som skal direkte til formannskapet og 
bystyret. Kommunedirektørens forslag til innstilling blir stående i saken, mens ordførerens 
innstilling blir gjeldende innstilling som legges fram til behandling.  
 
Tilsvarende rett til å utforme egne innstillinger er delegert til lederne for følgende utvalg; 
oppvekstutvalget, teknisk utvalg, helse- og velferdsutvalget, kultur- og miljøutvalget og 
planutvalget. 
  
Til øvrige utvalg innstiller kommunedirektøren.  

1.10 Fjernmøter 

Bystyret beslutter i rette reglementet – med hjemmel i kommuneloven § 11-7 – at folkevalgte 
organer i Fredrikstad kommune har adgang til å avholde møter som fjernmøter.  
 
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de, via tekniske 
hjelpemidler, likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers 
gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Dette innebærer at allmennheten skal kunne 
følge møtet når det avholdes, og at innkalling, saksliste og sakspapirer er tilgjengelige.  
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Bruk av fjernmøte i folkevalgte organer i Fredrikstad kommune skal begrenses til et 
minimum. Det enkelte fjernmøte, eller et gitt tidsrom for fjernmøter, skal avklares med 
ordfører og begrunnes.  
 
Et møte som skal lukkes etter kommuneloven § 11-5 andre ledd, kan ikke avholdes som 
fjernmøte, jf. KL. § 11-7.  

1.11 Hastesaker  

Ordføreren er, i reglementet for delegering og innstilling, gitt myndighet til å treffe vedtak i 
saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak 
så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En melding 
om slikt vedtak skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 
 
Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak i hastefjernmøte, eller med 
skriftlig saksbehandling, hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten 
ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært 
møte anses som nødvendig, jf. KL. § 11-8. 

Hastefjernmøte 

Medlemmene kan kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av 
organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. 
Forøvrig gjelder reglene for fjernmøter. 

Skriftlig saksbehandling i hastesaker 

Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en hastesak skriftlig. Sakens 
dokumenter med forslag til vedtak skal sendes samtidig til alle organets medlemmer. 
Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det framlagte forslaget. 
Alle medlemmer må også slutte seg til at vedtaket treffes ved skriftlig saksbehandling. 

1.12 Møte-, tale- og forslagsrett 

Valgte medlemmer og innkalte varamedlemmer til folkevalgte organer har rett til å tale og 
fremme forslag.  
 
I tillegg gjelder følgende: 

 Ordfører har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer, unntatt 
kontrollutvalget, hvor ordfører kun har møte- og talerett. Ordfører kan la et annet 
medlem av bystyret representere seg i utvalg hvor vedkommende ikke selv er 
medlem (KL. § 6-1). 

 Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, 
unntatt kontrollutvalget (KL. § 13-1). 

 Kommunedirektøren kan gi saksbehandler eller særlig sakkyndig talerett på sine 
vegne. 

 Representantene for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i 
Administrasjonsutvalget, når de behandler saker som gjelder forholdet mellom de 
ansatte og kommunen som arbeidsgiver (KL. § 13-4). 

 Leder for kontrollutvalget har møte- og talerett iht. lov i bestemte saker i bystyret. 

 Tilhørere har anledning til å være til stede i åpne møter i folkevalgte organer, i antall 
begrenset til hva som er tillatt og praktisk mulig i lokalet. 
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1.13 Innbyggerforslag 

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Bystyret 
plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst tre hundre av innbyggerne står bak det. Bystyret 
skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens virksomhet, jf. KL. § 12-1. 
 
Bystyret skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet. Denne 
tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående 
plansak etter plan- og bygningsloven.  
 
Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som 
følge av forslaget. 
 
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere 
innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en 
sak som er behandlet av bystyret i løpet av valgperioden.  
 
Et innbyggerforslag som blir nedstemt i bystyret, kan bare påklages dersom forvaltningsloven 
eller annen lov gir klagerett.  

2 INNKALLING OG KUNNGJØRING AV MØTER 

2.1 Møteinnkalling, saksliste og kunngjøring 

Alle folkevalgte organer skal ha møteplaner for ett år av gangen. Møteplanene skal 
samordnes for å sikre en effektiv saksbehandling. 
 
Organets leder sender møteinnkalling med saksliste til organets medlemmer og 
varamedlemmer senest ni dager før møtet i hovedutvalg og senest sju dager før møtet i 
øvrige organer (gjeldende fra 1.1.23). Innkallingen skal inneholde saksliste med dokumenter 
og innstillinger fra rett innstillingsmyndighet. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 
av organets medlemmer krever det. 
 
Saker på sakslisten skal behandles i møtet, men organet kan med alminnelig flertall vedta å 
utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på den utsendte sakslisten 
 
Møter i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Kunngjøringen skal 
inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, og om hvor saksdokumentene er 
tilgjengelige. Saksdokumentene legges ut på kommunens nettsider samtidig med utsending. 
Dette gjelder ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet.  

2.2 Forfall og innkalling av varamedlemmer 

Forfall med forfallsgrunn meldes til møtesekretær, som innkaller varamedlemmer fra den 
gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 
rekkefølgen de er valgt.  
 
Når møtesekretær er kjent med at et utvalgsmedlem må fratre som inhabil i en eller flere 
saker som skal behandles i møtet, innkalles varamedlem til behandlingen av de aktuelle 
sakene. 
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Folkevalgte kan gis fritak fra deler av et møte, eller fra behandling av en enkeltsak, av 
personlige grunner. Den folkevalgte må søke om slikt fritak så tidlig som mulig. Søknaden 
behandles av organet, etter innstilling av møtelederen, jf. KL. § 11-11. Fritak av personlige 
grunner er et unntak fra folkevalgtes møteplikt og skal begrunnes med tungtveiende hensyn. 

2.3 Inhabilitet 

Folkevalgte er selv ansvarlige for å reise spørsmål om sin habilitet. Folkevalgte skal i god tid 
før møtet melde fra til organets leder om habilitetsspørsmål. Det er organet som avgjør 
habilitetsspørsmålet, jf. forvl. § 8. Den det gjelder må fratre under behandlingen av 
habilitetsspørsmålet.  
 
En folkevalgt er inhabil når vedkommende selv er part i saken, og kan dessuten være inhabil 
på grunn av slektskapsforhold eller andre nære forbindelser med en part i en sak. 
 
En folkevalgt er også inhabil når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er 
medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken, eller en 
forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. 
 
En folkevalgt er også inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til upartiskheten; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte selv eller noen med nær personlig 
tilknytning. 
 
Folkevalgte som også er kommunalt ansatt, og som i denne egenskap har medvirket ved 
tilretteleggingen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, 
skal alltid anses som inhabile når saken behandles i medlemmets folkevalgte organ.  
 
Unntatt fra dette er behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional 
planstrategi og regional plan.  
 
En folkevalgt er heller ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller 
når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv. 
 
For utfyllende bestemmelser vises til forvl. § 6, jf. KL. § 11-10. 

3 GJENNOMFØRING AV MØTER 

3.1 Møteledelse 

Møtet ledes av organets leder eller nestleder. Dersom begge har forfall velges en særskilt 
møteleder ved flertallsvalg.  

3.2 Vedtaksførhet 

For at et folkevalgt organ skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene 
ha vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken, jf. KL. § 11-9.  

3.3 Møtets åpning 

139



 

Side 10 av 17 
 

Ved møtets åpning foretas navneopprop, godkjenning av innkalling og saksliste. Er minste 
lovlige antall tilstede, erklærer møtelederen at «møtet er satt».  
 
Møtelederen spør om noen av organets medlemmer vil reise spørsmål om sin habilitet i noen 
av sakene som skal behandles i møtet. Det folkevalgte organet avgjør habilitetsspørsmålet.  
 
Fra møtet er satt til møtets slutt kan ikke noen av organets medlemmer forlate møtet uten 
innvilget fritak. Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til 
møtelederen før de tar plass i møtet.  
 
Før ordskiftet i en sak er begynt, og mens ordskiftet pågår, kan organet vedta at taletiden 
skal begrenses. 

3.4 Rekkefølge for behandling av sakene  

Saker behandles i følgende rekkefølge:  
1. Saker som står på sakslista, og i den rekkefølgen de er satt opp. Organet kan vedta å 

endre rekkefølgen på sakene.  
2. Saker som ikke er nevnt i innkallingen. Vedtak om behandling av saken gjøres av 

organet med alminnelig flertall ved møtets åpning. 
 
Er en sak tatt opp til behandling kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved votering, eller 
organet vedtar å utsette behandlingen av den. 
 
Organet kan også behandle saker (herunder uttalelser og resolusjoner) som ikke er nevnt i 
innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de stemmeberettigede motsetter seg dette. 

3.5 Redegjørelse for saken 

Møteleder leser opp sakens nummer, tittel og innstilling. Eventuelle spørsmål om habilitet 
eller møteoffentlighet, som ble meldt ved møtets åpning, avklares. Ordskiftet starter ved at 
møteleder spør om noen vil ha ordet i saken. 

3.6 Ordskiftet 

Taleren skal rette sine ord til møteleder, ikke til forsamlingen, og åpne sine innlegg med 
tiltaleformen «ordfører/leder». Taleren skal holde seg nøye til den sak, eller den del av 
saken, som ordskiftet gjelder. Møteleder skal påse at dette følges.  
 
Møteleder bestemmer talernes rekkefølge etterhvert som de ber om ordet. Under ordskiftet i 
bystyret eller formannskapet kan medlemmene få ordet to ganger. Møteleder kan alltid tillate 
at talerne får ordet flere ganger, for å gi korte saksopplysninger eller rette feil eller 
misforståelser. 
 
Møteleder kan tillate replikkordskifte. Replikk gis straks etter en talers innlegg og før neste 
taler på talerlisten. En replikk skal være meget kort og et direkte tilsvar på talerens innlegg. 
Til hvert innlegg gis det anledning til to replikker. med inntil 1 minutts taletid hver, og én svar-
replikk med taletid på inntil 2 minutter. Møteleder skal påse at replikk ikke blir et innlegg.  
Det samlede replikkordskiftet i en sak bør ikke overskride ti minutter.  
 
Når saken synes ferdig debattert, fremmer møteleder forslag om å sette strek. «Strek» betyr 
at det settes sluttstrek på talerlisten, og at flere ikke kan inntegnes på talerlisten. Et forslag 
om strek skal straks settes under avstemning og klubbes. Resten av talerlisten leses opp 
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straks etter at strek er vedtatt, for eksempel «De som ønsker ordet før strek settes, tegner 
seg nå før neste taler får ordet» eller «De som ønsker ordet før strek settes, tegner seg 
mens neste taler har ordet», hvoretter de som ønsker ordet, blir skrevet på talerlisten. Denne 
refereres og strek settes. Dette klubbes. 

3.7 Møteleders stilling under ordskiftet 

Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å oppklare misforståelser fra talerens side. 
 
Vil møteleder ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal ledelsen av møtet 
overlates til varaordfører/nestleder.  

3.8 Opptreden 

Forsamlingen eller andre må ikke krenkes i ord eller handling. Upassende eller fornærmende 
adferd eller tale er ikke tillatt. 
 
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser påtaler møteleder dette. Retter taleren seg 
likevel ikke etter reglementet kan møteleder frata vedkommende ordet. 

3.9 Forslag  

Forslag kan ikke settes fram av andre enn organets møtende medlemmer, med mindre 
særlige lovbestemmelser gir andre rett til å sette fram forslag. 
 
Forslaget skal leveres skriftlig til møteleder. Det må framkomme hvem som er forslagstiller. 
Navneforslag og utsettelsesforslag kan gis muntlig. Et framsatt utsettelsesforslag avbryter 
realitetsbehandlingen av saken og må avgjøres før realitetsbehandlingen gjenopptas.  

3.10 Stemmeforklaring/protokolltilførsel 

Enkeltmedlemmer eller grupper kan sette fram en kort stemmeforklaring/protokolltilførsel for 
å begrunne sin stemmegiving eller markere uenighet om prosedyrespørsmål. Møteleder 
avgjør om protokolltilførselen skal tillates. Ved uenighet kan organet selv avgjøre spørsmålet. 

3.11 Avstemning 

Når en sak tas opp til avstemning kan det ikke fremmes nye forslag til vedtak. 
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikket saken tas opp til votering har rett 
til å stemme. De kan ikke forlate salen før voteringen er ferdig, og de plikter å stemme. Ved 
valg og ansettelse kan det stemmes blankt.  
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram forslag om 
rekkefølgen for stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette skal møteleder nøye se til at 
talerne holder seg kun til avstemningsspørsmålet. Se for øvrig KL. § 11-9. 

Prøveavstemning 

Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta å gjennomføre en prøveavstemning, 
som ikke er bindende. 
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Avstemningsmåten 

Avstemningen kan gjøres på en av disse måtene: 
 
a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot et forslag som møteleder setter 

fram.  
 

b) Ved at møteleder oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag til å avgi  
stemmetegn. Når møteleder bestemmer det, eller et utvalgsmedlem krever det, holdes 
kontravotering.  

 
c) Ved navneopprop, ved at den enkelte svarer ja eller nei. Oppropet foretas i den 

rekkefølge som benyttes ved møtets åpning. 
 
d) Skriftlig avstemning ved stemmesedler (hemmelig avstemning). To medlemmer utpekt av 

møteleder teller opp stemmene. Skriftlig avstemning kan kun brukes ved valg og ved 
ansettelser, når et av utvalgsmedlemmene krever det.  

 
Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av 
kommuneloven, eller av valgloven § 9-3 andre ledd. Står stemmene likt ved avstemning om 
ansettelser, avgjør møteleders stemme utfallet. Ved valg avgjøres utfallet ved loddtrekning. 
 
Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal behandles i bystyret, skal medlemmene ved den 
endelige avstemningen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. 
Hvis det er fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs 
avstemning, skal det deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer 
ved første gangs avstemning.  

3.12 Representantforslag 

Medlemmer av folkevalgte organer kan fremme representantforslag innen organets 
myndighetsområde. Typiske representantforslag kan være anmodning om utredninger eller 
enklere tiltak. Et representantforslag bør inneholde forslag til eventuell videre nødvendig 
saksgang, for eksempel å bestille en sak fra administrasjonen. 
 
Representantforslag settes som hovedregel opp på sakslisten til førstkommende møte, 
forutsatt at forslaget er oversendt organets leder senest 16 dager før møtet. 
 
Det folkevalgte organet avgjør selv om det skal realitetsbehandle representantforslaget, ta 
opp saken i et senere møte, eller oversende saken til behandling i et annet organ. 
 
Forslag til vedtak som settes fram i forbindelse med behandlingen av representantforslag 

som ikke står på sakslisten, kan ikke avgjøres i møtet dersom møteleder eller 1/3 av 
forsamlingen motsetter seg forslaget.  

Ordskiftet 

Under behandlingen får den som har fremmet representantforslaget inntil 5 minutter til å 
redegjøre for forslaget. 
 

Det gis i tillegg anledning til inntil ½ times debatt i forbindelse med representantforslaget. 
Taletiden under slik debatt settes til inntil 2 minutter per innlegg. Ingen, unntatt medlemmet 
som har fremmet forslaget og den som har tilsvaret (dersom det gis muntlig tilsvar), kan ha 
ordet mer enn én gang. 
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Møteleder kan tillate dem som har hatt ordet å komme med en kort merknad for å rette opp 
en åpenbar misforståelse i forbindelse med innlegget sitt.  

3.13 Spørsmål til møteleder 

Alle medlemmer og møtende varamedlemmer kan stille spørsmål til lederen, før og under 
møtet, også om saker som ikke står på sakslisten, jf. KL. § 11-2, tredje ledd.  
 
Spørsmål til møteleder bør utformes slik at de kan besvares uten vesentlig ressursbruk, og 
bør ikke komme i stedet for en saksutredning. 
 
Spørsmål bør være levert skriftlig til organets leder senest 8 dager før møtet. Spørsmål som 
leveres etter denne fristen kan ikke forventes besvart i samme møte. 
 
Møteleder kan overlate til kommunedirektøren å svare på spørsmål som går på dennes 
ansvarsområde.  

Ordskiftet ved spørsmål 

Spørsmålsstilleren gis inntil fem minutter til å redegjøre for spørsmålets innhold.  
Spørsmålsstilleren og den som svarer kan ha ordet ytterligere én gang hver til korte innlegg 
på inntil to minutter. Spørsmålsstilleren har i den forbindelse adgang til å stille et kort 
tilleggsspørsmål.  
 
I forbindelse med behandling av spørsmål etter denne bestemmelsen gis det ikke anledning 
til debatt.  

3.14 Deltakelse fra interessegrupper 

Berørte foreninger, interessegrupper e.l. som ønsker å møte i et folkevalgt organ for å uttale 
seg om en sak som står på møtets saksliste, kan gis tillatelse til dette. 
 
Anmodning om deltakelse bør foreligge senest dagen før møtet, og skal rettes til organets 
leder, som avgjør spørsmålet om anledning til å uttale seg. 
 
Interessegruppen kan få inntil 5 minutters taletid for å fremme sitt synspunkt og svare på 
korte spørsmål, men det tillates ingen debatt. 
 
Interessegruppen kan også møte en mindre del av organets medlemmer, herunder leder. 
Organet gis i så fall melding om det som utsendingene har meddelt.  

3.15 Føring av møtebok  

Det skal føres møtebok fra møter i alle folkevalgte/andre organer. En møtebok skal minimum 
inneholde:  
 

 Tid og sted for møtet 

 Hvem som møtte og hvem som hadde forfall. Trer noen fra eller til under møtet, føres 
dette inn 

 Hvilke saker som ble behandlet 

 Hvilke forslag som ble framsatt 

 Hvilke vedtak som ble truffet 

 Avstemmingsresultatet 

 Hjemmel for vedtak om lukking av et møte 
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 Hjemmel for inhabilitet  

 Hjemmel for fritak av personlige grunner 

 Begrunnelse for eventuelt fjernmøte 
 
Organet velger tre medlemmer som, sammen med møteleder, godkjenner og underskriver 
møteboken. 

4 SKRIFTLIGE SPØRSMÅL TIL ORDFØRER/MØTELEDER 
OG KOMMUNEDIREKTØREN MELLOM MØTENE  

 
Det følger av kommuneloven § 11-2 fjerde ledd at det er adgang til å stille spørsmål til 
ordføreren i et bystyremøte. Tilsvarende praktiseres også for øvrige folkevalgte organer. Det 
er også adgang til å ha en ordning hvor det er mulig å sende spørsmål til 
ordfører/utvalgsleder i forkant av et møte, der spørsmålet så besvares i møtet. Dette omtales 
i punkt 3.13 i dette reglementet.  
 
Når det gjelder spørsmål til ordføreren eller kommunedirektøren som sendes og ønskes 
besvart skriftlig mellom møter, har kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 gitt 
en tolkingsuttalelse om dette.  
 
Departementet fastslår at behandlingen av saker i folkevalgte organer, inkludert diskusjoner 
og orienteringer om saker som organet senere kan behandle, eller som gjelder organets 
ansvarsområde, skal skje i formelle møter,  
 
Departementet mener kommuneloven må forstås slik at spørsmål til ordfører/utvalgsleder 
skal besvares i formelle møter, jf. KL. § 11-2 første ledd. Dette vil sikre at alle folkevalgte får 
samme informasjon på samme tid, og at den samme informasjonen også blir tilgjengelig for 
allmennheten, jf. KL. § 11-5 om møteoffentlighet. 
 
En folkevalgt og ordfører/utvalgsleder kan ha politiske drøftinger mellom møter. Det er også 
anledning til å stille faktiske og praktiske spørsmål til ordfører/leder, for eksempel om 
møteavvikling, og få svar mellom møter.  
 
Den enkelte folkevalgte har også anledning til å stille spørsmål til kommunedirektøren/ 
administrasjonen om saker, og da særlig om spørsmål som gjelder forhold som angår den 
folkevalgte selv eller forhold i en sak som privatperson, jf. veiledningsplikten i 
forvaltningsloven § 11. Dette kan for eksempel være spørsmål knyttet til godtgjøring, mulig 
inhabilitet eller permisjoner for den folkevalgte.  
 
Hvis det derimot er spørsmål som gjelder politiske saker, så bør spørsmålet besvares i et 
offentlig møte, slik at alle de folkevalgte medlemmene blir kjent med spørsmålet og svaret og 
har samme informasjon. Det henvises da til framgangsmåten beskrevet i punkt 3.13 i dette 
reglementet.  
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5 MINDRETALLSANKE OG LOVLIGHETSKONTROLL 

5.1 Mindretallsanke av delegert myndighet 

I saker der et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet kan minst 1/3 av 
medlemmene, ordfører eller kommunedirektøren, kreve saken lagt fram for nærmeste 
overordnede politiske organ. Kravet må fremmes før møtets slutt. Saken kan ankes videre til 
den ender i bystyret. 
 
I saker hvor kommunedirektøren mener at avgjørelsen har betydning for økonomi og 
budsjett, har kommunedirektøren også rett til å bringe vedtaket inn for overordnet organ. 

5.2 Lovlighetskontroll 

Tre eller flere medlemmer av bystyret kan sammen kreve at departementet kontrollerer om et 
vedtak er lovlig, jf. KL. § 27-1. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. 
 
Kravet skal settes fram for det organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder 
vedtaket, skal saken sendes til departementet.  
 
Ved lovlighetskontroll skal departementet ta stilling til om vedtaket har et lovlig innhold, er 
truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak, eller har blitt til på lovlig måte.  
 
Følgende kan lovlighetskontrolleres: 

a) endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt organ eller den kommunale 
administrasjonen 

b) vedtak om et møte skal holdes for åpne eller lukkete dører 
c) vedtak som gjelder spørsmål om inhabilitet 

 
Følgende kan ikke lovlighetskontrolleres: 

a) andre prosessledende avgjørelser enn de som er omtalt i første ledd bokstav b og c 
b) vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed 
c) spørsmål om et vedtak er i strid med bestemmelser gitt i, eller i medhold av, lov om 

offentlige anskaffelser 
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6 DEFINISJONER 

 
Alminnelig flertall 
Et standpunkt oppnås om det får flere enn 50 prosent av de avgitte stemmene.  
 
Simpelt flertall 
Et standpunkt oppnås når det får flest stemmer, men ikke nødvendigvis flere enn 50 prosent 
av stemmene. Dette skjer gjerne hvor det i en sak er flere enn to alternativer.  
 
Absolutt flertall 
Som bestemmelsene i «alminnelig flertall», og som kan forsterkes ved å sette strengere krav 

enn 50 prosent flertall, for eksempel 2/3 flertall for å oppnå et standpunkt. 
 
Folkevalgte organer 
Kommuneloven § 5-1 
 
Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i kommuneloven, eller etter 
bestemmelser om slike organer i andre lover. 
 
Folkevalgte organer etter kommuneloven er:  
 
a) kommunestyre og fylkesting  
b) formannskap og fylkesutvalg  
c) kommuneråd og fylkesråd  
d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg 
e) arbeidsutvalg 
f) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid  
g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer 
h) styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk 

styrte kommuner eller fylkeskommuner 
i) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd  
j) representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap  
k) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov 
 
Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som 
inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der. I navnet kan betegnelsen by eller 
herad brukes i stedet for betegnelsen kommune. 
 
Med folkevalgte menes i kommuneloven:  
 

a) medlemmer av kommunestyret og fylkestinget 
b) personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet 

kommunalt organ etter § 5-2 
c) medlemmer til kommunedelsutvalg valgt ved direkte valg etter § 5-8 
d) kommunerådsleder og fylkesrådsleder utpekt av ordføreren etter § 10-5 første ledd 
e) medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet som er utnevnt av 

kommunerådslederen eller fylkesrådslederen etter § 10-5 andre ledd 
 
Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c, og som er valgt inn i underordnet 
styringsorgan i kommunalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte. 
 
Andre kommunale organer 
Kommuneloven § 5-2 
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Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i kommuneloven. 
 
Andre kommunale organer etter kommuneloven er: 
 

a) partssammensatte utvalg  
b) styret for en institusjon  
c) underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap  
d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak  
e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom  
 
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.  
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     Eplefelt i Fredrikstad. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
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1  Sammendrag 
 

 

Tema/ordning Funn 

Regionale 

miljøtilskudd (RMP) 

Merknad 1 - RMP: Mangelfull dokumentasjon på funn under 

kontroller 

Merknad 2 – RMP: Mangelfull dokumentasjon på vurdering av avvik  

Merknad 3 - RMP: Manglende rutiner for å følge opp vilkår 

 

Tilskudd til nærings- 

og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK 

skogkultur) 

Merknad 4 – NMSK skogkultur: Mangelfull dokumentasjon av 

tiltaksareal 

Merknad 5 – NMSK skogkultur: Forslag til Risikobasert kontrollplan 

for skogordningene 

 

Tilskudd til nærings- 

og miljøtiltak i 

skogbruket, (NMSK 

vei) 

NMSK vei: Kommunen praktiserer en ryddig og korrekt 

saksbehandling innen ordningen. 

Tilskudd til drenering 

(DREN) 

Merknad 6 – DREN: Noe mangelfull oppfølging av krav til innholdet i 

et grøftekart 

Merknad 7 – DREN: Rutine for drenering av jordbruksarealer 
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2  Innledning 
 

Kontrollert enhet:   

Landbruksforvaltningen i 

Fredrikstad 

 

Adresse:  

Postadresse:  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad 

Besøksadresse: Nygaardsgata 16, Fredrikstad  

          

E-post:    postmottak@fredrikstad.kommune.no  

Telefon:   69 30 60 00 

 

Kontrolldato:  

27.05.2021      
  

Sist kontrollert:    

Fredrikstad – 27.04.2016 

 

 

Saksnummer hos Statsforvalteren:   

2021/15719     

 
 

 

 

2.1  Kontrollerte ordninger og deltakere ved kontrollen  
Generelt – habilitet, delegering, rutiner, dokumentasjon og kompetanse. 

 

Ordninger i fokus denne gangen: 

- Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, skogkultur (NMSK skogkultur) 

- Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, vei (NMSK vei) 

- Tilskudd til drenering (DREN) 

- Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket (RMP) – kontrollplan, oppfyllelse av 

grunnvilkår, oppfyllelse av vilkårene for tilskudd til gras på arealer utsatt for flom og 

erosjon og tilskudd til beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 

 

Til stede fra kommunen 
Navn Funksjon Åpnings-

møte 

Intervju Dokument- 

gjennomg. 

Slutt-

møte 

Ole H. Holøs Pettersen Konst. direktør for seksjon for 

kultur, miljø og byutvikling 

X X  X 

Pål Henning Klavenes Virksomhetsleder styring og 

eierskap 

   X 

Per Erik Torp Enhetsleder for miljø- og 

byutviklingsetaten 

   X 

Hanna Tangvald Miljø- og landbrukssjef X X  X 

Line Hansen Alsaker Fagleder landbruk og natur X X  X 

Gro Haddeland Landbruksforvalter X X X X 

Eli Kristin Huso Landbruksrådgiver X   X 

Oda Aulstad Kvisberg Landbruksforvalter X X X X 

Alexander Sasa 

Bjelanovic Skogforvalter X X X X 
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Til stede fra Statsforvalteren 
Navn Funksjon Åpnings-

møte 

Intervju Dokument- 

gjennomg. 

Slutt-

møte 

Otto Galleberg Seksjonssjef - jordbruk og mat X X   

Bernt Magne Eidahl Observatør fra SF Innlandet X X X   

Janne Fossum Seniorrådgiver X X X   

Per Olav Granheim Seniorrådgiver X X X  X 

Per Rønneberg Hauge Seniorrådgiver  X X  X 

Marit Surlien Hoen Seniorrådgiver X X X  X 

Sverre Saxebøl Seniorrådgiver X X    

Ragnhild Skar Seniorrådgiver X X X  X 

 

2.2  Gjennomføring av kontrollen 
Av smittevernhensyn ble kontrollen gjennomført med digitale møter. På kontrolldagen ble det 

gjennomført et åpningsmøte etterfulgt av intervjuer. Både før og etter intervjuene kontrollerte 

Statsforvalteren enkeltsaker innenfor de ordningene som ble undersøkt. Det som kom fram 

under intervjuene, ble sett opp mot kommunens behandling av enkeltsakene. Kommunen har 

oversendt diverse dokumentasjon som er gjennomgått. Foreløpig sluttrapport ble oversendt til 

kommunen 11. juni 2021 og gjennomgått i sluttmøtet 16. juni 2021. Kommunen ga 

tilbakemeldinger i sluttmøtet. Endelig sluttrapport er utarbeidet med bakgrunn i dette. 

 

2.3  Kort om landbruksforvaltningen i Fredrikstad 
Landbruksforvaltningen i Fredrikstad er organisert i en enhet sammen med miljø, under Miljø- og 

byutviklingsetaten. 

 

Fredrikstad kommune - målt etter antall daa jordbruksareal og foretak (jf. NIBIOs 

arealbarometer): 

Kommune Antall daa jordbruksareal jf. 

NIBIOs arealbarometer (andel 

av kommunens landareal) 

Antall daa 

omsøkt i PT 

2020 

Antall foretak som 

søkte om PT i 2020 

3004 Fredrikstad 67 976 (23,7 %) 61 841 210 

Litt i overkant av halvparten av foretakene (115 søknader i 2020) søker om regionale 

miljøtilskudd. 

 

Utbetalinger av tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og produksjonstilskudd: 

Kommune AV utbetalt 

2020 

PT utbetalt 

2020 

Sum AV og PT etter 

at bunnfradraget er 

trukket fra (kr 6 000 

per foretak) 

Sum AV og PT etter 

at bunnfradraget er 

trukket, per foretak,  

3004 Fredrikstad kr 1 585 976 kr 28 031 748 kr 28 398 775 kr 135 232 

 

Det ble utbetalt om lag 3 mill. kroner i regionale miljøtilskudd etter søknadsomgangen i 2020. 

 

Fredrikstad kommune - skog: 

Antall daa skogbruksareal jf Nibios arealbarometer 

(andel av kommunens landareal) 

Antall registrerte skogeiere (aktive 

skogfondskonti) 

142 047 (49,6 %) 539 

 

I 2020 er det utbetalt kr 178 961 skogrelaterte tilskudd. 
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3  Kontrollområder og funn 
Forskriftene og rundskrivene som er nevnt i kapittel 6, er utgangspunktet for Statsforvalterens 

kontroll. 

 

3.1  Definisjoner 
Avvik: Brudd på gjeldende regelverk. Det vil si mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov, forskrift 

eller rundskriv. 

 

Merknad: Forbedringspunkt. Gjelder forhold som ikke er i strid med fastsatte krav i regelverket, 

men som Statsforvalteren mener det er nødvendig å påpeke for å sikre god forvaltning av de 

kontrollerte ordningene. 

 

3.2  Generelt 
3.2.1  Delegeringsreglement 
Kommunen har ansvaret for behandling av søknader om produksjons- og avløsertilskudd, 

regionale miljøtilskudd, tilskudd til drenering av jordbruksjord og flere andre tilskuddsordninger 

innenfor jord- og skogbruk. Kommunens saksbehandler fatter vedtak i sakene, noe som 

innebærer utbetaling av betydelige tilskuddsbeløp. Tilskuddet er viktig for økonomien til den 

enkelte søker, og utgjør store beløp totalt sett (se kapittel 2.3). Saksbehandlers vedtak kan 

innebære avkortning i tilskuddet. Dette er en reaksjon på feil opplysninger i søknaden eller brudd 

på annet regelverk som gjelder jordbruksdrift.  

 

Landbruksdirektoratet skriver i saksbehandlingsrundskrivet for regionale miljøtilskudd, rundskriv 

nr. 2020-19 kapittel 6: «Det er kommunen som behandler søknaden og fatter vedtak om tilskudd etter 

de regionale forskriftene.» Endelig vedtak fattes når søknadene attesteres i det elektroniske 

fagsystemet (eStil-RMP). Det er viktig at saksbehandler har nødvendig myndighet til å utføre 

denne oppgaven. I ytterste konsekvens vil et vedtak være ugyldig, dersom saksbehandler 

mangler slik myndighet.   

 

Statsforvalteren har fått kopi av delegeringsreglement for jordlova og skogbruksloven 

(delegeringsreglement del 1 og 2).  

 

Delegeringsreglementet i Fredrikstad kommune er sist endret 10. desember 2020. Ansvaret for 

de landbruksrelaterte lovene med forskrifter er delegert til virksomhetsleder Miljø og landbruk. 

Det gjelder blant andre Jordbrukslova og Skoglova, der forskriftene for de tilskuddsordningene 

som forvaltningskontrollen i år omfatter, er hjemlet. Delegering skjer til funksjon/rolle og ikke til 

person. Primærnæringsutvalget, som består av fem valgte politikere, har myndighet til blant 

annet å fatte enkeltvedtak etter jordloven § 8 (driveplikt), 8a (fritak fra driveplikt), 9 (bruk av dyrka 

og dyrkbar jord) og 12 (deling) og vedta SMIL- og NMSK-strategi. 

 

3.2.2  Habilitet 
Kommunens saksbehandlere innenfor jord- og skogbruk driver per i dag verken egen 

landbruksproduksjon i kommunen eller har nære relasjoner til andre med slik drift i kommunen.  

Statsforvalteren oppfordrer til at dersom det i saker kan være tvil om habilitet eller habilitet er 

vurdert, bør vurderingen av dette dokumenteres i saken. Det bør også være tydelig hvem som 

har fattet vedtak i aktuell sak. 

 

153

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp/tilskudd-til-regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket--saksbehandling/6.vedtak-og-utbetaling


7 

Fredrikstad kommune eier skogarealer. Det kan være aktuelt å søke om tilskudd til eksempelvis 

skogkulturtiltak. Saker som berører kommuneskogen, skal behandles av Statsforvalteren som er 

skogbruksmyndighet for kommunal eiendom. Nåværende skogbruksansvarlig er kjent med 

problemstillingen (habilitetsutfordringen), og forholder seg til dette. 

 

Kommunen eier også et større jordbruksareal det er aktuelt å søke om ulike tilskudd til ulike 

tiltak for. Saker som berører kommunejorda, skal behandles av Statsforvalteren som er 

jordbruksmyndighet for kommunal eiendom. Nåværende miljø- og landbrukssjef og 

landbruksforvalter er kjent med problemstillingen (habilitetsutfordringen), og forholder seg til 

dette. 

 

Retningslinjer om behandling av saker der det kan reises tvil om saksbehandlers habilitet, bør 

nedfelles i aktuelle rutinebeskrivelser. Kommunen bør utarbeide en rutinebeskrivelse for 

behandling av skogfondsutbetalinger (med og uten tilskudd) for tiltak som berører Fredrikstad 

kommuneskoger. Det samme gjelder for saker som berører kommunens eget jordbruksareal. 

 

3.2.3  Kompetanse og ressurser 
Det er høy landbruksfaglig kompetanse, erfaring og lokalkunnskap i avdelingen, men det har 

også vært en relativt høy utskifting den siste femårsperioden. I tillegg til miljø- og landbrukssjefen 

er kontoret bemannet med fire årsverk, hvorav tre jordbruksforvaltere og én skogbruksansvarlig. 

I intervjuene ble det opplyst at de til en viss grad kan overlappe hverandre ved den enes fravær. 

Når kontoret er fullt bemannet er de riktig dimensjonert i forhold til oppgaveporteføljen, men 

ønsker seg noe mer juridisk kompetanse.  

 

3.2.4  Orden og sporbarhet  
Det er generelt god oversikt og orden i sakene som Statsforvalteren undersøkte.  

 

3.2.5 Kontrollplan og gjennomføring av kontroll 
Kommunen har lagt fram kontrollplan både for produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd 

for 2020. Planen inneholder redegjørelse for hvilke risikoindikatorer som anses å ha størst risiko i 

Fredrikstad. Hovedfokus for kommunen ved kontrollene av RMP-søknadene høsten 2020 var 

avrenning til bekker/vassdrag. Det er foretatt kontroll av syv RMP-søknader både i 2019 og 2020. 

Målet om kontroll av minst 5 % av søknadene er oppfylt. 

 

Se merknad 3.4.5 spesielt for skogordningene. 

 

3.2.6 Rutinebeskrivelser  
Kommunen har lagt fram  

• Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), 21.05.2021 

• Retningslinjer for risikobasert kontroll av skogfondsutbetalinger, 21.05.2021 

• Rutine for regionale miljøtiltak, 07.02.2020 

• Rutine for tilskudd til drenering av jordbruksjord, 21.05.2021 

• Rutine for kontroll av tilskuddsordninger (RMP og PT), 21.05.2021 

 

Regelverk: Økonomireglementet § 14 stiller krav om at kommunene skal ha systemer og rutiner 

som sikrer kontroll med midlene:  
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§ 14 Intern kontroll  

Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll for å sikre 

at:  

a) beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forutsatte inntekter kommer inn  

b) måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og 

resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i 

nødvendig utstrekning  

c) ressursbruken er effektiv  

d) regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig  

e) virksomhetens verdier, herunder fast eiendom, materiell, utstyr, verdipapirer og andre 

økonomiske verdier, forvaltes på en forsvarlig måte  

f) økonomistyringen er organisert på en forsvarlig måte og utføres i samsvar med 

gjeldende lover og regler  

g) misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes  

  

Vi viser i denne sammenheng til veileder fra KS om Orden i eget hus – kommunedirektørens 

internkontroll. 

 

Tilskudd og erstatninger på landbruksområdet er økonomiske virkemidler som 

Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren og kommunene forvalter på vegne av Landbruks- og 

matdepartementet (LMD). Kommunene er her, på lik linje med de statlige organene, underordnet 

LMD. Dette innebærer at kommunene kan instrueres av overordnet myndighet om lovtolkning, 

saksbehandling, bruk av skjønn, og om faktiske handlinger. Kommunene kan f.eks. instrueres om 

at det skal gjennomføres kontroll hos 5 % av tilskuddsmottakerne. Det følger også av 

økonomireglementet at overordnet myndighet har rett og plikt til å kontrollere hvordan 

kommunen forvalter tilskudd og erstatninger. 

 

Hjemmelen for kontroll med forvaltningen av de økonomiske virkemidlene følger av 

Økonomireglementet § 15, som pålegger Statsforvalteren å ivareta kontroll med at kommunen 

utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte og i henhold til § 14:  

 

§ 15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver 

forvaltningsmyndighet samt tilskuddsmottakere  

Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter 

utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på 

forsvarlig måte og i henhold til § 14.  

Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er 

stilt for tilskuddet.  

Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av utøvelse av 

forvaltningsmyndighet som er delegert til enheter utenom statsforvaltningen.  

 

Vurdering: Statsforvalteren mener at de framlagte rutinebeskrivelsene langt på vei er 

tilstrekkelige. Det mangler retningslinjer for hvordan habilitetsutfordringer skal løses. Se likevel 

merknad 3.4.7. 

 

Landbruksdirektoratet har innført at saksbehandler ikke lenger kan godkjenne søknader som 

vedkommende har behandlet. Foreløpig er RMP unntatt fra dette. For alle ordningene som 

benytter Agros som saksbehandlingssystem og for produksjonstilskudd, skal godkjenning gjøres 

av en annen person enn den som har behandlet søknaden. Denne personen må ha 

budsjettdisponeringsmyndighet, se nærmere omtale i saksbehandlingsrundskrivet for 
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produksjonstilskudd. Rutinebeskrivelsene bør oppdateres når det gjelder habilitetsutfordringer 

og endelig godkjenning av vedtak. 

 

Rutinebeskrivelser er et godt tiltak for å redusere sårbarheten i tilfelle fravær og ellers til god 

hjelp i det daglige arbeidet. Det er viktig at beskrivelsene oppdateres med jevne mellomrom.  

 

3.3  Avvik 
Det er ikke funnet noen avvik. 

 

3.4  Merknader 
Forvaltningskontrollen ga grunnlag for sju merknader: 

 

3.4.1 Merknad 1 - RMP: Mangelfull dokumentasjon på funn under 

kontroller 
Funn: Kontrolldokumentasjonen mangler tilstrekkelige notater om hva som er funnet på 

kontrollene.  

 

Regelverk: Saksbehandlingsrundskrivet for RMP (2019-17), kapittel 4.5.4 setter som krav at 

kommunen skal dokumentere resultatene av stedlig kontroll. Opplysningene skal inneholde: 

- Tydelige observasjoner som gjør det enklere i saksbehandling seinere, samt ved 

eventuelle klagesaker. 

- Navn på personene som var til stede under kontrollen. 

- Hvilke(t) tiltak som ble kontrollert, formål og lovhjemmel.  

Innehaver av foretaket eller en annen person som forplikter foretaket, skal signere på 

kontrolldokumentasjonen for å bekrefte at stedlig kontroll er gjennomført, og at han/hun er enig 

i opplysningene som er notert under kontrollen. Kontrolldokumentasjonen skal også signeres av 

kommunens representant. De samme retningslinjene gjelder nå. 

 

Vurdering: Det finnes ikke noe standard kontrollskjema til bruk ved kontroll av RMP-søknadene. Vi 

anbefaler dere å gjøre notater på en utskrift av søknaden fra eStil-RMP. Tilsvarende vil utskrift av 

kart og inntegninger av ev. avvik, være tilstrekkelig dokumentasjon på funn under kontrollen. 

 

Konklusjon: Kommunen må ved framtidige kontroller sørge for at kravene til dokumentasjon av 

utførte kontroller oppfylles. Dokumentasjonen må arkiveres, gjerne ved at den lastes opp i 

fagsystemet eStil-RMP og siden overføres kommunens arkiv automatisk. 

 

3.4.2 Merknad 2 – RMP: Mangelfull dokumentasjon på vurdering av 

avvik  
Funn: Feil i søknadene er rettet uten at det er dokumentert om kommunen har vurdert om 

feilene bør medføre avkortning av tilskuddet. Rettingene som er foretatt er til ugunst for søkeren. 

 

Regelverk: Kravet om at kommunene skal vurdere avkortning i RMP ved feilopplysninger i 

søknaden, er omtalt i saksbehandlingsrundskrivet, 2020-19, kapittel 5: «Dersom saksbehandler, 

etter søknadsfristen, oppdager at det er feilopplysninger i søknaden som vil gi for høy utbetaling av 

tilskudd, må saksbehandler rette godkjent-verdiene og tegningene i kartet i samsvar med de faktiske 

forholdene. Saksbehandler skal da alltid vurdere avkortning ….» 

 

156
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I samme rundskriv, kapittel 6 står det: «Avkortning på grunn av feilopplysning skal vurderes 

uavhengig av når i saksbehandlingsprosessen feilopplysningen oppdages. Saksbehandler skal 

vurdere avkortning på grunn av feilopplysning både for forhold oppdaget ved gjennomgang av 

søknaden og for forhold oppdaget ved kontroll.  

 

… Bestemmelsen er utformet som en «kan»-bestemmelse, men det klare utgangspunktet er at det skal 

avkortes dersom søker minst har vært uaktsom og har gitt feil opplysninger, og dette har gitt eller 

kunne ha gitt en merutbetaling. Forvaltningen plikter i alle tilfeller å vurdere avkortning.» 

 

Vurdering: Riksrevisjonen påpeker i sin «Revisjonsrapport for 2018 om myndighetenes 

saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» at 

«Vurderinger av om det skal avkortes i tilskudd på grunn av feilopplysninger og ved brudd på 

dyrevelferdslovgivingen, er ikke alltid dokumentert. Dette kan gjøre det vanskelig å etterprøve kvaliteten 

i kommunenes saksbehandling. Manglende dokumentasjon av vurderinger i fagsystemet vanskeliggjør 

kontrollarbeidet for Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet, og gir risiko for at feil i kommunenes 

saksbehandling av søknader ikke blir oppdaget.» 

 

Disse vurderingene kan overføres til RMP.  

 

I 2019 er det foretatt to avkortninger: Den ene gjaldt for høyt areal under ordningen gras på 

arealer utsatt for flom og erosjon. Den andre gjaldt mangelfull gjødslingsplan. I 2020 er det 

foretatt én avkortning: Søkeren hadde ikke satt av tilstrekkelig bred buffersone langs en bekk. 

Statsforvalteren mener at disse avkortningene er i tråd med regelverket. Ved gjennomgang av 

søknadene har vi sett at det er avdekket feil i flere søknader enn de søknadene der det er foretatt 

avkortning. Feilene er rettet, og kommunen har lagt inn kommentarer om dette i eStil-RMP. Flere 

av feilene kunne ført til urettmessige tilskuddsutbetalinger til søkerne, dersom de ikke var blitt 

oppdaget. Statsforvalteren savner kommunens vurdering av avkortning i tilskuddet for disse 

feilene. 

 

Konklusjon: Kommunen må dokumentere vurderingene av avkortning også i tilfeller der 

kommunen konkluderer med at det ikke skal avkortes. Dette kan gjøres ved bruk av kommentar-

/merknadsfeltene i eStil-RMP. 

 

3.4.3 Merknad 3 - RMP: Manglende rutiner for å dokumentere at 

vilkår er oppfylt 
Funn: Ved gjennomgang av søknader kom det fram at kommunen mangler rutiner for å 

dokumentere at den har kontrollert at vilkårene knyttet til ordningene med tilskudd til beiting av 

verdifulle jordbrukslandskap i innmark og tilskudd til gras på arealer utsatt for flom og erosjon, 

er oppfylt. Ved gjennomgang av kartdelen til søknadene, var det ikke umiddelbart enkelt å se om 

inntegnet tiltak oppfylte vilkårene for ordningene. Vi fant få vurderinger av om søkeren oppfylte 

vilkårene. 

 

Regelverk: De ulike ordningene har forskjellige vilkår for å få tilskudd, jf. forskrift om regionale 

miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og Viken. Ordningen for tilskudd til beiting av verdifulle 

jordbrukslandskap i innmark forutsetter eksempelvis at området skal være nedbeitet minst én 

gang i løpet av sesongen og at beitetrykket skal være tilpasset beiteområdet på en slik måte av 

miljøverdiene ikke forringes. Arealet skal ligge i ravine, ligge innenfor verdifulle kulturlandskap 

eller i nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Ordningen for tilskudd til gras på arealer utsatt for flom 

og erosjon forutsetter at vekstene skal være godt etablert om høsten i søknadsåret og er 

avgrenset til arealer som oversvømmes ved 10-års flom.  
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Vurdering: RMP har mange ordninger, med særskilte vilkår for hver ordning. Kartlagene i eStil-

RMP er til god hjelp i å avgjøre om søkeren oppfyller vilkårene for de tiltakene det søkes tilskudd 

for. Be gjerne om bildedokumentasjon der kartene ikke strekker til. Begrensede muligheter for å 

kontrollere med grunnlag i kart, bilder eller skriftlig dokumentasjon som søkeren sender inn, er 

en risikoindikator. Feltkontroller kan være nødvendig. 

 

Konklusjon: Statsforvalteren mener at kommunen må innarbeide retningslinjer i 

rutinebeskrivelsen for RMP, hvordan kontroll med oppfyllelse av vilkår skal utføres og 

dokumenteres. Bruk kommentar-/merknadsfeltene i eStil-RMP til å dokumentere vedtakene. 

 

3.4.4 Merknad 4 – NMSK skogkultur: Mangelfull dokumentasjon av 

tiltaksareal  
Funn: Ved to av sju bilag kunne det ut fra tilgjengelig kart og flybilde, ikke dokumenteres at 

arealet som var oppgitt i søknaden oppfylte vilkårene for tiltaket. 

 

Regelverk: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 9 gir klare føringer på hva 

et søknadsskjema skal inneholde. Det skal være samsvar mellom oppgitte/gjennomførte tiltak og 

behovet for tiltaket i felt. 

 

Vurdering: Ut fra tilgjengelig dokumentasjon kan det stilles spørsmål ved om tiltaket som er 

omsøkt er gjennomført/har vært nødvendig på hele det angitte arealet i søknaden. 

 

Konklusjon: Statsforvalteren anbefaler at kommunen benytter tilgjengelige digitale hjelpemidler 

(ortofoto/flybilder) for å avdekke eventuelle feilregistrerte areal. Ved tvilstilfelle bør kommunen 

oppsøke arealet i felt for å verifisere/kontrollere arealet/tiltaket/forholdet. 

 

3.4.5 Merknad 5 – NMSK skogkultur: Forslag til risikobasert 

kontrollplan for skogordningene  
Funn: Kommunen har utarbeidet retningslinjer for risikobasert kontroll av skogfondsutbetalinger. 

Retningslinjene inneholder en overordnet plan for kontroll av deler av de tiltakene en 

kontrollplan skal omhandle. 

 

Regelverk: I veileder for risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond 

(veileder 01:2019) står det at kommunen hvert år skal utarbeide en risikobasert kontrollplan som 

beskriver planlagt kontrollarbeid i kommunen. 

 

Vurdering: Kontrollplanen skal i tillegg til kontroll av utbetalinger fra skogfond også inneholde en 

beskrivelse av kontroll av tilskudd (skogkultur, tettere planting og gjødsling av skog). 

Statsforvalteren mener at dette må komme frem av kontrollplanen, selv om utgangspunktet for 

et tilskudd alltid kommer fra en utbetalingsanmodning om skogfond.  

 

Kontrollplanen bør være noe mer utfyllende i forhold til hvilke tilskuddsordninger som inngår og 

hvilke spesifikke krav om skogfondsutbetaling den faktisk gjelder for (skogkultur, veitiltak uten 

tilskudd). I tillegg til å beskrive kontroll i felt, skal den også inneholde en beskrivelse av generell 

dokumentkontroll (kontroll i saksbehandlingen) og bør inneholde konkrete eksempler på 

risikoindikatorer (f.eks. maksimal arealpris (daa) og stykkpris). 
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Konklusjon: Kommunen må innarbeide momentene nevnt over i kontrollplanen for skogbruk for 

kommende år. 

 

3.4.6 Merknad 6 – DREN: Noe mangelfull oppfølging av krav til 

innholdet i et grøftekart  
Funn: Ved gjennomgang av noen utplukkede kontrollerte dreneringssaker (se kap. 9 Vedlegg) er 

det enkelte grøftekart som ikke viser åpne grøfter med merking av antall meter eller koordinater 

for utløp og kummer.  

 

Regelverk: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, § 5 sier at innvilget tilskudd utbetales 

etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført.  

 

Vurdering: Et grøftekart vil forenkle arbeidet med å kontrollere, dokumentere og vedlikeholde 

grøftene i ettertid. Det er derfor viktig at kommunen påser at kartene stemmer med terrenget og 

er i henhold til vilkårene gitt i eget vedtaksbrev. Vi anbefaler også at gamle avskjæringsgrøfter og 

samlegrøfter som er vesentlig for dreneringa og som ikke tidligere er avmerket på kart, legges 

inn på gjeldende grøftekart. 

 

Konklusjon: Statsforvalteren anbefaler at kommunen har en god dialog med ofte brukte 

entreprenører/utfører og hvilke krav som stilles til grøftekart. Ved tvilstilfeller bør kommunen 

befare det drenerte arealet i felt for å verifisere at grøftekartet og grøftefeltet stemmer overens.  

 

3.4.7 Merknad 7 – DREN: Forslag til mer utfyllende rutine for 

drenering av jordbruksarealer 
Funn: Kommunen har utarbeidet rutine for behandling av søknader om tilskudd til drenering av 

jordbruksjord. Rutinen beskriver blant annet hvordan søknaden skal behandles og utbetales i 

fagsystemet Agros og arkivering i kommunens arkiv.  

 

Regelverk: Kommuneloven § 25-1 sier at "kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med 

administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges". Fredrikstad kommune 

benytter kvalitetssystemet RiskManager.  

 

Vurdering: Rutinen viser til et eksempel på brev om vedtak om tilskudd til drenering av 

jordbruksjord hvor det er gjort gode vurderinger av Naturmangfoldloven §§ 8 -12. Videre står det 

at «Innvilgning av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent etter annet regelverk, f.eks. plan-

og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og 

forurensingsforskriften». Statsforvalteren mener kommunen bør gjøre tilsvarende vurderinger av 

de obligatoriske spørsmålene knyttet til avrenning slik det står under dette punktet under 

Miljøvurdering i Agros: Vannforskriften har bestemmelser om miljømål, beskyttelse og bruk av 

vannforekomster. Avrenning fra jordbruket i form av jordpartikler, næringssalter og plantevernmidler 

påvirker miljøtilstanden. Drenering kan påvirke avrenningsmønsteret. Konkret skal dreneringens 

virkning på avrenningsmønsteret i vassdraget og drenerings virkning på overflateavrenning, 

grøfteavrenning og forurensning beskrives. 

 

Konklusjon: Kommunen bør innarbeide momentet nevnt over i rutinen for behandling av 

søknader om tilskudd til drenering av jordbruksjord for kommende år. 
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4  Status i forhold til forrige kontroll 
 

4.1  Konklusjoner etter forrige kontroll  
Fredrikstad – kontrollert sist 27.4.2016 

- Kontrollerte PT og RMP 

- 4 avvik:  

➢ RMP-søknad tatt til behandling selv om den ikke var sendt inn før fristen,  

➢ 5%-kontroll av RMP er ikke gjennomført, 

➢ mangler ved risikovurdering før utplukk av foretak til kontroll,  

➢ kommunen har ikke sendt inn vurderinger av bruken av avkortning i PT, til 

FM innen fristen 

- 2 merknader: 

➢ lite bruk av avkortning  

➢ det manglet dokumentasjon på kontakt som saksbehandler hatt med 

søker om søknaden i noen saker. I noen saker var det også vanskelig å 

skjønne hva som var kontrolldokumentasjon 

 

4.2  Statsforvalterens vurderinger av utviklingen siden 

forrige kontroll 
Etter forrige kontroll har det kommet nye elektroniske søknadsskjemaer og nye fagsystemer for 

mange av tilskuddsordningene i jordbruket, blant andre tilskudd til drenering. 

Landbruksdirektoratet videreutviklet det elektroniske søknadsskjemaet for RMP og 

saksbehandlingsverktøyet eStil-RMP. Funksjonalitet og maskinell kontroll av opplysningene i 

søknadene er forbedret. Tilsvarende gjelder for skogordningene.  

 

Statsforvalteren ser at kommunen har tatt tak i avvikene ved forrige kontroll. Risikobasert 

kontrollplan for PT og RMP er på plass og kommunen har innfridd kravet om kontroll av minst 5 

% av RMP-søknadene. Det er ikke lenger krav om at risikovurderingene skal sendes til SF. Vi viser 

ellers til kapittel 3.2.5 og merknad 3.4.4. 

 

Kommunen bør legge enda mer vekt på å dokumentere egne vurderinger i sakene. Det gjelder 

både vurderinger av om vilkårene for å oppfylle tilskuddene er innfridd og de vurderinger som 

gjøres under behandling av avvik. 

 

 

5  Oppfølging etter kontrollen 
Forvaltningskontrollen har ikke avdekket noen avvik. 

 

Statsforvalteren krever ikke tilbakemelding på hvordan merknadene vurderes og følges opp. Vi 

mener likevel det er nødvendig å påpeke dem, slik at kommunene kan bedre rutinen og sikre god 

forvaltning.  
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6  Grunnlag for kontrollen 
Statsforvalteren har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i 

samsvar med forutsetningene. Statsforvalterens kontroll av kommunenes forvaltning av de 

økonomiske virkemidlene i landbruket inngår i dette arbeidet.  

 

Hensikten med forvaltningskontroll er å kontrollere kommunenes etterlevelse av reglement for 

økonomistyring i staten av 12. desember 2003 (Økonomireglementet i Staten) § 15 og 

særlovgivningen for tilskuddsområdene (forskrifter hjemlet i jordlova og skogbrukslova).  

 

Forvaltningskontrollen tar sikte på å avdekke i hvilken grad vilkårene for å få innvilget tilskudd er 

riktig vurdert og håndtert av kommunene. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av 

kommunen som landbruksmyndighet. Oppfyllelse av vilkårene kan bli gjenstand for ytterligere 

kontroll hos de foretakene som søker tilskudd, jf. § 15 i Økonomireglementet i Staten. Eventuelle 

avvik kan føre at kommunene må ta opp igjen enkeltsaker og vurdere dem på nytt.  

 

Riksrevisjonen la høsten 2019 fram «Revisjonsrapport for 2018 om myndighetenes 

saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket». Rapporten 

påpeker flere svakheter både i kommunenes, Statsforvalterens, Landbruksdirektoratets og 

Landbruks- og matdepartementets tilskuddsforvaltning. Statsforvalteren har ansvar for å følge 

opp kommunene med hensyn til de funnene som ble gjort i kommunenes tilskuddsforvaltning.  

 

6.1  Aktuelle temaer i forvaltningskontrollen 
Saksbehandlings-

rutiner 

- Rutiner for mottak, datostempling og arkivering av dokumenter 

- Opplysning av saken 

- Dokumentasjon av endringer og feilrettinger 

- Dokumentasjon av vurderinger av konsekvenser ved feilopplysninger 

eller brudd på annet regelverk for jordbruksdrift 

- Begrunnelse for vedtak 

- Hjemmelsgrunnlag 

- Opplysning til søkerne om klageadgang 

-  

Regelverk  

 

- Oppfyllelse av grunnvilkår for tilskudd, samt spesielle vilkår knyttet til 

den enkelte ordning 

Habilitet 

Kompetanse 

Delegeringsreglement 

6.2  Hjemmelsgrunnlag 
• FOR 2003-12-12 nr. 1938: Reglement for økonomistyring i staten (Økonomireglementet i 

staten). 

«§ 15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet samt 

tilskuddsmottakere. 

Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter 

utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig 

måte og i henhold til § 14.  

 

Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er stilt 

for tilskuddet. 
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Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av utøvelse av forvaltningsmyndighet 

som er delegert til enheter utenom statsforvaltningen.» 

 

• LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 

 

• Særforskrifter: 

₋ FOR 2003-12-08 nr. 1480: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter 

konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven 

- FOR-2010-06-12 nr. 1197: Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og Viken 

- FOR-2013-06-25 nr. 769: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord 

- FOR-2004-02-04 nr. 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

- FOR-2015-05-28 nr. 550: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 

 

Forskriftene ovenfor er hjemlet i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, eller i 

lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19. 

 

• Statsforvalterens kontroll av kommunenes forvaltning på landbruksområdet, rundskriv nr. 

2018-41 

 

• Veiledning og instrukser for  

- drenering av jordbruksjord 

- regionale miljøtilskudd i jordbruket 

- skogkultur 

- veibygging 

 

• Veiledere til søkerne for de ulike ordningene 

 

 

7  Offentlighet i forvaltningen 
Statsforvalteren vil gjøre kontrollrapporten tilgjengelig under Tilsynskalenderen, når kontrollen er 
avsluttet. Kontrollrapporten vil også være tilgjengelig for offentligheten ved krav om innsyn. 

 

 

8  Dokumentunderlag  
Dokumentunderlaget for kontrollen var: 

 

• Elektroniske søknader med vedlegg i de sakene som ble kontrollert 

• Diverse rapporter fra eStil-RMP og Agros 

• Delegeringsreglementet knyttet til jordloven og skogbruksloven 

• Reglement for delegering og innstiling Fredrikstad kommune, vedtatt av bystyret 

10.10.2020. 

• Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), 21.05.2021 

• Rutine for regionale miljøtiltak, 07.02.2020 

• Rutine for tilskudd til drenering av jordbruksjord, 21.05.2021 

• Rutine for kontroll av tilskuddsordninger (RMP og PT), 21.05.2021 

• Retningslinjer for risikobasert kontroll av skogfondsutbetalinger, 21.05.2021 

• Liste over søknader landbruksvei 
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https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-skogbruk/veibygging
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• Kontrollplan – risikovurdering ved uttrekk av foretak som søker produksjonstilskudd 

høsten 2020, 27.08.2020 

• Mottatt dokumentasjon knyttet til enkeltsaker. 

 

  

163



17 

 

9  Vedlegg 
Oversikt over kontrollerte saker i Fredrikstad kommune. 

Nr. Org.nr. Foretakets/søkers navn  Ordning/saksnr. Agros 

1 970 954 155 Jørgen Gurandsrud, leier av arealet Drenering/121289 

2 970 954 155 Jørgen Gurandsrud, eier av arealet Drenering/121288 

3 970 946 993 Ottar Weel Drenering/111268 

4 Søkt med f.nr. Charlotte Forsberg Drenering/123333 

5 945 379 472 Horgen Gaard - Ellingsen Drenering/111392 

    

Nr. Org.nr. Foretakets/søkers navn  Ordning/søknadsår 

6 976 215 990 Jørgen S Karstensen RMP/2019 

7 922 972 141 Molander Gårdsdrift RMP/2019 

8 985 174 458 Enhuus Gård Thomas Enhuus RMP/2019 

9 885 818 072 Carol Holmsen RMP/2020 

10 976 215 990 Jørgen S Karstensen RMP/2020 

11 981 692 233 Lars-Håkon Wennersberg RMP/2020 

12 914 767 008 Skontorp Landbruk & Smie RMP/2020 

    

Nr. Skogfondskonto Foretakets/søkers navn  Arkivnr. ØKS 

13 3004-7073  WALLE, GRETHE  13/2019 

14 3004-7010  ELLINGSEN, INGEBORG MARGRETHE  37/2020 

15 3004-2006  FREDRIKSTAD KOMMUNE  81/2020 

16 3004-1102  HOLM, ANDERS KRISTIAN  83/2020 

17 3004-6043  HUSVIK, MARIANNE  94/2021 

18 3004-2014  HØYUM, ODDVAR  108/2021 
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