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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 76 
Løpenr.: 247860/2021 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/36 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 02.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 77 
Løpenr.: 247919/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/37 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 02.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.11 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». 
 
Kontrollutvalget var enige om at nestleder signerer protokoll sammen med leder. Ved fravær 
av leder/nestleder velges det en representant til signering i begynnelsen av møtet. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/72 
Dokumentnr.: 74 
Løpenr.: 251408/2021 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/38 

 
 

Informasjon fra kommunedirektør angående henvendelse 

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

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Samarbeidsavtaler i konflikt – angående opprettelsen av et pyrolyseanlegg på Rokke 
2. Vedlegg til dokument sendt 17.09 2021. 
3. Halden plastgjenvinning AS – vurdering av foreslått areal til pyrolyseanlegg, alternativ 2. 
4. Rapport 2020/35 For Halden Plastgjenvinning AS og Green Ideas Group AB. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgsmøte den 28.09 2021, sak Eventuelt (21/35). 
 

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte den 28.09 2021, under sak Eventuelt (Sak 21/35) la 
kontrollutvalgsleder frem en henvendelse fra Halden Plastgjenvinning AS. Henvendelsen 
gjaldt kommunens avtale om opprettelse av et pyrolyseanlegg på Rokke i august 2021. 
Leder foreslo å oversende dokumentene til administrasjonen og utvalget. Utvalget ba om en 
redegjørelse i saken fra administrasjonen i neste møte. Kommunedirektør er invitert til møtet 
for å gi informasjon. 
 
Det fremgår av henvendelsen en tidslinje i prosessen. Dette ligger som vedlegg 1 til saken. 
Det står blant annet at forvaltningsprinsipper ikke er fulgt. Halden plastgjenvinning skriver: 
«HP vil med dette adressere Kontrollutvalget, forvaltningspraksis, ansvarsforhold og den 
interne kommunikasjonen i kommunens administrasjon og ber om gransking av prosessene 
som har pågått.»   
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
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forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
dokumentasjonen som foreligger.  Kontrollutvalget får en informasjon fra kommunedirektør 
om de prosessene som har pågått, i møtet. 
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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Nedenfor følger en tidsl inje som illustrerer de vesentlige momentene i Halden 

Kommunes inngåelse av en samarbeidsavtale med Green Group/Halden 

Plastgjenvinning (HPG).  

Tidslinjen illustrerer hvorfor det kom totalt overaskende på flere aktører når Rena Quality Group AS 
(RQG) ut av det blå signerte en avtale om opprettelse av et pyrolyseanlegg på Rokke i august 2021.  

 
Dette skjedde uten at Halden Kommune informerte, drøftet eller la opp til en anbudsprosess med 
Halden Plastgjenvinning AS eller andre tilbydere. Halden kommune allerede hadde en intensjonsavtale 
med Halden Plastgjenvinning AS lenge før avtalen med RQG, og kommunen var godt kjent med at 
forretningsmodellen til Halden Plastgjenvinning bygget på en modulbasert løsning som muliggjør 
anlegg på 1-2 tonn plast per døgn, og som siden kan oppskaleres ved behov.  
 
HPG finner det derfor spesielt at direktør i teknisk etat, Ulf Ellingsen begrunner prosessen som følgende 
i HA: «Vi kunne ikke basert på bakgrunn av prosjektets størrelse. Det ble det altfor stort for Rokke (…). 
De (Rena Quality Group) sa at de hadde et mye mindre anlegg, som de tilbød seg å gjøre et pilotprosjekt 
på. Da gikk vi i dialog med dem, og avtalen ble signert 1. september.» 

 
 

Følgende momenter er noe av det som fremstår som irregulært for Halden 

Plastgjenvinning AS 
 

1. Halden Kommune var klar over at HPGs forretningsmodell var å tilby 1-2 tonns 
pyrolysemaskiner som kunne seriekobles ved behov. Direktør Ulf Ellingsen fremstiller det i 
media som at RQG har et helt annet produkt enn HPG når dette faktisk ikke er tilfellet. RQG 
skal nå etablere en pyrolisemaskin på 1 tonn – dette er en type maskin som er en 
standardmodul for HPG.  
 

2. Den opprinnelige avtalen med HPG/GIG fra 2019 ble sagt opp tidlig i 2021, på tross av 
optimistiske rapporter rundt Rokke-feltet. Begrunnelsen for oppsigelse av den opprinnelige 
avtalen fra Halden Kommune i januar 2021 var at Rokke-feltet var uegnet for pyrolyse.  
 

3. Umiddelbart etter oppsigelse av avtalen med HPG, starter Ellingsen en prosess med et helt nytt 
firma, RQG. Dette firmaet ender opp med å få etablere seg på Rokke. Ønsket om lokalisering 
på Rokke var hovedbegrunnelsen for oppsigelsen av den opprinnelige avtalen med HPG.  
 

4. Etter gode samtaler med alle politiske partier og deler av administrasjonen, oppretter GIG og 
Halden Kommune en ny samarbeidsavtale om opprettelse av et pyrolyseanlegg utenfor Rokke 
(Rokke var per januar 2021 et område Ellingsen og teknisk etat overaskende og plutselig hadde 
definert som uegnet for et pyrolyseanlegg etablert av HPG)  

 
5. I månedsskiftet august/september inngår Halden Kommune en avtale med RQG om 

opprettelse av et pyrolyseanlegg på Rokke, uten at HPG forespørres om anbud eller kontaktes 
på noen annen måte. Ulf Ellingsen signerer avtalen på vegne av Halden Kommune. 
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I denne avtalen som HPG har fått innsyn i , noe er utelatt  og ikke med i den kopi HPG ønsket , 

avtaler  Halden kommune en rekke fordeler (som bryter med likebehandlingsprinsippet) med 

RQG;  kommunen skal betale en driftskostnad pr tonn plastavfall som gjenvinnes 

 

6. I forbindelse med opprettelsen av den nye avtalen som ble signert 27. mai 2021 mellom HPG 
og Halden Kommune, poengterte juridisk avdeling i en følgemail at det var viktig å følge 
Likebehandlingsprinsippet. Samarbeidet kunne ikke strekke seg lenger skriftlig enn det som 
kom frem i avtalen. Kommunen selv fulgte ikke dette prinsippet ved å tilsidesette eksisterende 
samarbeidsavtale og ikke be om anbud fra HPG eller å ta kontakt med selskapet.  

 
 

TIDSLINJE OG HISTORIKK  

 

August 2011: 
Området Halden Kommune ønsker å bruke som utvidelse av deponikapasiteten på Rokke prøveborres, 
og det blir ikke funnet kvikkleire eller grunnforhold som skulle gjøre området uegnet for etablering av 
avfallsdeponering. 

 

November 2019: 
Halden kommune og Green Ideas Group (GIG)/Halden Plastgjenvinning (HPG) inngår en 
samarbeidsavtale om etablering av et pyrolyseanlegg på Rokke.  
 
Avtaleinngåelse 1 med Halden kommune. 

 

2020: 
Leieavtalen Halden kommune har for det aktuelle området på Rokke utløper, og må fornyes. Halden 
Kommune fornyer avtalen for 10 nye år til en total kostnad av ca. 3 millioner kroner.  

 

April 2020: 
Avtalen mellom Halden kommune og HPG endres, og anlegget skal nå bla være skalerbart opp til 20-
24 tonn plast/døgn.   
 
Avtaleinngåelse 2 med kommunen.  
 
Kommunen teknisk avdeling ved Ulf Ellingsen og Kåre Edvardsens, kommunens deltager i 
prosjektgruppen er kjent med at HPG besitter en unik, modulbasert teknologi. Denne teknologien gjør 
at det er mulig å starte med et anlegg som prosesserer så lite som 1 eller 2 tonn plast/døgn. Det vil 
senere være mulig å legge på nye moduler opp til 20-24 tonn ved behov.  

 
 

Desember 2020: 
Tomtestudie og lokalisering av område på Rokke studie utarbeides av HRP AS – engasjert av HPG/GIG 
i nært samarbeide og løpende konsultasjon med teknisk avd. i kommunen.  
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Konklusjon: «Oppsummert vurderes foreslått areal som en mulig lokasjon for pyrolyseanlegg. Det er 
noen utfordringer som må utredes nærmere, men foreslått areal er et godt utgangspunkt for videre 
arbeid med etablering av pyrolyseanlegg på Rokke avfallsanlegg.» 

 

Desember 2020: 
Det avholdes et møte mellom Halden Kommune og HPG den 8. desember. Her bekreftes konklusjonene 
fra tomtestudiet.  
 
Det nevnes ingenting om at det eksisterer planer for en «Grønn Miljøpark» der Halden kommune ikke 
ønsker et miljøvennlig resirkuleringsanlegg for plast gjennom pyrolyse til ny plast. (Som i januar 2021 
kommer frem i oppsigelsen av kommunens avtale). 
 
Vedr. areal/tomtestudie og ringvirkningsanalyse - samt samfunnsøkonomisk analyse av arbeids -
plasseffekter, direkte og indirekte av et anlegg på Rokke, hadde HPG/GIG rene kostnader på 800.000 

kr, utover bokførte kostnader på egne konsulenter på 450.000 kr. Dette er ikke trivielle 
utlegg/investeringer for en norsk gründerbedrift.  
 

Januar 2021: 
Den 5. januar mottar HPG et brev der Halden Kommune sier opp avtalen, med den 
begrunnelse «at det likevel ikke vil la seg gjøre å plassere et pyrolyseanlegg på Rokke 
avfallsanlegg.»  
 
Videre hevder kommunen at «Områder som tidligere var tiltenkt brukt til deponi, har i ettertiden 
vist seg å ikke kunne benyttes til dette formål.» (se grunnundersøkelser fra august 2011).  
 
Oppsigelsen begrunnes for øvrig på følgende måte: «Halden kommune vurderer også i det 

videre å igangsette et arbeid vedrørende etablering av Rokke som en «grønn miljøpark».  
 
Dette er en prosess som må gjennomføres før nye områder på Rokke beslaglegges. (…) 
Halden kommune ønsker dermed ikke pyrolyseanlegget skal etableres på Rokke 
avfallsanlegg, og vi sier dermed opp samarbeidsavtalen i henhold til avtalens punkt 6» 

 

Januar 2021: 
Kåre Svein Edvardsen som har jobbet for Halden kommune med kommunens pyrolysestrategi, 
plukkanalyser på Rokke og oljeanalyser i 1,5 år, reagerer sterkt på oppsigelsen av avtalen med HPG.  
 
Edvardsen er ikke informert om oppsigelsen i forkant, og retter sterk kritikk mot deler av 
administrasjonen og prosessen i en e-post datert 6. januar 2021. Edvardsen var kommunens 
representant i prosjektgruppen. 

 

Januar 2021: 
HPG/GIG leverer en formell innsigelse på oppsigelsen av avtalen datert 20. januar. Med varsel om mulig 
erstatning. 

 

10



 

 
 

  

 

Headoffice 
Bogstadveien 27 B 
0355 Oslo 
info@haldenplast.com 

Halden Office 
Isebakkeveien 25 
1788 Berg 
info@haldenplast.com 

 

Januar- april 2021: 
HPG/GIG arbeider konstruktivt og målrettet opp mot Halden Kommune, da kommunens oppsigelse av 
den opprinnelige avtalen datert 5. januar 2021 er tydelige på at det er etableringen på Rokke-feltet 
som er problemet.  
 
HPG har tiden frem til 1 mai for å komme frem til en ny samarbeidsavtale med kommunen. HPG er 
åpne for etablering på andre områder, selv om selskapet hele tiden har vært tydelige på at området på 
Rokke ville vært en ideell lokasjon grunnet synergieffekter med det eksisterende avfallsanlegget. 
  
HPG har blant annet flere teams-møter med alle politiske partier i Halden, som er meget positive til 
prosjektet og blir informert om oppsigelsen.  
 
Det var ønskelig for styret i selskapet å løfte dette opp på et høyere administrativt nivå i kommunen, 
politisk ved ordfører og alle politiske partier. Det var ønskelig for begge parter at ordfører var informert 
og at avtalen ville bli signert av kommunen høyeste embetsmann Kommunaldirektør, Roar Vevelstad. 
 
Den 29.04 sender teknisk direktør Ulf Ellingsen en mail om at HPGs avtaleutkast er sendt jurist, samt 
at kommunedirektør Vevelstad ønsker en gjennomgang. Ulf Ellingsen sender teams innkalling til 
samtlige som avholdes 5 mai.  
 
På det tidspunktet hadde teknisk etat satt i gang et parallelt forvaltningsløp og allerede hatt møte med 
det lokale selskapet Eagle vedr 1 tonns pyrolyseanlegg – en type anlegg Ellingsen var kjent med at HPG 
også kunne tilby.  

 
Mai 2021:  
HPG får avtaleutkastet kommentert og med et justert forlag fra Halden Kommune. Bodahl By, juridisk 
rådgiver Halden Kommune sender 20. mai til HPG, Ulf Ellingsen med Roar Vevelstad på kopi, en e-post 
der det vises til teams-konferansen den 05.05. E-posten fra By avsluttes med:  
 
 
- «Halden kommune har dermed utformet en samarbeidsavtale vi mener dekker deres behov for å 

legge til rette for videre arbeid med å utvikle forretningsideen deres. En forpliktelse utover det som 
er regulert i vedlagte forslag, har ikke kommunen mulighet til å binde seg til med tanke på 
likebehandlingprisnippet». 

 
Avtale 3 med Halden Kommune er et faktum 27 mai. 
  
Halden Kommune forplikter seg ovenfor HPG: «Med bakgrunn i overnevnte klimamål og nærings- og 
sysselsettingsplan er Halden kommune positive til at Halden Plastgjenvinning AS etablerer et 
pyrolyseanlegg i Halden kommune.  
 
Et pyrolyseanlegg vil kunne bidra til å redusere CO2 utslippet ved å effektivisere plastgjenvinningen, ta 
pyrolyseoljen videre til ny plast samt etablere flere nye grønne arbeidsplasser i Halden kommune.  
 
Halden kommune vil derfor være en støttespiller for å bidra til gjennomføringen av Halden 
Plastgjenvinning AS sin forretningsplan for pyrolyseanlegg som et viktig bidrag til sirkulærøkonomien.»  
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Avtalen er signert av Kommunedirektør Roar Vevelstad. HPG arbeider og invester nå videre i full 
trygghet om at kommunen nå opprettholder sine forpliktende samarbeidstilsagn med HPG. 

 

September 2021: 

 
Halden kommune publiserer på sine hjemmesider at de har inngått en avtale med Rena Quality Group 
AS (RQG) om opprettelse av et pyrolyseanlegg for gjenvinning av plast på Rokke. 
 
Avtalen signeres av teknisk Ulf Ellingsen, på vegne av Halden kommune, og den lokale grunderen 
Asbjørn Dysvik.  
 
En del av avtalen er at kommunen skal betale en driftskostnad per tonn plastavfall som gjenvinnes.  
 
HPG ble kjent med at teknisk ved Ulf Ellingsen hadde teams konferanse med RQG angående 
pyrolyseanlegg 27 april i år, men har ikke mottatt ytterligere informasjon utover at et møte fant sted i 
april.  
 
HPG ønsker konkurrenter velkomne, og mener det er positivt at flere firmaer ønsker å bidra til det 
grønne skiftet. Dette forutsetter likevel at firmaer konkurrerer på like vilkår, og at Halden Kommune 
som et minimum overholder sine intensjonsavtaler og gir partnerbedrifter en mulighet til å konkurrere 
om å kutte kommunens kostnader og Co2-utslipp og øke Haldens miljøprofil.  
 
En Intensjonsavtale med RQG signerte kommunen ved teknisk den 1. juli, uten at HPG ble konsulert 
eller gitt anledning til å gi et anbud. Prosjektavtalen om et pyrolyseanlegg på Rokke ble signert 31. 
august. Fredag 10. september fikk HPG prosjektavtalen vedrørende Halden Kommune og RQG.  
 

Foreløpige anmerkninger til Kontrollutvalget 
 
Et grunderselskap som har som målsetting å få opp det første skalerbare pyrolyseanlegg i Norge i 
Halden kommune, forventer selvsagt at forvaltningsprinsipper følges og holdes ved at man får 
anledning til å konkurrerer på lik linje med øvrige selskaper.  
 
HPG er ikke spurt om å levere anbud på dette prosjektet, og ble ikke informert før Halden kommune 
selv publiserte dette på sine hjemmesider.  HPG arbeidet i 4 måneder parallelt i avtaleprosessen med 
videre utvikling av prosjektet i Halden, spesielt på plast og oljeanalysesiden (Kåre Edvardsen) Samt 
analyse av andre områder enn Rokke for etablere et pyrolyseanlegg. Det arbeides fortsatt utfra 
eksisterende inngåtte avtale med Halden Kommune signert ved Kommunedirektøren.  
 
Til orientering vurderes det rettslig fra selskapets side om Halden Kommune gjennom det parallelle 
forvaltningsløpet og kommunens inngåelse av avtalen med RQG, har brutt samarbeidsavtalen av 27 
mai.  
 
Inngåelse av en avtale 2 med en konkurrent har skapt vesentlig usikkerhet hos lokale, nasjonale 
partnere, andre som skal levere plast til vårt anlegg og ikke minst investorer og aksjonærer. Et generelt 
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inntrykk av at vårt selskap er ute igjen av et samarbeide med Halden kommune som fremstår som 
vinglete, administrativt rotete, uforutsigbar hva gjelder etablering av industriarbeidsplasser.  
 
Dette er uheldig for Halden, HPG, internasjonale samarbeidspartnere og ikke minst – en god 
gjennomføring av det grønne skiftet og en reduksjon av Co2-utslipp gjennom en skalerbar løsning som 
i fremtiden ville kunne utvides for å ta imot større mengder plast som i dag brennes.   
 
HP vil med dette adressere Kontrollutvalget, forvaltningspraksis, ansvarsforhold og den interne 
kommunikasjonen i kommunens administrasjon og ber om gransking av prosessene som har pågått.  
 

Teams-Konferanser med Kommuneadministrasjon og medlemmer i 
Hovedutvalg for Plan – Teknisk – Landbruk – Klima og Miljø.  
Perioden januar- mai 2021 

 
Dato 
 

Parti / Organ 
 

Deltakere 

13.01.2021 
10:30 – 11:30 

Kommuneadministrasjon Ordfører – Anne-Kari Holm 
Kommunedirektør – Roar Vevelstad 
Direktør Teknisk – Ulf Andre Ellingsen 

14.01.2021 
09:30 – 10:30 

Kommuneadministrasjon Juridisk Rådgiver – Anne-Marthe Bodal 
Bye 
Direktør Teknisk – Ulf Andre Ellingsen 
Enhetsleder for kommunalteknikk – Asle 
Michael Berg 

27.01.2021 
10:30 – 11:15 

Kristelig Folkeparti (KRF) 
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Sammendrag og konklusjoner  
I denne rapporten foretar vi en ringvirkningsanalyse av planene om å etablere Halden Plastgjenvinning. 
Ringvirkningsanalysen har fokus på sysselsetting- og verdiskapingseffekter lokalt i Halden kommune 
og nasjonalt. Vi finner at prosjektet vil gi sysselsettingseffekt i Halden kommune tilsvarende drøyt 11 
årsverk i investeringsfasen og 21 årsverk per år i driftsfasen. 

Etablering av Halden Plastgjenvinning 

Green Ideas Group AB skal etablere Halden Plastgjenvinningsanlegg på Rokke Avfallsanlegg i Halden 

kommune. Anlegget vil ta imot plastavfall og produsere høykvalitets oljeprodukter gjennom pyrolyse-

teknologi. Prosjektet består av to faser. Investeringsfasen løper i årene 2021 og 2022, etterfulgt av 

driftsfasen fra 2023 til 2034.  I analysen beregner vi de lokale og nasjonale virkningene av investeringene 

og kostnadene som skaper ringvirkninger i den norske økonomien.  

Det vil i alt bli investert 130 millioner kroner i investeringsfasen. Dette inkluderer kostnader til innkjøp 

av maskinvare, bygge- og anleggsvirksomhet i tilknytning til å etablere fabrikkbygningen og installasjon 

av transportbånd og tanker i anlegget. Mesteparten av investeringen er import av maskiner fra utlandet, 

noe som ikke skaper ringvirkninger i den norske økonomien. Den norske delen av investeringen tilsvarer 

drøyt 13 millioner kroner.  

Anlegget er budsjettert med full drift i produksjonen i 12 år fra 2023. I løpet av driftsperioden summerer 

utgiftene seg til om lag 250 millioner kroner, med et gjennomsnitt på 21 millioner kroner per år. De 

største årlige utgiftene er knyttet til kjøp av plastavfall og bemanning på anlegget og andre administra-

tive stillinger. Det er ingen import fra utlandet i driftsfasen. Mesteparten av kostnadene i budsjettet for 

driftsfasen, som inkluderer utgifter til bemanning, er knyttet til kjøp av varer og tjenester i Halden kom-

mune. 

Ringvirkninger av investeringsimpulsen 

Etter våre beregninger vil investeringene føre til verdiskaping hos lokale leverandører og underleveran-

dører på til sammen 9 millioner kroner og en bruttoproduksjon på 23 millioner. Videre finner vi at in-

vesteringene vil generere arbeidsplasser tilsvarende 9 årsverk som direkte og indirekte konsekvens av 

tiltaket. Dette er de samlede direkte og indirekte virkningene for hele investeringsfasen og vil oppstå i 

løpet av årene 2021 og 2022. De direkte og indirekte virkningene er oppsummert i Tabell S.1. 

Tabell S.1 Lokale ringvirkningseffekter i investeringsfasen, totalt for hele perioden, MNOK. 

 Verdiskaping Bruttoproduksjon Årsverk 

Direkte impuls  6   17   7  

Indirekte virkninger (underleverandører)  3   6   3  

Totalt  9   23  9  

Kilde: Vista Analyse/SSB 

I tillegg til de direkte og indirekte virkningene av investeringene har vi beregnet de induserte effektene 

som følger av økt privat konsum fra lønnsinntekter og utbytte og økt offentlig konsum fra inntekter fra 
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avgifter, inntektsbeskatning og utbyttebeskatning. Tabell S.2 oppsummerer de totale sysselsettingsef-

fektene lokalt i Halden, og i landet ellers, når alle ringvirkningene av investeringen medregnes. 

Tabell S.2 Samlede sysselsettingseffekter fra investeringsfasen, totalt for hele perioden.  
Antall årsverk. 

 Lokalt Nasjonalt 

Direkte impuls 7 7 

Indirekte virkninger (underleverandører) 3 5 

Induserte virkninger fra privat konsum 1 1 

Induserte virkninger fra offentlig konsum - 3 

Totalt 11 16 

Kilde: Vista Analyse/SSB 

De nasjonale virkningene inkluderer både effektene som oppstår i Halden og effektene som oppstår i 

andre kommuner. Ifølge våre beregninger vil mesteparten av virkningene i investeringsfasen tilfalle øko-

nomien lokalt i Halden, men ulike faktorer gjør at noen av ringvirkningene oppstår i andre kommuner. 

Den direkte impulsen forutsettes å virke lokalt, men etter hvert som vi beveger oss bakover i verdikje-

dene for de indirekte virkningene, oppstår mer og mer av effektene på nasjonalt nivå fremfor i Halden. 

I tillegg tilfaller mesteparten av skatteinntektene staten, noe som innebærer at mesteparten av de of-

fentlige induserte virkningene oppstår på nasjonalt nivå. De totale sysselsettingseffektene fra investe-

ringen er beregnet å utgjøre 11 årsverk lokalt i Halden, og 16 årsverk på nasjonalt nivå, fordelt over 

årene 2021 og 2022. 

Ringvirkninger av driftsfasen i et gjennomsnittlig driftsår 

Tabell S.3 presenterer de direkte og indirekte produksjons- og sysselsettingseffektene lokalt i Halden i 

et representativt år i driftsfasen. Vi finner at driften av anlegget skaper en økonomisk verdiskapning hos 

Halden Plastgjenvinning og lokale leverandører på til sammen 7 millioner kroner og en bruttoproduksjon 

på 30 millioner kroner per år i driftsperioden. Videre gir anlegget direkte opphav til 16 årsverk, mens de 

indirekte arbeidsplassene som genereres av aktiviteten ved anlegget er beregnet til 2 årsverk. 

Tabell S.3 Lokal ringvirkningseffekt i driftsfasen, per gjennomsnittlig driftsår, MNOK.  

 Verdiskaping Bruttoproduksjon Årsverk 

Direkte virkninger 5 25 16 

Indirekte virkninger 2 5 2 

Totalt 7 30 18 

Kilde: Vista Analyse/SSB 

Den direkte virkningen forutsettes å være lokal og oppstår fra aktiviteten på Halden Plastgjenvinnings-

anlegg. De indirekte virkningene omfatter etterspørselen etter innsatsvarer og tjenester fra leverandø-

rer og underleverandører fra Halden Plastgjenvinning, og er i hovedsak rette mot andre områder uten-

for Halden kommune. Noen av ringvirkningene oppstår derfor i andre kommuner utenfor Halden. De 

nasjonale ringvirkningene inkluderer både lokale effekter i Halden og effekter som oppstår i andre kom-

muner. 
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Sysselsettingseffekten fra driftsfasen både lokalt i Halden og nasjonalt er presentert i Tabell S.4. I tillegg 

til de direkte og indirekte virkningene, har vi beregnet sysselsettingseffektene fra induserte virkninger 

som virker gjennom økt privat og offentlig konsum. Vi har beregnet at driften av anlegget vil generere 

ytterligere arbeidsplasser tilsvarende 5 årsverk lokalt i Halden og 12 årsverk på nasjonalt nivå per år i 

driftsperioden. Dette kommer i tillegg til de 16 årsverkene som det er forventet at Halden Plastgjenvin-

ning vil sysselsette direkte. Totalt vil driften av anlegget skape nye arbeidsplasser tilsvarende 21 årsverk 

lokalt i Halden og 28 årsverk i hele landet i driftsfasen.  

Tabell S.4 Samlede sysselsettingseffekter for et gjennomsnittlig år i driftsfasen.  
Antall årsverk.  

 Lokalt Nasjonalt 

Direkte impuls 16 16 

Indirekte virkninger (underleverandører) 2 6 

Induserte virkninger fra privat konsum 2 2 

Induserte virkninger fra offentlig konsum 1 4 

Totalt 21 28 

Kilde: Vista Analyse/SSB 
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1 Innledning 

1.1 Plastgjenvinning i Halden 

Plastgjenvinningsanlegget skal ligge i tilknytning til Rokke Avfallsanlegg i Halden kommune. Anlegget 

skal gjenvinne ulike typer plastavfall fra husholdninger og industri til høykvalitets oljeprodukter ved bruk 

av pyrolyseteknologi. Prosessen omtales gjerne som plastic-to-oil (PTO).  

Anlegget har en investeringsperiode på to år og ventes å være i full drift ved inngangen av 2023. I drifts-

fasen er anlegget fotusatt å prosessere om lag 8 000 tonn plastavfall per år over en tolvårs periode. Det 

vil kunne øke den økonomiske verdiskapningen innen vann-, avløp og renovasjonsnæringen i gamle Øst-

fold fylkesområde med 2 prosent sammenlignet med nivået i 2018.  

I Halden kommune er det per i dag fem anlegg som er involvert i innsamling, behandling, disponering 

og/eller gjenvinning av avfall. I seg selv utgjør disse en forsvinnende liten andel av denne typen virksom-

het på landsbasis, dvs. i underkant av 1 prosent. Med Haldens omkringliggende kommuner, som inklu-

derer Sarpsborg, Aremark og Fredrikstad kommuner, er det i dag 32 gjenvinningsanlegg i Halden og 

omland. Til sammen utgjør disse 3,2 prosent av gjenvinningsvirksomhetene nasjonalt.  

1.2 Plastavfall gjenvinnes til olje ved bruk av pyrolyseteknologi 

Målet for Halden Plastgjenvinning er å lage nytt plastråstoff gjennom pyrolyseteknologi som igjen kan 

brukes til å produsere ny emballasje. Pyrolyse er en prosess som innebærer å smelte plast ved svært 

høy temperatur, uten tilførsel av oksygen. Teknologien Halden Plastgjenvinning benytter smelter plas-

ten ved temperaturer på mellom 300 og 450 grader. Plasten brytes ned til mindre molekyler bestående 

av pyrolyseolje, pyrolysegass og svart karbon. Oljen er sluttproduktet som skal selges videre og brukes 

inn i produksjon av ny, ren plast og plastemballasje. Halden Plastgjenvinning har etablert samarbeide 

med to internasjonale selskap om å kjøpe oljen til videre kjemisk foredling og ny plast. 

I gjenvinningsprosessen sorteres først plasten etter type. Plastavfall generelt variere både i type og kva-

litet. Fordi plast brukes til ulike formål, har forskjellig plasttyper ulik kjemisk sammensetning (Watec 

Solutions). Noen plasttyper kan ikke resirkuleres og må brennes, mens andre egner seg godt til å resir-

kuleres til ny plast, olje og andre brukbare ressurser. Figur 1.1 illustrerer plasttyper som er godt egnet 

for gjenvinning til olje. I produksjonen av pyrolyseolje brukes plasttypene PE, PP og PS. Disse vaskes og 

knuses om nødvendig før de enten sendes videre gjennom pyrolyseprosessen til produksjon av olje, 

eller til produksjon av plast-pellets for videre bruk.  
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Figur 1.1 Ulike plasttyper brukt for gjenvinning til olje 

 

Kilde: Watec Solutions AS 

Halden gjenvinning har gjennomført test av teknologi og produksjon i samarbeid med Green Ideas 

Group AB og Halden kommune. Det er det japanske teknologiselskapet Blest som står bak pyrolysetek-

nologien. Det har blitt gjennomført tester i Halden i mindre skala og i tillegg er et større parti plastavfall 

sendt til Japan for testing av større volumer. 

1.3 Rapportens struktur 

Rapporten er bygget opp slik at vi i kapittel 2 redegjør for forutsetninger og metode som ligger til grunn 

for beregningene av gjenvinningsanleggets omfang og ringvirkninger. Vi avgrenser og definerer de ulike 

fasene av investeringen og forklarer hvorfor dette er viktig, beskriver hva en ringvirkningsanalyse er, og 

hvilke datakilder vi benytter. I kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. presenterer vi resultatene av ring-

virkningsanalysen for investeringsfasen og den påfølgende driftsfasen, steg for steg, med forklaring. 

Sammendrag og konklusjoner er gitt først i rapporten. 
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2 Forutsetninger og metode 

2.1 Avgrensing av ringvirkningene i investerings- og driftsfasen 

I denne analysen ses det på effektene av en investering i et nytt plastgjenvinningsanlegg ved Rokke 

Avfallsanlegg i regi av Halden Plastgjenvinning AS og Green Ideas Group AB. Spørsmålet dreier seg om 

hvor mange arbeidsplasser anlegget vil gi opphav til direkte og indirekte gjennom leveranser til anlegget 

og gjennom inntektene anlegget skaper.  

Prosjektet består av to faser, investeringsfasen og driftsfasen, som det er ulike ringvirkninger knyttet til. 

Vi analyserer ringvirkningene i begge faser.  

I investeringsfasen ligger de direkte virkningene i hovedsak i bygg- og anleggsnæringen som utfører 

investeringen. Indirekte virkninger ligger i leveransene til bygg- og anleggsbedriftene, og induserte virk-

ninger ligger i inntektsanvendelsen fra verdiskapningen i bygg- og anleggsbedriftene pluss leverandører.  

I driftsfasen er det driften av anlegget som gir opphav til de direkte virkningene. Leveransene til gjen-

vinningsanlegget gir de indirekte virkningene og innebærer aktivitet fortrinnsvis innenfor behandling og 

gjenvinning av plastavfall. De induserte virkningene er knyttet til inntektsbruken fra verdiskapningen i 

Halden Plastgjenvinning, samt inntektsbruken fra verdiskapningen hos underleverandører.  

Ringvirkningene i investerings- og driftsfasen er med andre ord fundamentalt forskjellig. Resultatene fra 

analysen av investerings- og driftsfasen er presentert i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. og Feil! 

Fant ikke referansekilden.. 

2.2 En ringvirkningsanalyse er et samfunnsregnskap 

En ringvirkningsanalyse er et samfunnsregnskap som kan deles inn i fire deler: 

• Direkte virkninger 

- Produksjon og sysselsetting i næringen man studerer. Omfanget av næringen i seg selv. 

• Indirekte virkninger 

- Produksjon og sysselsetting hos leverandører. Ringvirkninger gjennom underleveranser. 

• Induserte virkninger 

- Produksjon og sysselsetting ved offentlig og privat konsum og investeringer som følge av 

overskudd og lønn. Ringvirkninger gjennom inntektsopptjening og inntektsbruk. 

• Katalytiske virkninger 

- Eksterne virkninger som klyngeeffekter, kunnskapsdeling, innovasjon og lignende.  

Sammenhengen mellom de direkte, indirekte og induserte virkningene kan illustreres som i Figur 2.1.  

 

53



Ringvirkninger av å etablere plastgjenvinningsanlegg i Halden 
 

Vista Analyse  |  978-82-8126-491-5 11 
 

Figur 2.1 Ringvirkningsanalyse – En illustrasjon av rammeverket med talleksempel 

Kilde: Vista Analyse 

2.2.1 Direkte virkninger krever stort datagrunnlag 

De direkte virkningene er beregnet ved en omfattende kartlegging, innhenting og analyse av tilgjenge-

lige data for plastgjenvinning og de næringene som blir berørt. Her er det benyttet data fra SSB og in-

terne data fra Halden Plastgjenvinning. Fra SSB hentes statistikk for produksjon, sysselsetting og lønn 

fra Nasjonalregnskapet. Fra SSB hentes også statistikk over næringsfordelt sysselsetting i kommuner og 

offentlig sysselsetting, samt finansielle nøkkeltall for offentlig forvaltning. Her hentes også statistikk på 

grensehandel i Halden og nasjonalt.  

Halden Plastgjenvinning har bidratt med budsjett for investerings- og driftsfasen i prosjektet, samt tall 

på bemanningen på anlegget. I vurderingen av fordeling mellom lokal versus ikke-lokal arbeidskraft, er 

informasjon i møter med og mottatt dokumentasjon fra Halden Plastgjenvinning og Green Ideas Group 

AB lagt til grunn. 

2.2.2 De indirekte virkningene beregnes gjennom SSBs kryssløpstabell 

For å estimere påvirkninger på økonomien av investeringen og driften av anlegget gjennom etterspørsel 

etter norskproduserte varer og tjenester, benytter vi en symmetrisk kryssløpstabell for den norske øko-

nomien. Kryssløpstabellen gir faste koeffisienter for leveranser av varer og tjenester mellom ulike næ-

ringer. Dette avhengighetsforholdet mellom ulike næringer i økonomien gir oss mulighet til å estimere 

hvor stort bruttoprodukt og hvor stor verdiskaping som kan tilskrives etterspørselen fra Halden Plast-

gjenvinningsanlegg.  

I vår kryssløpsanalyse benytter vi input-output tabell 1850 fra SSB, en matrise som omfatter 64 næ-

ringer. Kryssløpstabellen er basert på tall fra 2017, i motsetning til de andre delene av analysen som er 

beregnet på 2018-tall. Dette er den seneste kryssløpstabellen tilgjengelig. Vi tror det er rimelig å anta 

at kryssløpstabellen er representativ for leveranser også i 2018. 
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Vi rapporterer direkte og indirekte virkninger for verdiskapning, bruttoproduksjon og sysselsetting av 

investeringen i investeringsfasen og produksjonen i driftsfasen. Bruttoproduksjon er målt til basispriser 

og inkluderer verdien av omsetning fratrukket eventuelle skatter og avgifter og tillagt eventuelle subsi-

dier, samt økningen i lagerbeholdning og produksjon i arbeid. Verdiskapning er også målt til basispriser 

og er verdien av bruttoproduksjon fratrukket produktinnsats. Sysselsettingen oppgir hvor mange nye 

arbeidsplasser som oppstår som følge av aktiviteten ved anlegget og rapporteres i antall årsverk.  

2.2.3 Forenklede beregninger av induserte virkninger 

Etterspørselen etter varer og tjenester fra leverandører og underleverandører gir opphav til de indu-

serte virkningene. De induserte virkningene kan deles opp i virkninger fra privat konsum og virkninger 

fra offentlig konsum.  

Induserte virkninger fra privat konsum 

De induserte virkningene som følger av økt privat konsum kommer fra økte lønnsinntekter og økt ut-

bytte. Tall fra SSB viser at norske husholdninger har en sparerate på snaue 7 prosent (SSBa, 2019). Vi 

gjør en forenkling og antar at mesteparten av konsumet skjer innenlands, og beregner derfor indusert 

konsum som 93 prosent av disponibel inntekt (SSBc, 2020)1. I tillegg trekker vi fra grensehandelen. I 

følge SSB utgjør grensehandelen 2 prosent av konsumet på nasjonalt nivå og 9 prosent av konsumet i 

gamle Østfold fylke. Vi finner da det vi kaller indusert omsetning, som er de induserte virkningene målt 

i økt omsetning. Ved å benytte statistikk fra SSB over antall sysselsatte per millioner kroner i omsetning 

samlet for alle næringer, finner vi de induserte sysselsettingseffektene ved produktet av denne størrel-

sen og den induserte omsetningen. I 2018 var det 0,34 sysselsatte per million kroner i omsetning2.  

Induserte virkninger fra offentlig konsum 

De induserte virkningene gjennom offentlig konsum er beregnet med utgangspunkt i offentlige inntek-

ter til stat, kommune og fylkeskommune gjennom avgifter og skatt på lønnsinntekter og utbytte. Syssel-

settingseffektene er beregnet ved hjelp av statistikk over sysselsatte i offentlig forvaltning for hele lan-

det og alle næringer i fastlands-Norge, samt totale driftsutgifter for kommunal og statlig forvaltning3.  

Sysselsettingseffektene i offentlig forvaltning er beregnet som produktet av den offentlige inntektsøk-

ningen fra tiltaket og antall sysselsatte i offentlig forvaltning som andel av de totale driftsutgifter. Det 

gir oss de induserte sysselsettingseffektene i offentlig sektor, dvs. kommunal, fylkeskommunal og statlig 

forvaltning. I 2018 var det 0,57 sysselsatte per million krone i driftsutgifter i offentlig forvaltning. 

Denne beregningsmetoden tar ikke hensyn til ulik arbeidsintensitet eller lønnsnivå i de ulike næringene, 

men fordeler sysselsettingseffektene proporsjonalt med næringenes størrelse målt i antall sysselsatte. 

 
1 Konsum i utlandet er svært lite, og vi tillater oss derfor forenklingen.  

2 SSB tabell 12910.  

3 Sysselsettingsstatistikk fra SSB tabell 07979. Totale driftsutgifter til kommunal og statlig forvaltning er hentet fra henholdsvis 
SBB tabell 10725. 
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2.2.4 Lokale versus nasjonale effekter 

I analysen ser vi på de lokale og nasjonale sysselsettings- og verdiskapingseffektene. Vi tar utgangspunkt 

i det geografiske området som tilhører Halden kommune i beregningene av de lokale virkningene. Dette 

er i tråd med SSBs definisjon av Halden som en egen økonomisk region etter region- og kommunerefor-

men fra 1.1.2020 (SSBb, 2020). Halden er også definert som en senterkommune, som defineres av TØI 

(2019) ved at det er større innpendling fra andre kommuner enn utpendling fra egen kommune, og der 

innpendlingen utgjør mer enn 8 prosent av arbeidsaktuell befolkning i bokommunen. Etter disse defini-

sjonene forutsetter vi at sysselsettingseffektene som oppstår av investeringen i og driften av gjenvin-

ningsanlegget er knyttet til arbeidstakerens arbeidssted, og ikke bosted.  

Direkte sysselsettingseffekter i driftsfasen antas å være lokale. Det gjelder arbeidsplassene tilknyttet 

Halden Plastgjenvinning, både bemanningen på anlegget og administrativt. Bakover i verdikjeden er 

virkningene i økende grad nasjonale. For ringvirkningene i investeringsfasen er de direkte sysselsettings-

effektene i større grad nasjonale, og i økende grad nasjonale bakover i verdikjeden. For å ta høyde for 

ulik grad av lokal arbeidskraft i ulike deler av verdikjeden, har vi hentet ut tall fra nasjonalregnskapet. 

Her skiller vi ut Haldens andel av nasjonal produksjon, og dermed den lokale virkningen av nasjonale 

etterspørselsimpulser.  

2.3 Ringvirkningsanalysen har begrensninger 

En ringvirkningsanalyse er et samfunnsregnskap som baserer seg på bedriftsøkonomiske prinsipper og 

må ikke forveksles med samfunnsøkonomisk lønnsomhet eller samfunnsøkonomiske nytte-kostnads-

analyser. 

En ringvirkningsanalyse tar utgangspunkt i at det er næringen, eller virksomheten, i fokus som opprett-

holder en viss produksjon hos sine leverandører og underleverandører og at den derfor skaper arbeids-

plasser. Dette er ikke i tråd med tradisjonell samfunnsøkonomisk teori. I et arbeidsmarked i langsiktig 

likevekt vil etterspørselen som ville falt bort om næringen i fokus bortfaller, bli flyttet til andre næringer. 

Om investeringen i plastgjenvinningsanlegget ikke hadde funnet sted ville etterspørselen forflyttet seg 

til andre områder. På samme måte ville de arbeidsplassene hos leverandører og underleverandører som 

knyttes til investeringen blitt skapt andre steder i økonomien – arbeidstakere ville fremdeles tilbudt sine 

tjenester og gått til de arbeidsgiverne som på marginen betaler markedslønn for deres tjenester.  

At investeringen skaper arbeidsplasser, er derfor ikke riktig i henhold til tradisjonell samfunnsøkonomisk 

teori. Derimot er det en rekke arbeidsplasser som er tilknyttet investeringen, og det er det en ringvirk-

ningsanalyse som dette beregner. For enkelthetens skyld sier vi at investeringen «skaper» arbeidsplas-

ser. 
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Etterlevelseskontroll 2021 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 
Fredrikstad, 19.10.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2021 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Halden kommune, 
datert 15.10 2021 

2. RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven § 24-9 
 

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. 
Kontrollen gjelder «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Halden kommune for 2021. 
De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Skille drift/investering – Overholdelse av GKRS 4 
 Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner  
 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen har revisjonen valgt følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2021: Selvkost. 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Halden kommune 
 

I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven 
lagt opp til en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en 
risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Halden kommune for 2021. 
Det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av 
betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 

Områder som er vurdert  

Offentlige anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området  

Tidligere avdekket feil Ikke avdekket feil.  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende 
forskrifter. Ulike regler/grenser avhengig av type 
anskaffelse. Store dokumentasjonskrav. 
Antall anskaffelser og rammeavtaler varierer fra år til 
år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har egne interne retningslinjer for 
anskaffelser, og skal ifølge den; 
«Anskaffelsesprosessen skal planlegges og 
gjennomføres i samarbeid med innkjøpsavdelingen 
for å sikre at gjeldende lovverk og innkjøpsfaglige 
krav blir fulgt».   

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte. 
Vurdert risiko:  

Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Forvaltningsrevisjon selvkost, 2017. 

Tidligere avdekket feil 
Kommunen har fram til 2020, benyttet det digitale 
selvkostverktøyet Momentum i kombinasjon med 
manuelle beregninger.  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Selvkostprinsippet er hjemlet i kommuneloven, og 
beregninger skal foretas i hht. forskrift og veileder.  
Kravene har i stort sett vært gjeldende i tidligere 
retningslinjer.  
Regelverket er relativt komplekst og regnskapet 
inneholder mange transaksjoner på området. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen benytter Momentum fra 2020, og 
innhenter bistand fra konsulent EnviDan AS som har 
utviklet og drifter verktøyet.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, i forhold til innbyggere 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye eller for lave avgifter fra innbyggere. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 
Vurdert risiko:  

Sannsynlig, alvorlig/ meget alvorlig konsekvenser 

 

 

Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området. 

Tidligere avdekket feil 
Avdekkede feil korrigeres. Det er også foretatt 
etterlevelsekontroll av tidligere revisor. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Merverdiavgift (mva) og kompensasjon for mva 
omfattes av et kompleks regelverk. 
Stort antall transaksjoner i både drifts- og 
investeringsregnskapet.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har etablert internkontroll på området og 
har god kompetanse. 
Revisjonen utfører kontroller hver termin før signering 
av kompensasjonskravet.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Feil i mva-kompensasjon kan føre til at kommunen 
må betale tilbake. Foreligger også risiko for at 
kommunen ikke krever kompensasjon. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 
Vurdert risiko:  

 Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Skille drift/investering – Overholdelse av KRS 4. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området. 

Tidligere avdekket feil 
Ingen vesentlige feil. Det er også foretatt 
etterlevelsekontroll av tidligere revisor. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven og kommunal regnskapsstandard nr. 
4 stiller krav til hvilke typer utgifter som kan føres i 
investeringsregnskapet. 
Stort transaksjonsvolum. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har etablert internkontroll på området og 
har god kompetanse. 
Alle fakturaer gjennomgår kontroll for bruk av riktig 
art i drifts- respektive investeringsregnskapet. 
Investeringsbudsjettet fastsettes av kommunestyret 
på prosjektnivå. 

Omdømmerisiko Nei 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 

Utgifter i investeringsregnskapet kan lånefinansieres 
etter gjeldende regler. Det er fare for at feilføringer 
eller feilklassifisering kan medføre at det blir brukt 
lånemidler til driftsutgifter.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 
Vurdert risiko:  

 Mindre sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser 
 

 
 

Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 
budsjettjusteringer 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området. 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til 
budsjett, budsjettendringer og rapportering. 
 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunestyret vedtar opprinnelig budsjett og foretar 
budsjettjusteringer gjennom året. 
Det rapporteres til kommunestyret hvert tertial.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja. Budsjettoverskridelser og mangelfull kontroll 
medfører vesentlig økonomisk risiko. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 
Vurdert risiko:  

Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig   

 

  

Mindre sannsynlig  

 

   

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
 
 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Mindre sannsynlig  Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Sannsynlig  Det er indikasjoner på manglende etterlevelse 

Meget sannsynlig  Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om manglende etterlevelse  
Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 
Mindre alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad 
Alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig 

Meget alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være meget alvorlig, og rammer mange 
Svært alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være katastrofal og svært alvorlig.  

                 

Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2021: Selvkost. 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er kommunelovens bestemmelser om selvkost, 
forskrift om selvkost, tilhørende offentlige veiledere, samt kommunens interne reglement og 
rutiner på området.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelsen for kontrollutvalget innen 30. juni 2021. 
 
 
 
Rolvsøy 15.10.2021 
 

 
Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Budsjett 

Skille drift/ 

investering 

 

Offentlige 

anskaffels

er 

MVA 

Selvkost 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/69 
Dokumentnr.: 58 
Løpenr.: 251976/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/40 

 

Plan for forvaltningsrevisjon - Halden kommune 2022-2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  
2  
3  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 370 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

 
Fredrikstad, 09.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 - juli 2024. 
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Halden kommune, 08.11.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Plan for eierskapskontroll – vedtatt i kommunestyret 13.02.2020, sak 23/2020. 
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Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
I henhold til Kommuneloven1 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor 
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget 
å gjøre endringer i planen. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering: 
Østfold kontrollutvalgssekretariat har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering, se 
vedlegg 2. Denne beskriver forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle, ut fra 
kontrollutvalgssekretariatets vurderinger. 
I risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjort flere ulike handlinger, herunder 
spørreundersøkelser til folkevalgte og kommunens administrasjon, dokumentanalyse av 
budsjett/økonomi og handlingsplan, kommunens årsrapport og årsberetning, KOSTRA-
analyser av nøkkeltall, workshop i kontrollutvalget, samt samtale/møte med ordfører og 
kommunedirektør. Vi har også tatt hensyn til tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 
statlige tilsyn, eventuelle henvendelser og informasjonsaker, saker i media, samt 
lovendringer og nye reformer. 
 
Ut fra disse handlinger ser vi at det er fire områder som tilsier middels til høy risiko, samt 
høy vesentlighet: 

- Undervisning og oppvekst 
- Helse og mestring 
- Samfunn og samskapning 
- sentraladministrasjonen 

 
Kontrollutvalget bør vurdere om disse områdene skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i planperioden januar 2022 - juli 2024.  
 
Kommunedirektørens uttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt sin tilbakemelding på revisjonens risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
Dette fremgår i sin helhet i kapittel 7 i vedlegg 2. Kommunedirektøren skriver blant annet 
følgende:  

«Det er store og viktige områder som pekes på som mulig områder for revisjon. Flere 
av de har det vært til dels nylig tilsyn og revisjon på. Dette er viktig å ta hensyn til i 
periodiseringen av tilsyn».  

 
Kommunedirektøren har kommet med tilbakemeldinger underveis i prosessen og har ingen 
ytterligere bemerkninger til vurderingen. 
 

Vurdering 
Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, bestemmer 
kommunestyret innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det fremgår av 
forarbeidene til kommuneloven at en plan må utarbeides for å sikre at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. En plan må også sikre et forvaltningsrevisjonsomfang som er tilpasset 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. 

 
1 §23-3 
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Imidlertid åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette 
gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Slike fullmakter kan 
være hensiktsmessige fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye 
forhold kan komme til. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget får en slik delegering. 
 
Hva er viktig å vurdere når kontrollutvalget skal finne aktuelle tema for forvaltningsrevisjon? 
 
Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører 
med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. De kan dermed ha ulike oppfatninger 
om på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det kan være en utfordring å prioritere mellom områder.  
Hvordan man vurderer temaenes vesentlighetsgrad avhenger av hvilket perspektiv man ser 
situasjonen fra: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut ifra tjenesteområdets driftsutgifter sett i 
forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv, (her kan oppfatningene av 
vesentlighet varierer mellom de ulike politiske grupperingene – verdivurderinger – 
noe kontrollutvalget må være forsiktig med). 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut ifra hva brukerne av kommunale tjenester anser 
som vesentlig 

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut ifra hva de ulike medarbeiderne innenfor 
et tjenesteområde anser som vesentligst. 

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut ifra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 
 

Det er viktig å påpeke at kontrollutvalget står fritt til å ta inn andre forslag som ikke inngår i 
kontrollutvalgssekretariatets vurdering. 
 
Det er ikke foretatt prioritering fra kontrollutvalgssekretariatets side.  
Gjennomsnittlig regner man at et forvaltningsrevisjonsprosjekt bruker 300-350 timer. 
Kontrollutvalget skal ut fra budsjetterte midler fremme forslag på 2-3 prosjekter i 
planperioden. Ressurser til oppfølgingsrapporter må også avsettes i plan for 
forvaltningsrevisjon. Sekretariatet vurderer at ved 2-3 oppfølgingsrapporter bør det avsettes 
ca 100-150 timer i planperioden til dette arbeidet. 
 
Den endelige prioriteringslisten settes inn i vedlegg 1, Plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022-juli 2024, (Kap. 1.) og 4.1 utgjør kontrollutvalgets forslag til forvaltningsrevisjonsplan 
for 2022-juli 2024. 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024

Plan for 
forvaltningsrevisjon

Halden kommune 
Jan. 2022- juli 2024 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

1 Innledning og sammendrag 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Halden kommune2, og er 
utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 16.11.2021, sak 21/40 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge (Denne innstillingen blir sendt til kommunestyret for behandling): 

 
1  
2  
3  

 
Kommunestyret behandlet planen i sak xx/xx den xx.xx xxxx og følgende områder ble vedtatt 
for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 
1  
2  
3  

 

2 Om forvaltningsrevisjon  
I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 

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

Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

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

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

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

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
  

 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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side 4 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  
 

1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 
områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 

2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 
prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til kommunestyret for behandling. 

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

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

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

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

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

 
  

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

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering 2. Kontrollutvalget  
(KU) behandler Plan 

for 
forvaltningsrevisjon 

og innstiller til 
by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 
I tabellen under vises en oversikt over de ti siste forvaltningsrevisjonsprosjekter som er blitt 
gjennomført i Halden kommune:  
 
Prosjekt Årstall for gjennomført 

prosjekt 
Skole – med fokus på internkontrollsystemet RiskManager.  2021 
Barnevern – med fokus på kommunens arbeid og praksis 
sett opp mot endringer og nye krav i lovverk 

2021 

Barnefattigdom 2020 
Investeringsprosjekters tidligfase 2019 
Refusjoner  2018 
Forebyggende arbeid – psykisk helse 2018 
Selvkost VAR 2017 
Mottak av flyktninger 2017 
Barnevern  2017 
Utskrivningsklare pasienter 2015 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 
 
4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer og innstilling til kommunestyret 
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 16.11.2021. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever 
gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes 2-3 prosjekter i 
kommende to og et halvt årsperiode i Halden kommune. 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 
1  
2  
3  

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 08.11.2021 for omtale av prosjektområder. 

 
4.2 Kommunestyrets vedtak 
I kommunestyret sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 
1  
2  
3  

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

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet 2022 er ressurser til forvaltningsrevisjon 
spesifisert med et beløp som utgjør 370 timer og det er satt av 240 timer til 
oppfølgingsrapporter. 
 
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

 
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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4.4 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den xx.xx xxx, sak xx.xx, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. (Siste 
setning fjernes eventuelt hvis bystyret/kommunestyret ikke fatter vedtak om slik fullmakt.) 
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2 

1. Forord 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 
selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 
kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 
forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 
utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, med bistand fra Østre Viken kommunerevisjon IKS, har 
utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Halden kommune, denne legges til grunn 
for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

Rolvsøy, 8. november 2021  

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

2. Sammendrag 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer foreløpig at det er 4 områder som skiller seg ut og tilsier 
høy risiko/vesentlighet. Disse områdene blir kort fortalt i tabellen under, tabell 12. 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Undervisning og 
Oppvekst 

3 3 Risiko ved tjenesteområder:  
 

 Spesialpedagogikk 
 Mobbing i grunnskole (RF 2) 
 Barnevern 

Helse og mestring 2 3 Risiko ved tjenesteområder: 
 

 psykisk helse 
 veksten i aldersgruppen 80-89 

år/ sykehjemsplasser 
 

Samfunn og 
Samskaping 

2 3 Ny organisering. 
NAV/ 
Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

Sentraladministrasjonen 
 
 
 
 
 
Tabell 1 

2 3 Informasjonssikkerhet. 
Planer og tiltak for 
antikorrupsjonsarbeid. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Internkontroll/ tid til ledelse. 
 

 
1 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
2 Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

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

 

3. Metode 
Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av Halden 
kommune. 

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

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

 Overholdelse av lover og bestemmelser 
 Økonomi 
 Produktivitet  
 Måloppnåelse 

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

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

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

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

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

 Spørreundersøkelse: 

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

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen sendt til 9 personer, 
(kommunedirektørens ledergruppe), og det var 5 som besvarte undersøkelsen, 
svarprosenten utgjør 56 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte sendt til 15 personer, herunder formannskapet 
primært, og det var 8 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 53 %.  

Samlet ble undersøkelsen til kontrollutvalget sendt til 14 personer og det var 6 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 43%. 
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Det var lav svarprosent på samtlige tre spørreundersøkelser. Likevel har sekretariatet 
valgt å ta svarene med i vurderingen fordi de kan gi innspill på enkeltområder, selv om 
det ikke kan generaliseres. 

 Dokumentanalyse: 

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

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 10. I enkelte av 
tjenesteområdene i KOSTRA-nøkkeltall er ikke KOSTRA-gruppetallene som ligger på SSB 
dividert. Det er derfor for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med 
Haugesund kommune. Dette fordi denne kommunen ligger i samme KOSTRA-gruppe og på 
flere områder kan sammenlignes med Halden kommune. Workshop: 

 Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 15. juni 
2021. 
 

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

 
 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 12. oktober 2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og 
de kom med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet i kapittel 7. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 

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

Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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4. Risiko- og vesentlighetsvurdering for hvert kommunale 
område 

Halden kommune har fire kommunalavdelinger: 

 Undervisning og oppvekst 
 Helse og mestring 
 Teknisk  
 Samfunn og samskaping 

Kommunedirektøren har også stab og støttefunksjoner organisert direkte under hans ledelse. 
Disse inneholder følgende funksjoner: 

 Økonomi 
 HR 
 IT og post/arkiv 
 Politisk sekretariat 
 Innkjøp 
 Kommuneadvokatkontoret 

 

4.1 Undervisning og oppvekst 
Området dekker skoler, barnehager og enhetene knyttet til Familiens hus (helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, PPT, barnevern og spes.ped. barnehageteam). 

Det fremgår av budsjettdokument for 2021 følgende under utfordringer og strategier: 

«Vi vil i denne delen løfte frem fire sentrale utfordringer i perioden 2021-2024. Felles for alle 
disse fire utfordringene er at de peker på problemstillinger som både går på tjenestekvalitet 
og på økonomi. 
Eierstrategi og barnehagestrategi peker seg ut som en annen sentral utfordring i perioden til 
2024. 
Utredning av skolegrenser og fremtidig skolestruktur må utredes i perioden. 
 
Et annet felt som peker seg ut som utfordrende er det spesialpedagogiske feltet i skolene. 
Over flere år har antallet barn som behøver spesialpedagogisk hjelp i skolene våre, vært 
økende. Dette betyr at stadig flere elever menes å ha så store behov for tilpasninger at det 
pekes på at deler av opplæringen ikke kan ivaretas innenfor den ordinære opplæringen - 
dette synes uheldig og fører til at mange barn tilsynelatende ikke mestrer hverdagen i 
klasserommet. Skolene bruker også betydelige ressurser på spesialpedagogiske tiltak. Disse 
ressursene er individrettet eller rettet mot små grupper. 
 
Ifølge statistikker og målinger fremkommer det flere folkehelseutfordringer blant barn og 
unge i Halden sammenlignet med resten av landet. Det gjelder forhold som bl.a høy 
barnefattigdom, høy grad av unge arbeidsledige, høy andel mottakere av sosialhjelp, høyt 
frafall i videregående skole, lav skår på nasjonale prøver og målinger osv (kilde: FHI, 
Folkehelseprofil oppvekst 2020). Tidlig innsats, folkehelsetiltak og mer samarbeid er det 
fjerde og siste feltet vi løfter frem.» 
 

Grunnskole: Det står beskrevet mål og resultat for skole i årsmeldingen:  
Andel elever som har knekt lesekoden på 1. trinn: mål 85,0 %, resultat 93,1 % 
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Mobbing i skolen 7. trinn: mål 0,0 %, resultat 13,2 % 
Mobbing i skolen 10. trinn: mål 0,0 %, resultat 5,0 % 
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning: mål 5,0 %, resultat 8,8 % 
Overgang fra grunnskole til videregående skole: mål 100,0 %, resultat 98,5 % 

Det står også i årsmeldingen at det er vanskelig å rekruttere lærere med godkjent 
lærerutdanning og førskolelærere i løpet av skoleåret. Det fremkommer også at det er få 
søkere til lederstillinger i undervisning og oppvekst.  

«Halden kommune ble våren 2020 valgt ut som en av kommunene som de neste tre årene 
skulle være en del av Oppfølgingsordningen. Bakgrunnen for denne utvelgelsen var 
resultater på nasjonale kvalitetsvurderinger. 
Resultatene er indikatorer på elevresultater i lesing, regning og engelsk, resultater på 
elevundersøkelsen og grunnskolepoeng ved avsluttet tiårig grunnskole. 
Det var fire skoler som ble plukket ut til å delta. Kommunen har, etter avklaring med skolene, 
PPT og Udirs veiledere, valgt å rette det videre arbeidet mot alle grunnskolene i kommunen. 
Skoleåret 2020/2021 ble og blir brukt til analyser av egne resultater, forankring av arbeidet i 
organisasjonen og planlegging av gjennomføringsfasen. Gjennomføringsfasen strekker seg 
over skoleårene 2021/2022 og 2022/2023.» 
 
KOSTRA-analysen for grunnskolen viser: Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med 
særskilt norskopplæring er lavt, mens antall elever i kommunale og private grunnskoler som 
får særskilt norskopplæring er høyt.     
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn er noe lavt. 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til folkevalgte fremkommer det at de opplever at den 
enkelte elev blir ivaretatt i middels til stor grad i kommunen.  

I spørreundersøkelsen fikk Ledergruppen mulighet til å legge frem tre områder de mente 
utgjorde mest risiko for å ikke kunne overholde lovverk i kommunen. To av svarene går på 
skoleområdet: 

 «Et annet krevende område er barn som har betydelige behov for bistand i 
skolesammenheng - om alle med sammensatte behov får den hjelpen de har krav på 
og som de trenger.» 

 «Undervisning» 

Det ble avholdt en workshop med kontrollutvalget den 15. juni 2021. Her kunne 
kontrollutvalgets medlemmer komme med innspill til aktuelle forvaltningsrevisjonsområder og 
risikoområder. Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende punkt de ønsket skulle 
fremkomme av risiko og vesentlighetsanalysen:  

 Spesialundervisning  

Barnevern: KOSTRA-analysen for barnevern viser: Høy andel barn med barnevernstiltak. 
Brutto driftsutgifter per barn med undersøkelse eller tiltak er lav. Det samme er brutto 
driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet og brutto driftsutgifter for barn som 
er plassert av barnevernet. Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er noe høyt. 

I årsmeldingen for 2020 står det at netto driftsutgifter for barneverntjenesten var vesentlig 
lavere enn foregående år. Dette forklares både av noe lavere aktivitet generelt pga covid19-
situasjonen, og færre plasseringer av barn. 
Det står beskrevet mål og resultat for barneverntjenesten i årsmeldingen: 

 Andel undersøkelser innenfor frist: mål 100,0 %, resultat 91,7 % 
 Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for (under 18 år) som har fått 

tilsynsbesøket oppfylt: mål 100,0 %, resultat 92,3 % 
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 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk: mål 17,0, resultat 23,6. 
 Andel barn med tiltak som har tiltaksplan: mål 100,0 %, resultat 85,5 % 

 
Det står også beskrevet i årsmeldingen at arbeidet med barnevernsreformen startet i 2020. 
Den fremtidige barnevernsreform er av et betydelige omfang og vil ventelig prege tjenesten i 
året frem til den er en realitet i 2022. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene 
på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Arbeidet med å rigge kommunen for aktuelle endringer relatert til reformen har vært sentralt 
for året 2020 og vil være sentralt for året 2021. 

Helse: KOSTRA-analysen for helseområdet viser: Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
kolehelsetjenesten per 10.000 innbyggere 0-20 år er lavt. Det er også litt lavt andel 
hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (kan skyldes covid-19 – sekr. Anm.)  

Barnehage: KOSTRA-analysen for barnehageområdet viser at det er få barn i kommunal 
barnehage fremfor i privat barnehage. Det er høy andel av barn i barnehagen som får 
spesialpedagogisk hjelp. Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstimer i 
kommunal barnehage er høy (126,4 %). Minorietetsspråklige barn i barnehage jamfør andel 
innvandrerbarn er litt lav. 

De folkevalgte ga i spørreundersøkelsen uttrykk for at de opplever at kommunen i stor grad 
har lovpålagte barnehageplasser til de barn som har behov for det. Imidlertid scorer de noe 
lavere på spørsmålet om i hvilken grad de opplever at det er en hensiktsmessig bemanning 
av pedagoger i kommunens barnehager. Her ligger svaret på middels grad. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et mindreforbruk på nærmere 6 millioner kroner. 

Det er ikke gitt noen innspill fra Østre Viken kommunerevisjon IKS på kommuneområdet. 

Aktuelle lovendringer: Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De 
viktigste endringene i loven omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i 
barnehagen, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager 
og at utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye 
læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående 
opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 
barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at 
barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 

Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner/ risikobank:  
Det fremgår av Statsforvalterens tilsynskalender at det skal gjennomføres felles nasjonalt 
tilsyn på spesialundervisning september 2021.  
 
Kontrollutvalget fikk også i sitt møte 28.09 2021 lagt frem tilsynsrapporter fra statsforvalter på 
følgende områder: Kommunens ansvar som barnehagemyndighet. I denne rapporten gir 
statsforvalteren kommunen pålegg om retting.  
 
Statsforvalteren skriver: 
I kapitlene ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på de fleste 
områdene vi har kontrollert. I tillegg er det 16 kontrollspørsmål vi ikke har kunnet ta stilling til. 
Vi pålegger kommunen å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4: 
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1. Barnehagemyndigheten i Halden kommune skal påse og sikre at barnehagene i 
kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første og 
femte ledd og 53 og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2. 
Pålegget innebærer at (korreksjonspunkter): 
 
Risikovurderinger 
a) Barnehage myndigheten skal ha oversikt over barnehageeiers plikter etter 
barnehageloven. 
b) Barnehagemyndigheten må ha tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne 
oppfyller sine plikter etter barnehageloven. 
 
Veiledning 
c) Barnehagemyndighetenes veiledning må være basert på oppdatert og gjeldende 
forståelse av barnehageloven. 
 
Gjennomføring av tilsyn 
d) Barnehagemyndigheten må bruke tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse 
regeletterlevelse. 
 
Kommunen fikk frist til å rette påleggene til 1. desember 2021. 

Statsforvalteren har også gjennomført tilsyn med lærernormen på Gimle skole, Kongeveien 
skole, Rødsberg skole, Os skole og Tistedal skole. 

Rødsberg skole fikk pålegg om retting fordi skolen ikke oppfyller kravet i regelverket om 
lærernormen. Frist for å rette avviket er satt til 1. oktober 2021.  

Kontrollutvalget har hatt flere henvendelser på skoleområdet de siste årene. Kontrollutvalget 
kan ikke behandle enkeltsaker, men ved gjentatte henvendelser vedrørende det samme 
området kan kontrollutvalget gjøre vurderinger på om det bør gjennomføres en 
systemkontroll via forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har bestilt og behandlet en 
forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet "Bruk av kvalitetssystemet Risk-Manager i 
grunnskolen". Kontrollutvalget behandlet denne i sitt møte den 28.september 2021. Saken er 
sendt videre til kommunestyrebehandling, og skal videre følges opp ett år etter 
kommunestyrebehandling. Kontrollutvalget har også i planperioden 2020-2021 behandlet 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnefattigdom» og «Barnevern – med fokus på kommunens 
arbeid og praksis sett opp mot endringer og nye krav i lovverk». 
 
I plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 har kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres 
en forvaltningsrevisjon av kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager. 
Revisjonen har gitt informasjon om at de tidligst vil kunne starte dette prosjektet november 
2021. Kontrollutvalget må derfor ta stilling til om dette prosjektet skal videreføres inn i nytt 
planverk for 2022-2023, eller om kontrollutvalget skal gi kommunestyret informasjon om at 
planverket for 2020-2021 ikke ble overholdt. 
 

Sekretariatet avholdt et møte med ordfører, varaordfører og kommunedirektør for å få 
innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen. Ordfører opplyser at i følge 
folkehelsebarometeret så skårer Halden bra på trivsel i skolen i forhold til andre kommuner, 
derimot skårer de lavt på mye annet. Ordfører vurderer at et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området spesialpedagogikk og barnevern kan være aktuelt.  

Kommunedirektør støtter ordfører. Han tillegger at det er utfordrende å vurdere 
vesentlighetsgraden vedrørende mobbing i skolen. Når det gjelder spesialpedagogikk så er 
fylke/statsforvalter inne og gjennomfører et tilsyn der (som også tidligere nevnt).  

92



9 

 
Sekretariatets vurderinger: 
 
Sekretariatet vurderer at det kan være flere av tjenesteområdene innen undervisning og 
oppvekst som kan tilsi risiko. Det fremkommer av dokumentanalyse og innspill fra 
kontrollutvalgets workshop at spesialpedagogikk i skolen kan være et aktuelt tema. Dette blir 
også trukket frem i spørreundersøkelsen som ble sendt til ledergruppen. KOSTRA-analysen 
viser også at det er mange barn i barnehage som får spesialpedagogisk hjelp.  

Statsforvalter har nylig gjennomført tilsyn med barnehagene i kommunen, og det blir påpekt 
flere lovbrudd. 

Sekretariatet ser også at mobbing i grunnskolen forekommer, det er ved slike områder 
vanskelig å vurdere risiko- og vesentlighet. Hvis et barn blir mobbet vil det alltid ha høy 
vesentlighet for enkeltindividet. Imidlertid skåres det høyt på trivsel i skolen.  

Videre vurderer sekretariatet at det kan være risiko ved barnevernsområdet. Det er en høy 
andel barn med barnevernstiltak i kommunen. Imidlertid er det nylig blitt gjennomført et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette. 

Det fremgår også av analysen at det er vanskelig å rekruttere lærere. 

Vesentlighetsvurderingen ved disse områdene vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 
brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 
området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 
at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 
Kommuneområdet tar også en stor andel av budsjett. 

Sekretariatets totalkonklusjon: 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 3/VF3  
 
Sekretariatets vurdering er at det er tre tjenesteområder som skiller seg ut og som kan tilsi at 
en forvaltningsrevisjon ville vært hensiktsmessig, henholdsvis spesialpedagogikk, mobbing i 
grunnskole og barnevern. Hvis barnevern velges som område for forvaltningsrevisjon, så bør 
dette trolig gjennomføres i slutten av planperioden, både fordi det nylig har vært en 
forvaltningsrevisjon her, og så innføring av ny reform får satt seg. 

 

4.2 Helse og mestring 
Området dekker følgende tjenester (fra kommunens nettside): 

 Sykehjem,  
 Helsehuset 
 Hjemmesykepleie 
 Bo og miljøarbeidstjeneste 
 Rus og psykisk helse 
 Legetjenester  

Det fremkommer enkelte momenter i budsjettdokument 2021 som kan tilsi risiko: 

«På Kommunebarometeret for 2019 falt Halden fra plass 337 til 408 (av 420) på kategorien 
for helse. Forebyggende tiltak er den beste investeringen i folk sin helse. I dag mangler 
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Halden kommune 4,5 helsesykepleiere, som nettopp har som formål å jobbe forebyggende, 
for å få tilfredsstille nasjonal norm. Samarbeidspartiene vil fortsette styrkingen av 
forebyggende arbeid fra 2020-budsjettet og vil ansette to helsesykepleiere i løpet av 2021. 
Kommunedirektøren bes se på muligheten for at resten av underdekningen ansettes i 2022.» 
 
«Veksten i den neste aldersgruppen viser at det fra 2024 til 2028 vil bli 517 flere personer i 
aldersgruppen 80 – 89, mens den eldste aldersgruppen (90 +) kun vil ha en beskjeden 
økning i perioden. Dette gir et stort behov for øking av antall plasser med heldøgns helse- og 
omsorgstjenester spesielt for eldre i starten av neste planperiode.» 
 
«Tjenestene innenfor kommunalavdeling Helse og Mestring skal i årene fremover klare å gi 
forsvarlige og riktige tjenester til en aldrende befolkning og bidra til at vi ivaretar FNs 
bærekraftmål nr. 3 "God helse og livskvalitet". I tillegg til å ha en aldrende befolkning 
medfører folkehelseprofilen for Halden at behovet for tjenester er stort i alle aldersgrupper og 
større enn gjennomsnittet i Norge. Halden har en høyere andel personer under 67 år med 
omfattende bistandsbehov enn snittet i Østfold og kostragruppe 13. Medisinsk framskritt 
tilsier samtidig at vi stadig lever lenger med betydelig medisinsk oppfølging og behandling.» 
 
«Utfordringsbildet er omfattende. Halden kommune skal være en fremoverlent og innovativ 
kommune som tør, for å møte fremtiden. I tillegg må kommunen klare å prioritere ressursene 
riktig, endre drift og organisering, samt "slutte å gjøre" noe av det vante. Endring er 
smertefullt, men helt nødvendig for å sikre at innbyggerne i kommunen skal få forsvarlig 
helsehjelp når de trenger det.» 
 
«BPA ordningen og utvidelsen av denne er et eksempel på en kostnadskrevende rettighet 
som ikke er finansiert med økte overføringer til kommunen, men altså stadig kutt i 
kompensasjonsordningen.» 
 
«Det er fortsatt stor mangel på utdannet helsepersonell og Halden konkurrerer med landets 
øvrige kommuner og sykehus om tilstrekkelig og kompetent personell. En stadig 
oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen betinger også økt fokus på 
kompetanseutvikling. Helse og mestring satser derfor i planperioden på strategisk arbeid 
med kompetanseplaner og rekrutteringsstrategier med tiltak og incitamenter innenfor de 
økonomiske rammebetingelser.» 
 
«Fra 2021 vil psykiatritjenesten i kommunen endres fra å ivareta de over 18 år til å ivareta de 
over 16 år. Det anses å være et behov for spesialiserte/ behandlende tjenester i kommunal 
regi fra fylte 16. Dette sees i sammenheng med folkehelseprofilen og resultatene av 
undersøkelser blant ungdom hvor kommunen må satse på et forsterket tilbud innenfor 
psykisk helse fra tidligere enn dagens 18 år. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og BUPP.» 

Det fremkommer av årsmeldingen for 2020 at per tiden er det sykepleiere, vernepleiere og 
leger som representerer den største utfordringen når det gjelder rekruttering av fagpersonell 
til kommunen, og sykepleiere utpeker seg spesielt. I tillegg er det få søkere til lederstillinger i 
helse og mestring. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
tjenesteområdet hadde et merforbruk på ca 13,5 millioner kroner. 

Det er ingen innspill fra revisjonen på området. 
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KOSTRA-analysen viser lave brutto og netto driftsutgifter for psykisk helse og ruspasienter. 
Imidlertid påpeker kommunedirektør at kommunen bruker mer på rus enn det som 
fremkommer av KOSTRA-tallene. Dette på grunn av bruken av funksjoner ved føring av 
regnskap. Videre er det høyt antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) og antall årsverk av personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid per 10 000 innbyggere. Det er et veldig høyt antall årsverk av personer med 
videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere. 

Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser og / eller rusmisbrukere er høyt.   

KOSTRA-analysen viser også lav andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester, samt lav andel som bor på sykehjem. Imidlertid er det en høy prosentandel 
private institusjonsplasser. Etter verifisering av kommunedirektør fremkommer det at 
avlastning på Rishaugen lå på dette området. Det er nå tatt over i kommunal drift. 
Kommunen har også institusjon for døve og stumme, samt Erikbo og Fritia for avlastning. 

I spørreundersøkelsen sendt til folkevalgte fikk de følgende spørsmål: «I hvor stor grad 
opplever du at kommunen har nok sykehjemsplasser?» De folkevalgte opplevde at 
kommunen i middels grad har nok sykehjemsplasser. Imidlertid svarte de folkevalgte at de 
fra middels til stor grad opplever at hjemmesykepleien fungerer hensiktsmessig i deres 
kommune. Og at de i stor grad opplever at kommunen gir et hensiktsmessig tilbud til 
personer med psykisk utvikling. 

I spørreundersøkelsen til Ledergruppen fikk de mulighet til å legge frem tre områder de 
mente utgjorde mest risiko for å ikke kunne overholde lovverk i kommunen. To av svarene 
går på helse- og mestringsområdet: 

 Helse 
 Et krevende område er om innbyggerne er klar over sine rettigheter og får de 

tjenestene de har krav på innen Helse. Kanskje spesielt innen rus og psykisk helse. 

Det ble avholdt en workshop med kontrollutvalget den 15. juni 2021. Her kunne 
kontrollutvalgets medlemmer komme med innspill til aktuelle forvaltningsrevisjonsområder og 
risikoområder. Utvalget drøftet saken. Det fremkom ingen punkter for helse og 
mestringsområdet. 

Aktuelle lovendringer: Helse og omsorgstjenester (2020) 

Kommunene får plikt til å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge 
for-ansvar etter loven. Fra 1. januar 2018 har kommunene allerede hatt plikt til å ha knyttet til 
seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. 

For å oppfylle sitt sørge for-ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

Tidligere risikobank/andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner 

I 2018 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid – psykisk helse. 

Møte med ordfører, varaordfører og kommunedirektør: 
Ordfører påpeker at vedrørende psykisk helse og rus så er det mye på trappene. Det er 
fokus på rus, ettervern og boliger.  
Kommunedirektør støtter det ordfører sier om at psykisk helse er på dagsorden, han 
vurderer at en revisjon kan være hensiktsmessig i slutten av planperioden.  
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Kommunen har et mål om at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Halden 
helsehus er under rehabilitering, driften av helsehuset er i mellomtiden ved Karrestad 
eldresenter. Kommunen har fokus på blant annet liggetid og sirkulasjon, kommunedirektøren 
vurderer at det kan være hensiktsmessig med en revisjon i slutten av planperioden/ når 
helsehuset er ferdigstilt.  
 
Kommunedirektøren påpeker at rekruttering av sykepleier og vernepleiere er utfordrende, 
men at kommunen har en strategi for dette, noen av utfordringene er at nabokommunene 
tilbyr bedre betingelser. Kommunen oppdaterer strategien jevnlig. I sommer var det et kritisk 
nivå på sykepleiere, dette grunnet covid-19. Kommunedirektøren påpeker at kommunen er 
kjent med problemstillingen og arbeider med dette. 
 
Ordfører og kommunedirektør ga uttrykk for at det var utfordringer i forhold til heltidsstillinger 
innenfor helse.  
 
Sekretariatets vurderinger: 
 
I likhet med forrige kommuneområde vil også vesentlighetsvurderingen ved disse områdene 
alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli 
hardt rammet hvis kommunen svikter på området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også 
vurderes som vesentlig tatt i betraktning at det kan komme oppreisningskrav, 
erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. Kommuneområdet tar også en stor andel av 
budsjett. 

Sekretariatet vurderer at det kan være risiko ved flere av tjenesteområdene, herunder 
psykisk helse, veksten i aldersgruppen 80-89 år – sykehjemsplasser, samt rekruttering av 
ansatte/ sykepleiere. Dette er også utfordringer kommunen er kjent med og arbeider med. 

Sekretariatet vurdering er at hvis det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon på området så 
bør dette gjennomføres i slutten av planperioden. 

Sekretariatets totalkonklusjon: 
 
Foreløpige risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2/VF3  
 
Sekretariatets vurderinger er at det er to tjenesteområder som kan tilsi risiko og vesentlighet, og 
at det derfor bør vurderes om det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i slutten av 
planperioden på følgen områder: psykisk helse, samt veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser. 

 

4.3 Teknisk 
Området dekker kart, byggesak, miljø, renovasjon, vann og avløp, brann og feiing, vei, 
parkering, havn, eiendom, oppmåling og landbruk 
 

Det fremkommer enkelte momenter i budsjettdokument 2021 som kan tilsi risiko: 

«Utviklingen av Rokke avfallsanlegg er viktig i årene som kommer, også utover 
planperioden, med tanke på de utfordringene vi har foran oss. Vi er avhengige av å legge til 
rette for at næringslivet kan levere masser til et forsvarlig anlegg hvor miljøhensyn er 
ivaretatt. Et fungerende næringsliv er vesentlig mtp opprettholdesle av arbeidsplasser og 
nyskaping. På samme måte er havneområdet, nå med nye kaikanter og tilrettelagt for 
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næringslivet i større grad, viktig. Havneaktiviteten er høy og kommunalavdelingen vil legge til 
rette for høy aktivitet og tilrettelegging også i kommende planperiode.» 
 
«På vann og avløpssiden er det gjort store investeringer de senere år. Vi har bla to 
hovedplaner bak oss, ny plan ferdigstilles i 2020 og vil gjelde i hele kommende 
økonomiplanperiode. Vi har fortsatt overløp og fortsatt er vanntapet stort. Imidlertid vil vi nå 
se resultater når sentrumsområdene saneres. I den kommende perioden er målet å redusere 
overløp, vanntap og innlekk. Klimautfordringene er store og vil mest sannsynlig tilta. 
Overvann er et tema som fortsatt vil ha fokus. Til tross for en relativt gunstig geografi vil vi 
også ha utfordringer i Halden. Overvannsproblematikk vil ha fokus i kommende periode.» 
 
«(Sammendrag budsjett) 

Budsjettarbeidet for 2021 har vært krevende for kommunalavdelingen. Rammene er redusert 
og det er igjen jobbet med innsparing- og effektiviseringstiltak. Effektiviseringstiltak jobbes 
det med fortløpende gjennom hele året, med mål om stadig å forbedre tilbudet og redusere 
kostnader. Kommunalavdelingen vil fortsatt jobbe ut ifra de vedtatte rammer. Men kravene 
og forventningene er høye, og det er risiko knyttet til viktige inntektsprognoser i 
kommunalavdelingen. Tjenestetilbudet er opprettholdt i perioden.» 

Årsmeldingen for 2020 beskriver følgende: «Året 2020 har vært et utfordrende år for alle. Det 
har likevel vært svært viktig for kommunalavdelingen å holde hjulene i gang på tross av 
virusutbrudd, nedstengning av samfunnet og vanskelige situasjoner for byens innbyggere og 
bedrifter. Kommunalavdelingen bidrar på så mange nivåer og på så mange ulike måter i 
sentrumsbildet og har en viktig rolle som samfunnsaktør. Teknisk har, til tross for Covid 19, 
hatt full drift og gjennomført flere store prosjekter. 
 
Det står også: «Byggesak hadde med seg en bevilgning på ca. 0,25 mkr. inn i budsjett 2020, 
men etterkalkyler viste at dette ikke er nok. Området ender på et merforbruk på 1,2 mkr. på 
de oppgaver som ligger utenfor selvkost. Det ble, i arbeid med budsjett for 2021, tatt enkelte 
grep for å få en mer riktig bevilgning til å dekke de kostnader innenfor byggesak som det ikke 
er anledning til å dekke via gebyrinntekter og bevilgning for 2021 er på om lag 1,1 mkr. Disse 
midlene er omfordelt fra andre områder innenfor teknisk.» 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et samlet mindreforbruk på om lag 6,3 millioner kroner. 

Regnskapsrevisjonen i Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt noen generelle innspill til 
eventuelle risikoområder i kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre 
kommuner: 

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 
 Styring av investeringsprosjekter  
 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

 
KOSTRA-analysene viser at netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede 
driftsutgifter er lavt, det samme er utgifter til driftsaktiviteter, renhold og energi. 

Det fremkommer lite tallmateriale for KOSTRA – plan, byggesak og miljø. Det er også 
vanskelig å sammenligne med KOSTRA-gruppen for området. De tall som fremkommer har 
vi sett opp mot Haugesund kommune. Analysen viser Halden behandlet langt flere 
byggesøknader enn Haugesund. Det fremgår ikke av KOSTRA hvor mange behandlede 
byggesøknader med 3 ukers frist. 
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Videre fremgår det av vår KOSTRA-analyse at utgifter til vedlikehold av kommunale veier og 
gater er veldig lavt. Generelt er netto driftsutgifter til kommunale veier og gater lavt 

Det fremkommer av spørreundersøkelsen til folkevalgte at de opplever at kommunen i 
middels grad har en hensiktsmessig byggesaksbehandling. De folkevalgte oppgir fra middels 
til stor grad at kommunen har utarbeidet gode planer for kommuneutvikling. Imidlertid 
opplever de folkevalgte at kommunen i liten grad har utarbeidet gode vedlikeholdsplaner. 

De folkevalgte opplever fra middels til stor grad å få nødvendig informasjon i forhold til 
kommunale byggeprosjekt. 

Folkevalgte opplever i stor grad at kommunen har gode planer i forhold til klima og miljø.  

Det samme kan vi se ut fra svarene til administrasjonen. De opplever i stor grad at det er 
utarbeidet klima- og miljøplaner.  

Da kontrollutvalget hadde workshop den 15. juni 2021 fremkom det ingen kommentarer om 
området. 

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

Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner/ risikobank:  

Statsforvalter har utført noen tilsyn for området i 2021, herunder: 

 Kommunal beredskapsplikt 
 Vannforsyning – distribusjonssystem 
 Vannforsyning 

o Kornsjø 
o Prestebakke 
o Lille Erte 

Det ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt av Selvkost VAR i 2017 og et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt av «Investeringsprosjekters tidligfase» i 2019. 

Kontrollutvalget har også fått noen henvendelser for området som fortløpende har blitt lagt 
frem og kommunedirektør har gitt informasjon. Siste henvendelsen gjaldt avtaleinngåelse 
vedrørende «Samarbeidsavtale i konflikt – angående opprettelsen av et pyrolyseanlegg på 
Rokke». Kontrollutvalget skal få informasjon fra kommunedirektør i saken i sitt møte den 16. 
november og skal da ta stilling til om de ønsker ytterligere behandling.  

I møte med ordfører, varaordfører og kommunedirektør bekrefter kommunedirektør at 
han kjenner seg igjen i områdene som sekretariatet beskriver.  

Sekretariatets vurderinger: 
 
Sekretariatet vurderer at det kan foreligge noe risiko vedrørende byggesaksbehandling. 
Dette i all hovedsak på grunn av størrelsen på saksmengden sett opp mot andre kommuner.  
Det fremkommer risiko vedrørende vedlikeholdsplaner. 
Det fremgår også risiko på Kommunens vann og avløpsnett. Imidlertid vurderer sekretariatet 
at dette er en kjent risiko for kommunen og at dette arbeides med. 
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Kommuneområde teknisk har mange saker. Noen av disse sakene havner hos 
kontrollutvalget som henvendelser. Ved mange slike henvendelser kan det være indikasjon 
på at det kan være systemsvikt. Imidlertid vurderer sekretariatet at det ikke er samme type 
saker som kommer til kontrollutvalget. Fordi dette er et kommuneområde som utgjør en stor 
del av kommunens budsjett vurderer sekretariatet at vesentligheten kan settes som 2 
(middels høy). Sekretariatets vurderinger på området støttes av kommunedirektør. 
 
  
Sekretariatets totalkonklusjon: 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2/VF2  
 

4.4 Samfunn og samskapning 
Området dekker næringsutvikling, planer, Smart City, frivillighetskoordinator, SLT-
koordinator, Halden kompetansesenter, folkehelse arbeids- og aktivitetssenter, 
kommunikasjon og service og NAV. 

Det fremkommer av budsjettdokumentet for 2021 at kommunalområdet Samfunn og 
samskaping ble opprettet 1.1 2021. Under avsnittet utfordringer og strategier i 
budsjettdokumentet står følgende beskrevet: 

«Perspektivmeldingen 2017 peker på noen få viktige områder som kommuner må lykkes 
med i fremtiden, for at velferdsstaten fortsatt skal kunne utvikles og goder beholdes;   

 Innbyggerinvolvering gjennom Kommune 3.0  
 Digitalisering  
 Effektivisering  
 Forebygging/tidlig innsats  
 Frivillig sektors medvirkning i oppgaveløsingen  

Lokalt ser vi at sysselsettingsgraden faller. Halden samfunnet seiler akterut i forhold til andre 
kommuner og byer. Arbeid og aktivitet som en grunnleggende forutsetning for positiv 
utvikling blir viktig og noe vi må lykkes bedre med i fremtiden. Samhandling mellom 
kommunen og andre blir viktig å legge til rette for. 

Det er viktig at enhetene som er flyttet inn i det nye området blir kjent med hverandre og får 
bygd et tettere samarbeid mellom enhetene slik at man får satt i gang gode prosesser.» 

Når det gjelder NAV står det følgende i dokumentet: 

«NAV Halden Aremark sin største utfordring bygger på usikkerheten rundt utviklingen av 
arbeidsledigheten, samt pandemiens lengde og omfang. Et Europa og en verden i krise, kan 
føre til et større antall flyktninger som vi skal ta vår del av ansvaret for. Ungdom skal 
prioriteres og vi må alle bli bedre til å bidra i inkluderingsdugnaden. 

Vi må tenke annerledes. Vedtatte sannheter må utfordres og vi må bli bedre på å samhandle 
på tvers av etasjer, skillelinjer, organisasjonskart og etablerte strukturer. I tillegg må 
innbyggerne i byen strekke seg enda ett hakk i jobbsøkerprosessen.» 

Siden dette er et nyopprettet kommuneområde så er det ikke i sin helhet beskrevet i 
årsmeldingen for 2020. Imidlertid står det om NAV at pandemien har skapt store utfordringer 
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på arbeidsmarkedet, og smittebølge 2 har igjen ført til at arbeidsledigheten og antall 
permitteringer er økende. Arbeidsledigheten i Halden steg fra 3% til i overkant av 10%. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser 
at NAV hadde et merforbruk på litt i overkant av 10 millioner i 2020. 

Østre Viken kommunerevisjon IKS har ikke gitt noen innspill til eventuelle risikoer på 
området. 

Enkelte av tjenesteområdene i KOSTRA nøkkeltall inneholder feil i KOSTRA-gruppene. 
Herunder KOSTRA nøkkeltall for sosialtjeneste. Det blir slik sett vanskelig å sammenligne 
Halden kommune med sin KOSTRAgruppe. Vi har derfor sett tallene opp mot Haugesund 
kommune. Denne kommunen kan i noen grad sammenlignes med Halden. KOSTRA-
analysen viser at Halden kommune ligger noe høyere enn Haugesund kommune på 

 antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer  
 antall sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt  
 antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold  
 antall barn i familier som mottok sosialhjelp  
 antall sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig  

Spørreundersøkelsen som ble sendt til folkevalgte viser at folkevalgte opplever i middels 
grad opplever å ha gode planer for nærings/ konjunkturutvikling som antas å ha betydning for 
kommunen. Det samme kan vi se ut fra svarene til administrasjonen. De opplever i middels 
grad at det er utarbeidet planer for nærings- og konjunkturutvikling.  

Utfyllende kommentar om risikoområder: «Jeg er bekymret over arbeidet med ny arealplan 
og frykter at resultatet vil være til hinder for en bærekraftig utvikling i framtiden.» 

Da kontrollutvalget hadde workshop den 15. juni 2021 fremkom det ingen kommentarer om 
området. 

Tidligere revisjoner og andre tilsyn: 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon av området de siste ti årene. I 2018 hadde 
kontrollutvalget informasjonssak fra rådmann angående NAV. Kontrollutvalget ble også i 
2018 orientert om daværende Fylkesmanns rapport fra Tilsyn med kommunens behandling 
av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven ved NAV. 

I møte med ordfører, varaordfører og kommunedirektør informerte kommunedirektøren 
om at NAV er under omorganisering. En utfordring er å matche de ansattes kompetanse 
med brukernes behov. Kommunen har gjennomført en egenvurdering, særlig rettet mot barn 
og familie. Denne skal opp i hovedutvalget for helse, omsorg, sosialtjeneste og inkludering 
nå i høst. 

Sekretariatets vurderinger: 
 
Sekretariatet vurderer at det kan være flere risikoområder på kommuneområdet. Først og 
fremst er det en helt ny organisering. Frem til organiseringen har satt seg kan det være risiko 
for uavklarte roller, uavklarte arbeidsoppgaver, uavklart ansvar etc. Noe som igjen kan 
medføre utfordringer for tjenesteproduksjonen. Vurdering av vesentlighet blir sett opp mot 
brukere og medansatte perspektiv, økonomi, og samfunns- og miljøperspektiv. Sekretariatet 
vurderer vesentligheten som høy. Sekretariatets vurdering er: 
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RF2- VF3. 
 

Hvis man ser bort fra denne generelle risikoen og går inn på det enkelte tjenesteområdet så 
viser flere av kontrollhandlingene risiko ved NAV/ sosialhjelpsområdet/ arbeidsledighet. 
Vesentlighetsvurderingen ved NAV-tjenester vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 
brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 
området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 
at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 
Kommunen arbeider selv med området og skal legge frem en egenevaluering egenvurdering, 
særlig rettet mot barn og familie. Denne skal opp i hovedutvalget for helse, omsorg, 
sosialtjeneste og inkludering nå i høst. Denne egenevalueringen bør tas med i og vurderes i 
risikovurderingen. Denne er i skrivende stund ikke offentliggjort. 

Sekretariatets vurdering er: 
RF2- VF3. 

Det fremkommer også noe risiko på planverk herunder nærings- og konjunkturutvikling. 
Vurdering av vesentlighet for planer for nærings- og konjunkturutvikling blir sett opp mot 
økonomi, og samfunns- og miljøperspektiv. Sekretariatet vurderer vesentligheten som 
middels høy. 

Sekretariatets foreløpige vurdering er: 
RF2- VF2. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det spesielt er to områder som kan være aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon i planperioden. Risiko-faktoren settes som middels, mens 
vesentlighetsfaktor blir satt som høy. De to områdene sekretariatet vurderer er ny 
organisering, samt NAV/ Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet. 
 

RF2- VF3. 

 
 

4.5 Sentraladministrasjon 
Området dekker økonomi, HR, innovasjon og digitalisering, anskaffelser, politisk sekretariat, 
IT og arkiv.  

Fellesfunksjoner inneholder blant annet AFP ordninger, forsikringer og konto til 
formannskapets disposisjon. Aktivitet under fellesfunksjoner går på tvers av alle 
kommunalavdelinger. 

I budsjettdokumentet for 2021 i avsnitt for utfordringer og strategi står følgende: 

«For å møte morgendagens utfordringer er det nødvendig å se nye måter å levere tjenester 
innenfor reduserte rammer. Det har skjedd mye innenfor teknologi og digitalisering de siste 
årene, men vi er nok ikke mer enn i startgropen når det gjelder å hente ut 
produktivitetsgevinsten teknologi kan gi oss. Det er utfordrende å skulle ta i bruk ny teknologi 
og oppnå effekter av det i takt med stadig strammere økonomiske rammer.» 

Videre står det:  
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«Halden kommune er i forkant på mange områder og IT-strategien legger til grunn en 
dreining mot skybaserte løsninger. Flere program er allerede over på slike løsninger. 
Endringene er nødvendige, samtidig erfarer vi at det krever tålmodighet og innsats for å 
etablere nye løsninger på nye måter.  

Sentraladministrasjonen består av nøkkelpersoner som ofte er alene om å utføre sine 
oppgaver. For å redusere sårbarhet og sikre god kvalitet er det viktig at det automatiseres og 
digitaliseres alle steder det er mulig. Det vil i tillegg være viktig med et tettere samarbeid 
mellom avdelingene i sentraladministrasjonen. Dette for å redusere sårbarhet ifht oppgaver, 
men også for å utvikle en mer enhetlig sentraladministrasjon. Kompetansedeling på tvers av 
fagområder og avdelinger bidrar til at vi hever oss totalt sett. Godt samarbeid internt og 
medarbeidere som vil finne nye løsninger er faktorer som fremmer innovasjon. Gjennom å 
motivere og stimulere våre medarbeidere til endringsvilje og medvirkning øker vi våre sjanser 
til å lykkes.» 

Det fremkommer av årsmelding for 2020 at Halden gikk inn i driftsåret 2020 med en 
krevende økonomisk situasjon med stramme driftsrammer og forholdvis stort press på 
tjenester. Skatteinntektene har falt kraftig gjennom året.  

Overgang til nytt sak- og arkivsystem i mai 2020 - som er en skybasert løsning - har medført 
en relativt krevende periode med tekniske utfordringer. Dette har gjentatte ganger medført at 
utsending ikke har gått ut til planlagt tidspunkt. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser et 
mindreforbruk på nesten 3 millioner kroner. 

Østre Viken kommunerevisjon IKS har kommet med følgende generelle innspill til 
risikoområder for alle kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser?  
 Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  
 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder?  
 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør  

Kontrollutvalget hadde workshop den 15. juni 2021 for å komme frem til eventuelle 
risikoområder i kommunene. Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende punkt: 
- Innsynsbegjæringer i henhold til offentlighetsloven – hvordan følge med i postjournaler. 
Kontrollutvalget behandlet også en henvendelse angående kommunens behandling av 
innsynsbegjæringer våren 2021. I kontrollutvalgsmøte den 11.05.2021 sak 21/16 fikk utvalget 
informasjon fra kommunedirektør. Kontrollutvalget tok henvendelsen til orientering og bringer 
informasjonen med seg til det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

Det fremkom av spørreundersøkelsen til folkevalgte at de i liten grad er kjent med 
kommunens internkontrollsystemer. Det fremkom også at de i middels grad tror at 
kommunen har utarbeidet nødvendige internkontrollsystemer for å overholde lovverk. 
Det fremkom også at folkevalgte i liten grad hadde deltatt inn i arbeidet med risiko og 
sårbarhetsanalyser i forbindelse med beredskapsplanarbeidet. Samtidig skriver de 
folkevalgte at de fra middels til stor grad opplever at kommunen har utarbeidet gode krise- og 
beredskapsplaner. 
 
Av spørreundersøkelsen til kommunens administrasjon fremkommer det at respondentene 
fra middels til liten grad opplever å ha tid til ledelse. Det fremkommer også fra middels til liten 
grad at de opplever det er utarbeidet antikorrupsjonstiltak i kommunen og om 
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antikorrupsjonstiltakene blir fulgt opp. Respondentene opplever i middels grad at 
tjenesteproduksjonen i deres kommune er rasjonell og effektiv. 
 
Det ble gitt noen utfyllende kommentarer: 

 Spørsmål 26.  Du svarte i liten grad på spørsmålet om du opplever at folkevalgte 
har tillit til administrasjonen, oppleves dette generelt for kommunen, eller spesielt 
for en virksomhet? «Generelt. Bærer preg av å bli fulgt "på gamlemåten" og i liten 
grad preget av handlingsrom, tillit og innovasjon. Lite rom for nytenking og liten 
eller ingen langsiktighet.» 

 Spørsmål 28. Du svarte i liten grad på spørsmålet om du opplever at 
tjenesteproduksjonen er rasjonell og effektiv, oppleves dette generelt for 
kommunen, eller ved en virksomhet? «Generelt. Liten helhetstankegang, veldig 
silobasert, lite rom for å gjøre investeringer ett sted og ta ut gevinsten et annet 
sted. (Liten grad av helhetlig strategisk tenkning)» 

 
I spørreundersøkelsen til administrasjonen ble de også forespurt om hvilke områder de anså 
som høyest risikoområde. Følgende områder kom frem: 

 
 Bruk av midlertidig ansatte. Lovlig midlertidig tilsetting. 
 Oslomodellen anskaffelser 
 Økonomi 
 Kompetansenivået innenfor IKT og sikkerhet er til dels såpass lavt at det gir en 

viss risiko og sårbarhet innen korrekt behandling av informasjon som kommer inn 
under personvernforordningen. Det er utarbeidet nye rutiner men inntrykket er at 
for mange kan for lite om hvordan det skal håndteres. 

Aktuelle lovendringer: 

Nye regler for internkontroll (2021); 

Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 
folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 
kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 
Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 

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

Lov (21. juni 2019 nr. 24) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) trådde i kraft 1. januar 
2020. 

 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 
forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale begreper i 
varslingsregelverket.  

 Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og 
varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er 
arbeidstakere.  

 Arbeidsgiver pålegges plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for 
det første sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse 
at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

 Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter 
gjengjeldelse. 
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Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner: Det ble gjennomført et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet refusjoner i 2018. I 2019 ble det gjennomført en 
revisjon med tittel Personvern, denne hadde en oppfølgingsrapport våren 2021.  

I Møte med ordfører, varaordfører og kommunedirektør påpeker kommunedirektør at 
attestasjonskontroller blir gjennomført i stor grad. (Sett opp mot svarene som fremkom av 
spørreundersøkelsen angående antikorrupsjonsplaner og tiltak.) 

Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det kan fremkomme risikoer ved kommuneområdet. 
Informasjonssikkerhet blir trukket frem som risiko. Spesielt sett opp mot nye systemer og 
skybaserte løsninger. Det er stort fokus på dette området for tiden, særlig med tanke på 
konsekvenser det kan få. I Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse kommer det 
fram at 37,4 prosent av kommunene har vært utsatt for en eller annen form for 
datakriminalitet i perioden 2020–2021. For å beskrive faren kan Østre Toten kommunes 
dataangrep være et eksempel på hvor galt det kan gå dersom sikkerheten ikke er godt nok. I 
januar i år tok hackere seg inn bak brannmurene til Østre Toten kommune. De slettet alle 
sikkerhetskopier og krypterte alle data. Sensitiv informasjon ble lagt ut på det «mørke 
nettet». Dette har foreløpig kostet Østre Toten kommune over 30 mill. kroner. Dette området 
anses generelt å ha høy vesentlighet, både i forhold til konsekvenser dette kan få for 
enkeltpersoner dersom personsensitiv informasjon forsvinner eller lekkes ut, men også for 
kommunens økonomi og troverdighet. Sekretariatets vurdering er: RF3/VF3. 
 
Det kan også sees risiko ved planer og tiltak for antikorrupsjonsarbeid. Vesentligheten er høy 
både sett fra et økonomisk perspektiv, fra brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt 
samfunns- og miljøperspektiv. Imidlertid fremkommer det at det i stor grad blir gjennomført 
attestasjonskontroller i kommunen. Sekretariatets vurdering er: RF2/VF3. 
 
Videre kan det vurderes risiko ved at de folkevalgte i liten grad hadde deltatt ved risiko- og 
sårbarhetsanalyser i forkant av beredskapsplan. Kommunens beredskapsplan skal til enhver 
tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang per år. Av planen skal det fremgå 
hvem som har ansvaret for oppdateringen av planen og når planen sist er oppdatert. 
Vesentligheten for området er høy både fra et økonomisk perspektiv, fra brukerperspektiv, 
medarbeiderperspektiv samt samfunns- og miljøperspektiv. Sekretariatets foreløpige 
vurdering er: RF2/VF3. 

 
Sekretariatet vurderer også at det kan være risiko for generell internkontroll, spesielt sett opp 
mot tid til ledelse og tydelige funksjonsbeskrivelser. Vesentligheten for området er høy både 
fra et økonomisk perspektiv, fra brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt samfunns- og 
miljøperspektiv. Sekretariatets foreløpige vurdering er: RF2/VF3. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det er flere områder som kan være aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon i planperioden. Risiko-faktoren settes som middels, mens 
vesentlighetsfaktor blir satt som høy på følgende områder; antikorrupsjonsplaner og tiltak, 
risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant av beredskapsplanarbeid, samt generell 
internkontroll/tid til ledelse. Det er ett område sekretariatet vurderer har høy risiko og høy 
vesentlighet, dette er informasjonssikkerhet. 
 
Samlet RF2 og VF 3. 
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5. Covid-19 

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser. 

Kommunedirektør informerer om at de blant annet vil ha en gjennomgang av aktiviteten på 
Svinesund under pandemien.  Kommunedirektøren og ordfører spurte seg om kommunen 
har klart å gjennomføre de vanlige tjenestene på en god måte samtidig med covid-19.  

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Halden 
kommune i denne sammenheng utover den økte arbeidsledigheten. Det kan likevel være 
hensiktsmessig å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-
situasjonen, ikke minst for å kunne ha en evaluering og lære hvis det oppstår lignende 
situasjoner i fremtiden. 

Risiko og vesentlighetsvurdering på området blir satt til: RF: 2/ VF:2 

 

6. Selskaper 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte 26.11 2019 i sak 19/46. 
 
Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 
vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 
heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene.  
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 

 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
 

Kommunedirektør har gitt sin uttalelse til dokumentet i e-post datert 8. november 2021.  

Uttalelsen er sakset ut og ligger i sin helhet nedenfor: 
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Kommunedirektøren har svart på tidligere henvendelser i en tidlig fase, samt deltatt på møter med 
revisjonen underveis. 
Det er store og viktige områder som pekes på som mulig områder for revisjon. Flere av de har det 
vært til dels nylig tilsyn og revisjon på. Dette er viktig å ta hensyn til i periodiseringen av tilsyn. 
For øvrig har ikke kommunedirektøren ytterligere kommentarer enn det som er gitt underveis. 
 

Roar Vevelstad 
Kommunedirektør 
Halden kommune 

(+47) 957 98 772 
www.halden.kommune.no 
facebook.com/halden.kommune 

 

 
 
Dette er ikke en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post vil bli vurdert for journalføring i 
Halden kommunes arkivløsning.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/69 
Dokumentnr.: 57 
Løpenr.: 251648/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/41 

 
 

Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 
vurderinger. 

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/31, den 28.09 2021 – «Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 
2021». 
KU-sak 19/45, den 26.11 2019 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. 
Kommunestyresak 2019/133, den 12.12. 2019 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 i sitt møte den 26. 11 i 
2019. Videre vedtok kommunestyret planen i sitt møte den 12.12 2019. Følgende områder 
for prosjekt ble vedtatt: 
1. Barnefattigdom  
2. Barnevern – med fokus på kommunens arbeid og praksis sett opp mot endringer og nye 

krav i lovverk  
3. Skole – med fokus på internkontrollsystemet RiskManager. Hvordan håndterer 

kommunen avviksmeldinger og blir avvik meldt inn i systemet  
4. Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager 
5. Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte barn og unge 
 
Prosjekt nummer 5 ble vedtatt som et restanseprosjekt, det vil si at det kun skulle 
gjennomføres hvis det var timer til det i planperioden, eventuelt hvis det var behov for 
endringer i planen. Dette prosjektet er ikke gjennomført i planperioden. Prosjekt nummer 4 
ble vedtatt skulle gjennomføres. Dette er imidlertid ikke gjennomført av ulike årsaker. Østre 
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Viken kommunerevisjon IKS har gitt tilbakemeldinger på at dette ikke kan leveres innenfor 
rammene i 2021. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at et kommunestyrevedtak er bindende og førende inntil et eventuelt 
nytt vedtak foreligger. 
For å unngå at revisjonen har et stadig etterslep på bestilte prosjekter i henhold til planverk, 
bør kontrollutvalget be kommunestyret om å avslutte plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021. 
Kontrollutvalget bør deretter ta stilling til om prosjekt 4 og 5 skal innarbeides i nytt planverk 
for 2022-2024. 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan gi følgende vedtak og innstilling til 
kommunestyret: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Kommunens tilsyn med 

offentlige og private barnehager» og «Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte 
barn og unge» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-2024. 

 
Hvis kontrollutvalget ikke vurderer at disse to prosjektene skal inn i nytt planverk, kan vedtak 
og innstilling være følgende: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Kommunens tilsyn med 

offentlige og private barnehager» og «Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte 
barn og unge» skal ikke gjennomføres. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/72 
Dokumentnr.: 73 
Løpenr.: 251258/2021 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/42 

 

Møteplan for kontrollutvalget Halden 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 

virksomhet i 2022: 
 Tirs 15. februar  kl. 17.30 
 Tirs 11. mai   kl. 17.30 
 Tirs 21. juni   kl. 17.30 
 Tirs 20. september  kl. 17.30 
 Tirs 6. desember  kl. 17.30 

 
 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjett 2022 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett 
for 2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på fem møter, 3 på våren og 2 på høsten.  

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder fem møter 2022. Som tidligere 
foreslås det at møtene avholdes på tirsdager kl. 17.30 
 
Følgende møtedatoer forslås: 

 Tirs 15. februar  kl. 17.30 
 Tirs 11. mai   kl. 17.30 
 Tirs 21. juni   kl. 17.30 
 Tirs 20. september  kl. 17.30 
 Tirs 6. desember  kl. 17.30
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 78 
Løpenr.: 247925/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/43 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
Fredrikstad, 02.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.09.2021 
2. Saksprotokoll kommunestyremøte 28.10.2021 – Forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk 

av kvalitetssystemet Risk-Manager i grunnskolen» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.09.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Saksprotokoll kommunestyremøte 28.10.2021 – Forvaltningsrevisjonsrapport 
«Bruk av kvalitetssystemet Risk-Manager i grunnskolen», enstemmig vedtatt som innstilling. 
Til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Halden 
 
 
 
Møtedato: 28.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:25 
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams 
Fra – til saksnr.: 21/27 – 21/35  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder   

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder  
 

Roar G. Andersen (Pp)  
 

Ketil Rønning  (Ap)   

Mariann Faraasen (H) Meldt forfall Jan Moen, møtt 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rådgiver Anita Marie Rovedal og Rådgiver Caroline Klæbo 
Roos 
 
Møtende fra revisjon  
Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Casper 
Støten. 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad og kommunalsjef Kent-Arne Andreassen (undervisning, 
oppvekst og kultur)   
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Roar Lund, leder  Torhild G. Huseby 

   
 

Merknader 
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold  

PS 21/27 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 21/28 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 21/29 Etterlevelseskontroll - Revisors attestasjonsuttalelse 
 

 

PS 21/30 Forvaltningsrevisjonsrapport "Bruk av kvalitetssystemet 
Risk-Manager i grunnskolen" Halden kommune 
 

 

PS 21/31 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 
2021 - Halden kommune 
 

 

PS 21/32 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 
 

 

PS 21/33 Overordnet revisjonsstrategi for 2021 – 
Regnskapsrevisjon 
 

 

PS 21/34 Referater og meldinger 
 

 

PS 21/35 Eventuelt  
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PS 21/27 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak 28.09.2021: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

PS 21/28 Valg av representant til å signere protokoll 

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

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak 28.09.2021: 
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 

 

PS 21/29 Etterlevelseskontroll - Revisors attestasjonsuttalelse 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar kontrollen med etterlevelsen av bestemmelser og vedtak av 

økonomiforvaltningen innen området «drift/investering», til orientering. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak 28.09.2021: 
Kontrollutvalget tar kontrollen med etterlevelsen av bestemmelser og vedtak av 
økonomiforvaltningen innen området «drift/investering», til orientering. 

 

PS 21/30 Forvaltningsrevisjonsrapport "Bruk av kvalitetssystemet Risk-
Manager i grunnskolen" Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet Risk-

Manager i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 

etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
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2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet Risk-

Manager i grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem 

anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

A. videreføre arbeidet med å skape en felles forståelse for avviksregistrering på 

samtlige skoler i kommunen slik at praksisen mellom skolene blir så lik som 

mulig. 

B. tydelig definere hvilke hendelser som skal meldes som avvik i RiskManager. 

C. ha kontinuerlig fokus på opplæring av rektorer og ansatte i avviksregistrering. 

D. sørge for god opplæring av rektorer og andre som behandler avvik i hvordan 

dette skal gjøres i RiskManager. 

E. tydeliggjøre overfor behandlere av avvik hva som er tilstrekkelig beskrivelser av 

avvik og tiltak rettet mot avvikene.  

 

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 

vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 

oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 

Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken  
Kommunedirektør redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling 28.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet Risk-

Manager i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 

etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet Risk-

Manager i grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem 

anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

A. videreføre arbeidet med å skape en felles forståelse for avviksregistrering på 

samtlige skoler i kommunen slik at praksisen mellom skolene blir så lik som 

mulig. 

B. tydelig definere hvilke hendelser som skal meldes som avvik i RiskManager. 

C. ha kontinuerlig fokus på opplæring av rektorer og ansatte i avviksregistrering. 

D. sørge for god opplæring av rektorer og andre som behandler avvik i hvordan 

dette skal gjøres i RiskManager. 

E. tydeliggjøre overfor behandlere av avvik hva som er tilstrekkelig beskrivelser av 

avvik og tiltak rettet mot avvikene.  

 

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 

vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  

114



Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 

oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 

Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 

 

PS 21/31 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Halden 
kommune 

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

2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 

3. Kontrollutvalget avventer behandling av risiko- og vesentlighetsanalysen for Halden 

kommune, før en eventuell oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Kommunens 

tilsyn med offentlige og private barnehager. 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Utvalget drøftet saken.  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling 28.09.2021: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 

2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 

3. Kontrollutvalget avventer behandling av risiko- og vesentlighetsanalysen for Halden 

kommune, før en eventuell oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Kommunens 

tilsyn med offentlige og private barnehager. 

 

 

PS 21/32 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en 

kostnadsramme på kr. 2 364 600,-. 

 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling 28.09.2021: 
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en 

kostnadsramme på kr. 2 364 600,-. 
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2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

 

PS 21/33 Overordnet revisjonsstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak 28.09.2021: 
Overordnet revisjonsstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/34 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalgets vedtak 28.09.2021: 
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 

PS 21/35 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.09.2021: 
1. Henvendelse fra Halden Plastgjenvinning AS. Leder foreslo å oversende 

dokumentene til administrasjonen og utvalget. Utvalget ber om en redegjørelse i 
saken fra administrasjonene i neste møte. 

2. Møteform fremover for kontrollutvalget. Utvalget drøftet saken. Neste møte blir satt 
opp som vanlig i formannskapssalen. 
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Kommunestyrets behandling av sak 124/2021 i møte den 28.10.2021: 

Behandling  

Direktør Undervisning og oppvekst, Kent Arne Andreassen, orienterte og svarte på spørsmål 

Kolbjørn Weme (AP) fremmet kontrollutvalgets innstilling. 

  

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet Risk-Manager i 

grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som 

fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

A. videreføre arbeidet med å skape en felles forståelse for avviksregistrering på samtlige skoler i 

kommunen slik at praksisen mellom skolene blir så lik som mulig. 

B. tydelig definere hvilke hendelser som skal meldes som avvik i RiskManager. 

C. ha kontinuerlig fokus på opplæring av rektorer og ansatte i avviksregistrering. 

D. sørge for god opplæring av rektorer og andre som behandler avvik i hvordan dette skal gjøres i 

RiskManager. 

E. tydeliggjøre overfor behandlere av avvik hva som er tilstrekkelig beskrivelser av avvik og tiltak 

rettet mot avvikene. 

  

2.Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse 

med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket 

med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne 

oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 79 
Løpenr.: 248062/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 16.11.2021 21/44 

 

Eventuelt
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