
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Halden 
 
 
 
Møtested:      Fjernmøte, grunnet Covid-19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse. 
Kontrollutvalgsmeldlemmer vil få tilsendt link via e-post. Publikum bes om å henvende seg til 
daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anita Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt link 
for å kunne overvære møtet. 
 
Tidspunkt: 15.06.2021 kl. 17:30 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød på telefon 900 867 40 eller til e-post: 
rona@fredrikstad.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Halden, 07.06.2021 
 
Roar Lund 
Kontrollutvalgsleder (s) 
 
 
 

1



Saksliste 
 
   

PS 21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

PS 21/20 Valg av representant til å signere protokoll 4 

PS 21/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Halden kommune 5 

PS 21/22 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Personvern" 39 

PS 21/23 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 69 

PS 21/24 Møteplan 2. halvår 2021 82 

PS 21/25 Referater og meldinger 83 

PS 21/26 Eventuelt 95 

2



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 122173/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/19 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 39 
Løpenr.: 122198/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/20 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

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.: 2021/69 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 122332/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/21 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Halden kommune», samt 

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Halden kommune» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 fortsette tiltakene for å sikre bedre dokumentasjon av barnets medvirkning i 
sentrale dokumenter 

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle 
oppfølgingsbesøk 

 sørge for å dokumentere barnets og foreldrenes mening i alle saker, i 
forbindelse med plassering i fosterhjem.  

 fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig tilbakeføring av barn til 
foreldrene i tråd med føringer og krav. 

 
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. 

 
Fredrikstad, 01.06.2021 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – Halden kommune», datert 1. juni 2021.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 133/2019, den 12.12.2019. (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 20/22, den 11.06.2020 (Prosjektplan) 
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Saksopplysninger 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av 
risiko- og vesentlighetsvurdering: 
 

«Ifølge årsmeldingen 2018 har barnevernet i Halden har hatt en økning på 
fristovertredelser på 20 prosentpoeng, fra 10 prosent første halvår til 30 prosent siste 
halvår i 2018. Kommunens forklaring er at dette i stor grad handler om 
kompleksiteten i sakene, siden antallet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten 
har vært stabilt. 
 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Halden kommune ble 
barnevern trukket frem som et område med stor fare for svikt. På generelt spørsmål 
om barnevern kunne være et risikoområde i kommunen fikk det en skår på 2,5, på en 
skala fra 1 - 3. Oppfølging av fosterhjem og ettervern fikk samme skår –  2,5.» 
 

Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 

1. Sørger barneverntjenesten for at sentrale vurderinger og begrunnelser i 
barnevernssaker blir dokumentert? 

2. Sørger barneverntjenesten for at barnets nære familie/nettverk blir vurdert som 
fosterhjem? 

3. Legger barneverntjenesten til rette for tilbakeføring til biologiske foreldre ved 
omsorgsovertakelse? 

 
Problemstilling 1. Sørger barneverntjenesten for at sentrale vurderinger og begrunnelser i 
barnevernssaker blir dokumentert? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 

 Barneverntjenesten skal sørge for at sentrale vurderinger og begrunnelser i 
barnevernssaker blir dokumentert  
o Barnevernet skal dokumentere barnets medvirkning i omsorgsovertakelsessaker. 

Herunder skal det fremgå hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets 
mening er tillagt.  

o I forbindelse med oppfølgingsbesøk i fosterhjem skal barnevernet dokumentere 
at barnets situasjon er vurdert. 

 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger:  

«Dokumentasjonskravene til barnevernet er omfattende. I Halden kommune tilsier 
dokumentasjonspraksisen til barneverntjenesten at de har ikke i tilstrekkelig grad 
oppfylt disse kravene til sentrale vurderinger og begrunnelser. Samtidig har tjenesten 
blitt bedre til å dokumentere sentrale vurderinger. Det er positivt at 
kompetanseheving i dokumentasjonskrav er ett av barneverntjenestens 
fokusområder i virksomhets-plan 2020-2021.» 

 
Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å 

 fortsette tiltakene for å sikre bedre dokumentasjon av barnets medvirkning i sentrale 
dokumenter 

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle oppfølgingsbesøk 
 
Problemstilling 2. Sørger barneverntjenesten for at barnets nære familie/nettverk blir 
vurdert som fosterhjem? 
 
Revisjonskriterier: 
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For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 

 Barneverntjenesten skal sørge for at barnets nære familie eller nettverk blir vurdert 
som fosterhjem 
o Barneverntjenesten bør ha rutiner for plassering av barnet i familie og nettverk. 
o Barneverntjenesten skal vurdere om barnet kan plasseres i nær familie eller 

nettverk. 
o Barneverntjenesten bør redegjøre for de synspunkter som legges til grunn for 

valg av plasseringssted for barnet. 
o Barnets og foreldrenes mening om plassering i fosterhjem skal tas inn i 

barneverntjenestens vurdering. 
 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger: 

«Barneverntjenesten i Halden kommune sørger for at barnets nære familie blir 
vurdert som fosterhjem. Barneverntjenesten har hensiktsmessige rutiner for 
plassering av familie og nettverk, og gjør et tilfreds-stillende arbeid med å vurdere og 
kartlegge familie og nettverk for plasseringer i fosterhjem. Videre redegjør 
barneverntjenesten for sine synspunkter for hvor barnet bør eller kan plasseres. I 
tilfeller hvor barneverntjenesten selv finner fosterhjem til barnet, kunne dette med 
fordel vært gjort mer enhetlig. Samtidig gjelder dette først og fremst eldre saker, og vi 
knytter ingen anbefaling til dette. 
Barnets og foreldrenes mening om valg av plasseringssted er ikke dokumentert i alle 
tilfeller. Det er derfor etter vår oppfatning rom for å forbedre praksis.» 

 
Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sørger for å dokumentere barnets og 
foreldrenes mening i alle saker, i forbindelse med plassering i fosterhjem. 
 
Problemstilling 3. Legger barneverntjenesten til rette for tilbakeføring til biologiske foreldre 
ved omsorgsovertakelse? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 

 Barneverntjenesten skal legge til rette for tilbakeføring av barnet til biologiske 
foreldre ved om-sorgsovertakelse 
o Barneverntjenesten bør ha hensiktsmessige rutiner for arbeidet med tilbakeføring 

av barnet til foreldrene.  
o Barneverntjenesten skal ha tiltak for å følge opp utviklingen til foreldrene etter 

omsorgsovertakelsen.  
o Barneverntjenesten skal legge til rette for en gjenforening med foreldrene så 

snart som rimelig mulig dersom ikke hensynet til barnet taler mot det.  
o Barneverntjenesten skal legge til rette for samvær med biologiske foreldre. 

 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger: 

«Barneverntjenesten legger i hovedsak til rette for tilbakeføring av barnet til 
biologiske foreldre ved omsorgsovertakelse. 
Etter vår vurdering legger barneverntjenestens rutine og sjekkliste til rette for en 
tilbakeføring av barnet til foreldrene i tråd med nyere føringer og krav. 
Samværsomfang til barnets beste etter plassering utenfor hjemmet og oppfølging av 
biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, er to av barneverntjenestens 
fokusområder i virksomhetsplan 2020-2021. Dette følger naturlig av nylige dommer 
fra Høyesterett og EMD. 
Vi mener at barneverntjenesten legger til rette for samvær og oppfølging av 
foreldrene på en tilfredsstillende måte. Samtidig må kommunen etablere en ny 
praksis for både samvær og oppfølging av foreldrene. Dette har i flere tilfeller 
allerede blitt gjort ved en økning i antall samvær mellom barn og foreldre. 

7



Barneverntjenesten har frem til nylig hatt lite oppmerksomhet rundt tilbakeføringer av 
barn etter omsorgsovertakelser. Det har nå imidlertid blitt lagt opp til en endring av 
praksis i tråd med nyere føringer og krav, noe som revisjonen mener er positivt. 

 
Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig 
tilbakeføring av barn til foreldrene i tråd med føringer og krav. 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt sine kommentarer til anbefalingene (s. 29 i rapporten). 
Kommunedirektøren skriver blant annet:  
«Revisjonens anbefalinger innenfor respektive områder tas til etterretning og vil fortsatt ha 
fokus i barnevernets forbedringsarbeid.» 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og gjennomgang av kommunens praksis. 
Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og 
reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er 
tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors 
vurderinger er basert på innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske 
avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyretstyret, og videre at 
kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og 
gjennomføres. 
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PROSJEKTMANDAT 

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

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

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

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

munal revisjonsskikk er å følge RSK 0011; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-

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

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

problemstillinger, faktaopplysninger2, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-

muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 vedtatt 

av kommunestyret i Halden kommune i sak 133/2019, 12. desember 2019. 

 

Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget i sak 20/22, 11. 

juni 2020. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet mai 2020 - mai 2021. Vi 

har gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill 

er tatt hensyn til i prosjektet. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisorene Odd Henning Aure og Christer A. Jen-

son. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksom-

heten, og revisjonen finner de habile til å utføre oppdraget. 

 

Vi vil takke kontaktperson Tone Fjellstad Kristiansen og andre som har deltatt i prosjektet fra Halden 

kommune, for et godt samarbeid i gjennomføringen av prosjektet. 

 

 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 1. juni 2021 

 

 

Odd Henning Aure (sign.) 

 utførende forvaltningsrevisor 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Denne forvaltningsrevisjonen baserer seg på den forrige RSK 001. Denne gjaldt for forvaltningsrevisjoner med 

oppstartsbrev før 30. september 2020. 

2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Christer A. Jenson (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg tre aktuelle problemstillinger som er sentrale i enhver barneverns-

tjenestes arbeid. Vi har mer konkret vurdert om barneverntjenesten i Halden kommune har dokumentert 

sentrale vurderinger og begrunnelser i barnevernssaker, sørget for å vurdere familie eller nettverk som 

fosterhjem, samt om barneverntjenesten legger til rette for en tilbakeføring til biologiske foreldre ved om-

sorgsovertakelse. 

 

Barneverntjenesten har plikt til å dokumentere både barnevernfaglige vurderinger og de faktiske forhold 

som ligger til grunn for de beslutninger og vedtak som fattes. Barneverntjenesten skal videre alltid vurdere 

om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Der hensynet til barnet ikke taler 

mot det, skal barneverntjenesten legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. Et barn 

tilbakeføres dermed til sine biologiske foreldre dersom de forhold som lå til grunn for vedtak om omsorgs-

overtakelse faller bort. 

 

Revisjonens gjennomføring 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden mai 2020 til mai 2021. Kriteriene er hovedsakelig ut-

arbeidet fra barnevernloven og dommer fra Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen 

(EMD). Til dette prosjektet er informasjonen innhentet gjennom bruk av dokumentanalyse, intervjuer og 

gjennomgang av barnevernsmapper. 

 

Dokumentasjon av vurderinger og begrunnelser 

Revisjonens funn og konklusjoner  

Dokumentasjonskravene til barnevernet er omfattende. I Halden kommune tilsier dokumentasjonsprak-

sisen til barneverntjenesten at de har ikke i tilstrekkelig grad oppfylt disse kravene til sentrale vurderinger 

og begrunnelser. Samtidig har tjenesten blitt bedre til å dokumentere sentrale vurderinger. 

 

Revisjonens anbefalinger 

Vi anbefaler derfor barneverntjenesten å 

 fortsette tiltakene for å sikre bedre dokumentasjon av barnets medvirkning i sentrale dokumen-

ter 

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle oppfølgingsbesøk 

  

Vurderinger av familie og nettverk som fosterhjem 

Revisjonens funn og konklusjoner  

Barneverntjenesten i Halden kommune sørger for at barnets nære familie blir vurdert som fosterhjem. 

Dette begrunner vi med at barneverntjenesten har hensiktsmessige rutiner for plassering av familie og 

nettverk, og gjør et tilfredsstillende arbeid med å vurdere og kartlegge familie og nettverk for plasseringer 

i fosterhjem. Videre redegjør barneverntjenesten i hovedsak for sine synspunkter for hvor barnet bør 

eller kan plasseres.  

 

Barnets og foreldrenes mening om valg av plasseringssted er ikke dokumentert i alle tilfeller. Det er 

derfor etter vår oppfatning rom for å forbedre praksis på dette området. 

 

Revisjonens anbefaling 

Vi anbefaler at barneverntjenesten sørger for å dokumentere barnets og foreldrenes mening i alle saker, 

i forbindelse med plassering i fosterhjem. 
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Tilrettelegging for tilbakeføring av barnet til foreldre 

Revisjonens funn og konklusjoner  

Barneverntjenesten legger i hovedsak til rette for tilbakeføring av barnet til biologiske foreldre ved om-

sorgsovertakelse. Vi mener at barneverntjenesten legger til rette for samvær og oppfølging av foreldrene 

på en tilfredsstillende måte. Samtidig må kommunen etablere en ny praksis for både samvær og opp-

følging av foreldrene. Dette har i flere tilfeller allerede blitt gjort ved en økning i antall samvær mellom  

barn og foreldre. Barneverntjenesten har frem til nylig hatt lite oppmerksomhet rundt tilbakeføringer av 

barn etter omsorgsovertakelser. Det har nå imidlertid blitt lagt opp til en endring av praksis i tråd med 

nyere føringer og krav, noe som revisjonen mener er positivt. 

 

Revisjonens anbefaling 

Vi anbefaler barneverntjenesten å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig tilbakeføring av barn 

til foreldrene i tråd med føringer og krav. 
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1 FREMGANGSMÅTE 

1.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  

 

Problemstilling 1: Sørger barneverntjenesten for at sentrale vurderinger og begrunnelser i barneverns-

saker blir dokumentert?  

 

Det stilles omfattende krav til barnevernet for å dokumentere sine vurderinger. Vi avgrenser oss i denne 

problemstillingen til hovedsakelig å undersøke om barneverntjenesten har dokumentert barnets me-

ninger og medvirkning, og om barneverntjenesten har dokumentert at barnets situasjon ved oppføl-

gingsbesøk i fosterhjemmet er vurdert. 

 

Problemstilling 2: Sørger barneverntjenesten for at barnets nære familie/nettverk blir vurdert som fos-

terhjem? 

 

Her undersøker vi om barneverntjenesten vurderer om noen i barnets familie eller nære nettverk kan 

benyttes som fosterhjem. Videre bør barneverntjenesten redegjøre for valget av fosterhjem til barnet. 

Vi undersøker også om barnets og foreldrenes mening tas inn i vurderingen av plasseringssted.   

 

Problemstilling 3: Legger barneverntjenesten til rette for tilbakeføring til biologiske foreldre ved om-

sorgsovertakelse? 

 

I denne problemstillingen ser vi på om kommunen har rutiner og tiltak for å legge til rette for tilbakefø-

ring av barn til foreldrene - ikke nødvendigvis at de gjennomfører tilbakeføringer. Det vi først og fremst 

undersøker er da om barneverntjenesten har systematiske tiltak for å legge til rette for en tilbakeføring 

av barnet til foreldrene.  

 

1.2 Om revisjonskriterier 

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

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

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

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

og holdbare vurderinger.  

 

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

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

visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrap-

portene, hva revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurde-

ringer. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for 

revidert enhet. 

 

Revisjonskriterier skal utledes fra autoritative eller anerkjente kilder.3 Dette er kilder som; lovverk, poli-

tiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sam-

menlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

                                                      
3 I henhold til revisjonsstandarden RSK 001. 

14



7 

 

Revisjonskriteriene for denne forvaltningsrevisjonen er utledet med bakgrunn i følgende kilder 

 

 Barnevernloven 

 Prop. 169 L (2016–2017) kapittel 10.  

 EMK artikkel 8 

 Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

 Dommer fra Høyesterett i storkammer HR-2020-661-S, HR-2020-662-S, HR-2020-663-S 

 Case of Strand Lobben and others vs. Norway, EMD i storkammer EMDN-2013-37283-2 

 

1.3 Revisjonsmetoder  

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

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

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

faktagrunnlag med høy grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

De ulike metodene vi har benyttet i rapportens faktagrunnlag, beskrives nedenfor. I utarbeidingen av 

rapporten, har vi tatt hensyn til metodenes begrensninger i vurderingene.  

 

I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder 

 

 dokumentanalyse  

 intervjuer 

 mappegjennomgang 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på barnevernsområdet i Halden kommune. Dokumentene er 

oversendt fra kommunen. Fullstendig oversikt over dokumenter som er benyttet i denne forvaltningsre-

visjonen fremgår av kildehenvisningene i kapittel 7. 

 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført 5 intervjuer. Vi intervjuet følgende ansatte i barneverntjenesten 

 

 barnevernleder 

 fagansvarlig i barneverntjenesten 

 teamleder plasserte barn 

 saksbehandlere team plasserte barn  

 saksbehandlere team plasserte barn 

 

Intervjuene med saksbehandlerne ble gjennomført som gruppeintervjuer, med henholdsvis tre og to 

saksbehandlere fra team plasserte barn. Dette representerer fem av i alt seks saksbehandlere i teamet, 

den siste saksbehandleren ikke hadde anledning på intervjutidspunktet.  

 

Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra intervjuet 

for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp 

eventuelle misforståelser. 
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Mappegjennomgang 

Det ble gjennomført en mappegjennomgang av dokumenter i fagprogrammet Familia i løpet av tre sted-

lige besøk hos barneverntjenesten i Halden kommune. Personsensitiv dokumentasjon er ikke hentet ut 

eller oppbevart av revisjonen.  

 

Sentrale dokumenter som ble gjennomgått i denne mappegjennomgangen var særlig saksfremlegg for 

omsorgsovertakelser i fylkesnemnda i perioden januar 2018 – februar 2021, og referater fra barnevern-

tjenestens oppfølgingsbesøk hos fosterhjemmene i 2019.  

 

Vi har foretatt et utvalg av 11 saksfremlegg om omsorgsovertakelse av totalt 324, i den aktuelle perioden. 

Vi har ikke lagt spesielle kriterier til grunn for utvalget, da dette har blitt bestemt på bakgrunn av søkeord 

i fagprogrammet Familia.  

 

To av de nyeste av disse saksfremleggene var ikke sendt ut fra kommunen. Vi har likevel benyttet disse 

i vår mappegjennomgang da de virket ferdig utarbeidet, og gir oss et mer utfyllende bilde på sentrale 

spørsmål i denne forvaltningsrevisjonen. Vi har også sett på samtlige oppfølgingsbesøk for et utvalg på 

20 barn i 2019. 

 

Saksfremleggene til fylkesnemnda om omsorgsovertakelser er særlig relevante, fordi disse skal inne-

holde mange av barneverntjenestens sentrale vurderinger. I barnevernstjenestens saksfremlegg blir det 

vist til alle dokumentene som saksfremlegget bygger på, gjerne 70 – 90 dokumenter. Disse kan bestå 

av opplysninger fra lege, barnehage, referat ansvarsgruppemøte, sakkyndigvurderinger, bekymrings-

meldinger, undersøkelsesrapporter, tiltaksplaner, opplysninger fra instanser, samværsrapporter, sam-

tykkeerklæringer, tilsynsførerrapporter, referat fra hjemmebesøk, rapport fra barnevakta m.m. 

 

Annen informasjonsinnhenting 

Vi har fått supplert vår mappegjennomgang med informasjon fra fagansvarlig i barneverntjenesten i 

Halden kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Det totale antallet saksfremlegg er bekreftet av fagansvarlig hos barneverntjenesten. 
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2 BARNEVERNTJENESTEN I HALDEN KOMMUNE 

Barneverntjenesten i Halden består av barnevernleder, tre teamledere, en fagansvarlig, to familieveile-

dere, to merkantile saksbehandlere og 20 saksbehandlere. Saksbehandlerne er fordelt på tre team – 

to team som arbeider med mottak, undersøkelse og tiltak, og ett team som arbeider med barn plassert 

utenfor hjemmet. I alt summerer dette seg til 28,4 stillinger.5 

Halden kommune har følgende fordelinger av plasserte barn6:  

 Fosterhjem - 64 

 Fosterhjem slekt eller nettverk - 22 

 Statlig familiehjem - 3 

 Institusjon – 12 

 

Fokusområdene i virksomhetsplanen 

Det er utarbeidet en virksomhetsplan for barneverntjenesten for 2020-2021. I denne planen er det be-

skrevet seks fokusområder tjenesten ønsker å forbedre/tilegne seg ytterligere kunnskap om:  

 

1. Traumesensitiv omsorg. 

2. Utarbeidelse av barnets plan og evaluering.  

3. Samværsomfang til barnets beste etter plassering utenfor hjemmet. 

4. Oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse. 

5. Kompetanseheving i forhold til tjenestens dokumentasjonskrav. 

6. Forebygge gjennom tverretatlig samarbeid. 

 

Til hvert fokusområde er det knyttet ulike tiltak for å nå målsettingen på fokusområdene. I denne for-

valtningsrevisjonen vil punkt 3,4 og 5 være dekket i henholdsvis kapittel 5 og kapittel 3. 

Generelt om skriftliggjøring og implementering av rutiner  

Barnevernleder mener at det er viktig at barnet skal kunne forstå hva som har hendt ved å lese mappen 

sin, og det er derfor viktig å skriftliggjøre barnevernets arbeid. Det er videre viktig at barnets stemme 

kommer frem i mappen. Alle vurderinger i barneverntjenestens drøftinger skal være skriftlige. 

 

Barneverntjenesten har en rutine for internkontroll, godkjent 11. oktober 2019. I denne fremkommer 

det systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter blir planlagt, organisert, utført 

og vedlikeholdt. Rutinen for internkontroll er bygget opp rundt § 4 a-h i internkontrollforskriften7. 

 

Fagansvarlig er ansvarlig for alt av rutiner, og utarbeider rutiner i samarbeid med barnevernleder. Alle 

rutiner og sjekklister ligger i kvalitetssystemet RiskManager, og alle ansatte har fysiske permer (rutine-

håndbok) med rutiner og sjekklister på kontoret. Det blir lagt vekt på at rutinene skal være lette å forstå, 

uansett hvilken bakgrunn den ansatte har.   

 

Barneverntjenesten har som mål at en rutine skal diskuteres en gang i uken, og nye rutiner blir presen-

tert på personalmøtene. Her blir det også diskutert barnevernfaglige vurderinger og lovkrav. Det blir 

opplyst at barneverntjenesten bruker mye tid på å implementere og holde rutinene levende, slik at ruti-

nene både oppdateres ofte og benyttes av de ansatte.  

                                                      
5 Kilde: Tilstandsrapport barneverntjenesten i Halden kommune 2020. 
6 Dette inkluderer også plasseringer på ettervern. 
7 Jf. forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. Fra 1. januar 2021 gjel-
der kommuneloven kapittel 25 også for barnevernområdet. Internkontrollforskriften ble samtidig opphevet. 
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Fagansvarlig har opplæringsansvar for nyansatte. Sammen med deltakere fra ledelsen, treffer fagan-

svarlig nyansatte to timer en gang i uka i den første ansattperioden. I disse møtene gås det gjennom 

generell saksbehandling, og blant annet skillet mellom fakta og vurderinger. Samtidig har saksbehand-

lerne i team plasserte barn møter med teamleder en dag per uke. Videre har teamledere saksgjennom-

gang med hver enkelt saksbehandler månedlig. Disse møtene har en varighet fra 2 til 3 timer.  
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3 DOKUMENTASJON AV VURDERINGER OG 
BEGRUNNELSER  

Problemstilling 1: Sørger barneverntjenesten for at sentrale vurderinger og begrunnelser i bar-

nevernssaker blir dokumentert?  

 

3.1 Revisjonskriterier 

Tilstrekkelig dokumentasjon fra barneverntjenesten er nødvendig i alle stadier i en barnevernssak. Dette 

gjelder alle relevante opplysninger og faglige vurderinger knyttet til mottak og vurdering av meldinger, 

gjennomføring av undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, fram til kommunen enten henlegger sa-

ken uten å iverksette tiltak, fatter vedtak om tiltak eller fremmer en sak for fylkesnemnda, jf. Prop. 169 

L (2016–2017) kapittel 10.  

 

Barnevernloven inneholder ikke en uttrykkelig og generell bestemmelse om dokumentasjonsplikt for den 

kommunale barneverntjenesten, men det legges til grunn at dokumentasjonsplikten blant annet følger 

av forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4. Det vil si at barneverntjenesten har plikt til å dokumentere 

både barnevernfaglige vurderinger og de faktiske forhold som ligger til grunn for de beslutninger og 

vedtak som fattes. Av § 6-3 a følger det at hva som er barnets synspunkt og hvilken vekt barnets mening 

er tillagt, skal fremgå av vedtaket. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket. 

Dersom vedtaket avviker fra hva som har vært barnets syn i saken, bør dette begrunnes. Bestemmelsen 

ses i sammenheng med barnets rett til medvirkning i barnevernloven § 1-6. Krav til dokumentasjon av 

barns medvirkning følger av forskrift om medvirkning og tillitsperson § 7. 

De norske lovbestemmelsene må praktiseres innenfor de rammer som følger av EMDs praksis, jf. 

Strand Lobben and others vs. Norway og påfølgende saker. Vedtakene etter barnevernloven må bygge 

på et tilstrekkelig og oppdatert beslutningsgrunnlag, inneholde en balansert og tilstrekkelig bred avvei-

ning og ha en tilfredsstillende begrunnelse. Hvilke krav som stilles, beror på omstendighetene i den 

enkelte sak og hva slags tiltak det er tale om.  

 

Dokumentasjon av faglige vurderinger og opplysninger har sentral betydning både for kommunens 

egenkontroll og i forbindelse med etterprøving, tilsyn og kontroll med kommunens oppfyllelse av lovpå-

lagte oppgaver etter barnevernloven. 

 

Hvilke barnevernsfaglige vurderinger som ligger til grunn for barneverntjenestens beslutninger skal alltid 

dokumenteres. I den sammenheng skal det skilles mellom hvilke fakta som legges til grunn, og hvilke 

vurderinger som gjøres på bakgrunn av disse opplysningene.  

 

Dokumentasjonsplikten omfatter opplysninger om barneverntjenestens faglige vurdering av barnets og 

familiens behov for barneverntiltak, og om vilkårene for å iverksette tiltak etter de enkelte bestemmel-

sene i barnevernloven er oppfylt. Barneverntjenesten må også dokumentere hvilke tiltak som er iverk-

satt, og den faglige vurderingen som ligger bak valg av tiltak i det enkelte tilfellet. Også opplysninger om 

hvordan barneverntjenesten følger opp og vurderer iverksatte tiltak gjennom oppfølgning, veiledning, 

kontroll og evaluering av tiltakene skal dokumenteres. Ved avslutning av tiltak må det dokumenteres 

hvilke opplysninger og faglige vurderinger som er bakgrunnen for beslutningen. 

 

Vi må gjøre et utvalg av hvilken dokumentasjon vi skal se på, og avgrenser oss i dette kapittelet til 

hovedsakelig å undersøke om barneverntjenesten har dokumentert barnets meninger og medvirkning, 
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og om barneverntjenesten har dokumentert at barnets situasjon ved oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet 

er vurdert. 

 

Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert nedenfor. 

 

Barneverntjenesten skal sørge for at sentrale vurderinger og begrunnelser i barnevernssaker 

blir dokumentert 

 

 Barnevernet skal dokumentere barnets medvirkning i omsorgsovertakelsessaker. Herunder 

skal det fremgå hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt.  

 

 I forbindelse med oppfølgingsbesøk i fosterhjem skal barnevernet dokumentere at barnets si-

tuasjon er vurdert. 

 

 

3.2 Dokumentasjon av sentrale vurderinger i barnevernssaker  

Barnevernet skal dokumentere barnets medvirkning i omsorgsovertakelsessaker. Her-

under skal det fremgå hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening 

er tillagt.  
 
Intervjuer med barneverntjenesten 

Det blir påpekt av saksbehandlerne at barneverntjenesten har et forbedringspotensial når det gjelder å 

dokumentere barnets medvirkning, blant annet blir det nevnt at det er noen saker hvor det kan være 

vanskelig å se om medvirkningen er dokumentert. Samtidig mener fagansvarlig at de burde være dyk-

tigere på å dokumentere vurderingene de gjør, med tanke på et tydeligere skille mellom faktabeskrivel-

ser og barnevernfaglige vurderinger.  

 

Barneverntjenesten mener at de har blitt bedre på å dokumentere barnets medvirkning og synspunkter, 

og at dette fremkommer fra sakens dokumenter i større grad nå, sammenlignet med tidligere. Det blir 

understreket fra saksbehandlerne at manglende dokumentasjon ikke betyr at barneverntjenesten ikke 

gjennomfører samtaler med barnet, og at barnets synspunkter ikke tas hensyn til.  

 

Gjennomgang av saksmapper 

I utvalget av 11 saksframlegg om omsorgsovertakelser til fylkesnemnda i perioden januar 2018 til fe-

bruar 2021, fremkommer barnets synspunkter gjennom meninger og ønsker som følger: 

 

2018: Antall saksframlegg - 1. Barnets mening og synspunkt fremkommer ikke. Barnet var på dette 

tidspunktet 8 år gammelt. 

 

2019: Antall saksframlegg - 4. Barnets meninger og synspunkter fremkommer i 2 saksframlegg – barna 

er henholdsvis 12 og 16 år gamle, mens det i 1 saksfremlegg ikke fremkommer – her var barnet 9 år 

gammelt. I 1 saksframlegg var barnet bare noen måneder gammelt, og barnet kan derfor ikke tilkjennegi 

synspunkter. 

 

2020: Antall saksframlegg - 5. I 1 saksframlegg fremkommer barnas meninger og synspunkt, mens det 

i 2 saksfremlegg ikke kommer frem. Barna var her henholdsvis 5 og 7 år gamle, og 5 år gammelt. I 2 

saksframlegg var barna for unge til at barna ble vurdert til å kunne danne seg synspunkter, henholdsvis 

knapt 1 år og 3 år. 
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2021: Antall saksframlegg - 1. Barnet er 13 år og dets mening fremkommer fra saksframlegget. Det er 

mye oppmerksomhet på barnets ønsker.  

 

Barnevernet skal dokumentere at barnets situasjon er vurdert i forbindelse med oppføl-

gingsbesøk i fosterhjem 

 

Rutine og mal 

I henhold til Rutine for plassering og oppfølging i fosterhjem skal antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem-

met vurderes ut fra fosterhjemmets og fosterbarnets behov, men det skal være minimum fire besøk i 

året. 

I særlige tilfeller når behovet for fire oppfølgingsbesøk ikke er til stede, kan det fattes beslutning om at 

antall besøk reduseres til to ganger i året. Dette skjer etter drøftinger med fosterforeldrene og eventu-

elt fosterbarnet. Beslutningen sendes til fosterforeldrene. 

Videre står det i rutinen at antall treff mellom fosterbarnet og saksbehandler vurderes ut fra barnets 

alder og behov, men saksbehandler skal i all hovedsak ha samtale/treff med fosterbarnet minimum to 

ganger året. 

Barnevernet tok høsten 2020 i bruk en ny mal for referat fra oppfølgingsbesøk. Denne malen består av 

tre deler. Første del består av en vurdering av barnet fra fosterhjemmet. I del to blir det lagt opp til at 

barnet skal vurdere sin egen situasjon – ikke nødvendigvis med ord. I siste del følger barneverntjenes-

tenes oppsummering og vurdering fra oppfølgingsbesøket. Barnet skal som regel være til stede på opp-

følgingsbesøkene. 

 

Den tidligere malen inneholdt punkter hvor det inngikk blant annet vurderinger, samtale med barnet og 

hvordan barnet har det i hjemmet.  

 

Intervjuer med barneverntjenesten 

Barnevernet rapporterer fra oppfølgingsbesøk. Den første tiden etter at barnet er plassert i fosterhjem 

blir det skrevet ned møtereferater hver 14. dag, og samtale med barnet blir registrert. Videre forteller 

barnevernleder at barneverntjenesten har blitt flinkere å legge ved foretatte vurderinger gjennom saken 

i saksframlegg til fylkesnemnda, og det er stor oppmerksomhet på grundige barnevernfaglige vurde-

ringer - sett opp mot lovverket, i saksfremleggene.  

 

Gjennomgang av saksmapper 

Vi har sjekket alle referater fra oppfølgingsbesøk for 20 barn i 2019. For fire barn forekommer det ingen 

vurderinger av barnets situasjon fra referatene. I de fleste andre referatene er det foretatt vurderinger. I 

snaut to tredjedeler av fosterhjemsbesøkene er det bekreftet at barneverntjenesten har snakket med 

barnet. Når det ikke er gjennomført samtale skyldes dette vanligvis at barnet ikke ville, eller at barnet 

ikke var hjemme.  

  

 

3.3 Vurderinger 

Barnets medvirkning 

Barnets rett til medvirkning ivaretas først og fremst ved at saksbehandler har samtaler med barnet og 

hører dets mening. Revisjonens undersøkelse når det gjelder dokumentasjon av barnets medvirkning, 

er basert på et utvalg av barneverntjenestens saksframlegg i overtakelsessaker til fylkesnemnda. Av 

utvalget av 11 saksfremlegg, var tre barn for unge – tre år og yngre, til at det kan forventes at barna kan 

tilkjennegi sin mening. I fem tilfeller kommer barnas ønsker og meninger frem i saksfremlegget, mens 

det i tre andre tilfeller ikke gjør det. I det nyeste saksfremlegget er det betydelig mer oppmerksomhet 
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rundt barnets ønsker og meninger. Dette støtter opp under oppfatningen fra barneverntjenestens an-

satte om at barnets medvirkning blir bedre dokumentert nå, sammenlignet med et par år tilbake. 

 

Etter vår vurdering har barneverntjenesten hatt en praksis hvor barnets medvirkning ikke er dokumentert 

i alle saker. Samtidig ser vi at dette er noe barneverntjenesten er oppmerksom på, og at det er tegn på 

bedring av praksis. 

 

Oppfølgingsbesøk 

Nedskrivning av referater fra oppfølgingsbesøk er viktig av flere grunner. For eksempel ved skifte av 

saksbehandler vil manglende referater kunne bidra til å vanskeliggjøre arbeidet til den nye saksbehand-

leren, noe som også kan være uheldig for barnet.  

 

I henhold til sin egen rutine, skal barneverntjenesten ha fire besøk (eventuelt to i noen tilfeller) i foster-

hjemmet årlig, og minimum to samtaler med barnet. Revisjonens gjennomgang av oppfølgingsbesøk 

viser samtidig at det for 4 barn av 20 ikke finnes referater fra oppfølgingsbesøk, eller at det ikke er 

foretatt vurderinger av barnets situasjon, noe som etter revisjonens vurdering ikke kan sies å være til-

fredsstillende. Noen av vurderingene er dessuten svært knappe.  

 

 

3.4 Konklusjon og anbefalinger 

Dokumentasjonskravene til barnevernet er omfattende. I Halden kommune tilsier dokumentasjonsprak-

sisen til barneverntjenesten at de har ikke i tilstrekkelig grad oppfylt disse kravene til sentrale vurderinger 

og begrunnelser. Samtidig har tjenesten blitt bedre til å dokumentere sentrale vurderinger. Det er positivt 

at kompetanseheving i dokumentasjonskrav er ett av barneverntjenestens fokusområder i virksomhets-

plan 2020-2021. 

 

Vi anbefaler barneverntjenesten å 

 fortsette tiltakene for å sikre bedre dokumentasjon av barnets medvirkning i sentrale dokumen-

ter 

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle oppfølgingsbesøk  
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4 VURDERING AV FAMILIE OG NETTVERK SOM 
FOSTERHJEM 

Problemstilling 2: Sørger barneverntjenesten for at barnets nære familie eller nettverk, 

blir vurdert som fosterhjem? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Ved valg av fosterhjem skal barneverntjenesten legge avgjørende vekt på hensynet til barnets beste, jf. 

barnevernloven § 4-1. Etter barnevernloven § 4-22 tredje ledd skal barneverntjenesten alltid vurdere om 

noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Barnets og foreldrenes mening 

skal tas inn i vurderingen, jf. forskrift om fosterhjem § 4 fjerde og femte ledd: «Barnets foreldre skal om 

mulig gis anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem. Foreldrenes mening skal tas med i barne-

verntjenestens vurdering etter første, annet og tredje ledd. Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er 

i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før fosterhjem 

velges. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»  

 

Ved valg av plasseringssted (fosterhjem) står det følgende i lovens § 4-15, første og annet ledd:  

«Innenfor den ramme som er fastsatt i § 4-14 skal stedet for plassering velges ut fra hensynet til barnets 

egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø. Det skal også tas tilbørlig hensyn til at det 

er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige 

bakgrunn. Det skal videre tas hensyn til hvor lenge det er trolig at plasseringen vil vare, og til om det er 

mulig og ønskelig at barnet har samvær og annen kontakt med foreldrene. I sitt forslag til fylkesnemnda 

skal barneverntjenesten redegjøre for de synspunkter som bør legges til grunn for valg av plasserings-

sted i det enkelte tilfelle. I sitt vedtak kan fylkesnemnda stille vilkår når det gjelder plasseringen. Kan 

barnet ikke plasseres slik det ble forutsatt i forslaget eller vedtaket, skal saken forelegges fylkesnemnda 

på nytt.» 

 

Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert nedenfor. 

 

Barneverntjenesten skal sørge for at barnets nære familie eller nettverk blir vurdert som foster-

hjem 

 

 Barneverntjenesten bør ha rutiner for plassering av barnet i familie og nettverk. 

 

 Barneverntjenesten skal vurdere om barnet kan plasseres i nær familie eller nettverk. 

 

 Barneverntjenesten bør redegjøre for de synspunkter som legges til grunn for valg av plasse-

ringssted for barnet. 

 

 Barnets og foreldrenes mening om plassering i fosterhjem skal tas inn i barneverntjenestens 

vurdering. 
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4.2 Barneverntjenesten skal sørge for at barnets nære familie eller 
nettverk blir vurdert som fosterhjem 

Barneverntjenesten skal vurdere plassering i nær familie eller nettverk 

Rutiner  

Barneverntjenesten i Halden har rutiner for plassering av barn i fosterhjem. Dette gjelder både frivillige 

plasseringer og tvungne plasseringer som går til fylkesnemnda. Rutine for plassering og oppfølging i 

fosterhjem, for henholdsvis hjelpetiltak og ved omsorgsovertakelse, blir ifølge saksbehandlerne aktivt 

brukt i saksbehandlingsprosessen ved plassering av barnet. Formålet med Rutine for plassering og 

oppfølging i fosterhjem er å sikre at barn som flytter i fosterhjem får den oppfølging de har krav på. 

Rutinen er godkjent 8. oktober 2019. 

 

Barneverntjenesten har videre en rutine for godkjenning av fosterhjem. Formålet med Rutine for god-

kjenning av fosterhjem er å sikre forsvarlig godkjenning av fosterhjem som Halden kommune har god-

kjennings- og tilsynsansvar for. Målgruppen er ledere og saksbehandlere som godkjenner fosterhjem i 

barneverntjenesten i Halden. I arbeidet med å godkjenne fosterhjemmet skal det være to saksbehand-

lere, eventuelt saksbehandler og leder. Rutinen er godkjent 8. oktober 2019.  

 

I denne rutinen står det blant annet at det skal avholdes minst tre hjemmebesøk, eller treff, med det 

aktuelle fosterhjemmet i forkant av en godkjenning. Dersom fosterhjemtjenesten ikke kjenner det aktu-

elle fosterhjemmet skal tjenesten normalt inviteres med i godkjenningsprosessen.  

 

Fosterhjemsgodkjenningen skrives i barnets postjournal, og arkiveres i fosterhjemmets mappe. Formell 

godkjenning av fosterhjemmet skal foreligge før barnet flytter inn i fosterhjemmet. 

 

Rutinen understreker at ved valg av fosterhjem for det enkelte barn, skal det alltid undersøkes om det 

finnes aktuelle hjem i barnets nære familie eller nettverk. Til dette skal barneverntjenesten alltid vurdere 

familieråd som tiltak for å finne fosterhjem. 

 

Intervjuer med barneverntjenesten 

Barneverntjenesten opplever at fosterhjemmene som Bufetat finner, i mange tilfeller ikke er egnede som 

fosterhjem. Det kan derfor ta lang tid før Bufetat skaffer et passende fosterhjem, og barn risikerer der-

med å bo i beredskapshjem i lengre tid. 

 

Saksbehandlerne opplyser at alle plasseringer blir drøftet i barneverntjenesten, og at det arbeides mye 

med å kartlegge fosterhjem. Det blir jobbet mye opp mot foreldrene, og det foretas en grundig kartleg-

ging av barnets og familiens situasjon. Barneverntjenesten opplyser at systematikken for gjennomfø-

ringen av kartleggingen er tydeligere i dag, sammenlignet med tidligere. Barneverntjenesten undersøker 

alltid, og finner i mange tilfeller, fosterhjem basert på kjennskapen barneverntjenesten har til familien og 

familiens nettverk.  

 

Barneverntjenesten benytter vanligvis familieråd som det første steget i kartleggingen av barnets familie 

og nettverk. I familierådet undersøkes det om noen i familienettverket, eller det utvidete nettverket, kan 

være fosterhjem for barnet. Hva som defineres som familiens nettverk, avhenger av hvem barnet og 

familien definerer som nettverk. Hvis ikke barnet har slektninger som er egnede, så kan for eksempel 

venner av foreldre, naboer og lærere være aktuelle fosterhjem.  
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Til stede i familierådet er i tillegg til barnet og representanter for barnets nettverk, vanligvis en koordina-

tor som skal hjelpe familien og barnet med å forberede og gjennomføre familierådet, samt saksbehand-

ler. Barnevernets dokumentasjon av familieråd, finnes ifølge saksbehandlerne, i ulike saksmapper i fag-

systemet Familia. 

 

Tallmateriale fra barneverntjenesten 

I en oversikt som vi har fått oversendt fra fagansvarlig har kommunen i perioden 1. januar 2019 til 1. 

desember 2020, 20 plasseringer i fosterhjem som er i familie og nære nettverk. Her er 12 plasseringer 

frivillige plasseringer utenfor hjemmet, 5 plasseringer er omsorgsovertakelser, 2 er akuttplasseringer og 

1 plassering er ettervern. 

 

I samme periode har kommunen 28 plasseringer i fosterhjem utenfor familie og nettverk, og i statlige 

familiehjem. Dette gjelder 10 plasseringer som er frivillige plasseringer utenfor hjemmet, 12 plasseringer 

som er omsorgsovertakelser8 og 6 plasseringer som er ettervern.  

 

Barneverntjenesten bør redegjøre for de synspunkter som legges til grunn for valg av 

plasseringssted for barnet 

Rutine 

Ved søknader til fosterhjemtjenesten om fosterhjem, skal barnets ressurser og utfordringer beskrives 

på en utfyllende måte slik at fosterhjemtjenesten får et best mulig grunnlag til å finne et egnet fosterhjem 

til barnet, jf. Rutine for plassering og oppfølging i fosterhjem. Det skal så langt som mulig tas hensyn til 

barnets egenart ved valg av fosterhjem. 

 

Intervjuer med barneverntjenesten 

Av saksbehandlerne får vi opplyst at vurdering av fosterhjemmene skrives i Beslutning om godkjenning 

av fosterhjem9. Denne skal ligge i postjournalen i fagsystemet Familia.  

 

Saksbehandlerne opplyser at barneverntjenesten redegjør for sine synspunkter om hvor barnet kan eller 

bør plasseres, i skjemaet som de oversender til Bufetat i forbindelse med plasseringer av barn. Dette er 

vurderinger om hvilken type fosterfamilie barnet trenger, hvor de bør bo, om forsterfamilien har egne 

barn eller ikke, og alderen på eventuelle barn og så videre.  

 

I tilfeller hvor barneverntjenesten finner fosterhjem i barnets nettverk, sender ikke barneverntjenesten 

søknad om fosterhjem til Bufetat. Synspunkter som ligger til grunn for valg av fosterhjem, kommer da 

frem i vedtak om godkjenning av fosterhjemmet, i referat - i journal eller i postjournal, fra møter/samtaler 

med foreldrene eller barnet, og lignende. Vi får opplyst at det er mulig at dette dokumenteres ulikt, særlig 

i eldre saker.  

 

Det skrives også sosialrapporter på fosterhjem som barneverntjenesten finner selv, som ikke har 

PRIDE-rapport.10 Sosialrapport om fosterhjemmet ligger ikke i barnets mappe, men i generell postjour-

nal i Familia og fysisk i egne mapper på fosterhjemmet (arkivskap).  

 

 

                                                      
8 Etter § 4-8, 2.ledd og § 4-12. 

9 Det er fosterhjemskommunen som har ansvar for å foreta godkjenningen. 
10 PRIDE er et opplæringsprogram som retter seg mot potensielle og etablerte fosterforeldre, og utgjør kjernen i 

myndighetenes generelle opplæringstilbud etablerte og potensielle fosterforeldre.  
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Barnets og foreldrenes mening om plassering i fosterhjem skal tas inn i barneverntje-

nestens vurderinger 

Rutine  

I henhold til Rutine for plassering og oppfølging i fosterhjem skal barneverntjenesten alltid vurdere om 

det er spesielle forhold ved barnet og familien som er viktig for valg av fosterhjem. Barn og foreldre skal 

få uttale seg om egenskaper de ønsker ved fosterhjemmet.  

 

Intervjuer med barneverntjenesten 

Av saksbehandlerne får vi opplyst om at barnets og foreldrenes mening blir tatt med i vurderingene ved 

valg av plassering. Dette kan for eksempel fremkomme i vedtak som tjenesten fatter om frivillige eller 

akutte plasseringer, i skriftlig godkjenning av fosterhjemmet, i referater fra samtaler med foreldrene og 

barnet.  

 

Ved frivillige plasseringer, også ved ettervern, er vurderinger av plassering i familie og nettverk skrevet 

i vedtaket. Vurderingen fremgår gjerne også i søknaden til Bufetat om bistand til å finne fosterhjem. 

 

Vurdering om mulig bruk av familie og nettverk ved akuttplassering er dokumentert i vedtaket som sen-

des til fylkesnemnda for godkjenning. I saker hvor tjenesten har omsorgen for barnet, er plasseringsal-

ternativ vurdert i saksfremlegg til fylkesnemnda, og i søknad til Bufetat om bistand til fosterhjem.  

 

Gjennomgang av saksmapper 

I de fleste omsorgsovertakelsessaker hvor det kan forventes at barneverntjenesten inkluderer barnets 

og foreldrenes mening om valg av fosterhjem i saksfremlegget, for eksempel ut fra barnets alder, er 

dette gjort.  

 

I utvalget av 11 saksfremlegg om omsorgsovertakelser, fra 2018 til januar 2021, fremkommer vanligvis 

foreldrenes mening om plassering i fosterhjem. For to barn som må forventes å være gamle nok til å 

tilkjennegi sin mening, fremkommer imidlertid ikke barnets mening om valg av fosterhjem.   

 

Det er stor forskjell mellom det eldste saksfremlegget, hvor barnets mening ikke er tatt i betraktning, og 

det nyeste saksfremlegget i vårt utvalg, hvor barnets mening om valg av fosterhjem fremkommer flere 

steder. 

 

4.3 Vurderinger 

Rutiner 

Barneverntjenesten har rutiner for plassering av barn i fosterhjem som er nær familie eller nettverk. 

Rutinene dekker etter vår oppfatning vurderingene rundt plassering i fosterhjem på en god måte. 

 

Vurdering av familie- og nettverksplasseringer 

Det fremkommer av revisjonens undersøkelse at det legges ned mye arbeid i kartleggingen av foster-

hjem. Barneverntjenesten undersøker alltid om det er mulig å plassere barnet i familie eller nettverk. Til 

dette blir det nesten alltid benyttet familieråd. Halden kommune har dertil en ganske stor andel plasse-

ringer av barn i familie og nettverk. Revisjonens vurderer derfor at barneverntjenesten gjør et tilfreds-

stillende arbeid med å vurdere og kartlegge familie og nettverk for plasseringer i fosterhjem. 

 

Redegjørelse for synspunkter 

Barneverntjenesten redegjør for sine synspunkter om hvor barnet bør plasseres, både der valg av fos-

terhjem gjøres eksternt, gjennom Bufetat, og der barneverntjenesten finner fosterhjem selv. Etter revi-

sjonens vurdering grunngir barneverntjenesten dermed for valg av plasseringssted av barnet.  
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Imidlertid oppfatter vi at hvor redegjørelsene er dokumentert, er noe mindre konsistent i saker hvor 

barneverntjenesten selv finner fosterhjem. Dette i betydningen av at det ikke er et konkret sted hvor man 

kan være sikker på å finne redegjørelsen dokumentert. Dette kunne med fordel vært gjort mer enhetlig, 

men dette gjelder først og fremst eldre saker. 

 

Meninger om plassering 

I saker hvor barneverntjenesten har omsorgen for barnet, blir plasseringsalternativ vurdert i blant annet 

saksfremlegg til fylkesnemnda. Vi ser at barneverntjenesten har hatt en praksis med å dokumentere 

barnets og foreldrenes mening i de fleste saker når det gjelder plassering i fosterhjem, men ikke alltid.  

 

Det er derfor vår oppfatning at praksis bør forbedres. Samtidig er det indikasjoner på at barneverntje-

nesten er i ferd med å forbedre denne praksisen. 

 

 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 

Barneverntjenesten i Halden kommune sørger for at barnets nære familie blir vurdert som fosterhjem. 

Barneverntjenesten har hensiktsmessige rutiner for plassering av familie og nettverk, og gjør et tilfreds-

stillende arbeid med å vurdere og kartlegge familie og nettverk for plasseringer i fosterhjem. Videre 

redegjør barneverntjenesten for sine synspunkter for hvor barnet bør eller kan plasseres. I tilfeller hvor 

barneverntjenesten selv finner fosterhjem til barnet, kunne dette med fordel vært gjort mer enhetlig. 

Samtidig gjelder dette først og fremst eldre saker, og vi knytter ingen anbefaling til dette. 

 

Barnets og foreldrenes mening om valg av plasseringssted er ikke dokumentert i alle tilfeller. Det er 

derfor etter vår oppfatning rom for å forbedre praksis. 

 

Vi anbefaler at barneverntjenesten sørger for å dokumentere barnets og foreldrenes mening i alle saker, 

i forbindelse med plassering i fosterhjem. 
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5 TILRETTELEGGE FOR TILBAKEFØRING AV 
BARNET TIL FORELDRE  

Problemstilling 3: Legger barneverntjenesten til rette for tilbakeføring til biologiske 

foreldre ved omsorgsovertakelse? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Ved omsorgsovertakelse går ansvaret for omsorgen for barna i foreldrenes sted, over på barnevernet, 

jf. barnevernloven § 4-18. Fosterforeldrene skal utøve den daglige omsorgen. 

 

Et barn blir plassert i fosterhjem etter ønske fra biologiske foreldre, eller som følge av tvang etter vedtak 

i fylkesnemnda.  

 

Etter barnevernloven § 4-12 første ledd kan vedtak om å overta omsorgen for et barn treffes  

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold 

til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling, 

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får 

dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, 

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller 

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene 

er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 

 

I henhold til § 4-16 skal barneverntjenesten kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med 

tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del 

av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. Der hensynet til barnet ikke taler mot det, 

skal barneverntjenesten legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. Et barn tilba-

keføres dermed til sine biologiske foreldre dersom de forhold som lå til grunn for vedtak om omsorgs-

overtakelse faller bort. Før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, skal barnets fosterforeldre gis 

rett til å uttale seg. Ifølge barnevernloven § 4-21 skal fylkesnemnda oppheve et vedtak om omsorgs-

overtakelse når «det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg». Det skal 

likevel ikke treffes avgjørelse som medfører tilbakeføring «… dersom barnet har fått slik tilknytning til 

mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet 

om det blir flyttet». 

 

Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD, har gjennom sin praksis, særlig Strand Lobben-sa-

ken11 og påfølgende saker, utledet et krav om at ethvert tiltak i forbindelse med barnevernets omsorgs-

overtakelse av et barn, skal være i samsvar med et endelig mål om å gjenforene familien.12 Ved anven-

delse av barnevernloven er norske myndigheter bundet til å overholde dette gjenforeningskravet, det 

gjelder også ved anvendelse av tilbakeføringsbestemmelsen i § 4-21. Gjenforeningskravet utledes av 

EMK artikkel 8 om rett til respekt for familielivet.13 

                                                      
11 Case of Strand Lobben and others v. Norway, dom fra EMD i storkammer EMDN-2013-37283-2. 

12 Avgjørelsene gjaldt ulike spørsmål knyttet til norsk barnevernlovgivning og forholdet til Den europeiske mennes-

kerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til familieliv. 

13 Den europeiske menneskerettskonvensjonen - EMK, er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven. Ved 

motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lov, har konvensjonen forrang, jf. menneskerettsloven § 3. Høyes-

terett fremhever at både etter norsk rett og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon – EMK, er den overord-
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Høyesterett avga 27. mars 2020 tre saker om barnevern - to kjennelser og en dom. Sakene ble behand-

let i storkammer med 11 dommere. Sakene reiste spørsmål om retten til familieliv etter Den europeiske 

menneskerettskonvensjon – EMK, artikkel 8 er krenket, særlig sett i lys av dommen fra EMD i den 

nevnte Strand Lobben-saken og senere praksis fra EMD. 

 

Høyesterett understreker i avgjørelsene at hensynet til barnets beste er av overordnet betydning i bar-

nevernssaker. 

 

Høyesterett skriver blant annet at staten har en plikt til aktivt å arbeide for at relasjonen mellom barn og 

foreldre opprettholdes, og at de kan gjenforenes. Dette ved hjelp av blant annet konkrete og grundige 

vurderinger om tilstrekkelig samvær og hjelpetiltak. Dette må innebære at myndighetene kontinuerlig 

følger utviklingen. Barneverntjenesten må tilrettelegge for at samværene kan være egnet til at foreldrene 

fritt kan knytte kontakt med barnet, med tanke på en senere gjenforening. Det påpekes også at samvær 

med tanke på å opprettholde familiebånd, har en egenvekt i seg selv. Samværene må derfor være av 

en viss hyppighet og kvalitet, så lenge det veies opp mot hva som er til det beste for barnet. Det avgjø-

rende er at myndighetene gjør det de kan for å oppnå tilbakeføring. 

 

Med henvisning til EMDs avgjørelse i Strand Lobben-dommen, peker Høyesterett på at det går en 

grense hvor gjenforening av familien ikke lenger er aktuelt. Det kan skje hvis de biologiske foreldrene 

er «særlig uegnet» eller hvis tiltaket vil skade barnet. Gjenforening av familien kan også være utelukket 

når «betydelig tid» har medgått siden omsorgsovertakelsen, slik at barnets interesse i stabilitet kan veie 

tyngre enn hensynet til gjenforening.  

 

Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert nedenfor. 

 

Barneverntjenesten skal legge til rette for tilbakeføring av barnet til biologiske foreldre ved om-

sorgsovertakelse 

 

 Barneverntjenesten bør ha hensiktsmessige rutiner for arbeidet med tilbakeføring av barnet til 

foreldrene. 

 

 Barneverntjenesten skal ha tiltak for å følge opp utviklingen til foreldrene etter omsorgsoverta-

kelsen. 

 Barneverntjenesten skal legge til rette for en gjenforening med foreldrene så snart som rimelig 

mulig dersom ikke hensynet til barnet taler mot det. 

 Barneverntjenesten skal legge til rette for samvær med biologiske foreldre. 

 

 

 

 

 

                                                      

nede målsettingen å oppnå tilbakeføring – gjenforening – av barn og foreldre. Dette innebærer at alle omsorgsover-

takelser i utgangspunktet skal anses som midlertidige. Dette utgangspunktet skal komme klart frem i avgjørelser 

om omsorgsovertakelse, ved fastsettelse av samvær og i adopsjonssaker.   
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5.2 Barneverntjenesten skal legge til rette for at barnet blir til-
bakeført til biologiske foreldre ved omsorgsovertakelse 

Det er tre måter en tilbakeføringssak blir etablert, ifølge teamleder: 

1. foreldrene krever tilbakeføring 

2. barna er veldig knyttet til foreldrene og blir urolige hvis ikke de er i nærheten 

3. fosterforeldrene sier opp fosterhjemavtalen 

 

Barneverntjenesten skal ha tiltak for å følge opp utviklingen til foreldrene etter omsorgs-

overtakelse 

Rutine 

Barneverntjenesten har en rutine for oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse - Rutine for opp-

følging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse. Rutinens formål er å sikre at foreldre som har 

mistet omsorgen for barn blir gitt nødvendig oppfølging i henhold til bvl. § 4-16, samt at barneverntje-

nesten fortløpende vurderer om foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg ved en tilbakeføring etter bvl. 

§ 4-1, det vil si barnets beste. Rutinen ble godkjent 25. mars 2021. 

 

I henhold til rutinen skal barneverntjenestens formål med oppfølgingen av biologiske foreldre avklares 

når fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse foreligger. Formålet med oppfølgingen avhenger av 

plasseringens vurderte varighet.  

 

Oppfølgingen skal gi foreldrene en reell mulighet til å komme i en slik posisjon at de igjen kan ha om-

sorgen for barnet. I tilfeller hvor tilbakeføring til foreldrene ikke er realistisk, vil veiledning og oppfølging 

kunne ha andre formål, eksempelvis å legge til rette for at samværet mellom barnet og foreldrene kan 

gjennomføres på en god måte. Formålet med oppfølgingen kan i slike tilfeller også være å gi veiledning 

i å utforme den nye rollen som foreldre til et barn de ikke lenger har omsorgen for. Der hvor en tilbake-

føring ikke er realistisk skal formålet for oppfølgingen tydeliggjøres for foreldrene. 

 

Ifølge rutinen skal saksbehandler utarbeide en møteplan for oppfølgingen av biologiske foreldre. Om-

fanget av oppfølgingen avhenger både av foreldrenes ønsker og fungering, samt formålet. Kort tid etter 

fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse skal foreldrene inviteres til et møte med barneverntje-

nesten. Blant annet skal følgende tas opp 

 

- plasseringens varighet etter rettens vurdering 

- endringer som må foreligge før en vurdering av tilbakeføring 

- foreldrenes rett til medvirkning 

- opplevelse av eget hjelpebehov etter fratakelse av omsorg 

- eventuelt tilbud om bistand til henvisning til annet offentlig hjelpeapparat 

- plan for oppfølging av foreldre, samt veiledningsbehov 

- samvær 

 

Oppfølgingen og foreldrenes aktuelle situasjon skal evalueres i møte med foreldrene omtrent hver sjette 

måned. Hyppigheten på møtene/evalueringen skal vurderes slik at det ikke skader barnets muligheter 

til å slå seg til ro hos nye omsorgspersoner. 

 

Familieråd som tiltak etter omsorgsovertakelse skal ifølge rutinen vurderes i samtlige saker. 

 

Intervjuer med barneverntjenesten 
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Det blir påpekt av saksbehandlerne at barnevernet skal ha ytterligere fokus på oppfølging og veiledning 

av foreldrene etter barnevernsreformen, og saksbehandlerne opplever at barneverntjenesten har større 

fokus på foreldrene nå, sammenlignet med tidligere.  

 

Samtidig uttrykker barnevernleder at fokus på oppfølging av barn, fosterhjem og biologiske foreldre alltid 

har vært tilstede, men det oppleves at noen foreldre vegrer seg for oppfølging av barneverntjenesten. 

Den økte oppmerksomheten på foreldrene vil kreve mer ressurser til oppfølgingsarbeid. 

 

 

 

Saksbehandlerne forteller at de har tett kontakt med de fleste av foreldrene, men noen foreldre ønsker 

ikke kontakt med dem. Foreldrene får innsyn og opplysninger i den enkelte sak. De følger opp og jobber 

mye opp mot foreldrene, inkludert hjembesøk hos foreldrene. Videre har de kontakt med skolene og 

andre aktuelle instanser. Dette opplever saksbehandlerne at barneverntjenesten er gode på. Videre 

mener barnevernleder at barneverntjenesten i Halden er tilgjengelige og gode på kommunikasjon – de 

er flinke på å følge opp telefoner fra barn og foreldre. Tilgjengelighet blir fremhevet som en prioriterings-

sak, og det er forankret i virksomheten å respondere raskt. 

  

Det blir utarbeidet en omsorgsplan for hvert barn.14 Denne planen er en generell beskrivelse av barnets 

omsorgssituasjon og følger ofte barnet uforandret så lenge det har kontakt med barneverntjenesten. 

Oppfølgingen av foreldrene skal ta utgangspunkt i barnets omsorgsplan, hvor det skal være et punkt for 

oppfølging av biologiske foreldre.15  

 

Vi får opplyst at foreldrene følges opp hovedsakelig gjennom samtaler. Videre opplyser fagansvarlig at 

det er utarbeidet en mal for plan for oppfølging av foreldre i fagprogrammet Familia.  

 

Barneverntjenesten tilbyr også foreldrene hjelp og støtte til å komme i kontakt med hjelpeapparat i kom-

munen, og hjelp til å fylle ut søknadskjema til psykiatrisk team, rus team og lignende.16 De informerer 

også foreldrene om tilbudet som Familievernkontoret har for foreldre som har mistet omsorgen for barna 

sine. Videre har barneverntjenesten veiledningsmøter eller samtaler over telefon med foreldre i forkant 

av samvær, for å forsøke å bidra til at både foreldrene og barna skal få bedre samvær. 

 

 

Barneverntjenesten skal legge til rette for en gjenforening med foreldrene så snart som 

rimelig mulig dersom ikke hensynet til barnet taler mot det 

Rutine og sjekkliste 

Enhver omsorgsovertakelse skal i henhold til lovverk og forskrifter i utgangspunktet være en midlertidig 

løsning, for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg. Dette fremgår også av Rutine for oppfølging av bio-

logiske foreldre etter omsorgsovertakelse. En tilbakeføring skal være til barnets beste. Dersom evalue-

ringen sammen med barnet, foreldre og fosterforeldre viser tydelige endringer i foreldrenes omsorgs-

evne, eller ved barnets situasjon, skal saksbehandler ifølge rutinen, innkalle barnevernleder og teamle-

der til drøfting.   

 

                                                      
14 Jf. barnevernloven § 4-15. 

15 Omsorgsplanen oppleves dog ikke av saksbehandlerne som et dokument som har særlig betydning for saksbe-

handlingen. 
16 For eksempel med henvisning til TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, samt annen avhengig-

hetsproblematikk. 
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Barneverntjenesten skal legge til rette for opptrapping av kontakt og samvær mellom barnet og foreldre 

til barnets beste. Saksbehandler skal støtte og veilede i prosessen slik at den blir god og byggende for 

det båndet og relasjonen som skal fungere når barnet eventuelt flytter hjem igjen. Ved beslutning om 

ytterligere kartlegging om en mulig tilbakeføring skal det utarbeides en plan for samtaler med foreldre, 

barnet og eventuelle samarbeidsparter. 

 

Barnets og foreldrenes synspunkter på en mulig tilbakeføring skal dokumenteres i barnets journal. Det 

skal også deres eventuelle hjelpebehov. 

 

Ved vurdering av tilbakeføring benyttes en sjekkliste for kartlegging og dokumentering - Sjekkliste for 

vurdering av tilbakeføring. 

Det blir opplyst at sjekklisten for tilbakeføringer brukes aktivt av saksbehandlerne og tas med inn i drøf-

tinger i barneverntjenesten. I fagprogrammet Familia kan det krysses ut etter hvert at sjekklisten følges. 

Sjekklisten består av følgende spørsmål: 

 

- Har barneverntjenesten utarbeidet en vurdering om opphevelse av omsorgsovertakelsen? 
 

- Er det utarbeidet en beskrivelse av foreldrenes omsorgskompetanse, med særskilt vekt på de 
punkter som ligger til grunn for avgjørelse om omsorgsovertakelse? 
 

- Er det utarbeidet en beskrivelse av hvordan foreldrene ivaretar barnet under samvær? 
 

- Er det innhentet opplysninger om foreldrene, økonomi, arbeidsevne, omsorgsevne, livssitua-
sjon? 

 
- Er det utarbeidet en beskrivelse av konsekvenser for barnet dersom tilbakeføring på kort og 

lang sikt? 
 

- Er det utarbeidet en beskrivelse av barnets tilknytning til mennesker og miljø der det nå bor? 
 

- Er det utarbeidet en eventuelle samværsordning for barnet, dersom biologiske foreldre ikke 
bor sammen og hvordan den andre forelder stiller seg til eventuell tilbakeføring av barnet? 

 
- Er det sikret en uttalelse fra fosterhjemmet/institusjonen eventuelt andre samarbeidsparter? 

 
- Er det gjort en barnevernfaglig vurdering av barnets behov i forhold til ander og utvikling på 

kort og lang sikt? 
 

- Er det skissert aktuelle hjelpetiltak i familien dersom barnet skal tilbakeføres? 
 

- Er det flere barn i familien som vurderingen må ta hensyn til? 
 

- Er det gjort avtale om samarbeidsmøte med aktuelle instanser ven en tilbakeføring? 
 

- Er sak om tilbakeføring oversendt kommuneadvokat? 
 

Intervjuer med barneverntjenesten 

Saksbehandlerne informerer om at i saker hvor barneverntjenesten beslutter akuttplassering eller om-

sorgsovertakelse, skal det alltid vurderes om tilbakeføring er forsvarlig og til barnets beste.17 Ved om-

sorgsovertakelser skal tilbakeføring vurderes fortløpende.18  

 

                                                      
17 Overgrepssaker og vold er spesielle saker som håndteres i samarbeid med politi og barnevern. I hovedsak tilba-

keføres ikke barn tilbake til foreldre før foreldre og barn er avhørt. 

18 Jf. barnevernloven § 4-21. 
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Alle saker som gjelder tilbakeføring av barnet til biologiske foreldre, blir fortløpende diskutert på team-

møter og med barnevernleder. Det blir avholdt samtaler med barnet, foreldre og andre, og arbeidet for 

å få på plass et hjelpeapparat slik at barneverntjenesten i stor grad kan være sikre på at det er trygt for 

barnet å bli gjenforent med foreldrene. 

 

Saksbehandlerne påpeker at tilbakeføring av barn til foreldre er prosesser som kan ta lang tid, og dess-

uten varierer fra sak til sak. I Halden kommune er det imidlertid få saker hvor barnet faktisk blir tilbakeført 

til foreldrene. I mange av disse sakene vil tilbakeføring uansett ikke være aktuelt.  

 

Fagansvarlig opplyser om at Halden kommune ikke lenger har oppvekstplasseringer, det vil si plasse-

ringer hvor barna blir plassert til de er 18 år. Grunnen til dette, er at begrepet «oppvekstplasseringer» 

endrer tankemønsteret slik at man i disse tilfellene ikke lenger tenker på tilbakeføring som et alternativ. 

 

Fagansvarlig mener at sakene om omsorgsovertakelser som barneverntjenesten fremmer i fylkes-

nemnda, fremstår som veldig klare. En svært høy andel av sakene som fremmes, fører til omsorgover-

takelse. I disse sakene er det ifølge fagansvarlig, svært vanskelig å se for seg at foreldrene skal kunne 

være omsorgspersoner. Disse foreldrene er ofte alvorlig psykisk syke eller tunge rusmisbrukere, uten å 

ha vist forbedring over lang tid. Det blir påpekt at møtene med disse foreldrene i forkant av vedtak om 

omsorgsovertakelse, ofte er en veldig vanskelig jobb.  

 

Fagansvarlig mener det er riktig med mer oppmerksomhet i barneverntjenesten på tilbakeføring av bar-

net til foreldrene. Samtidig mener saksbehandlerne at det er mer oppmerksomhet i barneverntjenesten 

nå på tilbakeføring av barnet med biologiske foreldre, sammenlignet med tidligere. Sakene som har 

vært behandlet i EMD19, gjør at fokuset på tilbakeføring av barn til sine foreldre og økt samvær er større 

enn tidligere. En saksbehandler nevner at vedkommende holder på med tre saker hvor tilbakeføring kan 

være aktuelt.  

 

Saksbehandlerne mener at barneverntjenesten bør bli bedre på å kartlegge foreldrenes omsorgsevne 

og totale situasjon for tilbakeføring. Samtidig mener de at barneverntjenesten bør bli flinkere til å doku-

mentere vurderingene, slik at det fremkommer hvorfor tilbakeføring for eksempel ikke er aktuelt. Opp-

lysningene og konklusjon blir nedskrevet, men ofte mangler de mellomliggende vurderingene i doku-

mentasjonen. 

 

Alle drøftinger blir i dag fortløpende skrevet ned på saken det gjelder, og referatene kopieres over til 

barnets mappe i fagsystemet Familia. Barneverntjenestens kontakt med biologiske foreldre skal være 

dokumentert i postjournal i Familia. Teamleder påpeker at det fortsatt er forbedringspotensial i denne 

dokumenteringen.  

 

Gjennomgang av saksmapper 

De fire nyeste saksfremleggene om omsorgsovertakelsessaker til fylkesnemnda i utvalget vårt (av i alt 

11 saker), det vil si saker fra høsten 2020, omtaler mulig tilbakeføring av barna til foreldrene. I tidligere 

omsorgovertakelsessaker ble det nevnt at plasseringen var ansett å være «av varighet», uten at tilba-

keføring ble diskutert eksplisitt, med ett unntak. I de syv andre saksfremleggene vi gikk gjennom ble 

tilbakeføring nevnt eksplisitt i en sak fra 2019 - «tilbakeføring skal vurderes om det er forsvarlig». 

 

En oversikt som vi har fått oversendt fra fagansvarlig viser at kommunen i perioden 1. januar 2019 til 

1. desember 2020, har 9 saker til vurdering om tilbakeføring av omsorg. Disse er dokumentert som 

                                                      
19 Den europeiske menneskerettsdomstolen. 

33



26 

 

inngående/utgående brev ved krav om tilbakeføring, og som brev i postjournal ved plan om tilbakefø-

ring.20  

 

Barneverntjenesten skal legge til rette for samvær med biologiske foreldre 

Rutine 

I Rutine for oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse står det at oppfølgingen av sam-

vær skal ta utgangspunktet i hva som er målet i den enkelt sak. Samværsordningen kan ha flere mål: 

- Å vurdere innholdet i kontakten mellom barn og foreldrene med tanke på tilbakeføring 

- Å opprettholde tilknytningen mellom barn og foreldre og tanke på tilbakeføring 

- Å opprettholde kontakt og slektsbånd med familien og nettverket selv om barnet ikke skal til-

bakeføres 

 

Samværsplanen skal evalueres regelmessig, jf. rutinen. Barnets, foreldrenes, fosterforeldres, tilsynsfø-

rers og saksbehandlers synspunkter på, og erfaringer med, samværsplanen skal høres, dokumenteres 

og tas hensyn til hvor dette er mulig. Ny samværsplan skal sendes ut til berørte parter. 

 

Det skal avholdes møter med foreldre, fosterforeldre og saksbehandler ved behov. Møtene har som mål 

å utveksle informasjon, avklare uklarheter og planlegge for videre samvær.  

 

I Rutine for oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse står det at samværene etter 

omsorgsovertakelse er et minimumssamvær. Dette innebærer at tjenesten kan bestemme om samvæ-

rene bør praktiseres i et større omfang, eller mer fleksibelt enn det som er vedtatt av fylkesnemnda. 

 

Intervju med barneverntjenesten 

Saksbehandlerne forteller at det etter dommene fra Høyesterett i mars 2020 er en tendens til at foreld-

rene blir tildelt mer samvær med barna, og at det er mindre «standardisert» omfang av samvær - det vil 

si 3 til 6 ganger i året, nå enn det var tidligere.   

 

Barneverntjenesten opplyser at i noen saker er det ikke mulig å få til samarbeid med foreldrene ut i fra 

foreldrenes tilstand. I tilfeller hvor tilbakeføring kan være aktuelt, så trapper de opp samværet, for å se 

hvordan det fungerer. 

 

Det legges opp til at barnet får treffe søsken dersom barnet eller barna ønsker det. Enten ved at de har 

egne søskensamvær, eller at de møtes under samvær med foreldrene. Barneverntjenesten har en egen 

leilighet som blir brukt til å gjennomføre en del av samværene.  

 

Gjennomgang av saksmapper 

Fra barneverntjenestens 5 siste saksfremlegg til fylkesnemnda i omsorgsovertakelser i vårt utvalg, ser 

vi at i 4 av disse så har barneverntjenesten lagt opp til 12 samvær i løpet av året. Dette er saksfremlegg 

som er fremmet etter sommeren 2020. 

 

 

 

 

 

                                                      
20 I perioden 1. januar 2019 til 1. desember 2020, har tjenesten også tilbakeført 9 barn etter akuttplassering utenfor 

hjemmet. Samtlige barn er tilbakeført med iverksettelse av tiltak i hjemmet, og vurderingen er dokumentert i vedta-

ket og i journalnotat. 

34



27 

 

5.3 Vurderinger 

Rutine og sjekkliste 

Barneverntjenesten har utarbeidet en rutine og en sjekkliste for tilbakeføring av barnet til foreldrene. 

Disse dekker etter vår oppfatning nye krav og vurderinger rundt tilbakeføringer på en god måte. 

 

Tiltak for å følge opp utviklingen til foreldrene 

Barneverntjenesten skal kort tid etter en omsorgsovertakelse kontakte foreldrene med tilbud om veiled-

ning og oppfølging. Det fremkommer i kapittel 5.2 at barneverntjenesten i Halden kommune har tett 

kontakt med de fleste av foreldrene. Basert på tiltakene som fremkommer i intervjuene vurderer vi at 

barneverntjenesten har nødvendige tiltak for å følge opp utviklingen til foreldrene. 

 

Gjenforening med foreldrene 

Barneverntjenesten skal legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet, dersom dette 

er til barnets beste. Et barn tilbakeføres dermed til sine biologiske foreldre dersom de forhold som lå til 

grunn for vedtak om omsorgsovertakelse faller bort. Fra kapittel 5.2 fremkommer det at barneverntje-

nesten tidligere har hatt lite oppmerksomhet på tilbakeføring av barnet til foreldrene, siden tilbakeføring 

etter deres oppfatning svært sjelden har vært noe reelt alternativ.  

 

Intervjuer og gjennomgang av saksfremlegg i omsorgsovertakelsessaker viser etter vår oppfatning at 

barneverntjenesten har endret praksis rundt vurderinger av tilbakeføring av barnet til foreldrene, i tråd 

med føringer fra dommer i Høyesterett og EMD.  

 

Samvær 

Barneverntjenesten legger til rette for samvær mellom barnet og foreldrene, og vi ser en klar tendens til 

at barneverntjenesten legger opp til hyppigere samvær mellom barn og foreldre fra sommeren 2020. 

Dette blir også påpekt i intervjuer. Samspill mellom barnet og mor eller far, vil gi viktig informasjon om 

barnet kan gjenforenes med foreldrene. Ved å øke hyppigheten på samværene vil dette kunne gi et mer 

utfyllende bilde på om tilbakeføring av barnet til foreldrene er mulig.  

 

Dette er for så vidt i tråd med nyere Høyesterettsdommer, hvor det var påpekt at det er en plikt å arbeide 

for at relasjonen mellom barn og foreldre opprettholdes, og at de kan gjenforenes.21 Dette realiseres 

først og fremst gjennom samvær med foreldrene og barnet. Samværene må derfor være av en viss 

hyppighet og kvalitet. Dette er under forutsetning av at hyppigere samvær med foreldrene er til barnets 

beste, som er det grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn. 

 

Etter vår vurdering har barneverntjenesten en tilfredsstillende praksis for å legge til rette for samvær 

mellom barn og foreldre.  

 

 

5.4 Konklusjon og anbefaling 

Barneverntjenesten legger i hovedsak til rette for tilbakeføring av barnet til biologiske foreldre ved om-

sorgsovertakelse. 

 

Barneverntjenestens rutine og sjekkliste legger til rette for en tilbakeføring av barnet til foreldrene i tråd 

med nyere føringer og krav. 

                                                      
21 Det ligger ikke i noen konkrete krav i Høyesterettsdommene om at antall samvær skal økes. 
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Samværsomfang til barnets beste etter plassering utenfor hjemmet og oppfølging av biologiske foreldre 

etter omsorgsovertakelse, er to av barneverntjenestens fokusområder i virksomhetsplan 2020-2021. 

Dette følger naturlig av nylige dommer fra Høyesterett og EMD. Vi mener at barneverntjenesten legger 

til rette for samvær og oppfølging av foreldrene på en tilfredsstillende måte. Samtidig må kommunen 

etablere en ny praksis for både samvær og oppfølging av foreldrene. Dette har i flere tilfeller allerede 

blitt gjort ved en økning i antall samvær mellom barn og foreldre. 

 

Barneverntjenesten har frem til nylig hatt lite oppmerksomhet rundt tilbakeføringer av barn etter om-

sorgsovertakelser. Det har nå imidlertid blitt lagt opp til en endring av praksis i tråd med nyere føringer 

og krav, noe som er positivt. 

 

Vi anbefaler barneverntjenesten å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig tilbakeføring av barn 

til foreldrene i tråd med føringer og krav. 
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6 KOMMUNEDIREKTØRENS UTTALELSE  

Forvaltningsrevisjoner er viktig for vårt forbedringsarbeid innenfor ulike tjenesteområder, og kanskje  

spesielt innenfor et område som barnevern. Barnevernstjenesten består av flere delelementer. I denne 

forvaltningsrevisjonen er det som det fremkommer 3 områder som har vært fokus på.   

 
- Dokumentasjon av vurderinger og begrunnelser 

- Vurderinger av familie og nettverks som fosterhjem 

- Tilrettelegging for tilbakeføring av barnet til foreldre 

 

Kommunedirektøren er glad for at revisjonen ser de forbedringer som har vært gjort innenfor områdene. 

Utviklingen har vært positiv, selv om det fremdeles er forhold som skal forbedres.  

 

Revisjonens anbefalinger innenfor respektive områder tas til etterretning og vil fortsatt ha fokus i barne-

vernets forbedringsarbeid. 

 

Kommunedirektøren takker revisjonen for samarbeidet underveis. 

 

Halden 31.05.21 

 

Roar Vevelstad 

kommunedirektør 
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7 KILDER 

Rutiner, sjekkliste og mal 

Rutine for internkontroll 

Rutine for plassering og oppfølging i fosterhjem 

Rutine for godkjenning av fosterhjem 

Rutine for oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse 

Sjekkliste for vurdering av tilbakeføring. 

Mal for oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet 

 

Andre dokumenter fra kommunen 

Diverse saksfremlegg om omsorgsovertakelsessaker til fylkesnemnda 

Tilstandsrapport barneverntjenesten i Halden kommune 2020 

Virksomhetsplan for 2020-2021 

 

Lover, forskrift, dommer 

Barnevernloven 

Prop. 169 L (2016–2017) kapittel 10.  

EMK artikkel 8 

Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

Dommer fra Høyesterett i storkammer HR-2020-661-S, HR-2020-662-S, HR-2020-663-S 

Case of Strand Lobben and others v. Norway, dom fra EMD i storkammer EMDN-2013-37283-2 
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Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/22 

 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Personvern" 

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

samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Personvern», til etterretning. 
 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de resterende punktene også er ferdigstilt.  

 
Fredrikstad, 01.06.2021 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Personvern», datert 1. juni 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret sak 2020/11, den 16.01.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Personvern» 
 Kontrollutvalgssak 19/44, den 26.11.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern». 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet Personalvern i Halden kommune. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal 
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg 1 til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 2020/11, den 16.01.2020 var følgende:  

«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til orientering, og ber 
administrasjonen følge opp de 13 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 
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 sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte 
som gjør informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og 
unge. 

 behandle de ulike typene kommunikasjonskanaler som ansatte benytter som sms, 
chat, e-post osv. 

 vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens 
 ha en gjennomgang av hvilke kategoriene personopplysninger som det må innhentes 

samtykke til på de ulike fagområdene. 
 etablere felles rutiner for enhet skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til fysiske 

arkiv. 
 sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og 

forsvarlig for den enkelte sak. 
 se til at det gjøres en vurdering av om opplysninger eller deler av opplysninger skal 

slettes eller pseudonymiseres ved lagring av ikke arkivverdige personopplysninger, 
og vurdere om formålet for lagring av opplysningene er et annet enn ved 
registreringen 

 videreføre arbeidet med databehandleravtaler, slik at kommunen har avtale med alle 
databehandlere 

 se til at personvernombudet rapporterer til høyeste ledelsesnivå i kommunen 
 gjennomføre en behandling av sine webkameraer og informere kommunens 

innbyggere om hensikten med og bruken av disse 
 videreføre arbeidet med behandlingene, slik at alle behandlinger er registrert i 

protokollen og at det er vurdert om det er høy risiko for personvernkonsekvens 
 videreføre arbeidet med å vurdere personvernkonsekvens (DPIA) der risikoen er høy 
 etablere og implementere interkontroll på personvernområdet 
 sørge for at opplæring blir prioritert nedover i organisasjonen 
 
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. 

 
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de 13 anbefalingene (14 
kulepunkt) er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
PS 2020/11 den (16.01.20) er fulgt opp. Revisjonen konkluderer at av de 14 kulepunktene er 
5 påbegynt og 9 er delvis eller helt fulgt opp.  
 
Revisjonen anbefaler kommunen å videre fokusere på følgende kulepunkt:  

  6. Sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og      
forsvarlig for den enkelte sak.  

  7. Se til at det gjøres en vurdering av om opplysninger eller deler av opplysninger skal 
slettes eller pseudonymiseres ved lagring av ikke arkivverdige personopplysninger, 
og vurdere om formålet for lagring av opplysningene er et annet enn ved 
registreringen. 

  3. Vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens. 
10.  Informere kommunens innbyggere om hensikten med og bruken av sine 

webkameraer.  
  1. Sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte 

som gjør informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og 
unge.  

13. Etablere og implementere interkontroll på personvernområdet 
  5. Etablere felles rutiner for enhet- skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til fysiske 

arkiv. 
 
 

Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 26 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 
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«Som nevnt i tidligere innsendt dokumentasjon, er Halden kommune med i en 
informasjonssikkerhetsgruppe i DigiViken Øst (DVØ). Dette er et svært nyttig samarbeid, 
hvor vi setter informasjonssikkerhet i fokus, utarbeider felles dokumenter og sikrer framdrift i 
sikkerhetsarbeidet. Flere av punktene i revisjonens rapport inngår i dette arbeidet, og har et 
løp med sluttdato. 
 
Som følge av dette arbeidet er det opprettet en informasjonssikkerhetsgruppe internt i 
Halden kommune. Alle kommunalavdelingene er representert i gruppe for å sikre at arbeidet 
breddes ut.  En videre oppfølging av oppfølgingspunktene i rapporten vil fortsette gjennom 
denne gruppen.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren i stor grad slutter seg til revisjonens 
konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de 
resterende punktene også er ferdigstilt.  
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2 Innledning 

EUs personvernsforordning ble implementert i norsk lov i 2018. Hensikten med denne forordningen er å 

beskytte personopplysninger, og å gjøre det mulig å oppbevare dataen innenfor samme regler innad i EU 

og EØS. Forordningen har kommet inn i norsk rett gjennom personopplysningsloven og opphevet loven 

fra år 2000. Denne loven gir personer rett til innsyn i hvordan ens egne personopplysninger blir behandlet. 

Informasjonen skal være lettfattelig, informere om typen personopplysninger som blir behandlet, formålet, 

hvor lenge den skal lagres og hvem som har tilgang til den. I tillegg gir loven nå også hjemmel for å be 

om at personopplysninger om en selv skal bli slettet1. 

 

Det var basert på dette nye lovverket at revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Person-

vern» i Halden kommune i 2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 19/44 den 

26.11.19, og i kommunestyret i sak PS 2020/11 den 16.01.20. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket 

skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen.  

 

Videre fremkommer det av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 at kontrollutvalget skal påse at kom-

munestyrets vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp. Kontrollutvalget skal og rapportere til kommu-

nestyret og oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og kommunestyret.  

 

Revisjonen ønsker å takke kommuneadministrasjonen for et godt samarbeid i forbindelse med gjennom-

føringen av oppfølgingsundersøkelsen. 

 

  

                                                      
1 Gisle, J. (2018, 11 30). Store norske leksikon. Hentet fra snl.no.: https://snl.no/Personvernforord-

ningen 
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3 Gjennomføring av undersøkelsen

 Kommunestyrets vedtak 

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

behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Halden kommune fattet følgende vedtak i sak PS 2020/11: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til orientering, og ber administra-
sjonen følge opp de 13 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:  

 

 sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte som gjør in-
formasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og unge.  

 behandle de ulike typene kommunikasjonskanaler som ansatte benytter som sms, chat, e-post 
osv,  

 vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens  

 ha en gjennomgang av hvilke kategoriene personopplysninger som det må innhentes samtykke 
til på de ulike fagområdene.  

 etablere felles rutiner for enhet skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til fysiske arkiv.  

 sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og forsvarlig for den 
enkelte sak.  

 se til at det gjøres en vurdering av om opplysninger eller deler av opplysninger skal slettes eller 
pseudonymiseres ved lagring av ikke arkivverdige personopplysninger, og vurdere om formålet 
for lagring av opplysningene er et annet enn ved registreringen  

 videreføre arbeidet med databehandleravtaler, slik at kommunen har avtale med alle databe-
handlere  

 se til at personvernombudet rapporterer til høyeste ledelsesnivå i kommunen  

 gjennomføre en behandling av sine webkameraer og informere kommunens innbyggere om 
hensikten med og bruken av disse  

 videreføre arbeidet med behandlingene, slik at alle behandlinger er registrert i protokollen og at 
det er vurdert om det er høy risiko for personvernkonsekvens  

 videreføre arbeidet med å vurdere personvernkonsekvens (DPIA) der risikoen er høy  

 etablere og implementere interkontroll på personvernområdet  

 sørge for at opplæring blir prioritert nedover i organisasjonen  
 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbin-
delse 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.  

 

 Metode og datagrunnlag 

Kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle følge opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapp-

orten «Personvern». I denne oppfølgingsrapporten vurderer revisjonen kommunens oppfølging av vedta-

ket. 

 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 15.01.2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av vedtaket. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak dokumenteres, 

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

redegjørelsen. 
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Kommunen har ved personvernombud Hilde Furuseth redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging 

av de vedtaket. E-posten til revisjonen er datert 12.02.21. 

 

Revisjonen sendte 2 e-poster med oppfølgingsspørsmål. Disse er datert den 26.03.21 og 16.04.21. Her 

fikk revisjonen oversendt ytterligere dokumenter og redegjørelse fra kommunen. Kommunen sendte over 

ytterligere informasjon den 09.04.21 og 16.04.21.  

 

På generelt grunnlag informerte kommunen om at alle dokumenter som er oversendt fra kommunen er 

publisert internt, enten i Risk Manager2 eller i SharePoint3.  

 

Revisjonen har gjennomført vurderingene i denne rapporten på bakgrunn av administrasjonens redegjø-

relse og oversendte dokumenter. 

 

Kommunedirektørens uttalelse til oppfølgingsrapporten fremkommer av kapittel 6.4. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
2 Risk Manger er et kvalitetssystem for å identifisere, evaluere og holde oversikt over områder med høy 

risiko og rutiner.  
3 SharePoint er en nettbasert samarbeidsplattform for dokumenthåndtering og lagring.  
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Revisjonens undersøkelser 

Denne oppfølgingsrapporten har blitt satt opp tematisk for å gjøre det lettere for leseren å få et overblikk 

over hvordan Halden kommune har fulgt opp kommunestyrets vedtak. Dette kapittelet består av to deler. 

Den første delen presenterer og vurderer oppfølgingen av kulepunktene 11, 12, 2, 6, 7, 3, 10, 1, 4 og 8 i 

vedtaket. Disse kulepunktene er knyttet til informasjonsinnhenting, lagring og sletting av personopplys-

ninger. Den andre delen omhandler kulepunktene 9, 13, 14 og 5. Disse kulepunktene er knyttet til rappor-

tering, internkontroll, videre opplæring i organisasjonen og skole. For mer informasjon om bakgrunnen for 

vedtaket/anbefalingene, henvises det til forvaltningsrevisjonsrapporten, samt konklusjonen fra rapporten 

i vedlegg 6.3.  

 

Innhenting, lagring og sletting av informasjon 

 Kulepunkt 11 og 12 

11: Videreføre arbeidet med behandlingene, slik at alle behandlinger er registrert i protokollen og 

at det er vurdert om det er høy risiko for personvernkonsekvens.  

12. Videreføre arbeidet med å vurdere personvernkonsekvens (DPIA) der risikoen er høy 

3.3.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 11 og 12 

Kommunen opplyser at de har utarbeidet en behandlingsprotokoll og rutiner for hvordan kommunen skal 

behandle de ulike kommunikasjonssystemene de bruker. Dette har de lagt på Risk Manger eller Share-

Point, og her blir behandlinger oppdatert løpende ifølge kommunen.  

 

Videre har kommunen nylig gått til anskaffelse av programmet «DigiOrden» og har lagt inn alle sine ap-

plikasjoner. Kommunen opplyser om at de arbeider med å oppdatere dette systemet slik at det oppfyller 

personvernsforordningens krav om dokumentasjon.  

 

Kommunen har oversendt dokumentasjon på prosedyrer for behandling av personopplysninger og andre 

relevante interne dokumenter. Kommunen opplyser at de gjennomfører en vurdering av personvernkon-

sekvens, der risikoen er høy ved nye behandlinger. Dette er noe kommunen jobber med kontinuerlig og 

de har sendt over en mal for hvordan dette gjennomføres, og et eksempel på en gjennomført DPIA. Kom-

munen har også oversendt en oversikt over gjennomførte og ikke gjennomførte vurderinger av om det er 

behov for å gjennomføre DPIA-er. I tillegg arbeider kommunen med å formalisere en rutine der det blir 

innarbeidet at det er et lederansvar å vurdere om det er behov for en DPIA. 

 

3.3.2 Revisjonens vurderinger 

Denne vurderingen baserer seg på oversendte dokumenter og kommunens redegjørelse. Revisor har 

ikke gått inn i på Risk Manager, intranettet i kommunen, SharePoint eller sett på programmene DigiOrden 

eller Nano-Learning. Revisjonen har heller ikke gjennomgått behandlingsprotokollene, eller kontrollert 

gjennomføringen av DPIAene som er oversendt.  

  

Revisjonen har sett dokumentasjon på behandlingsprotokoll for personopplysninger. Denne dokumenta-

sjonen inneholder både behandlinger kommunen har vurdert og behandlinger der kommunen skal vur-

dere om det skal gjennomføres en vurdering av personvernskonsekvens. Her kan revisjonen se at det 
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fortsatt er noen områder der det ikke er vurdert om det er behov med en personvernskonsekvensutred-

ning/DPIA, men at kommunen har vurdert majoriteten av de behandlingen de gjennomfører opp mot det 

nye regelverket.  

 

Revisjonen har sett kommunens mal for å gjennomføre DPIA-er og et eksempel på gjennomført DPIA på 

Hospital IT. Her kan revisjonen se at kommunen arbeider med å sikre at alle behandlinger blir registrert i 

en behandlingsprotokoll. Revisjonen kan også se at kommunen har rutiner for å undersøke personverns-

konsekvens ved nye behandlinger, men revisjonen har ikke kontrollert at disse rutinene blir fulgt opp 

fortløpende.  

 

Når det gjelder overgangen fra et system til et annet skaper dette utfordringer for dokumentasjonskravet 

i personvernsforordningen. Revisjonen har forståelse for at personvernsarbeid er løpende og at det alltid 

vil være en periode ved overgangen fra et system til et annet der ikke all dokumentasjon ligger i det nye 

systemet fra første dag. Det er derimot viktig at all nødvendig dokumentasjon ligger i det gamle systemet, 

noe det ser ut som det gjør basert på de oversendte dokumentene fra kommunen. 

  

Revisjonen vurderer at kommunen har videreført arbeidet med å vurdere behovet for, dokumentere og 

gjennomføre DPIA-er. Revisjonen konkluder på bakgrunn av kommunens redegjørelse og oversendt do-

kumentasjon at kulepunktene 11 og 12 har blitt fulgt opp.  

 

 Kulepunkt 2 

2: Behandle de ulike typene kommunikasjonskanaler som ansatte benytter som sms, chat, e-post 

osv. 

3.4.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 2 

Til forvaltningsrevisjonsrapporten uttalte kommunedirektøren at de skulle begynne å bruke journalsyste-

met «Elements» i 2020 og gjennomføre personvernskonsekvensvurderingen for ulike kommunikasjons-

kanaler.  

 

Kommunen opplyser til revisjonen at de har utarbeidet rutiner og behandling for de ulike typene informa-

sjonskanaler som de har lagt i Risk Manager. Når det kommer til lagringsbegrensning opplyser kommunen 

om at de bruker HR-Norge sin mal og har beskrevet dette i sikkerhetsrutinene. Videre opplyser kommunen 

at de har lagt til en henvisning til bevaring- og kassasjonsplanen i sletterutinene.  

 

Kommunen opplyser at de i dag journalfører SMS-er i Elements, eller i fagsystemet Gerica, der man kan 

dokumentere aktivitet. SMS-er blir lagret som e-post før de overføres til arkivet. Kommunen oppgir at når 

det kommuniseres utenfor fagsystemer inneholder disse meldingene ikke personopplysninger. Kommu-

nen har og lagt inn en sperre i e-post systemet. Dette gjør at det ikke er mulig å sende kontonummer eller 

personnummer på e-post.  

 

3.4.2 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer basert på kommunens redegjørelse og oversendt dokumentasjon på vurderte be-

handlinger, at kommunen har vurdert personvernskonsekvensen på de fleste kommunikasjonskanalene. 

Revisjonen konkluderer med at kommunen har fulgt opp kulepunkt 2.  
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 Kulepunkt 6, 7 og 3 

6. Sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og forsvarlig for den 

enkelte sak.  

7. Se til at det gjøres en vurdering av om opplysninger eller deler av opplysninger skal slettes 

eller pseudonymiseres ved lagring av ikke arkivverdige personopplysninger, og vurdere om for-

målet for lagring av opplysningene er et annet enn ved registreringen. 

3. vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens. 

3.5.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 6, 7 og 3 

Kommunen opplyser om at det nå er etablert punkter om lagring, pseudonymisering og sletting av per-

sonopplysninger i dokumentet «Sikkerhetspolitikk for behandling av personopplysninger etter GDPR». I 

tillegg benytter de seg av malen til HR-Norge for GDPR.  

 

Kommunen oppgir at de arbeider med å utarbeide rutiner for sletting og at dette ansvaret ligger på den 

som «eier» behandlingen. Kommunen opplyser om at tidspunkt for sletting er lagt inn i protokollen. 

 

Videre oppgir kommunen at de ikke lagrer sensitive opplysninger på minnepinner og at minnepinnene de 

bruker er krypterte. De har heller ikke rutiner for sletting av informasjonen på minnepinnene, siden de 

oppgir at de ikke inneholder sensitiv informasjon. Kommunen har heller ingen registrerte avvik på tap av 

minnepinne.  

 

3.5.2 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen ser i dokumentet «Sikkerhetspolitikk for bruk av IT» at punkt 1.15 omhandler lagring. Her står 

det at sensitive opplysninger skal lagres på kommunens server. Hvis dette ikke er mulig er det anledning 

til å legge det over på krypterte minnepinner. Dette kommer også frem i punkt 3.2.17 i dokumentet «Sik-

kerhetspolitikk for behandling av personopplysninger etter GDPR» der det åpnes for muligheten til å lagre 

data på krypterte minnepinner. Revisjonen finner at dette ikke er i samsvar med redegjørelsen fra kom-

munen. Dette kan skyldes at det er avvik mellom det som er fastsatt i dokumentene og hvilken praksis 

som er vanlig i kommunen. I et slikt tilfelle vil det likevel være uheldig at dokumentene inneholder slike 

feil, siden det kan føre til at opplysninger lagres i strid med ønsket praksis. Dersom det er ønskelig fra 

kommunens side å benytte minnepinne til slik lagring, bør kommunen sikre at det er etablert rutiner for å 

slette potensielt sensitiv data som befinner seg på minnepinner, noe de oppgir å ikke ha etablert per i 

dag. 

 

I dokumentet «Sikkerhetspolitikk for behandling av personopplysninger etter GDPR» står det at e-post 

med personopplysninger skal pseudonomyiseres. Videre står det i punkt 3.2.7 at opplysninger som ikke 

lenger er nødvendig for formålet skal slettes eller sperres. Kommunen arbeider med å utarbeide rutiner 

på dette området. Her må kommunen ikke bare ta hensyn til kravene fra personvernsforordningen, men 

også ta stiling til om dataene er arkivverdige. Revisjonen konkluderer med at kommunen har påbegynt 

arbeidet med kulepunkt 6 og første del av kulepunkt 3 som går ut på å sikre at personopplysninger ikke 

lagres lenger enn det som er nødvendig og forsvarlig for den enkelte sak.   

 

Andre halvdel av kulepunkt 3 som omhandler personvernskonsekvens, er allerede diskutert under kule-

punkt 11 og 12. Her konkluderte revisjonen med at dette var fulgt opp. Når det kommer til den delen av 

kulepunkt 7 og 3 som omhandler å sikre at opplysninger skal slettes eller pseudonymiseres, og om grunn-

laget for behandlingen har endret seg, har kommunen skriftlige føringer på hva som skal lagres og når 
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det skal slettes. De har derimot ikke ferdigstilt rutiner for dette. I dag ligger ansvaret på den individuelle 

behandleren, og revisjonen vurderer at dette arbeidet ikke er tilstrekkelig systematisk per i dag. Revisjo-

nen konkluderer dermed med at kulepunkt 7 og 3 er påbegynt.   

 

 Kulepunkt 10 

10. Gjennomføre en behandling av sine webkameraer og informere kommunens innbyggere om 

hensikten med og bruken av disse. 

3.6.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 10 

Kommunen opplyser at det ligger informasjon om kommunens web-kameraer på kommunens intranett og 

på den gamle hjemmesiden til kommunen. Videre informerer kommunen om at de har gjennomført en 

behandling av disse kameraene og at disse ikke fanger opp personidentifiserbar data. Kommunen infor-

merer også om at mer informasjon om web-kameraene og personvern skal legges lett synlig på førstesi-

den til deres nye hjemmeside. 

 

3.6.2 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen kan se at kommunen har gjennomført en behandling av sine web-kameraer basert på over-

sendt dokumentasjon, men har ikke kontrollert denne dokumentasjonen i detalj. Revisjonen konkluderer 

på bakgrunn av kommunens redegjørelse at første del av kulepunkt 10, vedrørende å gjennomføre en 

behandling av sine webkameraer, er fulgt opp.  

 

Når det kommer til andre del av kulepunkt 10, finner ikke revisjonen informasjon om hensikten til bruken 

av web-kameraene på kommunens hjemmesider4.  Revisjonen finner heller ikke informasjon om at ka-

meraene ikke inneholder personidentifiserende data. Kommunen opplyser, som gjengitt over, at dette 

skal legges ut på den nye hjemmesiden. Arbeidet er dermed ikke ferdigstilt. Etter en helhetsvurdering 

konkluderer revisjonen med at kulepunkt 10 er delvis fulgt opp. 

 

 Kulepunkt 1 

1. Sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte som gjør 

informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og unge. 

 

3.7.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 1 

Til forvaltningsrevisjonsrapporten uttalte kommunedirektøren at det skulle utarbeides en spesifikk person-

vernserklæring for barn og unge.  

 

Kommunen har opplyst revisjonen om at informasjon om personvern i dag ligger på hjemmesiden, i søke-

motoren og i søk med «Kommune-Kari». Videre opplyser kommunen at de vil legge ut en personverns-

erklæringen godt synlig på den nye hjemmesiden.  

 

Kommunen informerer også om at de har lagt inn en lenke til hjemmesiden «dubestemmer.no» i deres 

generelle personvernserklæringen og at innholdet på denne hjemmesiden skal være tilpasset barn og 

                                                      
4 https://www.halden.kommune.no/tjenester/byen-og-kommunen/informasjon-om-halden/webka-

mera  
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unge. Denne siden driftes av Utdanningsdirektoratet. De har lagt ut en generell personvernserklæringen 

på kommunens hjemmeside og på intranettet. I tillegg skal denne være sendt ut til rektorene i grunnsko-

len. 

 

3.7.2 Revisjonens vurderinger 

På Halden kommunens hjemmeside ligger det i skrivende stund en generell personvernserklæring ne-

derst på forsiden. Denne gjelder kommunen elektroniske løsninger, kommunens fagsystemer og andre 

henvendelser til kommunen. Her ligger det forklart hvordan Halden kommune behandler personopplys-

ninger, en lenke til gjeldene lov og et skjema for innsyn. Det ligger imidlertid en ødelagt lenke på denne 

siden, se vedlegg 6.1 til datatilsynet.  

 

Når det gjelder personvernserklæringen for barn og unge har alle kommunens barneskoler og ungdoms-

skoler generell informasjon på sine hjemmesider om informasjonskapsler/cookies. Denne angår bruk av 

skolenes nettside spesifikt, og disse er ikke spesifikt rettet mot barn og unge.  

 

Revisjonen finner at den generelle personvernerklæringen på Halden kommune sine nettsider inneholder 

en lenke til nettsiden «dubestemmer.no» som er laget for barn og unge. Dette er en nettressurs om per-

sonvern og nettvett for barn og unge fra 9 til 18 år. Revisjonen får imidlertid ikke åpnet denne lenken på 

våre pc-er på grunn av at nettsiden har et sikkerhetsproblem. Revisjonen går ut ifra at det er mulig å åpne 

siden internt i Halden kommune siden kommunen ikke rapporterer om tilsvarende problemer på forespør-

sel fra revisor.  

 

Videre finner ikke revisjonen en egen personvernserklæring for barn og unge på skolenes åpne nettsider, 

men ser at 5 av 11 skoler har lagt ut en link til Halden kommune sin generelle personvernerklæring. 

Dessverre er disse lenkene ofte vanskelige å finne, og lenker noen ganger til gamle versjoner av doku-

mentet. Den generelle personvernserklæringen er ikke etter revisjonens vurdering tilpasset barn og unge. 

I tillegg er det kun 1 av 11 skoler som har lagt ut en lenke til nettsiden «dubestemmer.no», som er en side 

med generell informasjon om personvern for barn og unge.   

 

Revisjonen anbefalte i forvaltningsrevisjonsrapporten å gjøre informasjon om kommunens behandling av 

personopplysninger forståelig for flere grupper i forskjellige systemer. Revisjonen ser at man blant annet 

ved å skrive inn personvern i «kommune-Kari» får presis og lett forståelig informasjon om personvern. 

Her gis det for eksempel god informasjon om hva som skjer med informasjon man oppgir i chatten. Dette 

gir god informasjon til brukere som ikke har lest hele personvernerklæringen om hva som skjer med deres 

personlige informasjon i kommunen. 

 

Revisjonen finner at Halden kommune har en generell personverserklæring på sin nettside, og at alle 

barneskoler og ungdomsskoler har informasjon om bruk av informasjonskapsler på sine hjemmesider. 

Dette gjelder informasjon som blir samlet inn om dem i skolens systemer og generelt i kommunen. Revi-

sjonen har ikke fått oversendt spesifikk informasjon om hvilken informasjon elever får når de bruker sko-

lenes fagsystemer, og har ikke fått noen indikasjoner på at det er mer alderstilpasset informasjon innad i 

fagsystemene. Her går revisjonen ut ifra at det er den generelle personvernserklæringen til kommunen 

som også skal dekke de spesifikke fagprogrammene.  
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For informasjon tilrettelagt for barn og unge henviser kommunen til en hjemmesiden «dubestemmer.no». 

Dette er en hjemmeside som driftes av Utdanningsdirektoratet og er derfor ikke tilpasset Halden kommu-

nes fagsystemer. Oppsummert finner revisjonen at kommunen har arbeidet med å gjøre informasjonen 

om hvordan den behandler personopplysninger mer tilgjengelig for ulike grupper, men at det ikke er utar-

beidet en egen personvernserklæring for barn og unge. Revisjonen konkluderer med at kulepunkt 1 er 

delvis fulgt opp. 

 

 Kulepunkt 4 

4. Ha en gjennomgang av hvilke kategoriene personopplysninger som det må innhentes samtykke 

til på de ulike fagområdene. 

3.8.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 4 

I forvaltningsrevisjonsrapporten uttalte kommunedirektøren at det skal utarbeides rutiner for når man bru-

ker samtykke som rettsgrunnlag og at dette skulle legges ut på intranettet.  

 

Kommunen opplyser at rutine for hvilke kategorier av personopplysninger kommunen må ha samtykke 

for å behandle, er utarbeidet. Dette skal være tilgjengeliggjort for barnevernstjenesten, PPT, skole og 

sykehjem i programmet Smartvakt. Det ligger også på intranettet under IKT, personvern og informasjon-

senhet ifølge kommunen.  

 

3.8.2 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har oversendt dokumentet «Samtykke som behandlingsgrunnlag» som gjør rede for hva slags 

behandlinger som man kan bruke samtykke til for å gjennomføre. Dette dokumentet skal være tilgjengelig 

for de ansatte i kommunen. Revisjonen konkluderer på bakgrunn av dette at kulepunkt 4 er fulgt opp.  

 

 Kulepunkt 8 

8.  Videreføre arbeidet med databehandleravtaler, slik at kommunen har avtale med alle databe-

handlere 

3.9.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 8 

Kommunen opplyser at databehandlingsavtaler oppdateres og inngås forløpende. Kommunen har over-

sendt den siste inngåtte databehandleravtalen fra kommunen og noe dokumentasjon på hvordan de hol-

der oversikt over inngåtte og ikke-inngåtte databehandleravtaler. Videre opplyser de at kommunen arbei-

der med dette løpende.  

 

3.9.2 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen har ikke gått inn i oversikten over databehandleravtaler i detalj, men ser at kommunen har en 

oversikt over inngåtte avtaler og avtaler som skal inngås. Revisjonen kan blant annet se at kommunen 

har inngått nye avtaler siden revisjonen ble gjennomført, men vi har ikke satt oss inn i hvor mange som 

er utestående. Revisjonen konkluderer at kommunen har fulgt opp kulepunkt 8.  
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Kulepunkter knyttet til rapportering, internkontroll, opplæ-

ring og skole 

 Kulepunkt 9 

9: Se til at personvernombudet rapporterer til høyeste ledelsesnivå i kommunen 

3.10.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 9 

Kommunen uttaler at personvernombudet før rapporterte til kommuneadvokaten, men at personvernom-

budet nå rapporterer direkte til kommunedirektøren. 

 

3.10.2 Revisjonens vurderinger 

I følge kommunen rapporterer nå personvernombudet direkte til kommunedirektøren. Revisjonen konklu-

derer på bakgrunn av dette at kulepunkt 9 er fulgt opp. 

 

 Kulepunkt 13 

13: Etablere og implementere interkontroll på personvernområdet 

3.11.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 13 

Kommunen opplyser om at internkontroll knyttet til personvernområdet er knyttet opp til resten av intern-

kontrollarbeidet i Risk Manager. I dag opplyser kommunen om at dette arbeidet ligger ute i avdelingene 

og at de ikke har et godt samlet system for dette.  

 

Kommunen opplyser ytterligere at de holder på å endre systemet for internkontroll. De har også opprettet 

en egen informasjonssikkerhetsgruppe som skal arbeide med dette. Det nye intranettet skal ifølge kom-

munen ha et stort fokus på internkontroll. I tillegg opplyser kommunen om at de arbeider med å anskaffe 

et nytt ledersystem for informasjonssikkerhet.  

 

3.11.2 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen ser at kommunen arbeider med å etablere og implementere internkontroll på personvernom-

rådet. Revisjonen har ikke sett på hvordan internkontrollen er bygget opp i Risk Manager, og har heller 

ikke undersøkt hvordan det nye systemet for internkontroll skal se ut. Revisjonen konkluderer med at 

kulepunkt 13 er påbegynt.   

 

 Kulepunkt 14 

14. Sørge for at opplæring blir prioritert nedover i organisasjonen 

3.12.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 14  

Kommunen uttaler til revisjonen at koronasituasjonen har forsinket arbeidet med opplæring nedover i 

organisasjonen. Kommunen har arbeidet med personvern ved å gjennomføre fysiske møter, sende ut e-

post og ved å gjennomføre Teams-møter. I tillegg har de utarbeidet korte opplæringssekvenser i person-

vern som blir sendt ut til alle ansatte ukentlig. De dokumenterer hvem som har fullført denne opplæringen, 

og arbeider med å øke gjennomføringsprosenten blant annet ved at ledere oppfordrer til å gjennomføre 
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kursene. Kommunen har også oversendt dokumentasjon på gjennomførte sekvenser og et eksempel på 

en ukentlig e-post.   

 

3.12.2 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen finner at kommunen har utarbeidet opplæringssekvenser og jobber aktivt med opplæring av 

sine ansatte på personvernområdet. Kommunen arbeider aktivt med å nå ut til ansatte på alle nivåer i 

kommunen, og har gjort dette på flere plattformer. Revisjonen har sett dokumentasjon på at ansatte har 

fullført opplæring og sett et eksempel på en opplæringssekvens fra kommunen. Revisjonen konkluderer 

basert på oversendt dokumentasjon og kommunens redegjørelse at kommunen har fulgt opp kulepunkt 

14. 

 

 Kulepunkt 5 

5: Etablere felles rutiner for enhet- skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til fysiske arkiv. 

3.13.1 Administrasjonens redegjørelse for kulepunkt 5 

I forvaltningsrevisjonsrapporten kommenterte kommunedirektøren at skolenes papirarkiv skal digitalise-

res og det skal settes opp en løsning slik at skole og PP-tjenesten får tilgang.  

 

Kommunen opplyser at arbeides med å lage enhetlige rutiner for skole arbeides med både på direktorats-

nivå og på kommunenivå. I kommunen har de nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra undervis-

ning/oppvekst og IT som jobber med et nytt system. Elevarkivet vil, ifølge kommunen, bli tatt inn i dette 

systemet. Kommunen informerer om at det arbeides med å gjøre skolenes arkiver heldigitale. Videre 

jobber de med rutiner for det som gjenstår av papirarkivet.  

 

3.13.2 Revisjonens vurderinger 

Halden kommune jobber løpende med utfordringer knyttet til elevers personopplysninger og arkiv. Det 

foregår et arbeid med å digitalisere dagens fysiske løsninger. Dette innebærer en endring i hvordan man 

får tilgang til arkivet, men det er fortsatt i dag fysiske arkiver uten felles rutiner for tilgangsbegrensning. 

Revisjonen konkluderer på bakgrunn av dette at arbeidet med kulepunkt 5 er påbegynt.  
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak PS 2020/11 

den (16.01.20) er fulgt opp. Revisjonen konkluderer at av de 14 kulepunktene er 5 påbegynt og 9 er del-

vis eller helt fulgt opp.  

 

 

Revisjonen anbefaler kommunen å videre fokusere på følgende: 

Kulepunkt 6.  Sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og forsvarlig 

for den enkelte sak.  

 

Kulepunkt 7.  Se til at det gjøres en vurdering av om opplysninger eller deler av opplysninger skal slet-

tes eller pseudonymiseres ved lagring av ikke arkivverdige personopplysninger, og vur-

dere om formålet for lagring av opplysningene er et annet enn ved registreringen. 

 

Kulepunkt 3. Vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens. 

 

Kulepunkt 10.   Informere kommunens innbyggere om hensikten med og bruken av sine webkameraer. 

 

Kulepunkt 1.  Sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte som 

gjør informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og unge. 

 

Kulepunkt 13. Etablere og implementere interkontroll på personvernområdet 

 

Kulepunkt 5:  Etablere felles rutiner for enhet- skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til fysiske arkiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 01.06.2021 

 

 

 

 

  

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Kaia Andrea Sølverød (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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5  Dokumentliste 
- Den registrertes rett til begrensning av behandling av personopplysninger 

- Kommunikasjonskanaler 

- Personvernerklæring for Halden Kommune 

- Prosedyre for behandling av personopplysninger etter GDPR 

- Samtykke som behandlingsgrunnlag 

- Sikkerhetspolitikk for behandling av personopplysninger etter GDPR 

- Sikkerhetspolitikk for bruk av IT 

- Behandling webkamera 

- Bevaring- og kassasjonsplan Godkjent RLG – personvern PDF 

- Databehandleravtale Helseboka 

- DPIA Hospital IT 24.01.2020 

- GDPR_veiledning_for_HR 

- Ikke vurderte behandlinger 

- Kopi av Utkast-Handlingsplan 2021 DVØ – Infosik 

- MAL DPIA Halden kommune 2020 

- Rapport NanoLearning 

- VS Databehandleravtaler 

- Vurderte behandlinger 

- Revisjonsoppfølgingsrapport (ligger i vedlegg 6.2) 

- Svarbrev til revisjon (ligger i vedlegg 6.2) 
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6 Vedlegg  

 Skjermdumper fra Halden kommunes hjemmeside 

 

Link går ikke til datatilsynet 

https://www.halden.kommune.no/personvernerklaring/ 
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 Administrasjonens redegjørelse 

6.2.1 Uttalelsene fra personvernombudet i Halden kommune til revisjonen 

Oppfølging av kommunestyrevedtak 16.01.2020, Revisjon, personvern. 

 

Forespørsel om uttalelse til oppfølging av personvernsrapproten ble sendt til Kommunaldirektør og per-

sonvernombudet. Personvernombudet har sendt følgende uttalelse på vegne av kommunen: 

 

Oppfølging av kommunestyrevedtak 16.01.2020, Revisjon, personvern. 

 

I 2020 har det blitt jobbet systematisk med å rette opp mangler og avvik i revisjonsrapporten person-

vern, slik at Halden kommune oppfyller kravene etter GDPR. 

De fleste punktene er ferdig utarbeidet og publisert i internkontrollsystemet, Risk Manager. Øvrige punk-

ter er temaer som det jobbes med kontinuerlig i form av opplæring, implementering, problemløsning i 

oppståtte saker, forbedringsarbeid i eksisterende rutiner og kvalitetssikring. 

Implementering av regelverket i arbeidshverdagen ute i avdelingene, er en kontinuerlig prosess. 

Skole er en utfordring i forhold til personvern, da det benyttes mange ulike systemer og plattformer på 

de ulike skolene. Dette er også en kjent utfordring for hele kommune-Norge. Et utvalg i direktoratet job-

ber med dette på landsbasis, slik at vi får en enhetlig modell i sektoren. Nettverket for Personvernom-

bud i Digi Viken Øst har også dette på agendaen for 2021. Undertegnede er en del av dette nettverket.  

Parallelt med dette, jobbes det steg for steg for å få gode løsninger i Halden-skolen. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe i undervisning-oppvekst / IT hvor det jobbes med nytt system. Dette skal resultere i sik-

rere samhandling mellom skolesystemene og kommunikasjon med foresatte, slik at personvernet ivare-

tas etter gjeldende lovverk. Elevarkivet vil også inngå her. 

 

Følgende punkter er etablert: 

 Det er lagt inn heading «Personvern» på kommunens hjemmeside. 

 Personvernerklæring for barn og unge: I eksisterende personvernerklæring er det lagt inn link til “Du 

bestemmer”, som er en nettside tilpasset barn og unge i ulike aldersgrupper. Denne ligger på kommu-

nens hjemmeside, intranett og er sendt ut til rektorene for publisering på skolenes hjemmesider. An-

svarlig for sistnevnte er rektorene på hver enkelt skole. Personvernombudet følger opp. 

 Behandle ulike typer kommunikasjonskanaler: rutine er utarbeidet, og behandling skrevet. Er 

tilgjengeliggjort i Riska Manager. 

 Lagringsbegrensning: Her benyttes malen i HR-Norge. Dette er også beskrevet i kommunens 

sikkerhetspolitikk. 

 I sletterutinen er det lagt inn henvisning til bevaring- og kassasjonsplan.  

 Lagring og pseudonymisering i fagprogram: Beskrevet i sikkerhetspolitikken. 

 Rutine for hvilke kategorier av personopplysninger vi må ha samtykke for, er utarbeidet. Til-

gjengeliggjort i Barnevernstjenesten/PPT/skole, samt sykehjem i forbindelse med Smartvakt. 

 Databehandleravtaler: Oppdateres fortløpende. 

 PVO-rapportering til Kommunedirektøren har vært utsatt pga mye arbeid med Covid-19. Rap-

porteringen har i denne perioden vært til Kommuneadvokaten. Møteplan for rapportering til 

Kommunedirektøren er satt fra januar 2021. 

 DPIA (personvernkonsekvensvurdering), der risikoen er høy: Vurdering gjøres ved hver ny be-

handling. 

 Web-kamera: Informasjon ligger på kommunens hjemmeside og kommunens intranett. Behand-

ling er utarbeidet. 
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I januar 2021 etablerte Halden kommune en sikkerhetsgruppe. Gruppa består av IT-sjef, sikkerhetsans-

varlig, personvernombud og representanter fra alle kommunalområdene. 2 av medlemmene inngår 

også i Digi Viken Øst sin gruppe “Informasjonssikkerhet”, og er et samarbeid på tvers av kommunene i 

gamle Østfold. Med felles plattform står vi sterkere i forhold til sikkerhet. 

 

  

Følgende punkter er en kontinuerlig prosess: 

 Felles rutiner, skole: under arbeid i staben, undervisning/oppvekst (beskrevet i innledningen). PVO er 

rådgivende part. 

 Behandlingsprotokollen og rutiner på ulike kommunikasjonssystemer er utarbeidet, og ligger pr i 

dag i Risk Manager. Her fylles det på med behandlinger fortløpende. 

Kommunen har gått til anskaffelse av DigiOrden, «Orden i eget hus», som fra 01.01.21. ligger 

under KS. Arbeidet i dette programmet har startet, og alle våre applikasjoner er lagt inn i denne 

løsningen. Digi Viken Øst har også valgt denne løsningen, og det er inngått et samarbeid for å 

få alt på plass, slik at det blir i tråd med personvernforordningens krav om dokumentasjon.  

 Internkontroll, personvern inngår i kommunens eksisterende internkontrollsystem i Risk Mana-

ger. Denne skal videreutvikles når vi i løpet av våren etablerer nytt intranett. Her vil det bli doku-

mentert (egenkontroll) når ansatte har lest dokumenter, rutiner og prosedyrer, slik at vi sikrer at 

alle er oppdatert på gjeldende dokumenter. Personvernombudet følger opp dette. 

 Databehandleravtaler. Inngås fortløpende 

 Opplæring i personvernregelverket: Resterende avdelinger ble våren 2020 satt på vent grunnet koro-

nasituasjonen. Opplæringen pågår kontinuerlig i form av fysiske møter (begrenset pga Covid 19), 

mail-informasjon og Teams-møter. Det er også tatt i bruk Nano-learning (JungleMap), hvor 2-

3minutters opplæringssekvenser i personvern blir publisert ut til alle ansatte ukentlig. Her blir 

det dokumentert hvem som har fullført opplæringen. 

 Tilgangsavgrensning til fysiske arkiv, skole: Staben undervisning/oppvekst har dette under arbeid. (Se 

beskrivelse tidligere i dokumentet.) 

 

 

Halden 07.02.21 

Hilde Furuseth 

Personvernombud 
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6.2.2 Svar på spørsmål til oppfølgingsrapport om personvern, april 2021 

 

Litt forhåndsinformasjon:  

Vi jobber i disse dager med nytt intranett (skal være ferdig i løpet av våren.) Her bygger vi ny struktur, 

slik at det blir mye mer oversiktlig enn dagens intranett. Siden bygges på temaer slik at det blir lett å 

finne fram de dokumentene man har behov for, og det blir lagt inn lesebekreftelse på dokumenter hver 

enkelt ansatt må være kjent med. Her kommer bl.a alt innenfor personvernområdet, og vil inngå som 

dokumentasjon i internkontrollen. Det er stort fokus på internkontroll i vårt nye intranett. 

  

Svarene som følger, er gitt i samme rekkefølge som i tilsendte dokument fra revisjonen. 

 

Generelle: Alle tidligere innsendte dokumenter ligger i Risk Manager eller i SharePoint. 

 

 Anbefaling 10 og 11:  

Behandlingsprotokoll for behandlinger av personopplysninger ligger vedlagt. Dersom en behandling av-

dekker at den har høy personvernkonsekvens for den registrerte, vil dette utløse en DPIA. Mal på DPIA 

og gjennomført DPIA på “Hospital-IT” (høy personvernkonsekvens) er vedlagt. Det jobbes kontinuerlig 

med dette. 

 

Rutine: Når ny behandling utarbeides, vil det fremkomme om man også må gjennomføre en DPIA. Det 

er «eier» av behandlingen (leder) som er ansvarlig for dette. Personvernombudet skal alltid involveres i 

dette. Rutine blir utarbeidet. 

 

 Anbefaling 5, 6, 12:  

Sletting av personopplysninger: Behandlingen inneholder et punkt med når opplysningene skal 

slettes, og blir slettet på det tidspunktet protokollen tilsier det. Tidspunktet avhenger av hvilken 

lovhjemmel som ligger til grunn. Den som «eier» behandlingen, er ansvarlig for å gjennomgå 

sine behandlinger etter gitt tidsplan. Rutine vil bli utarbeidet.                                                    

 

Teksten under er hentet fra Sikkerhetspolitikk for bruk av personopplysninger: 

 

3.2.7.  Unødvendige opplysninger skal slettes 

 Du skal slette eller sperre opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med regi-

streringen.  Dette gjelder selv om opplysningene ikke er mangelfulle. 

 Dersom dokumentet blir åpenbart misvisende etter sletting, og supplering med korrekte opp-

lysninger ikke er mulig, skal hele dokumentet makuleres. 

 Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen 

lovgivning. 

 Dersom du har registrert opplysninger som er sterkt belastende for den registrerte, kan ved-

kommende kreve at disse personopplysningene sperres. Vedkommende kan også kreve at opp-

lysningene slettes dersom dette ikke strider mot annen lov, og det er forsvarlig å slette opplys-

ningene etter en samlet vurdering av de motstridende interesser. 

 Sletting skal erstattes med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger dersom det 

ligger til rette for det. 
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 Personopplysninger kan oppbevares til historiske, vitenskapelige og statistiske formål selv om 

det ikke er nødvendig lenger etter sitt opprinnelige formål. Forutsetningen er at samfunnets in-

teresse i oppbevaringen klart overstiger den registrertes interesse i personvern. 

 

Minnepinner: Minnepinner som er i bruk (gjelder i hovedsak i skole) er kryptert. Vi har ikke rutine for 

sletting av personopplysninger på minnepinne, da det ikke skal lagres sensitiv informasjon på minne-

pinne. Ingen registrerte avvik på tap av minnepinner. Minnepinner ligger i låst arkiv i skolenes admini-

strasjon, og må hentes ut ved behov. 

 

Internkontroll: Egenkontroll skal gjennomføres av hver enkelt ansatt, ledere og systemforvaltere. Dette 

gjøres ute i avdelingene, og pr i dag har vi ikke et godt system hvor dette samles.                          

 

I DigiViken øst (DVØ) skal det anskaffes et ledelsessystem for informasjonssikkerhet, som omfatter kon-

troll av den enkelte enhet.  

 

Halden kommune har opprettet en egen informasjonssikkerhetsgruppe, som får ansvaret for å etablere 

nytt internkontrollsystem.  

 

Handlingsplan for DVØ informasjonssikkerhet er vedlagt. 

 

NanoLearning er et godt verktøy for å dokumentere gjennomført opplæring, og denne inngår også i do-

kumentasjonen for internkontroll. Alle ansatte i kommunen mottar NaniLearning via e-post.  Opplæ-

ringen er obligatorisk. Deltagelsen var dessverre lav, men økte etter at dette ble lagt fram i Kommunedi-

rektørens utvidede ledermøte hvor lederne ble bedt om å være pådrivere i forhold til egne ansatte. Det 

er også sendt ut påminnelser på mail.          

                                                                                                                                   

Rapport for gjennomføring ligger vedlagt. 

 

 Anbefaling 9:                                                                                                                                  

Informasjon om personvern og web-kameraer finner man pr i dag på “søk” på hjemmesiden. Vi har nylig 

fått ny hjemmeside, og disse temaene vil bli lagt godt synlige på førstesiden, slik de gjorde på den 

gamle hjemmesiden. Webkameraene som finnes i kommunen (Svinesund, Gjestehavna, Fredriksten 

Festning, taket på Helsehuset) fanger ikke opp personidentifiserbare data, kun oversiktsbilder over 

byen. Behandlingsprotokoll er vedlagt. 

 

 

 Anbefaling 1 og 2:                                                                                                                      

Informasjon om personvern finnes pr i dag nederst på hjemmesiden, i søkemotoren og i søk på «Kom-

muneKari». Vi har nylig fått ny hjemmeside, og temaet vil bli lagt godt synlig på førstesiden, slik det 

gjorde på den gamle hjemmesiden.             

                                                                                                                      

https://www.dubestemmer.no/: Det er Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for nettsiden, i samarbeid 

med Datatilsynet. Halden kommune er ikke kjent med at denne siden ikke er sikker, til tross for nøye 

gjennomgang. U.t har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet, og de har ingen indikasjoner på at 

nettsiden ikke er sikker.                                          
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Skole og barnehage informerer elever/barn og deres foresatte via skolenes hjemmesider, samt at infor-

masjonen ligger på kommunens hjemmeside og intranett.   

Elements er tatt i bruk, og sms’er blir journalført i Elements, evnt annet fagprogram (Gerica) for å doku-

mentere aktivitet. Dette gjøres ved at SMS’n blir lagret som e-post/fil og overført til Elements via egnet 

verktøy. 

 

Når det brukes kommunikasjonskanaler utenfor fagsystem, inneholder ikke meldingene personopplys-

ninger (kun f.eks. «husk timen din i morgen»). DPIA på bruk av disse kommunikasjonskanalene er der-

med ikke nødvendig.            

 For å øke sikkerheten, er det satt på en sperre i exchange, som gjør at det ikke går å sende kontonr, 

personnr etc. via e-post.                                                                                        

 

HR-Norge sin mal er vedlagt.                                                                                                                    

 

Bevarings- og kassasjonsplan ligger vedlagt. 

 

 Anbefaling 3: 

“Samtykke som behandlingsgrunnlag” ligger på intranettet under IKT, personvern og informasjonssik-

kerhet. 

 

 Anbefaling 7: 

Oversikt over inngåtte Databehandleravtaler er vedlagt. 

Dokumentasjon på siste inngåtte Databehandleravtale er vedlagt. 

 

 

Rapportering, opplæring, skole 

 

 Anbefaling 8: 

Personvernombudet rapporter til Kommunedirektøren. 

 

 Anbefaling 13: 

Mail med opplæringsvideoer: Sendes som separat mail til revisjonen (videresender en jeg allerede har 

gjennomgått). På siste side i kurset ser du alle leksjonene som har blitt sendt ut, og tidsbruk på hver en-

kelt) 

 

Alle ansatte i Halden kommune mottar mailene fra NanoLearning. 

 

Rapport for gjennomføring er vedlagt. Som nevnt tidligere var deltagelsen lav i starten, men dette har 

bedret seg. Vi har høyt fokus på å få svarprosenten ytterligere opp.  

 

Legger også ved informasjonsmail om nytt NanoLearning-kurs i digital sikkerhet, som er sendt ut til alle 

ansatte i Halden kommune.  

                                                            

 

 Anbefaling 4: 
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Felles rutiner for tilgang til skolenes fysiske arkiv: Skoleadministrasjonen, i samarbeid med arkivet, job-

ber nå med skolenes arkiv (elevmapper), for å kun ha elektronisk arkiv innen kort tid.               

 

Rutine for det som gjenstår av papirarkiv blir utarbeidet. 

 

 

Halden, 09.04.2021 

Hilde Furuseth 

Personvernombud 
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 Konklusjon/ anbefalinger fra forvaltningsrevisjonsrapporten 
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 Kommunedirektørens uttalelse 

 

Kommunedirektørens uttalelse til høringsutkast, «Oppfølgingsrapport i personvern for Halden kom-

mune». 

 

Generelt 

Offentlig sektor står foran store utfordringer i årene fremover. Rammebetingelser endres og oppgaver 

må løses på annen måte og med det må arbeidsprosesser endres. Det er forventninger fra innbyggere 

som skal møtes;  Kommunen skal bl.a. åpne opp, være lettere tilgjengelige og digital selvbetjening skal 

være et førstevalg.  Personvern og informasjonssikkerhet er med det nøkkelord. God håndtering av 

persondata og sikre løsninger blir med det en grunnpilar i omstillingsarbeidet. Godt system, god kultur 

og sikre løsninger vil gi oss nødvendig tillit fra brukere, noe som er en forutsetning for kunne nå mål-

settinger, både lokalt og nasjonalt.  Det er derfor viktig at dette arbeidet fortsatt har høy prioritet og 

blir «allemannseie». 

Som nevnt i tidligere innsendt dokumentasjon, er Halden kommune med i en informasjonssikkerhets-

gruppe i DigiViken Øst (DVØ). Dette er et svært nyttig samarbeid, hvor vi setter informasjonssikkerhet i 

fokus, utarbeider felles dokumenter og sikrer framdrift i sikkerhetsarbeidet. Flere av punktene i revi-

sjonens rapport inngår i dette arbeidet, og har et løp med sluttdato. 

 Som følge av dette arbeidet er det opprettet en informasjonssikkerhetsgruppe internt i Halden kom-

mune. Alle kommunalavdelingene er representert i gruppe for å sikre at arbeidet breddes ut.  En vi-

dere oppfølging av oppfølgingspunktene i rapporten vil fortsette gjennom denne gruppen.   

 

Kommentarer til punkter 

Kommunaldirektøren ønsker å knytte noen kommentarer i til enkelte punkter i revisjonens rapport.   

3.5 Kulepunkt 6,7,3 Lagring, sletting, pseudonymisering av personopplysninger.  

Det påpekes i revisjonens uttalelse at kommunens opplysninger om lagring på minnepinne og hva som 

faktisk er beskrevet i «Sikkerhetspolitikk for Halden kommune» ikke stemmer overens. Dette tas til et-

terretning. Kommunen jobber systematisk med revidering av dokumenter, og dette er ett av de det 

jobbes med pr i dag. I den nye utgaven vil det ikke være tillatt å lagre personidentifiserbare opplys-

ninger på minnepenn. Dokumentet vil bli publisert i ny versjon om kort tid.                                                                        

Dette er et av punktene innenfor informasjonssikkerhet, som kommunen samarbeider med DVØ om. 

Denne informasjonssikkerhetsgruppa utarbeider felles dokumenter for informasjonssikkerhet, og med 

nødvendige lokale tilpasninger. 

 

3.6 Kulepunkt 10 Webkamera 

På kommunens nye hjemmeside er hensikten med webkameraene beskrevet, «Gi innbyggerne over-

siktsbilder over byen». Det står også hvor de er plassert. (Festningen, Mølen, Svinesund (for skipstra-

fikken). Kameraene tar øyeblikksbilder, og det er ikke mulig å identifisere personer.                   
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Vi velger likevel å skrive inn punktet om at det ikke fanges opp personidentifiserende opplysninger. 

Det kan være en mulighet for at revisjonen har forvekslet dette punktet med overvåkningskameraer, 

som også finnes i kommunen. Disse er beskrevet i behandlingsprotokollen, og det er gjort DPIA da det 

her kan gjenkjennes personer som passerer i kamerasonen. De er satt opp for å forhindre hærverk. 

 

3.7 Kulepunkt 1 Manglende personvernerklæring barn/unge 

Dette tas til etterretning, og vil bli prioritert utarbeidet.                                          

Bakgrunnen for å vise til nettsiden «dubestemmer.no» var at den forteller på en alderstilpasset måte 

hvilke rettigheter vi har som registrerte etter den nye personvernlovgivningen, noe som også forklares 

i en «ordinær» personvernerklæring. De som leser / får dette gjennomgått, vil få et godt innblikk i hva 

personvern handler om.                                                                                                                      

Kommunen har ikke hatt problemer med å åpne siden. Da denne lenken manglet ved mange av sko-

lene, har det nå gått ut ny beskjed til skoleledere om at den skal legges på skolenes hjemmesider.                                                                               

Den ødelagte lenken til Datatilsynet som ligger på kommunens hjemmeside, er rettet. 

3.11 Kulepunkt 13 Internkontroll 

Kommunen har materiale på internkontroll, men et mangelfullt samlet system.                              

Temaet står på agendaen i informasjonssikkerhetsgruppa.                                                            

Kommunen har tatt i bruk DigiOrden, hvor behandlingsprotokoller, applikasjoner etc er lagt inn / skal 

legges inn. Her sjekker vi også muligheten for internkontrollsystem på personvern.                  

Kommunen tar sikte på å etablere et internkontrollsystem som er enkelt for brukerne, og gir en god 

samlet informasjon for oppfølging og evaluering.  

 

3.13 Kulepunkt 5 Fysisk arkiv, skole   

Kommunen har som mål å digitalisere elevarkivet. Dette er i prosess. Påminnelse om rutine på det 

gjenstående fysiske elevarkivet ble sendt ut på nytt 26.05.21. 

 

Halden 28.05.21 

Roar Vevelstad 

kommunedirektør 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/69 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 125438/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/23 

 
 

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

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

 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

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

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

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

1. INNLEDNING 
1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

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

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

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

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

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

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

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

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

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

1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess 

Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på 
neste side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

 
 

1. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

2. Kontrollutvalget velger 

områder 

3. Kontrollutvalget og 

kommunestyret vedtar 

forvaltningsrevisjonsplan 

5. Prosjekt gjennomføres 

7. Rådmann svarer skriftlig 

på anbefalinger 

8. Kontrollutvalg behandler 

rapport med anbefalinger, inkl 

administrasjonens 

tilbakemelding 

9. Rapport oversendes 

kommunestyret til behandling 

10. Oppfølgingsrapport 

utarbeides av revisjon ca 1 år 

etter 

kommunestyrebehandling 

11. Oppfølgingsrapport 

behandles i kontrollutvalg og 

kommunestyret 

4. Prosjektplan vedtas i 

kontrollutvalget 

6. Rapport ferdigstilles, med 

verifisering av kontaktperson 
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1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2013 til 
dags dato er blitt gjennomført i Halden kommune:  
 
ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

2013 Offentlige anskaffelser 
2014 Rokke avfallsanlegg 
2014 Internkontroll 
2015 Utskrivningsklare pasienter 
2017 Barnevern 
2017 Mottak av flyktninger 
2017 Selvkost VAR 
2018 Forebyggende arbeid – psykisk helse 
2018 Refusjoner 
2019 Investeringsprosjekters tidligfase 

 
 

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

 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret, i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. I vedlegg til 
årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som utgjør 700 
timer. 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 2852 timer i ressurser. For hvert 
prosjekt vil det også bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år etter at 
prosjektet er behandlet i kommunestyret.  

Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering hvert andre 

år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan. 

 

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

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

bør gjennomføres 5 prosjekter i løpet av planperioden. Imidlertid kan dette endres ut fra hvor 

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

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

 

2.2 Kontrollutvalgets prioriteringer 

 
I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering av 
hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og utvelgelse 
av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

                                                
2 1 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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Kontrollutvalget behandlet risiko- og vesentlighetsvurderingen i sitt møte den 26/11 2019, i 
sak 19/45.  
Kontrollutvalget vurderte det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

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 er restanseprosjekt. Det vil si at dette blir gjennomført hvis det er timer til 
det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
 

Omtalen av prosjektene er hentet fra risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 2019: 

Barnefattigdom 
En oppvekst i en lavinntektsfamilie er ofte synonymt med barnefattigdom i Norge. Det er et 
betydelig antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet er voksende. 
Ifølge statistikk fra SSB vokser hvert tiende barn opp i en hushold¬ning som har lavinntekt 
over tid. 
 
Ifølge NOVA Rapport 11/2018 - Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier, er det 
ikke slik at en stor andel av barn i lavinntektsfamilier opplever materielle og sosiale mangler i 
Norge. En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en 
lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange negative konsekvenser, 
både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye 
og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt.  
 
Det er vanskelig å anslå de samfunnsøkonomiske kostnadene av at en relativt stor andel 
barn og unge vokser opp i lavinntektshushold. I de fleste tilfellene er det vanskelig å entydig 
identi¬fisere effekten av lavinntekt i seg selv, og sammenhengene er dessuten 
gjennomgående svake. Samtidig finner en rekke studier at lavinntekt kan føre til uheldige 
utfall for barn og unge. Funn fra forskning antyder at kostnadene er betydelige. Denne 
forskningen konkluderer i hovedsak med at det vil lønne seg å sette i gang tiltak som kan 
redusere antall barn som vokser opp i fattigdom, og eventuelt også redusere de negative 
konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. 
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Fra kommunens årsmelding 2018 står det at antallet barn som vokser opp i 
lavinntektsfamilier i Halden kommune er økende, og at økningen de siste årene er beskrevet 
som bekymringsfull.   
 
Fra den foreslåtte økonomiplanen for perioden 2020 - 2023 blir det vist til at tjenestene til 
familiene i mange tilfeller ikke er godt nok samordnet i kommunen. Fokusområdene som er 
foreslått for å få til et vellykket arbeid med familier er bolig, arbeid, økonomi og barnas 
situasjon. En samordnet innsats overfor disse familiene blir beskrevet som helt nødvendig for 
å få en varig endring mot arbeid og utdanning, samt et godt sted å bo.  
 
Tidlig og samordnet innsats i lavinntektsfamilier med sammensatte problemer og utfordringer 
er et område som Halden kommune har erklært de skal prioritere.  Halden kommune sitt 
arbeid mot barnefattigdom ble også trukket frem av kontrollutvalget (3. september 2019, PS 
19/35) som et av temaene som det kan være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon 
på. 
 
Barnevern 
Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller 
barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet.  Barnevernet skal sikre at barn 
og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og 
omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår.  
 
Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år, 
tilbud om ettervern fram til de er fylt 23 år. I tilfeller der det har funnet sted en 
omsorgsovertakelse, har barneverntjenesten en selvstendig plikt til å følge opp barnets 
foreldre, jf. barnevernloven § 4-16. 
 
Fylkesmannen beskriver i sin årsrapport for 2018 at det har vært en generell økning i antall 
barnevernssaker i fylket og at flere kommuner uttrykker bekymring for om mangler i 
kommunenes generelle forebyggende tjenester medfører et økt press på 
barneverntjenesten. Fylkesmannen uttrykte bekymring for at flere kommuner fortsatt har 
mangler når det gjelder å vurdere risiko for svikt, og å ha gode rutiner for å forebygge og 
fange opp mangler i oppfølgingen av det enkelte barn. Når undersøkelser blir liggende, eller 
tiltak ikke blir tilstrekkelig evaluert medfører det en fare for at barn ikke får den hjelpen de 
trenger. Dette utgjør en risiko for skjevutvikling og utviklingsskader.  
 
Ifølge årsmeldingen 2018 har barnevernet i Halden har hatt en økning på fristovertredelser 
på 20 prosentpoeng, fra 10 prosent første halvår til 30 prosent siste halvår i 2018. 
Kommunens forklaring er at dette i stor grad handler om kompleksiteten i sakene, siden 
antallet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten har vært stabilt. 
 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Halden kommune ble 
barnevern trukket frem som et område med stor fare for svikt. På generelt spørsmål om 
barnevern kunne være et risikoområde i kommunen fikk det en skår på 2,5, på en skala fra 1 
- 3. Oppfølging av fosterhjem og ettervern fikk samme skår –  2,5. Revisjonen anbefaler på 
denne bakgrunn at det i tillegg til en generell revisjon av barnevernet, vurderes en revisjon 
på oppfølging av fosterhjem, samt ettervern, da det kan være en utfordring å sikre god 
oppfølging av fosterhjemmene og ettervernsungdom. Etter revisjonens oppfatning kan 
generelt høyt arbeidspress medføre en risiko for at andre oppgaver som eksempelvis 
oppfølging av fosterhjem og arbeid med ettervern nedprioriteres. 
 
Kontrollutvalget ønsket at det først og fremst er kommunens arbeid med og håndtering av 
nye krav i barneverntjenesteloven som blir gjenstand for kommende revisjon i kommende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Skole - RISKmanager 
Opplæringsloven § 13-10 andre ledd – Kommunes forsvarlige system (internkontroll på 
etterlevelse av regelverket på opplæringslovens område): 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte.  
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 
oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 
 
Fylkesmannen har avdekket avvik innenfor internkontrollsystemet knyttet til 
spesialundervisning. Sett i sammenheng med svakhetene som er avdekket også på andre 
områder, er det revisjonens vurdering at det kan foreligger generelle svakheter ved 
kommunens internkontrollsystem i skolen. Området internkontroll/forsvarlig system oppnår 
en gjennomsnittscore på 2,5, på spørreundersøkelsens skala fra 1-3, og indikerer høy risiko 
for svikt. 
Kontrollutvalget ønsket at det skulle være spesielt fokus på om avviksmeldinger ble levert, og 
hvordan disse blir håndtert. 
 
Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager 
Halden kommune er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle barnehagene i 
kommunen drives i samsvar med regelverket. Dette gjelder for både de private og de 
kommunale barnehagene. Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om 
godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private 
barnehager, gjennomføre tilsyn og andre myndighets-oppgaver som følger av 
barnehageloven med forskrifter. Statistikk fra 2018 viser at 91,6 prosent av alle barn i Halden 
mellom 1 og 5 år har plass i barnehage. Dette understreker viktigheten av at alle barnehager 
i kommunen drives i samsvar med regelverket, og barnehagen er en viktig arena i barn og 
unges oppvekst i kommunen. 
 
Halden kommune er i tillegg til å være barnehagemyndighet, også eier av seks kommunale 
barnehager. Det er langt færre barn som har kommunal barnehageplass i Halden, enn for 
eksempel sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13, 18,5 prosent versus 40,1 prosent. 
Kommunens dobbeltrolle som både myndighet og eier kan være en vanskelig balansegang. 
Jo mindre en kommune er, jo vanskeligere er det ofte å håndtere dobbeltrollen da det kan 
være samme person som skal utføre både myndighet- og eierrollen. Kommunen må selv 
avklare håndteringen av dobbeltrollen for at myndighetsoppgavene og eieroppgavene blir 
ivaretatt på en god måte.  
 
Halden kommune burde ha forutsetninger for å organisere seg på en slik måte at rollen som 
barnehagemyndighet er ivaretatt, gitt kommunens størrelse. Dette både når det gjelder 
dobbeltrollen som eier og myndighet, og med tilstrekkelig kompetanse innenfor alle sider av 
barnehagefeltet. Kommunens tilsyn og veiledning med barnehagene er sentralt i 
barnehagemyndighetens arbeid med å sikre at barna får et godt og forsvarlig 
barnehagetilbud. 
 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Halden kommune var 
kommunens tilsyn med offentlig og private barnehager det tema som ble rangert med høyest 
risiko for svikt innenfor barnehageområdet. Området fikk en gjennomsnittsskår på 2,33, på 
en skala fra 1 - 3. 
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Tverrfaglige områder - Samarbeid om utsatte barn og unge  
Utdanningsdirektoratet uttaler seg følgende om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år; 
«Ungdom klarer seg stort sett bra i Norge i dag, til og med bedre enn før på mange områder. 
Men for mange barn og unge faller utenfor. Problemer knyttet til for eksempel skolegang, rus, 
levekår eller psykisk helse i starten på livet kan skape store problemer for den enkelte og for 
samfunnet. De som faller fra har både høyere sykefravær og høyere forbruk av 
velferdsordninger enn de som fullfører skolen. Og de har høyere risiko for langvarig 
marginalisering, i verste fall hele livet.» (www.udir.no 28.10.19).  
 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Halden kommune fikk området 
samarbeid om utsatte barn og unge en skår på 2,33 på en skala fra 1 - 3.  
 
Fafo uttaler at «Flere tilsyn og offentlige utredninger har dokumentert at manglende 
samarbeid mellom tjenester har ført til at utsatte barn og unges behov ikke oppdages tidlig 
nok og at barn, unge og deres familier ikke får den oppfølgingen de trenger» og videre «Det 
mangler struktur, systematikk og kultur for samarbeid i velferdstjenestene. Å lykkes med 
samordning krevet målrettet innsats, faktorer som har betydning for å lykkes er 
lederforankring, brukermedvirkning, geografisk nærhet, anerkjennelse av ulik kompetanse, 
tid og ressurser, samt innarbeiding av samhandling i struktur og rutiner.» 
(Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge 2019) 
 
At kommunen lykkes med arbeidet for utsatte barn og unge er viktig både i et 
samfunnsperspektiv og for de unge selv. Alle som møter barn og unge, helsestasjonen, 
barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide godt og tjenestene må fungere 
sammen for at man skal lykkes på dette området.   
 
Fra revisjonen i Halden kommune på temaet Forebyggende arbeid – psykisk helse i 2018 ble 
det blant annet rapportert om at ansvar- og arbeidsoppgaver rundt utarbeidelse av individuell 
plan burde vært bedre avklart i kommunen, og at kommunalavdeling utdanning, oppvekst og 
kultur mangler systematiske samarbeidsarenaer med kommunalavdeling Helse og omsorg. 
Både koordinerende fellestjenester og enhet rus og psykiatri ligger under kommunalavdeling 
Helse og omsorg, og det er i stor grad de samme familiene det arbeides med. Det ble 
poengtert at kommunen her har behov for å finne systemer for samarbeid. 
Dette prosjektet kan ses i sammenheng med andre prosjekter, f.eks. spesialundervisning og 
barnefattigdom. 
 

2.3 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 2019/133 den 12.12.2019 ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 

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 
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5 Tverrfaglige områder – 
samarbeid om utsatte barn og 
unge 

 

Se omtalen over. 
 

2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

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

2.5 Rapportering til kommunestyret 

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

2.6 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av 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 12.12.2019, sak 2019/133, vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/72 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 123718/2021 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/24 

 

Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 28. september kl. 17.30 
 16. november kl. 17.30 

  
  

 
Fredrikstad, 27.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett halvt år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett 
for 2021 er det innarbeidet en møtefrekvens på fem møter. I løpet av første halvår 2021 er 
det gjennomført 3 møter. Som tidligere avholdes møtene på tirsdager kl. 17.30. 
 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder to møter høsten 2021. Følgende 
møtedatoer forslås: 

 28. september kl. 17.30 
 16. november kl. 17.30 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 40 
Løpenr.: 122334/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/25 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll kontrollutvalgets møte den 11.05.2021 
2. Fra kommunestyrets møte den 27.05.2021 sak 78/2021 Regnskap og årsmelding 

2020 
3. Fra kommunestyrets møte den 27.05.2021 sak 83/2021 Revisjonsrapport 

Eierskapskontroll Østfold Energi AS 
 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.05.2021ligger vedlagt til orientering. 
 
Kommunestyret behandlet den 27.05.2021 Regnskap og årsmelding 2020. Vedtak 
enstemmig som innstilt. 
 
Kommunestyret behandlet den 27.05.2021 Revisjonsrapport Eierskapskontroll Østfold 
Energi AS. Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Halden 
 
 
 
Møtedato: 11.05.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:30 
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams 
Fra – til saksnr.: 21/12 – 21/18  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X 
 

Roar G. Andersen (Pp) X 
 

Ketil Rønning  (Ap) X  

Mariann Faraasen (H) Ikke møtt 
 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Rådgiver Bjørn Guldbrandsen og rådgiver Anita Marie Rovedal 
 
Møtende fra revisjon  
Østre Viken kommunerevisjon IKS: Revisor Jehona Rukiqi 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunaldirektør Roar Vevelstad, leder økonomi Inger-Johanne Norderhaug Røren og 
kommunalsjef teknisk Ulf André Ellingsen  
 
Andre: 
Ordfører Anne-Kari Holm  
 
 
 

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

   
 
 
 

Merknader 
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Saksliste 
 
   

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/13 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/14 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

 

PS 21/15 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. kommunens håndtering 
av forurensende jordmasser ved Saugbrugsforeningens gamle 
impregneringsverk i Halden. 

 

PS 21/16 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. Halden kommunes rutiner 
og oppfølging rundt innsynsbegjæringer 

 

PS 21/17 Referater og meldinger  

PS 21/18 Eventuelt  
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PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 11.05.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
PS 21/13 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 11.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 11.05.2021: 

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

 
 
PS 21/14 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

Sekretariatets innstilling 

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

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmeldingen 2020 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Kommunedirektør orienterte utvalget om resultatet for 2020 for Halden kommune, og til 
enkelte nøkkeltall.  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 11.05.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmeldingen 2020 for Halden 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
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2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmeldingen 2020 sendes 

kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

 
PS 21/15 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. kommunens 
håndtering av forurensende jordmasser ved Saugbrugsforeningens 
gamle impregneringsverk i Halden. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering.  

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Kommunedirektøren redegjorde for saken. 
- Gjennomgang av tiltaksplan og gravetillatelser. 
- Håndtering og mellomlagring av masser 

 
Vedtak som innstilt 3 mot 1 stemme, Roar Günther Andersen stemte imot. 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 11.05.2021: 

1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering. 

 
 
PS 21/16 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. Halden 
kommunes rutiner og oppfølging rundt innsynsbegjæringer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar henvendelsen i brev av 12.03.2021 til orientering og bringer 

informasjonen med seg til det videre arbeidet med «Plan for forvaltningsrevisjon 2022-
2023». 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Kommunedirektøren redegjorde for saken 
- Rutiner, regler og praksis for journalføring og innsynsbegjæringer. 
- Forbedringspunkter og tiltak 

 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 11.05.2021: 

1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar henvendelsen i brev av 12.03.2021 til orientering og bringer 

informasjonen med seg til det videre arbeidet med «Plan for forvaltningsrevisjon 2022-
2023». 
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PS 21/17 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 11.05.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 
 
PS 21/18 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Ingen saker 
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Møteprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested:  -  Fjernmøte (Teams) iht koml. § 11-7 

Dato: 27.05.2021 

Tidspunkt: 17:30 

 

Til stede:    

Navn Funksjon Medlem Varamedlem for 

Anne-Kari Holm Leder SP  

Jens Bakke Medlem SP  

Inger Elisabeth Haugene Medlem SP  

Torhild Grimseth Huseby Medlem SP  

Kristoffer Berger Medlem SP  

Linn Laupsa Nestleder AP  

Solveig Kristine Østby Vitanza Medlem AP  

Tore Østensvig Varamedlem AP Helge Bergseth Bangsmoen 

Kolbjørn Weme Medlem AP  

Roger Schjerva Varamedlem AP Siw-Hege Christiansen 

Stein Engen Medlem AP  

Simen Murud Gundersen Medlem H  

Johan Johansen Medlem MDG  

Vibeke Julsrud Medlem MDG  

Simen Paulsen Medlem MDG  

Linn Elisabeth R. Andersen Medlem RØDT  

Erling Rennemo-Melsom Medlem RØDT  

Jan Tore Harlyng Medlem RØDT  

Fridtjof Dahlen Medlem SV  

Roy Eilertsen Medlem SV  

Joakim Karlsen Medlem V  

Ole Marius Staal Torvmark Medlem H  

Fredrik Holm Medlem H  

Bjørg Kristin Lund Medlem H  

Elin Margrethe Lexander Medlem H  

Roar Lund Medlem H  

Håvard Tafjord Medlem H  

Truls Breda Medlem H  

Ragnhild Hartvigsen Løchen Medlem H  
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Jan-Erik Herft Medlem H  

Sandra Lexander Medlem H  

Terje Martin Lie Medlem H  

Dagfinn Stærk Medlem KRF  

Per-Egil Evensen Medlem UAVH  

Henrik Rød Medlem UAVH  

Frank Debraux Medlem UAVH  

Per Kristian Dahl Medlem PP  

Nils Sagstuen Medlem PP  

Laila Tajet Andersen Medlem PP  

 
Følgende fra administrasjonen møtte:  

Navn Stilling 

Victor Borge Svendsen Rådgiver Politisk sekretariat 

Roar Vevelstad Kommunedirektør 

Veronica Aam Direktør helse og mestring 

Kent-Arne Andreassen Direktør undervisning og oppvekst 

 
Merknad i møte: 

 

 

Møteprotokollen godkjennes iht reglementets kap. 6.22 - endelig godkjenning gjøres i organets neste møte.
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Kommunestyrets behandling av sak 78/2021 i møte den 27.05.2021: 

Behandling  

Johan Johansen (MDG) fremmet kommunedirektørens innstilling, likelydende med 

formannskapets innstilling: 

1. Årsregnskapet for 2020 vedtas. 

2. Mindreforbruk i driftsregnskapet på 269.937,00 avsettes til disposisjonsfond. 

3. Merforbruk i investeringsregnskapet på 901.078,00 vedtas inndekket ved bruk av ubundet 

investeringsfond. 

4. Det konsoliderte årsregnskapet for 2020 vedtas 

5. Årsmelding for 2020 vedtas 

  

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Årsregnskapet for 2020 vedtas. 

2. Mindreforbruk i driftsregnskapet på 269.937,00 avsettes til disposisjonsfond. 

3. Merforbruk i investeringsregnskapet på 901.078,00 vedtas inndekket ved bruk av ubundet 

investeringsfond. 

4. Det konsoliderte årsregnskapet for 2020 vedtas 

5. Årsmelding for 2020 vedtas 
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Møteprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested:  -  Fjernmøte (Teams) iht koml. § 11-7 

Dato: 27.05.2021 

Tidspunkt: 17:30 

 

Til stede:    

Navn Funksjon Medlem Varamedlem for 

Anne-Kari Holm Leder SP  

Jens Bakke Medlem SP  

Inger Elisabeth Haugene Medlem SP  

Torhild Grimseth Huseby Medlem SP  

Kristoffer Berger Medlem SP  

Linn Laupsa Nestleder AP  

Solveig Kristine Østby Vitanza Medlem AP  

Tore Østensvig Varamedlem AP Helge Bergseth Bangsmoen 

Kolbjørn Weme Medlem AP  

Roger Schjerva Varamedlem AP Siw-Hege Christiansen 

Stein Engen Medlem AP  

Simen Murud Gundersen Medlem H  

Johan Johansen Medlem MDG  

Vibeke Julsrud Medlem MDG  

Simen Paulsen Medlem MDG  

Linn Elisabeth R. Andersen Medlem RØDT  

Erling Rennemo-Melsom Medlem RØDT  

Jan Tore Harlyng Medlem RØDT  

Fridtjof Dahlen Medlem SV  

Roy Eilertsen Medlem SV  

Joakim Karlsen Medlem V  

Ole Marius Staal Torvmark Medlem H  

Fredrik Holm Medlem H  

Bjørg Kristin Lund Medlem H  

Elin Margrethe Lexander Medlem H  

Roar Lund Medlem H  

Håvard Tafjord Medlem H  

Truls Breda Medlem H  

Ragnhild Hartvigsen Løchen Medlem H  
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Jan-Erik Herft Medlem H  

Sandra Lexander Medlem H  

Terje Martin Lie Medlem H  

Dagfinn Stærk Medlem KRF  

Per-Egil Evensen Medlem UAVH  

Henrik Rød Medlem UAVH  

Frank Debraux Medlem UAVH  

Per Kristian Dahl Medlem PP  

Nils Sagstuen Medlem PP  

Laila Tajet Andersen Medlem PP  

 
Følgende fra administrasjonen møtte:  

Navn Stilling 

Victor Borge Svendsen Rådgiver Politisk sekretariat 

Roar Vevelstad Kommunedirektør 

Veronica Aam Direktør helse og mestring 

Kent-Arne Andreassen Direktør undervisning og oppvekst 

 
Merknad i møte: 

 

 

Møteprotokollen godkjennes iht reglementets kap. 6.22 - endelig godkjenning gjøres i organets neste møte.
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Kommunestyrets behandling av sak 83/2021 i møte den 27.05.2021: 

Behandling  

Roar Lund (H) fremmet kontrollutvalgets innstilling: 

Revisjonsrapport – «Eierskapskontroll Østfold Energi AS» tas til orientering. 

  

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Revisjonsrapport – «Eierskapskontroll Østfold Energi AS» tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 41 
Løpenr.: 122358/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.06.2021 21/26 

 

Eventuelt
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