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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 49 
Løpenr.: 226345/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/30 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 11.07.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at innkalling og saksliste kan godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 226377/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/31 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 11.07.2022 
 
 

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 
 
 

4



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/65 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 222780/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/32 

 
 

Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

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

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  
for prosjekt 2: 
for prosjekt 3: 
for prosjekt 4: 
 

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

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

 
Fredrikstad, 04.07.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune august 2022 til 

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

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i Halden kommune august 2022 til juli 2024, 

sak 22/26 den 21.06.2022  
 Kontrollutvalgssak 22/17, 10.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/40, 16.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Halden kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 143/21, 09.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Halden kommune 

januar 2022 – juli 2024 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 21.06.2022, sak 22/26, Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle utsettes til første kontrollutvalgsmøte etter 
sommeren 2022. Bakgrunnen for utsettelsen var at det ikke var enighet mellom revisjonen 
og kontrollutvalget om signering av en slik avtale. 
 
Sekretariatet legger derfor saken frem på nytt for kontrollutvalget og kaller nå saken 
bestilling av forvaltningsrevisjoner i perioden august 2022 til juli 2024. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 er allerede vedtatt av både kontrollutvalg 
og kommunestyret. Dette ble utarbeidet med utgangspunkt i en risiko- og 
vesentlighetsvurdering i henhold til kommunelovens § 23-3. Planverket bør derfor være 
utgangspunktet for en bestilling til revisjonen. Forvaltningsrevisjoner kan også være 
hendelsesbaserte. Det vil si ikke planlagte revisjoner med bakgrunn i en uønsket 
hendelse/tilstand, basert på henvendelser/varslinger/medieoppslag/ kommunestyresaker 
eller lignende. Dette må tas stilling til løpende i planperioden. 
 
Målet med bestillingen er å sikre en god dialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som er vedtatt skal gjennomføres i denne planperioden. 
Kontrollutvalget skal i dagens møte tydeliggjøre hva de ønsker bestilt. Dette skal innarbeides 
i bestillingen. 
 
I møtet skal det være en workshop hvor kontrollutvalget skal drøfte bakgrunnen og formålet 
med de ulike prosjektene som er vedtatt skal gjennomføres. Kontrollutvalget kan og bør 
også gi innspill til problemstillinger til det enkelte prosjekt.  
 
Revisjonen skal videre utarbeide en prosjektplan der omfang og problemstillinger knyttet til 
forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med bestillingen. Denne skal legges frem for 
kontrollutvalget til behandling. 
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Budsjettrammen blir innstilt av kontrollutvalgene til kommunestyret årlig, men 
dette etter innspill fra representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS sitt årlige 
vedtatte budsjett. 
Det er vedtatt å gjennomføre 2-3 prosjekter i denne perioden. Det er i budsjettperioden 
anslått 1210 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5 – timene til 
oppfølgingsrapporter er ikke iberegnet dette tallet). 
Følgende områder ble vedtatt: 
1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet  
2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset opplæring  
3 Barnevern  
4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ sykehjemsplasser (restanseprosjekt) 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300-400 timer. Kommunestyret har 
delegert til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. 
Ved endringer i enten prosjektplaner, eller nye hendelsesbaserte prosjekt, som utgjør at det 
må benyttes flere forvaltningsrevisjonstimer enn forventet, må kontrollutvalget søke 
kommunestyret om ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også selv bestille 
forvaltningsrevisjoner utover planverk. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en skriftlig bestilling kan bidra til god dialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet, mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
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Det er derfor viktig at kontrollutvalget har en workshop hvor de går gjennom de ulike 
områdene, i forkant av at revisjonen utarbeider forslag til prosjektplan. Prosjekt 1 er allerede 
vedtatt prosjektplan for, det blir slik sett prosjekt 2, 3 og 4 som bør diskuteres i workshopen. 
Prosjekt 1 vil også inngå i bestillingen. 
Aktuelle temaer i en workshop bør være: 
Hva er hovedutfordringen ved området?  
Hva ønsker vi å oppnå ved å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området?  
Hvordan kan dette snevres inn og konkretiseres?  
Hva kan gå galt hvis dette ikke er på plass?  
Kontrollutvalget bør også lese, og ha i bakhodet, det som står beskrevet av området i risiko- 
og vesentlighetsvurderingen som ble utarbeidet høsten 2021, se vedlegg 3. Det er også 
viktig at kontrollutvalgets medlemmer kommer med innspill hvis de er kjent med utfordringer 
eller annet. 
 
Sekretariatet vurderer at en bestilling gir en god oversikt over forventet leveranse og sikrer 
at leveranse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i henhold til bestilling. Hvis revisjonen 
av ulike årsaker ikke har mulighet til å levere i henhold til bestilling, bør revisjonen sende en 
skriftlig orientering om dette. Dette skal legges frem for kontrollutvalget.  
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
kommunestyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret 
hvis ikke planverket blir fulgt.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta bestillingen med de føringer som 
fremkommer i workshopen i møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Halden kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 11. 10. 2022, sak xx/xx Bestilling av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Halden kommune 2022 – 2024. 

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

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

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

 
Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Halden kommune 2022-
2024 er det vedtatt å gjennomføre 3 (4) forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det er 
i budsjettperioden anslått 925 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5). Prosjekt nummer 4 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. 

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

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 3 (4) forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 
2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 

opplæring 
3 Barnevern  
4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 

sykehjemsplasser 
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Følgende 3 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
-Prosjektplan vedtatt 15.02.2022, sak 22/5 – Tittel: «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp» 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 01.02.2022  
Til behandling i KU-møte: 15.02.2022 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 06.09.2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 20.09.2022 

 

PROSJEKT 2: 
Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset opplæring 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. møte 2023  
Til behandling i KU-møte: 1. møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 5. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 5. møte 2023 

 

PROSJEKT 3: 
Barnevern 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. møte 2024  
Til behandling i KU-møte: 1. møte 2024 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte 2024 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Halden kommune  

Januar 2022- juli 2024  
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side 1 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Innhold 
1 Innledning og sammendrag ............................................................................................ 2 

2 Om forvaltningsrevisjon .................................................................................................. 2 

3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon ............................................................................ 3 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter ..................................................................... 5 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 .................................................... 5 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer ................................................................................. 5 

4.2 Kommunestyrets vedtak .......................................................................................... 6 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon .............................................................. 6 

4.4 Delegering til kontrollutvalget .................................................................................. 6 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

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

 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 
Kommunestyret behandlet planen i sak 143/2021 den 09.12.2021 og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 

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

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 

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

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

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

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

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

 

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

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

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

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

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

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

Prosjekt Årstall for gjennomført 

prosjekt 
Skole – med fokus på internkontrollsystemet RiskManager.  2021 

Barnevern – med fokus på kommunens arbeid og praksis 
sett opp mot endringer og nye krav i lovverk 

2021 

Personvern 2020 

Barnefattigdom 2020 

Investeringsprosjekters tidligfase 2019 

Refusjoner  2018 

Forebyggende arbeid – psykisk helse 2018 

Selvkost VAR 2017 

Mottak av flyktninger 2017 

Barnevern  2017 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 
 

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

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 
Prosjekt nummer 4 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.  

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

 

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

4.2 Kommunestyrets vedtak 
I kommunestyret sak 143/2021 den 09.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet 2022 er ressurser til forvaltningsrevisjon 
spesifisert med et beløp som utgjør 610 timer hvorav 240 timer er avsatt til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Kommunestyret fattet i sitt møte den 09.12.2021, sak 143/2021 vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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1. Forord 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

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

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

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

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

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

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

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

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

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

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, med bistand fra Østre Viken kommunerevisjon IKS, har 

utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Halden kommune, denne legges til grunn 

for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

Rolvsøy, 8. november 2021  

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

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

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Undervisning og 
Oppvekst 

3 3 Risiko ved tjenesteområder:  
 

 Spesialpedagogikk 

 Mobbing i grunnskole (RF 2) 

 Barnevern 

Helse og mestring 2 3 Risiko ved tjenesteområder: 
 

 psykisk helse 

 veksten i aldersgruppen 80-89 
år/ sykehjemsplasser 
 

Samfunn og 
Samskaping 

2 3 Ny organisering. 
NAV/ 
Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

Sentraladministrasjonen 
 
 
 
 
 
Tabell 1 

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

                                                
1

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

Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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3. Metode 
Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av Halden 
kommune. 

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

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

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

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

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

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

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

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

 

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

 Spørreundersøkelse: 

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

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

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

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

 Dokumentanalyse: 

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

 KOSTRA-analyse: 

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

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

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

 
 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

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

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

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

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

område 
Halden kommune har fire kommunalavdelinger: 

 Undervisning og oppvekst 

 Helse og mestring 

 Teknisk  

 Samfunn og samskaping 

Kommunedirektøren har også stab og støttefunksjoner organisert direkte under hans ledelse. 

Disse inneholder følgende funksjoner: 

 Økonomi 

 HR 

 IT og post/arkiv 

 Politisk sekretariat 

 Innkjøp 

 Kommuneadvokatkontoret 

 

4.1 Undervisning og oppvekst 
Området dekker skoler, barnehager og enhetene knyttet til Familiens hus (helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, PPT, barnevern og spes.ped. barnehageteam). 

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

«Vi vil i denne delen løfte frem fire sentrale utfordringer i perioden 2021-2024. Felles for alle 

disse fire utfordringene er at de peker på problemstillinger som både går på tjenestekvalitet 

og på økonomi. 

Eierstrategi og barnehagestrategi peker seg ut som en annen sentral utfordring i perioden til 

2024. 

Utredning av skolegrenser og fremtidig skolestruktur må utredes i perioden. 

 

Et annet felt som peker seg ut som utfordrende er det spesialpedagogiske feltet i skolene. 

Over flere år har antallet barn som behøver spesialpedagogisk hjelp i skolene våre, vært 

økende. Dette betyr at stadig flere elever menes å ha så store behov for tilpasninger at det 

pekes på at deler av opplæringen ikke kan ivaretas innenfor den ordinære opplæringen - 

dette synes uheldig og fører til at mange barn tilsynelatende ikke mestrer hverdagen i 

klasserommet. Skolene bruker også betydelige ressurser på spesialpedagogiske tiltak. Disse 

ressursene er individrettet eller rettet mot små grupper. 

 

Ifølge statistikker og målinger fremkommer det flere folkehelseutfordringer blant barn og 

unge i Halden sammenlignet med resten av landet. Det gjelder forhold som bl.a høy 

barnefattigdom, høy grad av unge arbeidsledige, høy andel mottakere av sosialhjelp, høyt 

frafall i videregående skole, lav skår på nasjonale prøver og målinger osv (kilde: FHI, 

Folkehelseprofil oppvekst 2020). Tidlig innsats, folkehelsetiltak og mer samarbeid er det 

fjerde og siste feltet vi løfter frem.» 

 

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

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

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

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

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

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

 «Undervisning» 

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

 Spesialundervisning  

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

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

 Andel undersøkelser innenfor frist: mål 100,0 %, resultat 91,7 % 

 Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for (under 18 år) som har fått 
tilsynsbesøket oppfylt: mål 100,0 %, resultat 92,3 % 
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 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk: mål 17,0, resultat 23,6. 

 Andel barn med tiltak som har tiltaksplan: mål 100,0 %, resultat 85,5 % 
 
Det står også beskrevet i årsmeldingen at arbeidet med barnevernsreformen startet i 2020. 
Den fremtidige barnevernsreform er av et betydelige omfang og vil ventelig prege tjenesten i 
året frem til den er en realitet i 2022. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene 
på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Arbeidet med å rigge kommunen for aktuelle endringer relatert til reformen har vært sentralt 
for året 2020 og vil være sentralt for året 2021. 

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

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

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

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

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

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

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye 

læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående 

opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 

barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at 

barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 

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

 
Kommunen fikk frist til å rette påleggene til 1. desember 2021. 

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

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

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

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

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

Sekretariatet vurderer at det kan være flere av tjenesteområdene innen undervisning og 

oppvekst som kan tilsi risiko. Det fremkommer av dokumentanalyse og innspill fra 

kontrollutvalgets workshop at spesialpedagogikk i skolen kan være et aktuelt tema. Dette blir 

også trukket frem i spørreundersøkelsen som ble sendt til ledergruppen. KOSTRA-analysen 

viser også at det er mange barn i barnehage som får spesialpedagogisk hjelp.  

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

flere lovbrudd. 

Sekretariatet ser også at mobbing i grunnskolen forekommer, det er ved slike områder 

vanskelig å vurdere risiko- og vesentlighet. Hvis et barn blir mobbet vil det alltid ha høy 

vesentlighet for enkeltindividet. Imidlertid skåres det høyt på trivsel i skolen.  

Videre vurderer sekretariatet at det kan være risiko ved barnevernsområdet. Det er en høy 

andel barn med barnevernstiltak i kommunen. Imidlertid er det nylig blitt gjennomført et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette. 

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

Vesentlighetsvurderingen ved disse områdene vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 

brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 

området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 

at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 

Kommuneområdet tar også en stor andel av budsjett. 

Sekretariatets totalkonklusjon: 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 3/VF3  
 

Sekretariatets vurdering er at det er tre tjenesteområder som skiller seg ut og som kan tilsi at 

en forvaltningsrevisjon ville vært hensiktsmessig, henholdsvis spesialpedagogikk, mobbing i 

grunnskole og barnevern. Hvis barnevern velges som område for forvaltningsrevisjon, så bør 

dette trolig gjennomføres i slutten av planperioden, både fordi det nylig har vært en 

forvaltningsrevisjon her, og så innføring av ny reform får satt seg. 

 

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

 Sykehjem,  

 Helsehuset 

 Hjemmesykepleie 

 Bo og miljøarbeidstjeneste 

 Rus og psykisk helse 

 Legetjenester  

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

«På Kommunebarometeret for 2019 falt Halden fra plass 337 til 408 (av 420) på kategorien 

for helse. Forebyggende tiltak er den beste investeringen i folk sin helse. I dag mangler 
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Halden kommune 4,5 helsesykepleiere, som nettopp har som formål å jobbe forebyggende, 

for å få tilfredsstille nasjonal norm. Samarbeidspartiene vil fortsette styrkingen av 

forebyggende arbeid fra 2020-budsjettet og vil ansette to helsesykepleiere i løpet av 2021. 

Kommunedirektøren bes se på muligheten for at resten av underdekningen ansettes i 2022.» 

 

«Veksten i den neste aldersgruppen viser at det fra 2024 til 2028 vil bli 517 flere personer i 

aldersgruppen 80 – 89, mens den eldste aldersgruppen (90 +) kun vil ha en beskjeden 

økning i perioden. Dette gir et stort behov for øking av antall plasser med heldøgns helse- og 

omsorgstjenester spesielt for eldre i starten av neste planperiode.» 

 

«Tjenestene innenfor kommunalavdeling Helse og Mestring skal i årene fremover klare å gi 

forsvarlige og riktige tjenester til en aldrende befolkning og bidra til at vi ivaretar FNs 

bærekraftmål nr. 3 "God helse og livskvalitet". I tillegg til å ha en aldrende befolkning 

medfører folkehelseprofilen for Halden at behovet for tjenester er stort i alle aldersgrupper og 

større enn gjennomsnittet i Norge. Halden har en høyere andel personer under 67 år med 

omfattende bistandsbehov enn snittet i Østfold og kostragruppe 13. Medisinsk framskritt 

tilsier samtidig at vi stadig lever lenger med betydelig medisinsk oppfølging og behandling.» 

 

«Utfordringsbildet er omfattende. Halden kommune skal være en fremoverlent og innovativ 

kommune som tør, for å møte fremtiden. I tillegg må kommunen klare å prioritere ressursene 

riktig, endre drift og organisering, samt "slutte å gjøre" noe av det vante. Endring er 

smertefullt, men helt nødvendig for å sikre at innbyggerne i kommunen skal få forsvarlig 

helsehjelp når de trenger det.» 

 

«BPA ordningen og utvidelsen av denne er et eksempel på en kostnadskrevende rettighet 

som ikke er finansiert med økte overføringer til kommunen, men altså stadig kutt i 

kompensasjonsordningen.» 

 

«Det er fortsatt stor mangel på utdannet helsepersonell og Halden konkurrerer med landets 

øvrige kommuner og sykehus om tilstrekkelig og kompetent personell. En stadig 

oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen betinger også økt fokus på 

kompetanseutvikling. Helse og mestring satser derfor i planperioden på strategisk arbeid 

med kompetanseplaner og rekrutteringsstrategier med tiltak og incitamenter innenfor de 

økonomiske rammebetingelser.» 

 

«Fra 2021 vil psykiatritjenesten i kommunen endres fra å ivareta de over 18 år til å ivareta de 

over 16 år. Det anses å være et behov for spesialiserte/ behandlende tjenester i kommunal 

regi fra fylte 16. Dette sees i sammenheng med folkehelseprofilen og resultatene av 

undersøkelser blant ungdom hvor kommunen må satse på et forsterket tilbud innenfor 

psykisk helse fra tidligere enn dagens 18 år. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten og BUPP.» 

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

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

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

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

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

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

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

 Helse 

 Et krevende område er om innbyggerne er klar over sine rettigheter og får de 
tjenestene de har krav på innen Helse. Kanskje spesielt innen rus og psykisk helse. 

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

Aktuelle lovendringer: Helse og omsorgstjenester (2020) 

Kommunene får plikt til å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge 

for-ansvar etter loven. Fra 1. januar 2018 har kommunene allerede hatt plikt til å ha knyttet til 

seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. 

For å oppfylle sitt sørge for-ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 

dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

Tidligere risikobank/andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner 

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

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

alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli 

hardt rammet hvis kommunen svikter på området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også 

vurderes som vesentlig tatt i betraktning at det kan komme oppreisningskrav, 

erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. Kommuneområdet tar også en stor andel av 

budsjett. 

Sekretariatet vurderer at det kan være risiko ved flere av tjenesteområdene, herunder 

psykisk helse, veksten i aldersgruppen 80-89 år – sykehjemsplasser, samt rekruttering av 

ansatte/ sykepleiere. Dette er også utfordringer kommunen er kjent med og arbeider med. 

Sekretariatet vurdering er at hvis det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon på området så 

bør dette gjennomføres i slutten av planperioden. 

Sekretariatets totalkonklusjon: 
 
Foreløpige risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2/VF3  
 
Sekretariatets vurderinger er at det er to tjenesteområder som kan tilsi risiko og vesentlighet, og 

at det derfor bør vurderes om det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i slutten av 

planperioden på følgen områder: psykisk helse, samt veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 

sykehjemsplasser. 

 

4.3 Teknisk 
Området dekker kart, byggesak, miljø, renovasjon, vann og avløp, brann og feiing, vei, 

parkering, havn, eiendom, oppmåling og landbruk 

 

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

«Utviklingen av Rokke avfallsanlegg er viktig i årene som kommer, også utover 

planperioden, med tanke på de utfordringene vi har foran oss. Vi er avhengige av å legge til 

rette for at næringslivet kan levere masser til et forsvarlig anlegg hvor miljøhensyn er 

ivaretatt. Et fungerende næringsliv er vesentlig mtp opprettholdesle av arbeidsplasser og 

nyskaping. På samme måte er havneområdet, nå med nye kaikanter og tilrettelagt for 
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næringslivet i større grad, viktig. Havneaktiviteten er høy og kommunalavdelingen vil legge til 

rette for høy aktivitet og tilrettelegging også i kommende planperiode.» 

 

«På vann og avløpssiden er det gjort store investeringer de senere år. Vi har bla to 

hovedplaner bak oss, ny plan ferdigstilles i 2020 og vil gjelde i hele kommende 

økonomiplanperiode. Vi har fortsatt overløp og fortsatt er vanntapet stort. Imidlertid vil vi nå 

se resultater når sentrumsområdene saneres. I den kommende perioden er målet å redusere 

overløp, vanntap og innlekk. Klimautfordringene er store og vil mest sannsynlig tilta. 

Overvann er et tema som fortsatt vil ha fokus. Til tross for en relativt gunstig geografi vil vi 

også ha utfordringer i Halden. Overvannsproblematikk vil ha fokus i kommende periode.» 

 

«(Sammendrag budsjett) 

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

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

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

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

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 

 Styring av investeringsprosjekter  

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 
 

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

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

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

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

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

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

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

Aktuelle lovendringer: Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. 

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre 

kom veileder til selvkostforskriften høsten 2020. 

Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner/ risikobank:  

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

 Kommunal beredskapsplikt 

 Vannforsyning – distribusjonssystem 

 Vannforsyning 

o Kornsjø 

o Prestebakke 

o Lille Erte 

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

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

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

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

4.4 Samfunn og samskapning 
Området dekker næringsutvikling, planer, Smart City, frivillighetskoordinator, SLT-

koordinator, Halden kompetansesenter, folkehelse arbeids- og aktivitetssenter, 

kommunikasjon og service og NAV. 

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

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

 Innbyggerinvolvering gjennom Kommune 3.0  

 Digitalisering  

 Effektivisering  

 Forebygging/tidlig innsats  

 Frivillig sektors medvirkning i oppgaveløsingen  

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

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

Når det gjelder NAV står det følgende i dokumentet: 

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

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

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

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

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

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

 antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer  

 antall sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt  

 antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold  

 antall barn i familier som mottok sosialhjelp  

 antall sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig  

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

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

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

Tidligere revisjoner og andre tilsyn: 

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

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

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

Hvis man ser bort fra denne generelle risikoen og går inn på det enkelte tjenesteområdet så 

viser flere av kontrollhandlingene risiko ved NAV/ sosialhjelpsområdet/ arbeidsledighet. 

Vesentlighetsvurderingen ved NAV-tjenester vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 

brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 

området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 

at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 

Kommunen arbeider selv med området og skal legge frem en egenevaluering egenvurdering, 

særlig rettet mot barn og familie. Denne skal opp i hovedutvalget for helse, omsorg, 

sosialtjeneste og inkludering nå i høst. Denne egenevalueringen bør tas med i og vurderes i 

risikovurderingen. Denne er i skrivende stund ikke offentliggjort. 

Sekretariatets vurdering er: 
RF2- VF3. 

Det fremkommer også noe risiko på planverk herunder nærings- og konjunkturutvikling. 

Vurdering av vesentlighet for planer for nærings- og konjunkturutvikling blir sett opp mot 

økonomi, og samfunns- og miljøperspektiv. Sekretariatet vurderer vesentligheten som 

middels høy. 

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

RF2- VF3. 

 
 

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

IT og arkiv.  

Fellesfunksjoner inneholder blant annet AFP ordninger, forsikringer og konto til 

formannskapets disposisjon. Aktivitet under fellesfunksjoner går på tvers av alle 

kommunalavdelinger. 

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

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

Videre står det:  

34



 

18 
 

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

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

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

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

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

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

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser?  

 Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør  

Kontrollutvalget hadde workshop den 15. juni 2021 for å komme frem til eventuelle 
risikoområder i kommunene. Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende punkt: 
- Innsynsbegjæringer i henhold til offentlighetsloven – hvordan følge med i postjournaler. 

Kontrollutvalget behandlet også en henvendelse angående kommunens behandling av 

innsynsbegjæringer våren 2021. I kontrollutvalgsmøte den 11.05.2021 sak 21/16 fikk utvalget 

informasjon fra kommunedirektør. Kontrollutvalget tok henvendelsen til orientering og bringer 

informasjonen med seg til det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

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

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

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

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

 

 Bruk av midlertidig ansatte. Lovlig midlertidig tilsetting. 

 Oslomodellen anskaffelser 

 Økonomi 

 Kompetansenivået innenfor IKT og sikkerhet er til dels såpass lavt at det gir en 
viss risiko og sårbarhet innen korrekt behandling av informasjon som kommer inn 
under personvernforordningen. Det er utarbeidet nye rutiner men inntrykket er at 
for mange kan for lite om hvordan det skal håndteres. 

Aktuelle lovendringer: 

Nye regler for internkontroll (2021); 

Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 

folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 

kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 

Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 

og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 

Selvkostforskriften; kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 

bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 

selvkostforskriften høsten 2020. 

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

2020. 

 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 

forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale begreper i 

varslingsregelverket.  

 Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og 

varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er 

arbeidstakere.  

 Arbeidsgiver pålegges plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for 

det første sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse 

at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

 Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter 

gjengjeldelse. 

36



 

20 
 

Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner: Det ble gjennomført et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet refusjoner i 2018. I 2019 ble det gjennomført en 
revisjon med tittel Personvern, denne hadde en oppfølgingsrapport våren 2021.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
 

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

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

Roar Vevelstad 

Kommunedirektør 

Halden kommune 

(+47) 957 98 772 

www.halden.kommune.no 

facebook.com/halden.kommune 

 

 
 
Dette er ikke en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post vil bli vurdert for journalføring i 
Halden kommunes arkivløsning.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/65 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 255734/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/33 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomisk sosialhjelp - overgang til arbeid og 
aktivitet" Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp - overgang til 

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

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp - overgang 
til arbeid og aktivitet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 4 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal: 

a. NAV Halden Aremark styrke internkontrollen ved å beskrive hovedoppgaver og 
organisering, utarbeide risikoanalyse og utvikle prosedyrer/rutiner systematisk. 

b. NAV Halden Aremark tydeliggjøre målet om å bli selvhjulpen i kartlegging og 
oppfølging av sosialhjelpsmottakere. 

c. NAV Halden Aremark dokumentere brukernes gjennomføring av aktivitetstiltak 
bedre. 

d. NAV Halden Aremark vurdere om vedtaksbrev bør undertegnes av to ansatte 
(NAV-leder og saksbehandler), av hensyn til god forvaltningsskikk. 

 
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, 13.09.2022 
 
 

Vedlegg 
 Forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp - overgang til arbeid og 

aktivitet», datert 12.09.2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyre sak 143/2021, den 09.12.2021, (Forvaltningsrevisjonsplan jan. 2022-

juli 2024) 
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 KU-sak 22/5, 15.02.2022 (Prosjektplan) 
 

Saksopplysninger 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom det av 
risiko- og vesentlighetsvurdering at sysselsettingsgraden faller i Halden, lokalsamfunnet 
seiler akterut i forhold til andre byer. NAV Halden-Aremark sin største utfordring bygger på 
usikkerheten rundt utviklingen av arbeidsledigheten, som er blitt forsterket under pandemien.  
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt:  

«Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk 
sosialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne?» 

 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 

1. Internkontrollsystem for sosialhjelp: NAV Halden Aremark skal ha beskrivelse av 
virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, ha nødvendige rutiner/prosedyrer og 
forbedre dem ved be-hov, ha avvikssystem og risikoanalyse, og dokumentere internkontroll 
(system og konkrete kontroller). Målet om at stønaden skal gjøre sosialhjelpsmottakere 
selvhjulpne, skal forankres i kommunens planer og strategier. 

2. Kartlegging – vurdere å stille vilkår i alle saker: NAV Halden Aremark skal foreta en 
helhetlig kartlegging av den enkeltes økonomiske og personlige forhold for å utforme et 
tjenestetilbud som i størst mulig grad fremmer hjelp til selvhjelp. I alle saker skal det vurderes 
å stille vilkår om aktiv jobbsøking, arbeidsforberedende trening, eventuelt utdanning, 
reduksjon i boutgifter, deltakelse i veiledningssamtaler og opplæring i 
norsk/samfunnskunnskap. Aktivitetsplikten er særlig høy for per-soner under 30 år; for disse 
skal det stilles vilkår om aktivitet med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Vilkår og 
konsekvenser av å bryte dem, herunder eventuelt redusert stønad, skal fremgå av 
enkeltvedtak. 

3. Aktivitetstiltak tilbys sosialhjelpsmottakere: Aktivitetstiltak som sosialhjelpsmottakere har 
behov for, som økonomisk veiledning, norskopplæring, videregående skole og 
arbeidsforberedende trening, skal tilbys av kommunale eller andre offentlige instanser. 

4. Oppfølging med sikte på å gjøre selvhjulpen: NAV Halden Aremark skal ha en oppfølging 
av sosialhjelpsmottakere som bidrar til å gjøre dem selvhjulpne. 

 
 Revisjonens konklusjon: 
«Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Halden kommune og NAV Halden 
Aremark langt på vei har innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk 
sosialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne. 
Vilkår/aktivitetskrav stilles særlig til unge sosialhjelpsmottakere (under 30 år), noe som 
samsvarer med statlige føringer siden 2017. NAV HA jobber i 2022 med å forbedre 
rutiner/prosedyrer, kartleggingsarbeid og organisering. 
Revisjonen har funnet noen forbedringspunkter for NAV HA når det gjelder internkontroll og 
tydeliggjøring av målet om at sosialhjelpsmottakere skal bli selvhjulpne.» 
 
Revisjonens anbefalinger: 
«Revisjonen har følgende anbefalinger til Halden kommune/NAV Halden Aremark: 

a. NAV Halden Aremark bør styrke internkontrollen ved å beskrive hovedoppgaver og 
organisering, utarbeide risikoanalyse og utvikle prosedyrer/rutiner systematisk. 

b. NAV Halden Aremark bør tydeliggjøre målet om å bli selvhjulpen i kartlegging og 
oppfølging av sosialhjelpsmottakere. 

c. NAV Halden Aremark bør dokumentere brukernes gjennomføring av aktivitetstiltak 
bedre. 

d. NAV Halden Aremark bør vurdere om vedtaksbrev bør undertegnes av to ansatte 
(NAV-leder og saksbehandler), av hensyn til god forvaltningsskikk.» 
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Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten og dens anbefalinger. (s. 34 i rapporten). 
Kommunedirektøren skriver blant annet:  

«[..] NAV HA sine hovedoppgaver vil være viktig i forhold til å nå målsetting om økt 
sysselsettingsgrad og flere i arbeid, og da spesielt arbeidet knytet til målgruppen opp til 30 år. 
Som det fremkommer av rapporten har NAV HA positiv utvikling i flere måltall, noe vi er godt 
fornøyd med. Ytterligere fokusering på arbeid, også nå gjennom endret organisering, vil være 
viktig og nødvendig. Gode måltall som indikerer at tiltak har effekt må fokuseres ytterligere 
på. 
Revisjonen foreslår 4 forbedringspunkter etter sin revisjon, jf 4-4 konklusjon og anbefaling. 
Noen av punktene fremkom også i NAV sitt egentilsyn høsten 2021, og har blitt jobbet med 
og dette arbeidet fortsetter. I forbedringsarbeidet videre med disse punktene vil det også 
være viktig å vurdere hvilke merverdi endringene gir.» 

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 og viser 
til at det allerede er satt i gang tiltak og at det vil jobbes videre med. 
 
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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1 SAMMENDRAG 

Revisjonens fremgangsmåte 

Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024 (Halden kommune, 2021) ble vedtatt i Halden kom-

munestyre 09.12.2021 (sak 143/2021) med prosjekt "NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet" på 

første prioritet. Dette samsvarte med kontrollutvalgets innstilling (16.11.2021). 

 

Revisjonen fremla prosjektplan for kontrollutvalget 15.02.2022 (sak 22/5). Kontrollutvalget bestilte gjen-

nomgang av én problemstilling: 

 Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) på en 

måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne? 

 

For å besvare problemstillingen, har vi lagt til grunn revisjonskriterier om at NAV Halden Aremark skal 

ha et internkontrollsystem for sosialhjelp, vurdere å stille vilkår i alle saker, tilby aktivitetstiltak til sosial-

hjelpsmottakere og følge opp med sikte på å gjøre sosialhjelpsmottakere selvhjulpne. Revisjonen har 

innhentet fakta (data) fra Halden kommunes dokumenter, klientmapper, intervju med ansatte og offentlig 

statistikk.  

 

Revisjonens funn 

Internkontrollsystem for sosialhjelp 

NAV Halden Aremark (NAV HA) har etter revisjonens vurdering delvis beskrivelse av virksomhetens 

hovedoppgaver, mål og organisering. NAV HA utvikler sin organisering og rutiner/prosedyrer i 2022. Når 

dette er på plass, bør NAV HA fokusere på at internkontrollen blir tilstrekkelig dokumentert. 

 

NAV HA benytter kvalitetssystemet Sikri Samsvar, der ansatte kan melde avvik vedrørende sosialhjelp, 

som ledere følger opp. NAV HA har ikke fremlagt noen risikoanalyse som beskriver risiko for avvik 

knyttet til sosialhjelp.  

 

Halden kommune har en arbeids- og aktivitetslinje med mål om å høyne arbeidsdeltakelsen i befolk-

ningen. Økonomiplan for 2023–2026 setter som mål å høyne sysselsettingsgraden for aldersgruppen 

20–66 år fra 68 % i 2021 til 70 % i 2025.  

 

NAV HAs arbeidsrettede aktivitetstiltak økte med 20 % i 2021. Omorganisering av NAV HA 12.10.2022 

har til hensikt å øke aktiviseringen av brukerne ytterligere. Aktivitetsplikten er særlig høy for personer 

under 30 år; for disse skal det stilles vilkår om aktivitet med mindre tungtveiende grunner taler mot det. 

Målet om å bli selvhjulpen bør tydeliggjøres og dokumenteres mer i kartlegging og oppfølging av sosial-

hjelpsmottakere. Oppfølging av brukeres aktivitetstiltak bør dokumenteres bedre. 

 

Etter revisjonens vurdering bør det, av hensyn til god forvaltningsskikk, være to underskrifter (også 

saksbehandler/veileder) på vedtaksbrev. Sivilombudet har imidlertid uttalt at hensynet til ansatte i for-

valtningen tilsier at det i noen situasjoner ikke gis informasjon om hvem som har behandlet saken. 

 

Kartlegging – vurdere å stille vilkår i alle saker 

NAV HA foretar etter revisjonens vurdering en helhetlig vurdering av den enkeltes økonomiske og per-

sonlige forhold for å kunne utforme et tjenestetilbud som i størst mulig grad fremmer hjelp til selvhjelp. I 

alle saker vurderes det å stille vilkår om reduksjon i boutgifter, deltakelse i veiledningssamtaler, norsk-

opplæring, aktiv jobbsøking, arbeidsforberedende trening/kvalifiseringsprogram eller videregående opp-

læring. Vilkår og konsekvenser av å bryte dem fremgår av enkeltvedtak. 
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NAV-kontorene stilte flere vilkår frem til rundt 2019, da statsforvalterne ga NAV-kontorene beskjed om 

å redusere kravene: NAV skal ikke stille så mange vilkår at det blir unødig byrdefullt å motta sosialhjelp. 

Vilkår/krav benyttes fortsatt der det egner seg, men hovedvekten legges nå på å kartlegge brukernes 

arbeidsevne, kortvarige vedtak og tett oppfølging. NAV-kontorene skal i 2022 være en støttespiller mer 

enn kontrollør. NAV-kontorene har, spissformulert, gått fra krav og konsekvens til kartlegging og kontakt. 

NAV HA har tilpasset seg de statlige styringssignalene. 

 

Sosialtjenesteloven § 20a Bruk av vilkår for personer under 30 år, trådte i kraft i 2017. NAV HA anser at 

bruk av vilkår er en skal-bestemmelse for de unge og en kan-bestemmelse for sosialhjelpsmottakere 

over 30 år. Vilkår om aktivitetsplikt settes i dag primært overfor unge sosialhjelpsmottakere.  

 

Statistisk sentralbyrås statistikk Økonomisk sosialhjelp viser at bruken av vilkår overfor unge sosial-

hjelpstilfeller ble nesten tredoblet i Halden fra 2020 til 2021 – til 47,7 % av sosialhjelpsmottakere i alde-

ren 25–29 år.  

 

Revisors mappegjennomgang av ti sosialhjelpsmottakere viser at rundt 1/3 er i aktivitet og møtes med 

vilkår. Av seks sosialhjelpsmottakere over 30 år er én i aktivitet, og ingen møtes med vilkår. Av fire 

sosialhjelpsmottakere under 30 år er tre i aktivitet, og tre møtes med vilkår. 

 

Bruk av vilkår vurderes løpende i forhold til hver enkelt av de rundt 500 sosialhjelpsmottakerne i Halden 

og Aremark. Ansatte gir uttrykk for at klientbehandlingen av og til bør bli noe strengere. At brukere skal 

komme til samtaler for tett oppfølging, bør understrekes tydeligere i noen saker.  

 

Aktivitetstiltak tilbys sosialhjelpsmottakere 

NAV HA og Halden kommune, samt fylkeskommunen, tilbyr etter revisjonens vurdering aktivitetstiltak 

som sosialhjelpsmottakere har behov for, som veiledning i økonomi, bolig og familie, norskopplæring, 

videregående opplæring, jobbsøkerkurs og arbeidsforberedende trening/kvalifiseringsprogram.  

 

NAV-leder påpeker at NAV HAs arbeidsrettede aktiviteter økte med 20 % i 2021. NAV HA har i 2022 

rekordmange sosialhjelpsmottakere på aktivitetstiltak, herunder 52 deltakere i kvalifiseringsprogram 

(KVP). Ut fra folketallet er målet 63 KVP-deltakere. NAV-leder ser KVP som fremtidens arbeidsmåte.   

 

Oppfølging med sikte på å gjøre selvhjulpen 

NAV HA og Halden kommune har etter revisjonens vurdering en oppfølging av sosialhjelpsmottakere 

som bidrar til å gjøre dem selvhjulpne. Vilkår/aktivitetskrav og konsekvens av vilkårsbrudd, som stø-

nadsreduksjon, var vanligere virkemidler ved NAV-kontorer frem til 2019. I dag satses det på å gjøre 

brukere over 30 år selvhjulpne gjennom kartlegging, kort vedtakslengde, hyppig kontakt og motivering.  

  

Vilkår/aktivitetskrav stilles i dag i første rekke til sosialhjelpsmottakere under 30 år. Vilkår og konsekvens 

av brudd oppgis da i NAV HAs vedtaksbrev. Dette følges særlig opp overfor langtidsmottakere. Oppda-

ges vilkårsbrudd, som at brukeren ikke er aktiv jobbsøker, får det likevel sjelden konsekvens i form av 

stønadsreduksjon, fordi stønaden anses for lav til å kunne reduseres og det krever saksbehandling.  

 

Konklusjon 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Halden kommune og NAV Halden Aremark langt 

på vei har innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) på en måte som legger 

til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne. Vilkår/aktivitetskrav stilles særlig til unge sosialhjelpsmotta-

kere (under 30 år), noe som samsvarer med statlige føringer siden 2017. NAV HA jobber i 2022 med å 

forbedre rutiner/prosedyrer, kartleggingsarbeid og organisering. 
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Revisjonen har funnet noen forbedringspunkter for NAV HA når det gjelder internkontroll og tydeliggjø-

ring av målet om at sosialhjelpsmottakere skal bli selvhjulpne. 

 

Revisjonens anbefaling 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Halden kommune/NAV Halden Aremark:  

a. NAV Halden Aremark bør styrke internkontrollen ved å beskrive hovedoppgaver og organisering, 

utarbeide risikoanalyse og utvikle prosedyrer/rutiner systematisk.  

b. NAV Halden Aremark bør tydeliggjøre målet om å bli selvhjulpen i kartlegging og oppfølging av 

sosialhjelpsmottakere.   

c. NAV Halden Aremark bør dokumentere brukernes gjennomføring av aktivitetstiltak bedre.   

d. NAV Halden Aremark bør vurdere om vedtaksbrev bør undertegnes av to ansatte (NAV-leder og 

saksbehandler), av hensyn til god forvaltningsskikk.   

 

 

  

47



 

 6 

 

2 PROSJEKTMANDAT 

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

rer 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, som vil si 

å følge Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) (NKRF1, 2020). Dette innebærer blant annet at rap-

porten skal skille klart mellom innsamlede data (fakta) og revisjonens vurderinger. Det skal være en 

tydelig sammenheng mellom problemstillinger, faktaopplysninger2, vurderinger, konklusjoner og even-

tuelle anbefalinger. Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollut-

valget. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 

2024, vedtatt i Halden kommunestyre 09.12.2021 (sak 143/2021). Oppstartsmøte med konst. direktør 

for kommunalområde Samfunn og samskaping (kultursjef), NAV-leder og avdelingsleder fellestjenester 

ved NAV Halden Aremark (NAV HA) ble avholdt 26.01.2022.  

 

Revisjonen fremla prosjektplan med forslag til to problemstillinger for kontrollutvalget 15.02.2022 (sak 

22/5). Kontrollutvalget vedtok å utelate den første problemstillingen (Hvordan har antall arbeidsledige 

og sosialhjelpsmottakere i Halden og deres situasjon utviklet seg de siste årene?). Beskrivelsen av 

arbeidsledighet i Halden tones dermed ned i forvaltningsrevisjonen. På denne bakgrunn er det naturlig 

at forvaltningsrevisjonens tittel endres fra opprinnelig "NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet" til: 

Økonomisk sosialhjelp – overgang til arbeid og aktivitet.  

 

Vi har kvalitetssikret datagrunnlaget underveis gjennom verifisering av intervjuer og andre gjennom-

ganger. I tillegg er rapportens datagrunnlag i sin helhet verifisert av NAV HA, slik at eventuelle feil eller 

misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 26.08.2022, 

der også revisjonens vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på høring til 

kommunedirektøren. Revisjonen mottok via e-post datert 12.09.2022 kommunedirektørens uttalelse, 

som står gjengitt i vedlegg 2. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisorene Casper Støten og Didrik A. Hjort. Re-

visorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, 

og revisjonen finner dem habile til å utføre forvaltningsrevisjonen.  

 

Revisjonen vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid 

i forbindelse med arbeidet. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 12. september 2022 

 

 

 

 

                                                      
1 NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentlig 
virksomhet. 
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Didrik A. Hjort (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstilling og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstilling:  

 Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) på en 

måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne? 

 

Revisjonen vil kontrollere om kommunens tjenesteyting for sosialhjelpsmottakere i Halden er i tråd med 

sentrale føringer, særlig når det gjelder å gjøre mottakerne selvhjulpne. Selvhjulpenhet kan innebære 

overgang til utdanning, arbeid eller trygd, samt økt deltakelse i samfunnet på andre måter.  

 

Forvaltningsrevisjonen avgrenses til å omhandle tjenester/tiltak rettet mot sosialhjelpsmottakere i Hal-

den kommune. Revidert enhet vil i hovedsak være NAV Halden Aremark, herunder sosiale tjenester 

som ytes av kommunen. Det legges ikke opp til en full gjennomgang av NAVs organisering, styring og 

arbeidsmåte utover det som er definert i problemstillingen. 

 

NAV Halden Aremark samarbeider med andre kommunale enheter, som barneverntjenesten og Halden 

Kommunale Kompetansesenter (HKK), samt fylkeskommunale enheter som videregående skole. Disse 

berøres også i forvaltningsrevisjonen.  

 

Revidert periode er hovedsakelig til 2020–2022. 

3.2 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 skal 

revisjonskriteriene gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Revisjonskriteriene 

klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrapportene hva revisors 

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

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

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i lovverk, nasjonale politiske vedtak og føringer, kom-

munens retningslinjer og vedtak, anerkjent teori på området  eller sammenlignbare virksomheters løs-

ninger og resultater.   

3.3 Revisjonsmetoder  

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

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

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

faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens datagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivelse 

av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensinger i vurderingene.  
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Forvaltningsrevisjonens data ble innsamlet fra mars til juni 2022. Datagrunnlaget baseres på: 

 analyse av kommunens dokumenter og offentlig statistikk, 

 mappegjennomgang av klientmapper. 

 intervju med ansatte i kommunen, 

 

Dokumentanalyse 

Revisjonen har gjennomgått sentrale dokumenter på området:  

 Halden kommune (overordnet): årsmelding, økonomiplan og organisasjonskart. Politiske vedtak 

(2019–2020) om økonomisk sosialhjelp er referert av intervjuede. 

 NAV Halden Aremark: strateginotat, rutiner og fagsystemer.   

 Statistisk sentralbyrå: statistikk om befolkning, økonomisk sosialhjelp og psykisk helse/rus. 

 

Mappegjennomgang 

NAV Halden Aremark har ca. 500 sosialhjelpsmottakere i Halden og Aremark, hvorav ca. 480 mottakere 

i Halden. I samråd med revisor plukket fagrådgiver tilfeldig ut 10 mapper for sosialhjelpsmottakere, 

hvorav seks personer over 30 år (dvs. har fylt 30 år) og fire under 30 år. Stikkprøvene utgjør bare 2 % 

av populasjonen, men gir etter revisjonens vurdering et godt innblikk i praksisen på feltet.  

 

Revisor gjennomgikk kartlegging, enkeltvedtak (med begrunnelse og vilkår/aktivitet) og oppfølging. 

Opplysninger i tre IT-systemer (Visma Velferd, Arena og Modia) ble gjennomgått med bistand fra fag-

rådgiver. Av hensyn til personvern kan casene i liten grad presenteres i rapporten. 

 

Intervjuer 

Totalt fire ansatte er intervjuet:  

 NAV-leder, det vil si leder for NAV Halden Aremark (NAV HA), 

 avdelingsleder fellestjenester i NAV HA (kontaktperson for forvaltningsrevisjonen), 

 fagrådgiver i NAV HA, 

 ungdomsveileder (veileder ungdom) i NAV HA.  

 

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 overensstemmelse med det som ble sagt under intervjuet og rette opp 

eventuelle misforståelser. Revisor har dessuten hatt utdypende epost-dialog med intervjupersonene. 

 

Rapportens oppbygning og begreper 

Forvaltningsrevisjonen omfatter bare én problemstilling. Revisjonen har utarbeidet fire revisjonskriterier 

som rapporten er redigert ut fra.  

 

Kap. 3.4 Informasjon om revidert enhet inneholder organisering og utviklingstrekk. Utviklingstrekk 

gjengir statistikk som NAV-leder vektlegger i sitt strateginotat, som bakteppe for problemstillingene.  

 

Rapporten benytter følgende terminologi: 

 NAV Halden Aremark forkortes NAV HA i rapporten. Det nasjonale organet omtales som NAV.3  

                                                      
3 Www.Nav.no: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) er en landsdekkande offentlig virksomhet som omfattar 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, en arbeids- og tenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunene, en ytelseslinje, 
en klage- og ankelinje og en økonomilinje. NAV består av både kommunale og statlige tjenester. Partnerskapet 
mellom kommune og stat er et av hovedgrepene i NAV-reformen, som skal gi brukerne én dør inn til de offentlige 
velferdstjenestene. NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavkla-
ringspenger, sjukepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.  
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 Begrepet "økonomisk sosialhjelp" (en stønad/ytelse) forkortes gjerne til "sosialhjelp", da det under-

forstås at rapporten handler om økonomisk sosialhjelp.    

 Sosialhjelpsmottakere kalles også brukere (og klienter). Ungdom/unge vil si brukere opp til fylte 30 

år (18–29 år).   

 Vilkår omtales også som krav og aktivitetsplikt.  

 Kommuneloven § 25 Internkontroll taler om "rutiner og prosedyrer". Www.Bokmålsordboka.no defi-

nerer rutine som arbeidsordning/ferdighet, mens prosedyre vil si fremgangsmåte. Rutine er i ut-

gangspunktet en systematisk praksis, og prosedyre er rutinebeskrivelse (nedskrevet rutine), men 

begrepene benyttes langt på vei synonymt i dagligtale – og i denne rapport. 

 

Intervju-avsnitt i denne rapport innledes med "NN sier/forklarer i intervju med revisor" eller "NN opplyser" 

el.l. Hele avsnittet gjengir intervjupersonens uttalelser. Kilders utsagn gjengis hovedsakelig med indi-

rekte tale. Skriftlig sitat (markert med anførselstegn) og muntlig direkte tale (innledet med replikkstrek) 

benyttes unntaksvis. 

 

3.4 Informasjon om revidert enhet  

3.4.1 Organisering 

Halden kommunes folketall steg fra 31 387 innbyggere per 01.01.2021 til 31 444 innbyggere per 

01.01.2022, det vil si en økning på 57 innbyggere (+ 0,18 %).  

 

Aremark kommune har 1 315 innbyggere per 01.01.2022. De to kommunene har til sammen 32 759 

innbyggere, det vil si at Aremark har 4,0 % av innbyggerne i NAV HAs dekningsområde.  

 

Halden kommunes politiske organisering består av kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg og fire 

hovedutvalg. Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering har ansvar for økonomisk 

sosialhjelp.  

 

Halden kommunes administrative organisering er slik: 

 

Figur 1: Halden kommunes administrative organisering. Kilde: HR-leder, 16.06.2022. 

De fire nederste "boksene" betegnes kommunalområder.4 Under kommunalområdene ligger enheter.  

 

Kommunalområde Samfunn og samskaping har per mai 2022 136,8 årsverk (statlige NAV-ansatte ikke 

medregnet). Kommunalområdet har følgende organisering:  

 
 
 
 

                                                      
4 Økonomiplan for 2023–2026 (Halden kommune, 2022) kaller kommunalområdene også for "kommunalavdeling". 

Stab Støttefunksjoner

Teknisk

Ulf Ellingsen

Undervisning og oppvekst

Kent Arne Andreassen

Helse og mestring

Veronica Aam

Samfunn og samskaping

konst. Knut Olav Brekklund Sæves

Kommunedirektør

Roar Vevelstad
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Figur 2: Kommunalområde Samfunn og samskapings organisering. Kilde: HR-leder, 16.06.2022. 

Samfunn og samskaping omfatter fem enheter, herunder NAV, samt samfunnsavdelingen.5 

 

NAV HA har 88,7 årsverk, hvorav 44,2 årsverk kommunalt ansatte og 44,5 årsverk statlig ansatte. 

NAV HA har, til og med september 2022, fire avdelinger:  

 fellestjenester,  

 ungdomsavdeling,  

 to oppfølgingsavdelinger. 

 

NAV-leder Jon-Harald Thorsås er utdannet jurist. Han begynte som NAV-leder i NAV HA i oktober 

2020. Han har tidligere vært nestleder i NAV Fredrikstad og leder i NAV Hurum.  

3.4.2 Utviklingstrekk 

NAV-leders strateginotat NAV Halden Aremark 2022 (11.02.2022) gjengir (s. 1) tall fra Folkehelseinsti-

tuttets folkehelseprofil for 2021: 

 En økende prosent av ungdommen faller ut av videregående skole (vgs). Hele 26 % av vgs-elever 

fra Halden og Aremark faller ut av utdanningsløpet – mot 23 % i landet.6  

 I aldersgruppen 30–39 år har bare 74 % av befolkningen i Halden/Aremark fullført videregående 

opplæring – mot 80 % i landet.   

 Andelen innbyggere som bor i husholdninger med lav inntekt økte i Halden/Aremark fra 9,8 % i 2020 

til 12,9 % i 2021 – mot 10 % i landet. 

 22 % av befolkningen i aldersgruppen 20–66 år i Halden/Aremark mottok i 2021 stønad til livsopp-

hold – mot 15,6 % i landet.7    

 18,5 % av befolkningen har psykiske lidelser i Halden/Aremark – mot 15,7 % i landet.  

 

NAV-leders strateginotat opplyser videre (s. 1):  

 931 innbyggere i Halden og Aremark mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved inngangen til 2022. 

Etter 12 % økning i AAP-mottakere i 2020 steg tallet med kun 0,6 % i 2021, det vil si en kraftig 

oppbremsing.  

 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i gjennomsnitt per måned økte i Halden/Aremark ubety-

delig fra 507 innbyggere i 2020 til 509 innbyggere i 2021.  

 Antall langtidsmottakere (over 6 måneder) av økonomisk sosialhjelp i Halden/Aremark sank fra et 

månedssnitt på 214 innbyggere i 2020 til 193 langtidsmottakere i 2021 (- 9,8 %).    

 Antall innbyggere i Halden/Aremark som deltar i kvalifiseringsprogram (KVP) økte fra 25 til 39 i løpet 

av 2021.  

                                                      
5 Arbeids- og aktivitetssenter er et kommunalt dagsenter som tilbyr Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for uføretrygdete 

som ønsker en dagaktivitet. 
6 Definisjonen på frafall i videregående skole (vgs) er å ikke fullføre vgs innen fem år. 
7 Stønad til livsopphold er ikke bare økonomisk sosialhjelp, men også statlige ytelser. Sosialhjelpsmottakere (5,7 

% av Haldens innbyggere) utgjør om lag ¼ av alle som mottar stønad til livsopphold, ifølge NAV-leder. 

Samfunnsavdelingen

Jens-Petter Berget

Kommunikasjon og service

Karine Engebretsen

Arbeids- og aktivitetssenteret

Jeanne Uldal Arvanitis

NAV

Jon-Harald Thorsås

Halden kommunale kompetansesenter

Marit Evelyn Heggeland

Kultur

Knut Olav Brekklund Sæves

Kommunedirektør

konst Knut Olav Brekkelund Sæves

52



 

 11 

 

Revisor utfyller bildet med statistikk over andel av befolkningen 20–66 år på økonomisk sosialhjelp: 

Figur 3: Sosialhjelpstilfeller 20–66 år – andel av befolkning. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Statistikkbanken, Økonomisk sosialhjelp, tabell 13138, 15.06.2022 (endelige tall). 
Statistisk sentralbyrå har gruppert kommunene etter folkemengde og kommuneøkonomi med sikte på kommune-
sammenligning. Halden kommune er fra 2020 plassert i KOSTRA-gruppe 10, som består av 13 kommuner.  

 

Figur 3 viser at andel sosialhjelpsmottakere ligger vesentlig høyere i Halden enn i sammenlignbare 

kommuner (5,7 % mot 3,9 % i KOSTRA-gruppe 10) og landet, samt Aremark kommune. Andelen stiger 

dessuten i Halden, mens den faller andre steder.  

 

Antall langtidsmottakere, definert som de som har mottatt sosialhjelp sammenhengende mer enn seks 

måneder, har utviklet seg slik i Halden og Aremark:  

 

Figur 4: Sosialhjelp i Halden/Aremark – antall langtidsmottakere (over 6 måneder) – månedssnitt.  
Kilde: NAV-leder.  

 

NAV-leder opplyser at Halden og Aremark har 518 mottakere av økonomisk sosialhjelp i mai 2022. 

Langtidsmottakerne utgjør dermed ca. 38 % av sosialhjelpsmottakerne, mens korttidsmottakerne utgjør 
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ca. 62 %. Definisjonen fanger ikke opp gjengangere som er inn og ut over mange år. NAV HA har ikke 

tall på disse. 

 

Fagrådgiver opplyser at NAV HAs brukergrupper har svært ulike behov, bl.a. ungdom som sliter med 

psykisk helse og har falt ut av videregående skole, rusmisbrukere som stadig trenger bolig, enslige 

foreldre med anstrengt økonomi og barnerike familier med språkmangel. Mange brukere er innom so-

sialhjelp en periode og kommer seg videre. Mange blir nok selvhjulpne innen fem år. En del langtids-

mottakere (over 6 mnd.) har lang vei tilbake til utdanning, jobb eller andre ytelser.  

 

Avdelingsleder fellestjenester sier at regelverket ikke setter noen tidsgrense, men sosialhjelp er ment å 

være midlertidig. Målet er å forebygge langtidsklienter med tidlig innsats og tett oppfølging, men flertallet 

av sosialhjelpsmottakere blir neppe økonomisk selvhjulpne innen fem år. Mange brukere går i en rund-

dans. De kan gå på AAP i tre–fire år, søke uføretrygd og ofte få avslag, søke AAP på nytt og få avslag, 

for så å gå tilbake til sosialhjelp. Noen sosialhjelpsmottakere har mottatt sosialhjelp "på og av" i 20 år.  

 

Ungdomsveileder understreker at folk flest ønsker å komme ut i arbeidslivet, for å oppleve mestring og 

bidra i samfunnet. Når vi møter mennesker for første gang, er det første vi spør om ofte: "Hva jobber du 

med?" Ungdomsveileders inntrykk er at de fleste sosialhjelpsmottakere blir selvhjulpne (med jobb eller 

trygd) innen fem år.  

 

Revisor sammenfatter utviklingstrekkene for sosialhjelp i Halden slik:  

 Positive trekk: Antall langtidsmottakere (over seks måneder) av sosialhjelp i Halden/Aremark sank 

fra et månedssnitt på 214 innbyggere i 2020 til 193 langtidsmottakere i 2021, det vil si en reduksjon 

på 10 %. Langtidsmottakerne utgjør ca. 38 % av sosialhjelpsmottakerne.   

 Negative trekk: Totalt antall sosialhjelpsmottakere har stabilisert seg på et høyt nivå – 5,7 % i 

Halden mot 3,5 % i landet i 2021. Ungdommers arbeid og aktivitet utvikler seg i gal retning, etter tiår 

med satsing på ungdom, påpeker NAV-leder. Halden/Aremark har 123 sosialhjelpsmottakere under 

30 år i mai 2022, det vil si nesten ¼ av samlet antall sosialhjelpsmottakere (518 mottakere). 
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4 FRA ØKONOMISK SOSIALHJELP TIL SELVHJULPEN 

Problemstilling: Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk so-

sialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Kilder til revisjonskriterier gjengis i detalj i vedlegg 1. Med bakgrunn i disse legges fire revisjonskriterier 

til grunn for forvaltningsrevisjonen:   

1. Internkontrollsystem for sosialhjelp: NAV Halden Aremark skal ha beskrivelse av virksomhetens 

hovedoppgaver, mål og organisering, ha nødvendige rutiner/prosedyrer og forbedre dem ved be-

hov, ha avvikssystem og risikoanalyse, og dokumentere internkontroll (system og konkrete kontrol-

ler). Målet om at stønaden skal gjøre sosialhjelpsmottakere selvhjulpne, skal forankres i kommu-

nens planer og strategier.   

2. Kartlegging – vurdere å stille vilkår i alle saker: NAV Halden Aremark skal foreta en helhetlig 

kartlegging av den enkeltes økonomiske og personlige forhold for å utforme et tjenestetilbud som i 

størst mulig grad fremmer hjelp til selvhjelp. I alle saker skal det vurderes å stille vilkår om aktiv 

jobbsøking, arbeidsforberedende trening, eventuelt utdanning, reduksjon i boutgifter, deltakelse i 

veiledningssamtaler og opplæring i norsk/samfunnskunnskap. Aktivitetsplikten er særlig høy for per-

soner under 30 år; for disse skal det stilles vilkår om aktivitet med mindre tungtveiende grunner taler 

mot det. Vilkår og konsekvenser av å bryte dem, herunder eventuelt redusert stønad, skal fremgå 

av enkeltvedtak.  

3. Aktivitetstiltak tilbys sosialhjelpsmottakere: Aktivitetstiltak som sosialhjelpsmottakere har behov 

for, som økonomisk veiledning, norskopplæring, videregående skole og arbeidsforberedende tre-

ning, skal tilbys av kommunale eller andre offentlige instanser.  

4. Oppfølging med sikte på å gjøre selvhjulpen: NAV Halden Aremark skal ha en oppfølging av 

sosialhjelpsmottakere som bidrar til å gjøre dem selvhjulpne. 

 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Internkontrollsystem for sosialhjelp 

Hovedoppgaver 

Fagrådgiver påpeker at kommunal del av NAV følger Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsfor-

valtningen (Sosialtjenesteloven, 2009) som har fem tjenester: råd/veiledning, økonomisk sosialhjelp, 

kvalifiseringsprogram, midlertidig bolig og individuell plan. NAV-kontorenes kommunale del betjener 

også innvandrere i henhold til Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integrerings-

loven, 2020). 

 

Fagrådgiver påpeker at sosialtjenesteloven gir NAV-kontorene stort skjønnsrom. NAV skal sikre den 

enkelte forsvarlig livsopphold, men hva man legger i dette varierer, jf. særlig § 19 Stønad i særlige 

tilfeller. Statsforvalteren krever omfattende begrunnelse for å legge seg under statens livsoppholdssat-

ser, noe som er statuert i klagesaker. Halden lå litt under statlige satser inntil 2019, noe som medførte 

en del tilleggsytelser. Halden kommunestyre vedtok i 2020 at barnetrygd skal holdes utenfor bereg-

ningen av sosialhjelp, for å redusere barnefattigdom. 

 

NAV-leder poengterer at sosialtjenesteloven legger vekt på individuell vurdering, noe som innebærer et 

stort innslag av skjønn både ved vedtak og oppfølging. I forbindelse med egentilsynet i november 2021 

påpekte statsforvalteren at NAV HA er flink til å følge rutiner, men har et forbedringspotensial knyttet til 
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skjønnsutøvelse, især vedrørende barns behov. NAV HA jobber kontinuerlig med å utvikle sin arbeids-

måte, bl.a. i hyppige workshops for ansatte som jobber på feltet. NAV HA inngår i arbeidsmarkedsre-

gionen Nedre Viken, der NAV-kontorene har noe ulik praksis. Regionsamarbeidet gir nyttig erfaringsut-

veksling for NAV HA.   

 

Ungdomsveileder opplyser at NAV HA hadde relativt lave satser inntil 2020, da Halden kommune høynet 

sosialhjelpssatsene. NAV-kontorer skal alltid foreta en individuell vurdering av stønadsnivå, men NAV 

HA følger i dag som regel statens veiledende livsoppholdssatser.8 Det gis ofte tillegg for tannbehandling 

og psykologbehandling o.l., noe som også er skjønnsmessig. 

 

Også avdelingsleder fellestjenester sier at det er stort innslag av skjønn i praktiseringen av regelverket. 

Det gjelder særlig § 19 Stønad i særlige tilfeller. Et NAV-kontor kan f.eks. gi stønad til innkjøp av bil for 

at bruker skal kunne ta en jobb, mens andre NAV-kontorer vurderer dette mer restriktivt.  

 

Mål 

Kommuneplan, økonomiplan/budsjett og årsmelding 

Økonomiplan for 2023–2026 (Halden kommune, 2022) bygger på Kommuneplan 2021–2050 sin sam-

funnsdel med Halden kommunes nye visjon "Halden forberedt for omstilling". Som en del av omstillingen 

settes (s. 7) bl.a. følgende mål: 

 Omstilling og innovative løsninger skal gi økt sysselsetting og etableringsattraktivitet. 

 Utdanningsnivået skal heves og resultatene i skolen forbedres. 

 

Økonomiplanen sier at å øke sysselsettingsgraden er en hovedprioritet som følges opp i ny nærings- 

og sysselsettingsplan for Halden kommune 2021–2025, der målet er minst 500 nye arbeidsplasser in-

nen 2025 og en sysselsettingsgrad på 70 % for aldersgruppen 20–66 år (opp fra 68 % i 2021). Oppgaven 

er å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i Halden og få flere ut i arbeid. Kommunen vil styrke 

innsatsen for å øke befolkningens arbeidsevne.  

 

Økonomiplanen orienterer videre (s. 12) om samskaping mellom kommune, næringsliv, frivillighet og 

innbyggere. Med samskaping som metode ser kommunen på inkludering og vekst i arbeidslivet og fri-

villig sektors medvirkning i oppgaveløsningen – med forbedrede prosesser for inkludering, sysselsetting 

og språkopplæring. Halden kommune vil delta i KS' treårige program "Partnerskap for radikal innova-

sjon" (PRI).9  

 

I tråd med dette ble kommunalområde Samfunn og samskaping opprettet 01.01.2021. Økonomiplanen 

opplyser (s. 71) at kommunalområdet arbeider etter tre hovedstrategier:  

 Styrke Haldens attraksjonskraft for arbeidsplasser, beboere og besøkende. 

 Skape nye arbeidsplasser i arbeids- og aktivitetslinjen. 

 Samskaping mellom kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggere for på sikt å finne bære-

kraftige måter å drifte kommunale tjenester på. 

 

Økonomiplanen utdyper (s. 73) inkludering og vekst i arbeidslivet: Arbeid er en av grunnpilarene i kom-

muneplanens samfunnsdel. Det er viktig at sysselsettingsandelen i befolkningen øker. Dette handler om 

vekst i tradisjonelle arbeidsplasser og inkluderende arbeidsplasser. "Den samskapingsarenaen som er 

etablert for å skape en større inkludering i arbeidslivet, mellom NAV, HKK, Næring, samt arbeid og 

                                                      
8 Statens veiledende livsoppholdssats for en enslig voksen er 6650 kr per måned (fra 01.07.2022; utenom husleie).  
9 KS, som tidligere het Kommunenes Sentralforbund, er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. Hal-
den kommune vurderer å delta i et KS-prosjekt om NEET-innbyggere (Not in Education, Employment or Training) 
sammen med ti kommuner, opplyser kommunaldirektør for Samfunn og samskaping. 
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aktivitet, skal jobbe konkret med å få flere ut i det ordinære arbeidslivet. […] En av de viktige oppgavene 

i dette arbeidet er å få mennesker med nedsatt arbeidsevne over i arbeid. Det skal også fokuseres på 

hvordan vi på best mulig måte kan få til en integrering av innvandrere/flyktninger, slik at disse raskest 

mulig kan komme ut i inntektsgivende arbeid. Her vil også språk- og samfunnsopplæring spille en ve-

sentlig rolle for å lykkes." Frivillig sektors medvirkning i oppgaveløsningen nevnes.  

 

NAV-leder opplyser at NAV HA i 2022 har et statlig budsjett på 90 mill. kr (25 mill. kr til driftsutgifter og 

65 mill. kr til arbeidsmarkedstiltak) og et kommunalt budsjett på 85 mill. kr.  

 

NAV-samarbeidet mellom Halden og Aremark ble inngått i 2015. Halden kommune er vertskommune, 

og Aremark kommune refunderer ca. 1,2 årsverk.  

 

NAV HA følges opp av Halden kommune på økonomi. NAV HA har budsjettoverskridelse, og kommu-

nedirektøren har bedt enheten innspare 0,5 mill. kr i andre tertial 2022. Budsjettet på kommunal side 

består for det meste av lønn og sosialhjelp, noe NAV-leder ikke har maktet å kutte i per halvårsskiftet. 

Kommunen har stort økonomifokus, men han savner et fokus på tjenestekvalitet.  

 

NAV HAs mål og strategi 

NAV-leders strateginotat NAV Halden Aremark 2022 opplyser (s. 1–3) at NAV HA viderefører sine tre 

strategiske hovedprioriteringer fra 2021 – IKU: 

 Inkluderingsdugnad: Et team med syv jobbspesialister er etablert og styrkes ytterligere i 2022, "for 

å oppnå de ambisiøse målene om høy overgang til arbeid". Arbeidsrettet kartlegging tidlig i bruker-

reisen styrkes. NAV HA tok fra 2021 lederskap i kommunens arbeid med å bosette og integrere 

flyktninger.  

 Kvalifisering til fremtidens arbeidsmarked: "Gjennom en kraftig satsing på bruk av arbeidsmar-

kedstiltak, etablere god kjeding av ulike individuelt tilpassede tiltak, og øke veiledernes kompetanse 

på tiltaksområdet, har vi tro på å oppfylle NAVs visjon om å gi mennesker muligheter". Tiltaksgjen-

nomføring økte med over 20 % i 2021.  

 Ungdom: "Etter tiår med satsing på ungdom i NAV, både på statlig og kommunal side, må vi er-

kjenne at arbeidet ikke har lykkes. Andelen ungdom som tar del i samfunnet gjennom arbeid og 

aktivitet er dessverre stabilt, og i Halden og Aremark spesielt peker pilene mer gal enn riktig vei. 

NAV Halden Aremark må gjøre noe radikalt nytt, noe som ingen andre i NAV tidligere har gjort. 

Satsingen på veiledning av ungdom må monne. Prosjektet 'Jobbsmak' fanger ungdom som tidlig 

dropper ut, eller er i ferd med å droppe ut, i utdanningsløpet. Deltakelse i prosjektet 'KVP-pilot' i regi 

av Arbeids- og velferdsdirektoratet skal øke deltakelsen i KVP betraktelig, og ungdom skal priorite-

res. Prosjektet 'Ung Arena' etableres i 2022 og vil gi fem nye årsverk til vår satsing på ungdom."   

 

Organisering 

NAV-leder understreker for revisor at NAV HA har et velfungerende partnerskap mellom NAV Stat og 

Halden kommune.  

 

NAV-leders strateginotat NAV Halden Aremark 2022 innledes (s. 1) slik: "NAV Halden Aremark står 

overfor et skifte i hvordan vi følger opp våre innbyggere og arbeidsgivere. 2022 blir året der vi skaper 

en helt ny kompetanseorganisasjon, der innbyggernes behov i mye større grad skal matche den enkelte 

veileders kompetanseprofil." 

 

Strateginotatet opplyser at NAV HA i tredje tertial 2022 går fra organisering etter ytelser og datoer til 

organisering etter produktområder. Formålet er å etterleve NAVs nye virksomhetsstrategi, som er: 

1. "Sammen finner vi løsninger for dem som trenger det mest. 
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2. Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i rask omstilling.  

3. Alle får de ytelser de har krav på – enkelt og forutsigbart." 

 

NAV-leder påpeker at NAV HAs omorganisering i høy grad vil styrke økonomisk sosialhjelp. Dagens 

arbeidsdeling ut fra brukernes fødselsdag erstattes av en brukerorientert arbeidsdeling der innbyggerne 

tildeles en veileder som har høy kompetanse på deres behov. Omorganiseringen medfører særlig tre 

endringer i sosialhjelpen:  

1. Mer team-arbeid: Saksbehandlere (veiledere) på sosialhjelp jobber i dag mye alene, i motsetning 

til andre fagområder der man har saksdrøftingsverksted. Med ny organisering blir det mer arena-

arbeid også i sosialhjelp.  

2. Mer kartlegging: NAV HA mottar ca. 18 nye brukere per dag. Kartlegging av brukerne skjer i dag 

noe tilfeldig og ofte for sent. Enheten vil vri ressursbruken slik at alle nye brukere kartlegges fra dag 

1. Alle brukere skal grunnkartlegges, og noen vil bli kartlagt grundigere.    

3. Mer arbeidsrettede tiltak: Etter økning i arbeidsrettede tiltak for sosialhjelpsmottakere i 2021 og 

2022 blir det ytterligere økning fremover. 

 

Avdelingsleder fellestjenester opplyser at NAV HA innfører en helt ny organisering 12.10.2022, der fo-

kus flyttes fra brukernes fødselsdato og mottatte ytelser til deres hovedutfordring og bistandsbehov. 

Ansatte fordeles på team som spesialiseres på behovene.  

 

Ungdomsavdelingen vil opphøre, noe ungdomsveileder stiller seg kritisk til. Ungdomsavdelingen har i 

dag en arbeidsdeling mellom saksbehandling og oppfølging som gir god oppfølging, men det er usikkert 

om dette vil bestå. NAV HA hadde "kombinerte medarbeidere" til 2019 og erfarte at saksbehandling 

"stjal tid" fra oppfølging.  

 

Ungdomsveileder opplyser videre at avdelingsleder for NAV HAs ungdomsavdeling sluttet i desember 

2021. To mellomledere deler nå på å lede ungdomsavdelingen. Ungdomsavdelingen ble dermed redu-

sert med ett årsverk og har nå 2,5 årsverk på sosialhjelp. Selv har hun nå en liste på 75 brukere som 

hun følger opp – opp fra 55 brukere i fjor. Arbeidsdagen oppleves som hektisk.  

 

Rutiner/prosedyrer 

Skjemaer/maler 

Fagrådgiver opplyser at de kommunale tjenestene i NAV må utarbeide alle skjemaer/maler selv, men 

inspirert av statlig NAVs veiledning for brukerrettet oppfølging, som er arkivert på NAVs interne portal 

(NAVET). NAV HA har utarbeidet to hovedskjemaer: 

 Kartlegging ble tatt i bruk i desember 2021. Kartleggingsskjemaet er omfattende (seks sider) og 

inneholder åtte bolker: personalia, personalia ektefelle/samboer, ungdom som selvstendig bruker, 

tjenestemottakers situasjon (herunder dagligliv/aktivitet, bolig og helse), barn, økonomi, annen 

språklig bakgrunn/statsborgerskap, og veien videre.  

 Svar på søknad om * gjelder vedtak etter sosialtjenesteloven § 18. NAV HA har over 30 vedtaks-

maler ut fra ulike situasjoner og lovgrunnlag, som har liknende oppsett. Etter en workshop for alle 

ansatte i april 2022 ble nye maler tatt i bruk i mai. Svar på søknad-skjemaet (to sider) nevner inn-

ledningsvis hva søkeren får økonomisk støtte til, som levekostnader/livsopphold og strømregninger. 

Deretter følger "Du må" med eventuelle vilkår. Så følger begrunnelse for avgjørelsen, der det skal 

gis en individuell vurdering ("Støtten må vurderes tilstrekkelig og forsvarlig. […] Husk barns rettig-

heter og behov.") Dernest følger bakgrunn for avgjørelsen og råd/veiledning. Til slutt understrekes 

at "Du må si ifra til oss hvis situasjonen din endrer seg." Svar på søknad om * (vedtaksbrev) under-

tegnes av NAV-leder alene – ikke saksbehandler/veileder.  
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Opplæring av NAV-ansatte 

Fagrådgiver opplyser at opplæringen i NAV HA har økt det siste året, basert på en opplæringsplan. 

Ansatte får grunnopplæring (6 timer) og videregående opplæring. Også fagmøter hver 14. dag innebæ-

rer opplæring, f.eks. i signaler fra statsforvalter. To og to avdelinger har felles fagmøte (1,5 timer) hver 

14. dag, samt at hver avdeling har et tavlemøte hver 14. dag med fokus på brukerporteføljen. Også årlig 

fagdag og workshops medfører opplæring.   

 

Ungdomsveileder gir uttrykk for at NAV HA ikke gir tilstrekkelig opplæring av saksbehandlere i sosial-

hjelp. Grunnopplæring (6 timer) av nye medarbeidere gir litt innføring i lovverk; så får de en brukerpor-

tefølje i fanget og må sette i gang med saksbehandling. Det er vanskelig å være nyansatt når man skal 

gå i gang med brukerne uten å beherske fagfeltet fullt ut. NAV HA har snakket om å gi mer opplæring, 

men det har ikke kommet helt i gang (per april 2022). 

 

NAV-leder opplyser at NAV HA styrket opplæring av ansatte i økonomisk sosialhjelp etter egentilsynet 

i november 2021. Nyansatte tildeles en fadder for kollegaveiledning, og de får ikke de vanskeligste 

sakene. Med ny organisering i oktober 2022 vil opplæringen bli styrket. Et NAV-kontors viktigste kom-

petanse er veiledning, herunder gode samtaler og samarbeid med brukerne, noe det blir kursing i.  

 

Forbedre prosedyrer ved behov 

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterte 10.05.2021 kommunene til å foreta egenvurdering av kartleg-

ging, vurdering og beslutning av barns behov ved søknad om økonomisk stønad. NAV HAs Egenvur-

dering 2021 (NAV Halden Aremark, 2021) var selvkritisk og vedgikk to lovbrudd i saksbehandlingen 

knyttet til kartlegging av barns behov og personer med forsørgeransvar. NAV HA så behov for "radikale 

endringer" i egen virksomhet. Notatet beskrev syv tiltak som iverksettes innen mars 2022. NAV-leder 

opplyser (15.06.2022) at alle tiltakene er igangsatt og i rute. Tiltakene har høy oppmerksomhet fra NAV-

leder. 

 

I avslutningsbrev for egenvurderingen (03.11.2021) poengterte Statsforvalteren i Oslo og Viken føl-

gende: "En del av internkontrollen kan være skriftlige rutiner og retningslinjer som beskriver: a) Hva som 

skal gjøres. b) Hvem som skal gjøre det. c) Når det skal gjøres. d) Hvordan det skal gjøres. Aktivitetene 

må etterprøves og korrigeres ved behov. Internkontroll er derfor systematisk styring i forbedringsarbei-

det av tjenestene ved Nav og skal samtidig forebygge svikt." 

 

Avdelingsleder fellestjenester opplyser at NAV HA i 2022 har stort fokus på rutiner: Alle brukere skal 

kartlegges grundig med kartleggingsskjema hver 6. måned, med særlig fokus på barn. Alle enkeltvedtak 

skal følge maler med må-punkter, og kollegaer skal gjennomføre vedtakskontroll. Oppfølging skal do-

kumenteres i henhold til maler. Sosialtjenesteloven og NAVs rundskriv, samt NAV HAs egne maler og 

sjekklister som utarbeides i 2021–2022, gir tilstrekkelig med rutiner for sosialhjelp. Det gis opplæring 

med innøving av rutiner.  

 

Ungdomsveileder mener at saksbehandlerne på sosialhjelp har tilstrekkelig med rutiner. De vet hva de 

skal gjøre for å få brukerne videre. Saksbehandlerne har et godt samarbeid med kollegaer som jobber 

med tiltak. 

 

NAV-leder opplyser at NAV nasjonalt satser på klart språk – å skrive forståelig og ikke ovenfra og ned. 

Hver kommune utvikler rutiner/dokumentmaler i stor grad på egenhånd, men NAV HA samarbeider om 

rutineutvikling med de andre NAV-kontorene i Nedre Viken. NAV HA har nå gode rutiner på å utarbeide 

enkeltvedtak, mens rutiner for oppfølging/veiledning er under utvikling. 
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Avvikssystem, risikoanalyse og fagsystem  

Avdelingsleder fellestjenester opplyser at NAV HA benytter et statlig avvikshåndteringssystem, Asys, 

som omfatter både helse/miljø/sikkerhet (HMS) og forvaltningsmessige avvik. I tillegg benyttes et kom-

munalt kvalitetssystem, Sikri Samsvar, i forhold til sosialtjenesteloven. Ansatte kan her melde avvik 

vedrørende sosialhjelp, som ledere følger opp.  

 

Revisor har etterspurt en risikoanalyse som beskriver risiko for avvik knyttet til sosialhjelp, men har ikke 

mottatt dette fra NAV HA. 

 

Sosialtjenesteloven krever omfattende kartlegging/dokumentasjon av hensyn til brukerne. Dokumenta-

sjon er også nyttig for NAVs medarbeidere.  

 

NAV HAs veiledere på sosialhjelp bruker fire fagsystemer i sin jobbutførelse: Visma Velferd (sosialhjelp), 

Arena (arbeidsevnevurderinger), Modia (aktivitetsplaner og journalnotater; tar over for Arena) og Gosis 

(digitalt arkiv; legeerklæringer etc.). Visma Velferd er et kommunalt system, mens Arena, Modia og 

Gosis er statlige systemer. Sosialhjelp skal ikke nevnes i statlige systemer.  

 

Modia inneholder aktivitetsplan med kolonner for Gjennomfører, Fullført og Avbrutt, der internkontroll 

dokumenteres. Fullførte tiltak blir imidlertid ikke alltid nedskrevet, opplyser fagrådgiver. Hun tilføyer at 

Visma Velferd har et forbedringspotensial når det gjelder rapporter. Visma utarbeider en ny versjon av 

fagsystemet i 2022.  

 

Fagrådgiver opplyser at NAV HA praktiserer løpende vedtakskontroll og kvartalsvis internkontroll av 

vedtak. Ved kvartalsvis internkontroll tas et utvalg av vedtak der kvaliteten vurderes. Vedtakskontrollen 

utvikles i 2022.  

4.2.2 Kartlegging – vurdere å stille vilkår i alle saker 

NAV – fra kontrollør til støttespiller 

NAV-leders strateginotat NAV Halden Aremark 2022 oppgir (s. 3) at enhetens største produktområde 

er kartlegging fra dag én av de 19 innbyggerne som gjennomsnittlig tar kontakt med NAV HA hver dag. 

Alle innbyggere skal ha en aktivitetsplan med aktiv digital dialog i sin vei mot arbeid.  

 

NAV-leder sier i intervju med revisor følgende om kartlegging og vedtak: 

a. Vilkår og konsekvens var viktigere i klientarbeidet for noen år siden. NAV har i dag mer fokus på 

kartlegging og veiledning. Det gjelder å finne det lille frøet i hagen (brukeren) som man kan få til å 

spire og gro. NAV lanserte nasjonalt en ny virksomhetsstrategi i juni 2022, der et nøkkelord er støt-

tespiller. NAV-kontorene skal nå være støttespiller for brukerne og i noe mindre grad kontrollør. 

NAV HA er også støttespiller for bedriftene og hjelper dem med sykefraværsoppfølging – og ser 

gjerne at de ringer til NAV HA når de har rekrutteringsbehov. 

b. Vilkår om aktiv jobbsøking virker hvis bruker følger det opp, men effekten av vilkår – hva som fikk 

NN ut i jobb – er vanskelig å si. Etter revisjonens spørsmål har ledergruppa i NAV HA besluttet å 

spørre brukerne om dette i neste brukerundersøkelse (4. kvartal 2022).  

c. NAVs nasjonale metodikk gikk rundt 2020 over til tettere oppfølging: fra seks måneders til to måne-

ders vedtak, og hyppigere klientsamtaler. Vilkårsetting kan være bra, og veiledning inkluderer å 

realitetsorientere brukere. – Men i NAV HAs porteføljegjennomgang i 2022, der enheten gjennom-

går bruker for bruker, ser vi ingen brukere som trenger "et spark bak". NAV HAs metode er mer et 

"pust i nakken".  

d. Egentilsynet i november 2021 viste at NAV HA er god på helhetlig vurdering av brukerne, bortsett 

fra at barns behov ikke ble tilstrekkelig vektlagt. I akuttsaker, der f.eks. en innbygger i jobb ber om 
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500 kr i nødhjelp for helgen, setter ikke NAV HA vilkår. Men i alle ordinære saker vurderes det å 

sette vilkår. Arbeidsretta, motiverende vilkår kan sette fart i brukerens prosess. NAV HA jobber med 

å utvikle mer differensierte, brukertilpassede vilkår.  

 

Avdelingsleder fellestjenester sier i intervju med revisor følgende om kartlegging og vedtak: 

a. Helhetlig vurdering med sikte på selvhjelp skal gjøres i alle saker. Ved å bli godt kjent med brukerne 

gjennom kartlegging av situasjonen, kan NAV HA hjelpe dem til å bo og leve selvstendig. Det vur-

deres alltid å sette aktivitetsvilkår, men vilkår settes i dag i et mindretall av sakene samlet sett. NAV-

kontorene stilte langt flere vilkår frem til rundt 2019. Statsforvalterne ga da NAV-kontorene beskjed 

om å redusere kravene: NAV skal ikke stille så mange vilkår at det blir unødig byrdefullt å motta 

sosialhjelp. Man kan si at sosialtjenestelovens rettighetsside er styrket i lovanvendelsen, mens plikt-

siden er dempet. Vilkår/krav benyttes fortsatt der det egner seg, men vekten legges nå på å kart-

legge brukernes behov og arbeidsevne, kortvarige vedtak og tett oppfølging av brukerne.  

b. NAV-kontorene har i dag en mindre tøff stil; krav og "skremming" er dempet. Dette baseres på et 

menneskesyn om at brukerne kan ha store utfordringer, men de færreste er late, og motivasjon bør 

komme innenfra. NAV-klienter som tidligere har fått høre at de må "stå opp om morran" og "ikke gå 

her og slenge", treffer nå et hjelpeapparat som "har trua på dem". Håpet er at gulrot/belønning gir 

bedre resultater enn pisk/straff. Det fungerer ikke alltid første eller andre gang; NAV-ansatte opple-

ver ofte at planer for brukere svikter. Men NAV HA gir ikke opp, for man vet at det ofte er et langt 

løp for brukerne. NAV HA lykkes i mange saker, også i noen saker der man ikke egentlig regnet 

med det. 

c. NAV-kontorene pleide å behandle søknader som folk kom med. I dag skal NAV kartlegge situasjo-

nen og på eget initiativ legge til ytelser innenfor regelverket, f.eks. stønad til barns aktiviteter. Det er 

et par år siden omleggingen, men det tar tid å svinge et tankskip. Omstillingen var særlig stor i 

Halden kommune med anstrengt økonomi, der ekstra ytelser/kostnader var lite populært i admini-

strasjonen.10  

 

Fagrådgiver sier i intervju med revisor følgende om kartlegging og vedtak:  

a. Det skal gjøres en helhetlig vurdering i alle saker, herunder hovedkartlegging minimum hvert halvår 

og løpende kartlegging for å fange opp ting som endrer seg i brukernes liv. Hvis bruker har fokus 

på tiltak og samarbeidet går greit, er det ikke nødvendig å sette vilkår. Aktivitetskrav som jobbsøking, 

er vanlig å stille til unge sosialhjelpsmottakere. For brukere over 30 år vektlegges at vilkår ikke skal 

være uforholdsmessig belastende. Vilkår om å søke bostøtte eller redusert foreldrebetaling i barne-

hage, er lite belastende. Vilkår er et signal om hva NAV HA forventer av stønadsmottakeren, men 

mye av klientarbeidet ligger uansett i oppfølgingen. 

b. Myndighetsutøvelse i form av vilkår skal utformes i samarbeid med bruker. Vilkår er ikke alltid veien 

å gå, og NAV HA setter nå færre vilkår enn for tre år siden. I stedet har man kortere vedtakslengde 

og tettere oppfølging. NAV HA kartlegger brukerens ressurser og vansker, og hvis problemet er 

evne og ikke vilje, er det bedre å hjelpe brukeren enn å stille krav. Man kan f.eks. sette vilkår om at 

brukeren skal søke bostøtte, men så klarer han ikke å gjøre det på grunn av manglende språklige 

eller digitale ferdigheter. NAV HA bør jobbe sammen med brukeren. 

c. Kartleggingens formål er å forebygge sosiale problemer og sikre barn/unge. NAV HA bør bli bedre 

på kartlegging for å sikre at personens muligheter tas i bruk. Målet om å bli selvhjulpen bør kanskje 

tydeliggjøres i kartleggingen og dokumenteres mer i oppfølgingen, noe NAV HA vil vurdere. "Selv-

hjulpen" kan for øvrig også innebære at brukere kommer over på trygdeytelser. Når de har rett til 

andre ytelser, skal disse benyttes (eventuelt med supplerende sosialhjelp).  

d. Å holde tett kontakt med NAV HA og møte til timeavtaler er en forutsetning som ikke alltid skrives i 

enkeltvedtak, men som de fleste brukerne oppfatter. Brukere som har rusmisbruk og mangler bolig 

                                                      
10 Halden kommune kom ut av ROBEK-registeret i 2019, ifølge www.Regjeringen.no. 
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eller telefon, kan være vanskelig å få inn til samtale. NAV HA kan da gi bruker beskjed om at man 

mangler opplysninger; nå må du komme, ellers får vi ikke behandlet søknaden. 

e. Kompetansehevende aktiviteter fungerer, men det settes ikke nødvendigvis som vilkår. Mange bru-

kere har en tung bagasje, som å ha falt ut av videregående skole og helseproblemer, og vilkår fører 

kanskje ikke frem. Brukerne ønsker ikke å være passive, men trenger hjelp til å komme seg videre 

med tiltak.  

f. En del av jobben som NAV-veileder er å snakke med brukere om vanskelige ting. Noen brukere 

trenger at NAV HA stiller krav/vilkår og sier at dette er hva vi forventer. NAV-veiledere må fra tid til 

annen snakke med foreldre om at situasjonen er bekymringsfull. (Før NAV HA sender bekymrings-

melding til barneverntjenesten skal de, som hovedregel, informere foreldre om det.) Men dersom 

det er klientens evner som svikter, er hard oppfølging virkningsløst. Å motivere og veilede er NAV 

HAs metode – ikke å snakke strengt og sette hardt mot hardt. NAV HA jobber med relasjoner; 

spørsmålet er hva personen trenger for å komme videre. 

g. Enheten kan nok bruke vilkår noe mer, men oppfølging er viktigere. Brudd på vilkår bør få konse-

kvens, men NAV HA vurderer først om det er brukerens evne eller vilje som svikter.  

 

Ungdomsveileder sier i intervju med revisor følgende om kartlegging og vedtak: 

a. NAV HA har det siste året hatt stort fokus på kartlegging av den enkeltes økonomiske og personlige 

forhold. Alle nye brukere må gjennom en grundig kartlegging for å få sosialhjelp. 

b. Vilkår om aktivitet kan være mange ting: å søke stillinger på egen hånd eller i jobbsøkerkurs (opp-

læring i skriving av CV og søknader, også kalt jobbklubb), å fullføre videregående skole, å delta i 

arbeidsforberedende trening/kvalifiseringsprogram og å søke andre offentlige ytelser, især bostøtte. 

Alle nye sosialhjelpsmottakere skal søke bostøtte. Bostøtte dekker ca. 60 % av husleien. For bar-

nefamilier med høy husleie kan bostøtten utgjøre 5000 kr per måned. 

 

30 årsskillet for vilkår 

Sosialtjenesteloven § 20a Bruk av vilkår for personer under 30 år, som Stortinget vedtok i 2016 og trådte 

i kraft i 2017, medfører at 30 årsskillet er blitt sentralt. Men hvordan tolkes dette i bransjen; hvor stor 

forskjell praktiseres for unge sosialhjelpsmottakere i forhold til de over 30 år? 

 

NAV HAs skjema Svar på søknad om * (vedtaksmal) gir følgende tolkning i vedlegg til vedtak:  

 § 20 Bruk av vilkår: "Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren 

i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommune".    

 § 20a Bruk av vilkår for personer under 30 år: "Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av 

økonomisk stønad til personer under 30 år." 

 

NAV HA anser altså at bruk av vilkår er en kan-bestemmelse for sosialhjelpsmottakere over 30 år og en 

skal-bestemmelse for de unge.   

 

NAV-leder opplyser at av Halden/Aremarks 518 sosialhjelpsmottakere i mai 2022 er 123 mottakere un-

der 30 år (23,7 %). Han sier videre at det er klart mer bruk av vilkår for unge sosialhjelpsmottakere enn 

for de over 30 år. NAV HA setter vilkår av et eller annet slag overfor flesteparten av mottakerne under 

30 år.  

 

Fagrådgiver sier at for sosialhjelpsmottakere over 30 år settes få vilkår, mens for unge mottakere inne-

holder NAV HAs enkeltvedtak ofte vilkår om aktivitet. 

 

Ungdomsveileder påpeker at alle muligheter generelt skal være utprøvd før en innbygger mottar sosial-

hjelp, uansett alder, men det går et vannskille ved 30 år når det gjelder aktivitetsplikt: NAV kan sette 
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vilkår til sosialhjelpsmottakere over 30 år, men må ikke og gjør det i praksis sjelden. NAV HA setter 

derimot aktivitetsvilkår til ca. 90 % av sosialhjelpsmottakere under 30 år i 2022. Unntak gis bare for 

brukere der helse tilsier at de ikke kan delta i aktivitet for tiden. Enkeltvedtak begrunner hvorfor det 

eventuelt ikke settes vilkår.    

 

Avdelingsleder fellestjenester sier at statistikk over sosialhjelpsmottakere er mangelfull, men hennes 

inntrykk er at NAV HA i 2022 stiller vilkår om aktivitetsplikt til anslagsvis 10 % av sosialhjelpsmottakere 

over 30 år og ca. 90 % av mottakere under 30 år. NAV HA er svært opptatt av aktivitetsplikten for de 

under 30 år. For disse benyttes vilkår om å søke jobber aktivt på egenhånd eller i jobbsøkerkurs. Vilkår 

om aktiv jobbsøking bør stilles til dem som er selvdrevne. NAV HA kan nok utnytte vilkårsinstrumentet 

mer, men det er ikke alltid hensiktsmessig. Det gjelder å motivere brukerne til selv å ønske å komme i 

arbeid og aktivitet.  

 

Statistikk viser at bruken av vilkår til unge sosialhjelpsmottakere økte betydelig i Halden fra 2020 til 

2021:   

Figur 5: Sosialhjelpstilfeller 25–29 år – vilkår etter sosialtjenesteloven. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Statistikkbanken, Økonomisk sosialhjelp, tabell 12266, 15.06.2022 (endelige tall). Eldre tall (2019) foreligger ikke. 
Statistikken er ikke tilpasset sosialtjenestelovens aldersskille på 30 år. Bruk av vilkår overfor sosialhjelpstilfeller 18–
29 år og 30–66 år vises ikke.  

 

Figur 5 viser at bruken av vilkår overfor unge sosialhjelpsmottakere i Halden 2021 lå høyere enn i sam-

menlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 10) og landet. Revisor tar forbehold om at begrepet "vilkår" 

tolkes likt av NAV-kontorene.    

 

Forvaltningsrevisjonsrapport Sosiale tjenester i NAV Færder (Vestfold og Telemark revisjon IKS, 2020) 

opplyser (s. 37) at NAV Færder i 2020 "månedlig har ca. 60–70 unge som har full sosialhjelp. Av disse 

har 30–40 aktivitetsplikt." Ca. 54 % av sosialhjelpsmottakere under 30 år i Færder har altså aktivitets-

plikt.   

 

Revisors mappegjennomgang 

Blant ca. 480 sosialhjelpsmottakere i Halden gjennomgikk revisor, med bistand fra fagrådgiver, 10 tilfel-

dig utvalgte mapper for sosialhjelpsmottakere, hvorav seks over 30 år og fire under 30 år. Revisor opp-

summerer de ti sosialhjelpsmottakernes aktiviter: 
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TI SOSIALHJELPSMOTTAKERE 

I HALDEN – SAMMENDRAG 

Kartlegging (forkortet) Aktivi-

tet? 

Vilkår/ 

krav? 

Over 30 år: Bruker født 1963: Flyttet til Halden 2021; ønsker å starte butikk Nei Nei 

 Bruker født 1979: Medisinsk behandling; har søkt AAP Nei Nei 

 Bruker født 1979: På Arbeidsavklaringspenger (AAP) Nei Nei 

 Bruker født 1981: Deltidsjobb; droppet ut av jobbklubb Ja Nei 

 Bruker født 1982: Rusbehandling; møter ikke til samtaler Nei Nei 

 Bruker født 1983: Må motiveres for å ta en jobb Nei Nei 

Sum:   1 av 6 0 av 6 

Under 30 år: Bruker født 1993: Rusbehandling. Vilkår om å møte til avtaler Nei Ja 

 Bruker født 1997: Tidligere rusproblem. Fullfører Vg3 mai 2022  Ja Nei 

 Bruker født 2000: KVP. Vilkår om å møte til avtaler Ja Ja 

 Bruker født 2001: Vilkår om jobbklubb og å møte til avtaler Ja Ja 

Sum:   3 av 4 3 av 4 

Sum total:   4 av 10 3 av 10 

Tabell 1. Kilde: Revisors mappegjennomgang med fagrådgiver ved NAV Halden Aremark, 26.04.2022.  

Aktivitet kan være initiert av bruker, pålagt av NAV HA eller etter enighet.  
Vg3: videregående skoles 3. trinn. KVP: Kvalifiseringsprogram.  

4.2.3 Aktivitetstiltak tilbys sosialhjelpsmottakere  

Veiledning – økonomi, bolig og familie 

Fagrådgiver opplyser at alle NAV HAs veiledere gir økonomisk veiledning. Enheten har dessuten tre 

økonomirådgivere (to årsverk) og to boligrådgivere. Sosialhjelp utbetales månedlig den 1. i måneden. 

Noen brukere ber om frivillig økonomiforvaltning, det vil si at veilederen sørger for at husleie betales mv. 

Tvungen forvaltning er sjelden (det vedtas av NAV Drammen).  

 

Avdelingsleder fellestjenester sier at kartlegging og veiledning ofte går hånd i hånd. NAV HA gir økono-

misk veiledning, og brukere kan henvises til familietjenesten for foreldreveiledning i samtalegruppe ba-

sert på metodikken COS (Circle of Security, dvs. lavterskel barnevern).  

 

NAV-leder opplyser at Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt NAV HA prosjektmidler til økonomisk 

veiledning og boligveiledning. NAV HA er ledende i Nedre Viken på økonomi- og boligveiledning, mener 

NAV-leder.  

 

Kvalifiseringsprogram o.l. 

Avdelingsleder fellestjenester opplyser at kvalifiseringsprogram (KVP) er en rettighet etter sosialtjenes-

teloven § 29 Kvalifiseringsprogram. Jobbmotiverte brukere har rett på KVP. Målet er jobb innen to år. 

KVP gis for ett år av gangen i inntil to år. KVP innebærer tett og koordinert oppfølging av brukere som 

har sammensatte og tyngre behov.  

 

Avdelingsleder fellestjenester opplyser videre at KVP som regel innebærer ordinær arbeidstid (37,5 ti-

mer per uke) i ett år, for å gi brukerne struktur og forutsigbarhet. KVP skreddersys for den enkelte 

deltaker. Innholdet er først og fremst arbeidsutprøving. KVP-uken kan typisk omfatte praksisplass, jobb-

søkerkurs, økonomisk veiledning og tur/trim. NAV HA benytter psykologer til å kartlegge brukernes nev-

ropsykologiske utfordringer, for å finne ut hva de kan utdanne seg til og jobbe med. 

 

NAV-leder opplyser at arbeidsrettede aktiviteter økte med 20 % i 2021, og NAV HA har rekordmange 

sosialhjelpsmottakere på tiltak i 2022. Da han tiltrådte stillingen i oktober 2020, hadde kvalifiseringspro-

gram ligget litt brakk; det var bare 20 KVP-deltakere. NAV HA har de siste to årene deltatt i et KVP-
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prosjekt ledet av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Halden/Aremark økte til 52 KVP-deltakere i mai 2022. 

Ut fra folketallet er målet 63 KVP-deltakere, og KVP er fremtidens arbeidsmåte. KVP gikk fra statlig til 

kommunalt tiltak i 2016, og KVP-deltakerne mottar lønnsslipp fra Halden kommune. KVP belaster der-

med Halden kommunes budsjett, men KVP-lønn er bare litt høyere enn sosialhjelpssatser.   

 

NAV-leder opplyser at NAV HA selv leverer kvalifiseringsprogram (KVP), mens arbeidsforberedende 

trening (AFT) kjøpes inn fra Halden Arbeid og Vekst AS og Kirkens Bymisjon.11 Grunntanken i KVP og 

AFT er den samme – tett individuell oppfølging med arbeid som mål. Begge tiltak er i prinsippet for alle 

aldersgrupper, men har størst effekt for de unge, som derfor prioriteres i KVP og AFT.  

 

Ungdomsveileder nevner et tredje arbeidsrettet tiltak: Avklaring, som er en "lightversjon" av AFT/KVP. 

Avklaring innebærer 4–12 uker med karriereveiledning (samtaler om hva man passer til å jobbe med). 

Avklaring kjøpes av Fretex Halden. NAV HA kartlegger selv mest forhold hjemme hos brukerne.  

 

Ungdomsveileder opplyser at kompetanseheving for brukere under 30 år hovedsakelig handler om å 

fullføre videregående opplæring (fagbrev) og å delta i kvalifiseringsprogram (KVP). NAV HAs KVP-tilbud 

ble styrket ved inngangen til 2022. KVP gir tett oppfølging, som mange unge trenger. NAV har i noen 

grad en "foreldrerolle" overfor unge brukere, f.eks. hjelp til å betale regninger. For jobbmotiverte ung-

dommer skal NAV HA tenke KVP.  

 

Fagrådgiver opplyser at NAV HA har fire KVP-veiledere. Kommunal del av NAV-kontorene disponerer 

for øvrig det samme tiltaksapparatet som statlig NAV. 

 

Voksenopplæring 

NAV-leder opplyser at Halden kommunale kompetansesenter (HKK) tilbyr voksenopplæring i Halden, 

herunder opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som har rett på det. HKK har tilpasset seg den 

nye integreringsloven (Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid, 2020) på en god 

måte. Halden har en del innbyggere som har gjennomført språkopplæring mange ganger uten å be-

herske norsk godt. Her må også den enkelte innvandrer ta et ansvar. HKK fikk utvidet budsjett i 2022. 

NAV HA og HKK er fra 01.01.2021 organisert som enheter i kommunalområde Samfunn og samskaping, 

noe som medfører et nært samarbeid.  

 

Fagrådgiver påpeker at norskopplæring fungerer for noen innvandrere, men ikke alle. NAV HA har noen 

brukere som har vært på språkopplæringskurs og språkpraksis mange ganger. 

 

Ungdomsveileder opplyser at HKK tilbyr voksenopplæring for det meste til eldre sosialhjelpsmottakere. 

Innvandrerungdom behersker som oftest norsk godt når de kommer til NAV HA. Ungdomsveileder har 

bare én bruker under 30 år som går på norskopplæring og én bruker som får grunnskole ved HKK 

 

Avdelingsleder fellestjenester sier at innvandrere utgjør et mindretall av sosialhjelpsmottakerne. Halden 

kommune har rundt 13 % innvandrere, som er lavere enn en del andre kommuner.  

 

Sosial inkludering 

Sosialtjenesteloven har som formål (§ 1) blant annet å fremme "sosial inkludering og aktiv deltakelse i 

samfunnet". Hva betyr dette i praksis? spør revisor. NAV-leder svarer: Når man har vært på ferie i fire 

uker, kommer man tilbake på jobb og er "litt utafor", så man kan tenke seg hva det vil si å stå utenfor 

                                                      
11 Www.Arbeidogvekst.no: Halden Arbeid og Vekst AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift eid 100 % av Halden 

kommune med formål å bistå mennesker som har behov for hjelp til å komme tilbake til arbeid eller aktivitet.  
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arbeidslivet over år. Utenforskap koster samfunnet mye. NAV HA vurderer sosial inkludering i hver en-

kelt sak. Frelsesarmeen gir kurs til de som sliter med rus. Røde Kors aktiviserer innbyggere i førstehjelp 

mv. Familier som ikke har råd til å dra på ferie, tilbys fribilletter til en fornøyelsespark eller konsert (f.eks. 

«Allsang på Grensen»); dette er et samarbeid med Halden kommunes barnevernstjeneste og familie-

tjeneste. 

 

Fagrådgiver understreker at NAV HA må se hele mennesket. Deltakelse i sosiale arenaer gir både økt 

livskvalitet og ferdigheter. For brukere med språkutfordringer kan deltakelse i foreningsliv styrke norsk-

ferdighetene, noe som i neste omgang øker muligheten for arbeid.  

 

Jobbsøkerkurs 

NAV opplyser på sine nettsider (www.Nav.no) at et treukers jobbsøkerkurs passer for dem som er aktive 

jobbsøkere og trenger innspill i jakten på ny jobb. I kurset gjennomgås CV, jobbsøknad, jobbintervju og 

arbeidsmarked mv.  

 

Ungdomsveileder opplyser at NAV HA tilbyr statlige jobbsøkerkurs over seks uker for ungdom. Om lag 

tre jobbsøkerkurs á 20 plasser avholdes årlig. Sosialhjelpsmottakere som er motivert, får plass på neste 

jobbsøkerkurs.  

 

Halden Arbeid og Vekst AS tilbød tidligere jobbsøkerkurs og sysselsetting i enkelt vedlikeholdsarbeid, 

inkludert sommerjobb for ungdom. Kommunalt jobbsøkerkurs og sysselsetting av unge falt bort i 2018, 

da Halden Arbeid og Vekst AS fikk redusert sin virksomhet av budsjettmessige grunner. NAV HA har 

etterlyst et større lavterskeltilbud fra kommunen, herunder å få tilbake jobbsøkerkurs og sysselsetting. 

Dette er til vurdering i Halden kommune, opplyser ungdomsveileder. 

 

Fagrådgiver sier at motiverte brukere får rikelige muligheter til å delta i utdanningstiltak, arbeidsforbere-

dende trening etc. NAV HAs markedsrådgiver informerer avdelingene om endringer i lokalt arbeidsmar-

ked, f.eks. at en bedrift trenger flere ansatte. 

4.2.4 Oppfølging med sikte på å gjøre selvhjulpen  

Vilkår og konsekvens 

Sosialtjenesteloven § 20 Bruk av vilkår, fastsetter at ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at 

stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om mulighetene for reduksjon.  

 

NAV-leder sier at eventuelle vilkår og konsekvens av brudd oppgis i vedtaksbrevene, og NAV HA fanger 

opp hvorvidt sosialhjelpsmottaker oppfyller vilkårene. Dette følges opp særlig overfor langtidsmottakere. 

For brukere med tremåneders løp blir det i praksis mindre tett oppfølging. Dersom det er satt et vilkår, 

bør det følges opp, men å iverksette stønadsreduksjon er arbeidskrevende for NAV-kontoret, og derfor 

praktiserer det nok for sjelden.  

 

Avdelingsleder fellestjenester opplyser at eventuelle vilkår og konsekvenser av å bryte dem skrives i 

enkeltvedtak. Brudd på vilkår kan få som konsekvens stønadsreduksjon, kortere vedtakslengde og krav 

om hyppigere oppmøte hos NAV. Statens veiledende satser og retningslinjer pålegger NAV-kontorene 

å ta hensyn til barn mv., og ofte er det lite å redusere ut fra; man kan jo ikke gi null stønad. Enkeltvedtak 

om sosialhjelp hadde tidligere ofte et halvt års varighet; i dag er det som regel et par måneders vedtaks-

lengde eller månedsvedtak, særlig når det er supplerende sosialhjelp ved siden av lønn. Korte vedtak 

og hyppig kontakt (gjerne ukentlig) er nødvendig for å bistå brukerne i arbeid og aktivitet, slik at sosial-

hjelpen ikke blir en sovepute.  
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Fagrådgiver opplyser at når NAV HA setter vilkår, skrives vilkår og konsekvenser av brudd i enkeltved-

taket. Oppfølging av brukere avdekker relativt ofte brudd på vilkår. For at vilkårsbrudd skal føre til kon-

sekvensvedtak om redusert stønad, må saksbehandler gjøre en utredning. Stønadsreduksjon skjer sjel-

den ved vilkårsbrudd, fordi stønadene er såpass lave at det ikke er mye man kan redusere, særlig i 

familier med barn. 

 

Ungdomsveileder opplyser at vilkår og konsekvenser av å bryte dem fremgår av alle enkeltvedtak. Stø-

nadsreduksjon ved vilkårsbrudd var imidlertid mer vanlig inntil 2019. NAV HA foretar i dag stønadsre-

duksjon svært sjelden, noe som har flere årsaker: 

 Mange unge uten fullført videregående utdanning klarer ikke å søke jobb på egenhånd.  

 Da Halden kommunes lavterskel aktivitetstilbud var mer omfattende (til 2018), var stønadsreduksjon 

vanligere.  

 Statsforvaltere har de siste par årene konkludert med avvik/lovbrudd ved lav stønad. Sosialhjelps-

mottakeres rettigheter vektlegges mer.  

 NAV HAs saksbehandlingskapasitet er begrenset. Det tar tid å følge med på brukers jobbsøking, 

sende varsel til bruker slik at han får uttale seg, saksbehandle og skrive endringsvedtak. 

 

Sjelden stønadsreduksjon har sine årsaker, men et visst forbedringspotensial har nok NAV HA her, 

kommenterer ungdomsveileder.   

 

Jobbstøtte – rusmisbruk – arbeidsavklaring 

Årsmelding 2020 (Halden kommune, 2021) omtaler (s. 79) utvidet oppfølging i NAV: "Individuell Jobb-

støtte (IPS/"Individual Placement and Support") er en metodikk spesielt rettet mot mennesker med psy-

kiske lidelser og/eller ruslidelser. Ved å kombinere fokus på jobb i samarbeid med behandlingsapparatet 

kan man internasjonalt vise til gode resultater sammenlignet med mer tradisjonelle attføringstilnær-

minger." 

 

NAV-leder sier i intervju med revisor at rundt 80 % av NAV HAs tjenestemottakere (i alle ytelser) kommer 

i jobb i løpet av noen år. Siden han ble NAV-leder i 2020 har NAV HA økt fra fire til syv jobbspesialister, 

som jobber med individuell jobbstøtte, herunder IPS. NAV HAs jobbspesialister har meget gode resul-

tater: Innpå 50 % av brukere med nedsatt arbeidsevne kommer i jobb, men statistikken er mangelfull.  

 

Avdelingsleder fellestjenester forteller at jobbspesialistene hjelper brukere som har jobbønske med å 

finne jobb ved hjelp av kriterier for jobbmatch. Brukerne følges opp også etter at de er kommet i arbeid. 

Også rusmisbrukere kan hjelpes til arbeid – med bistand fra Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).12    

 

Statistisk sentralbyrås statistikk Psykisk helse og rus viser at 30 % av nyinnflyttede til Halden hadde 

psykiske lidelser og/eller rusmisbruk i 2021 – mot 20 % i både KOSTRA-gruppe 10 og landet uten Oslo.  

 

Det er en del rusmisbruk i Halden, kommenterer fagrådgiver. Hun opplyser også at Arbeids- og velferds-

etaten i 2012–2017 gjennomførte et ytelsesprosjekt der mange sosialhjelpsmottakere, bl.a. i Halden, 

ble overført til trygdeytelser. Uføretrygd fikk strengere kriterier rundt 2018.  

 

Ungdomsveileder påpeker at stønadslengden for sosialhjelpsmottakere i Halden varierer mye. Noen er 

innom én gang; andre er brukere i flere år. Få brukere går direkte fra sosialhjelp til uføretrygd; hun har 

                                                      
12 Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er behandling av rus/avhengighet på spesialistnivå, opp-

lyser Sykehuset Østfolds Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (www.Sykehuset-ostfold.no). TSB har 
overtatt oppgaver fra Distriktspsykiatriske sentre (DPS).   
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skrevet bare to slike saker gjennom seks år. Inngangsporten til uføretrygd i Norge er Arbeidsavklarings-

penger (AAP). En god del sosialhjelpsmottakere passer inn i AAP-ordningen, der restarbeidsevne kart-

legges, forutsatt at de vil motta helsebehandling (ofte for rus/psykiatri). 

 

Kan NAV HA gjøre noe for å høyne suksessprosenten? spør revisor. NAV-leder svarer at NAV HA kan 

gjøre mer for å få flere brukere til å bli selvhjulpne, og derfor har enheten satt i gang en omorganisering. 

Ny organisering fra 12.10.2022 blir brukertilpasset. Man vil bl.a. se familier under ett uavhengig av ytel-

ser; én veileder vil følge opp hele familien. NAV HA og NAV Grimstad er de to første NAV-kontorene i 

landet som går over til slik organisering.  

 

Skolefrafall blant unge 

Ungdomsveileder opplyser at Østfold har høyt skolefrafall i videregående skole (vgs), og disse havner 

som regel hos NAV. Av sosialhjelpsmottakere under 30 år har rundt 2/3 falt ut av skole. Uten fagutdan-

ning klarer bare noen få å finne arbeid. NAV HA forsøker å motivere dem til å fullføre fagutdanning, men 

en 20-åring som har droppet ut av skole, orker ofte ikke tanken på å gjenoppta skolen. Generell skole-

trøtthet er mer utbredt enn feil linjevalg. De som virkelig er skoleleie, bryr seg ikke om fraværsgrensen 

(10 %). Mange unge sliter, ofte med rus/psykiatri. Familieforhold er et hovedproblem, inkludert fysisk og 

psykisk vold. Det er mange triste skjebner, men NAV HA gir ikke opp ungdommene. Noen kommer seg 

gjennom vanskene mot alle odds. 

 

Ungdomsveileder opplyser videre at de som har foretatt feil linjevalg på vgs, kan gjøre omvalg. Fylkes-

kommunens oppfølgingstjeneste hjelper til med å finne en annen linje. NAV HAs prosjekt "Jobbsmak" 

tilbyr utprøving av forskjellige yrker i noen måneder. NAV HA har to ungdomsveiledere (til sammen ett 

årsverk) med kontor på Halden vgs. Disse kan skrive vedtak om sosialhjelp, som elever kan få mens de 

fullfører vgs (men ikke ved høyere utdanning). Innbyggere i Norge har "ungdomsrett" til videregående 

opplæring inntil fylte 25 år; over denne aldersgrensen må man ta videregående opplæring som voksen-

opplæring. For skoletrøtte ungdommer er løsningen ofte å fortsette fagutdanningen som lærling i en 

bedrift.  

 

Er NAV HA tilstrekkelig opptatt av å veilede unge sosialhjelpsmottakere til videregående og høyere 

utdanning? spør revisor. NAV-leder svarer at et åtteukers kurs er lett å selge inn til de unge, men å 

veilede til utdanning er en tyngre jobb. Unge engster seg ofte for å gå i gang med en treårig fagutdanning 

til et yrke som de føler seg usikker på. Derfor har NAV HA jobbsmak-prosjektet, som nå går på tredje 

året. De som har gjennomført vgs, sier ofte til NAV-veileder: Jeg vil tjene penger. Å endre en ungdoms 

standpunkt krever høy veiledningskompetanse. NAV-leder mener for øvrig at fylkeskommunens 25-års-

grense for videregående skole er pussig. NAV definerer ungdom/unge som innbyggere inntil 30 år.  

 

4.3 Vurderinger 

Internkontrollsystem for sosialhjelp 

NAV HA har etter revisjonens vurdering delvis beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og 

organisering. Hovedoppgaver har fremkommet i intervju, men bør skriftliggjøres. Nødvendige rutiner/ 

prosedyrer er på plass og forbedres ved behov, men rutinearbeidet kan bli mer systematisk, etter revi-

sjonens vurdering. NAV HA benytter avvikssystem for å dokumentere avvik, samt flere fagsystemer for 

å dokumentere det løpende arbeidet, men mangler en risikoanalyse som beskriver risiko for avvik knyttet 

til sosialhjelp. Hvilke skriftlige rutiner og systemer som er nødvendige for å sikre regeletterlevelse på 

dette området vil være avhengig av hvilke risikofaktorer som finnes; derfor er det viktig at arbeidet knyttet 

til risikoanalyser videreutvikles, for å sikre at internkontrollen blir tilstrekkelig dokumentert.  
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Det er grunn til å være bekymret over utviklingstrekkene (jf. kap. 3.4.2), bl.a. at andel sosialhjelpsmot-

takere ligger høyere i Halden (5,7 % i 2021) enn i sammenlignbare kommuner (3,9 %). Halden kommune 

har derfor en arbeids- og aktivitetslinje med mål om å høyne arbeidsdeltakelsen i befolkningen. Økono-

miplan for 2023–2026 (Halden kommune, 2022) setter som mål å høyne sysselsettingsgraden for al-

dersgruppen 20–66 år fra 68 % i 2021 til 70 % i 2025.  

 

Å gå fra ord til handling er krevende. NAV HA er i gang: Arbeidsrettede aktivitetstiltak økte med 20 % i 

2021. Omorganisering av NAV HA 12.10.2022 har til hensikt å øke aktiviseringen av brukerne ytterli-

gere. Aktivitetsplikten er særlig høy for personer under 30 år; for disse skal det stilles vilkår om aktivitet 

med mindre tungtveiende grunner taler mot det. 

 

NAV HA omorganiseres i 2022 til en mer brukerorientert organisering. NAV-leder påpeker at ny organi-

sering vil styrke økonomisk sosialhjelp med mer team-arbeid, kartlegging og arbeidsrettede tiltak. Han 

tar sikte på å styrke opplæringen av ansatte. Revisjonen vurderer dette som positivt. 

 

NAV HA utvikler sine prosedyrer/rutiner i 2022, herunder mange nye maler. Svar på søknad om * un-

dertegnes av NAV-leder alene. Etter revisjonens vurdering bør det, av hensyn til god forvaltningsskikk, 

være to underskrifter (også saksbehandler/veileder) på vedtaksbrev. Sivilombudet har imidlertid uttalt 

at hensynet til ansatte i forvaltningen tilsier at det i noen situasjoner ikke gis informasjon om hvem som 

har behandlet saken (se vedlegg 1).  

 

Revisjonen får inntrykk av at rutiner revideres litt i rykk og napp når det oppdages behov, som etter 

statsforvalterens tilsyn i november 2021. En planmessig gjennomgang av rutiner ville ha vært mer sys-

tematisk.  

 

Fagrådgiver sier i intervju med revisor at NAV HA nå har et omfattende kartleggingsskjema, men målet 

om å bli selvhjulpen kan tydeliggjøres og dokumenteres mer i kartlegging og oppfølging av sosialhjelps-

mottakere. Revisjonen slutter seg til denne vurderingen.  

 

NAV HA benytter kvalitetssystemet Sikri Samsvar i forhold til sosialtjenesteloven. Ansatte kan her melde 

avvik vedrørende sosialhjelp, som ledere følger opp. NAV HA har ikke fremlagt noen risikoanalyse som 

beskriver risiko for avvik knyttet til sosialhjelp. En risikoanalyse bør dekke både etterlevelse av regel-

verket for økonomisk sosialhjelp og risiko for ansattes sikkerhet i møte med klienter. 

 

Fagsystemer er en del av internkontrollen siden de bidrar til å dokumentere regeletterlevelse av forvalt-

ningslov, sosialtjenestelov mv. NAV HAs saksbehandlere dokumenterer kvalitetssikring av sosialhjelp i 

fagsystemene Visma Velferd og Modia. Modia inneholder aktivitetsplan med kolonner for Gjennomfører, 

Fullført og Avbrutt, men fullførte tiltak blir ikke alltid nedskrevet. Revisjonen vurderer at oppfølging av 

brukeres aktivitetstiltak bør dokumenteres bedre.  

 

Kommuneloven § 25 Internkontroll (d. dokumentere internkontrollen) pålegger også å dokumentere virk-

somhetens internkontrollsystem. I hvilken grad internkontrollen skal dokumenteres, må vurderes 

skjønnsmessig. Høy risiko for avvik innenfor et område tilsier at NAV HA i stor grad bør sørge for å 

dokumentere prosedyrer og andre kontrolltiltak på området. NAV HA utvikler sine prosedyrer og orga-

nisering i 2022. Når dette er på plass, bør NAV HA fokusere på at internkontrollen blir tilstrekkelig do-

kumentert.  

 

Kartlegging – vurdere å stille vilkår i alle saker  

NAV HA foretar, etter revisjonens vurdering ved mappegjennomgang, en helhetlig vurdering av den 
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enkeltes økonomiske og personlige forhold for å kunne utforme et tjenestetilbud som i størst mulig grad 

fremmer hjelp til selvhjelp. I alle saker vurderes det å stille vilkår om reduksjon i boutgifter, deltakelse i 

veiledningssamtaler, norskopplæring, aktiv jobbsøking, arbeidsforberedende trening/kvalifiseringspro-

gram eller videregående opplæring. Vilkår og konsekvenser av å bryte dem fremgår av enkeltvedtak. 

 

NAV-kontorene er halvveis statlige og halvveis kommunale. Økonomisk sosialhjelp er et kommunalt 

anliggende, men også her er staten tungt inne med tilsyn i regi av statsforvalterne, som gir signaler om 

livsoppholdssatser mv. NAV HA har tilpasset seg de statlige styringssignalene.  

 

NAV-kontorene stilte flere vilkår frem til rundt 2019, da statsforvalterne ga NAV-kontorene beskjed om 

å redusere kravene: NAV skal ikke stille så mange vilkår at det blir unødig byrdefullt å motta sosialhjelp. 

Sosialtjenestelovens rettighetsside ble styrket i lovanvendelsen, mens pliktsiden ble dempet.  

 

Vilkår/krav benyttes fortsatt der det egner seg, men hovedvekten legges nå på å kartlegge brukernes 

arbeidsevne, kortvarige vedtak og tett oppfølging. NAV-kontorene skal i 2022 være en støttespiller mer 

enn kontrollør. NAV-kontorene har, spissformulert, gått fra krav og konsekvens til kartlegging og kontakt.  

 

Sosialtjenesteloven § 20a Bruk av vilkår for personer under 30 år, ble vedtatt av Stortinget i 2016 og 

trådte i kraft i 2017. NAV HA anser at bruk av vilkår er en skal-bestemmelse for de unge og en kan-

bestemmelse for sosialhjelpsmottakere over 30 år. Vilkår om aktivitetsplikt settes i dag primært overfor 

unge sosialhjelpsmottakere. Ansatte ved NAV HA som revisor har intervjuet, anslår at aktivitetskrav i 

2022 stilles til bare ca. 10 % av sosialhjelpsmottakere over 30 år, men til hele ca. 90 % av mottakere 

under 30 år.  

 

Statistisk sentralbyrås statistikk Økonomisk sosialhjelp viser at bruken av vilkår overfor unge sosial-

hjelpstilfeller ble nesten tredoblet i Halden fra 2020 til 2021 – til 47,7 % av sosialhjelpsmottakere i alde-

ren 25–29 år. SSBs statistikk for 2022 kan vise ytterligere stigning, men om andel unge sosialhjelps-

mottakere som det stilles krav til kommer opp i 90 %, gjenstår å se.  

 

Revisors mappegjennomgang av ti sosialhjelpsmottakere viser at rundt 1/3 er i aktivitet og møtes med 

vilkår. Av seks sosialhjelpsmottakere over 30 år er én i aktivitet, og ingen møtes med vilkår. Av fire 

sosialhjelpsmottakere under 30 år er tre i aktivitet, og tre møtes med vilkår. 

 

Mappegjennomgangen omfattet en ung sosialhjelpsmottaker der det ikke fremgår av Visma Velferd om 

NAV HA har drøftet høyere utdanning med ham. Dette er et eksempel på mangelfull kartlegging/doku-

mentasjon. NAV HA jobber med å forbedre kartleggingen i 2022. NAV-leder legger for dagen en inno-

vativ innstilling til å forbedre tjenestekvaliteten.  

 

Bruk av vilkår vurderes løpende i forhold til hver enkelt av de rundt 500 sosialhjelpsmottakerne i Halden 

og Aremark. Ansatte gir uttrykk for at klientbehandlingen av og til bør bli noe strengere. At brukere skal 

komme til samtaler for tett oppfølging, bør etter revisjonens vurdering understrekes tydeligere i noen 

saker.  

 

Aktivitetstiltak tilbys sosialhjelpsmottakere  

NAV HA og Halden kommune, samt fylkeskommunen, tilbyr etter revisjonens vurdering aktivitetstiltak 

som sosialhjelpsmottakere har behov for, som veiledning i økonomi, bolig og familie, norskopplæring, 

videregående opplæring, jobbsøkerkurs og arbeidsforberedende trening/kvalifiseringsprogram. Dette 

fremkommer av intervjuene som er gjennomført.  

 

70



 

 29 

 

Halden Arbeid og Vekst AS tilbød tidligere jobbsøkerkurs og sysselsetting i enkelt vedlikeholdsarbeid, 

inkludert sommerjobb for ungdom. Dette falt bort i 2018, da Halden Arbeid og Vekst AS fikk redusert sin 

virksomhet av budsjettmessige grunner. NAV HA savner kommunens lavterskel aktivitetstilbud, især 

sysselsettingstilbud (sommerjobb) for unge. Revisjonen ser det som positivt at nevnte lavterskeltilbud 

vurderes gjeninnført av Halden kommune. 

 

NAV-leder påpeker at NAV HAs arbeidsrettede aktiviteter økte med 20 % i 2021. NAV HA har i 2022 

rekordmange sosialhjelpsmottakere på aktivitetstiltak, herunder 52 deltakere i kvalifiseringsprogram 

(KVP). Ut fra folketallet er målet 63 KVP-deltakere. NAV-leder ser KVP som fremtidens arbeidsmåte.   

 

Oppfølging med sikte på å gjøre selvhjulpen  

NAV HA og Halden kommune har etter revisjonens vurdering en oppfølging av sosialhjelpsmottakere 

som bidrar til å gjøre dem selvhjulpne. Vilkår/aktivitetskrav og konsekvens av vilkårsbrudd, som stø-

nadsreduksjon, var vanligere virkemidler ved NAV-kontorer frem til 2019. I dag satses det på å gjøre 

brukere over 30 år selvhjulpne gjennom kartlegging, kort vedtakslengde, hyppig kontakt og motivering. 

Dette samsvarer etter revisjonens vurdering med statlige føringer fra Storting og statsforvalter (se ved-

legg 1). 

 

Vilkår/aktivitetskrav stilles i dag i første rekke til sosialhjelpsmottakere under 30 år, jf. sosialtjenesteloven 

§ 20a som trådte i kraft i 2017. Vilkår og konsekvens av brudd oppgis da i NAV HAs vedtaksbrev. NAV-

leder opplyser at dette følges opp særlig overfor langtidsmottakere. Oppdages vilkårsbrudd, som at 

brukeren ikke er aktiv jobbsøker, får det likevel sjelden konsekvens i form av stønadsreduksjon, fordi 

stønaden anses for lav til å kunne reduseres og det krever saksbehandling.  

 

4.4 Konklusjon og anbefaling 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Halden kommune og NAV Halden Aremark langt 

på vei har innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) på en måte som legger 

til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne. Vilkår/aktivitetskrav stilles særlig til unge sosialhjelpsmotta-

kere (under 30 år), noe som samsvarer med statlige føringer siden 2017. NAV HA jobber i 2022 med å 

forbedre rutiner/prosedyrer, kartleggingsarbeid og organisering. 

 

Revisjonen har funnet noen forbedringspunkter for NAV HA når det gjelder internkontroll og tydeliggjø-

ring av målet om at sosialhjelpsmottakere skal bli selvhjulpne. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Halden kommune/NAV Halden Aremark:  

a. NAV Halden Aremark bør styrke internkontrollen ved å beskrive hovedoppgaver og organisering, 

utarbeide risikoanalyse og utvikle prosedyrer/rutiner systematisk.  

b. NAV Halden Aremark bør tydeliggjøre målet om å bli selvhjulpen i kartlegging og oppfølging av 

sosialhjelpsmottakere.   

c. NAV Halden Aremark bør dokumentere brukernes gjennomføring av aktivitetstiltak bedre.   

d. NAV Halden Aremark bør vurdere om vedtaksbrev bør undertegnes av to ansatte (NAV-leder og 

saksbehandler), av hensyn til god forvaltningsskikk.   
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VEDLEGG 1: Utledning av revisjonskriterier 

Denne forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende kilder til revisjonskriterier: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018).  

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven, 2009). 

 Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV (R35-00, 2012). 

 

Kommuneloven § 25 Internkontroll (1. ledd), sier følgende: Kommuner skal ha internkontroll med 

administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig 

for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egen-

art, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

 

Forarbeidene til kommuneloven forklarer: "Bokstav d fastslår at internkontrollen skal dokumenteres i 

den formen og i det omfanget som er nødvendig. Dokumentasjonskravet gjelder de ulike delene av 

internkontrollen som systemer, rutiner, instrukser og liknende, samt gjennomføring av konkrete kontrol-

ler og aktiviteter."  

 

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser (Kommunal- og moderniseringsdepartemen-

tet, 2021) forklarer (s. 4) at ny kommunelov § 25 erstatter den gamle kommunelovens korte krav om 

"betryggende kontroll" og sektorenes ulike regler om internkontroll med kommuneplikter. Tidligere be-

stemmelser om internkontroll er opphevet (s. 6). Internkontrollbestemmelsen angir minstekrav til kom-

munens internkontroll. Kommunen kan utføre mer internkontroll på bakgrunn av andre lovkrav i særlov-

givning eller etter eget initiativ (s. 7). Internkontrollen er en del av kommunens styring/ledelse. Bestem-

melsen stiller ikke krav om en bestemt type systematikk eller at det brukes et ikt-basert styrings- eller 

avvikssystem (s. 12). Det er ikke lovkrav om at enhver rutine/prosedyre skal være skriftlig, men skriftlig-

het kan være nødvendig (s. 15).  

 

Sivilombudets notat Vedtak uten saksbehanderes navn (Sivilombudet, 2017) tar for seg "tilfeller der det 

vurderes å være behov for å skjerme ansatte på grunn av den private partens adferd, i form av trusler, 

vold, sjikane og uthenging i sosiale medier". Sivilombudet konkluderer slik: "Forvaltningsloven har ikke 

regler om undertegning av vedtak eller identifisering av saksbehandler. Det følger likevel av god forvalt-

ningsskikk og forutsetningsvis av habilitetsreglene at en part skal få kjennskap til hvem som har be-

handlet saken. Hensynet til ansatte i forvaltningen tilsier at det i noen situasjoner ikke gis informasjon 

om hvem som har behandlet saken. Etter ombudsmannens mening tilsier disse motstridende hensy-

nene at regelverket bør gjennomgås, og at det vurderes om det bør være adgang til å skjerme saksbe-

handleres navn, og eventuelt hvilken regulering som bør gjøres av dette."  

 

Sosialtjenesteloven § 1 Lovens formål, sier følgende: Formålet med loven er å bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og 

bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

 

Sosialtjenesteloven § 17 Opplysning, råd og veiledning, sier følgende: Kommunen skal gi opplys-

ning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke 

selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. 
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Sosialtjenesteloven § 18 Stønad til livsopphold, sier følgende: De som ikke kan sørge for sitt livs-

opphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk 

stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. 

 

Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV (R35-00, 2012) utdyper sosialtjenesteloven § 18 (utdrag):  

 Enhver har ansvar for å ta nødvendige skritt for å bli selvforsørget gjennom arbeid eller på annen 

måte (s. 40). 

 Hva som ligger i begrepet "selvhjulpen" og hvordan det kan oppnås, avhenger av den enkeltes 

muligheter, ressurser og begrensninger (s. 40).  

 Tjenestemottaker skal sikres et forsvarlig livsopphold, samtidig som stønadsnivået motiverer til å 

skaffe inntektsgivende arbeid, delta i kvalifiseringsprogram, arbeidsmarkedstiltak eller andre aktivi-

teter som kan fremme overgang til arbeid (s. 40).  

 

Sosialtjenesteloven § 19 Stønad i særlige tilfeller, sier følgende: Kommunen kan i særlige tilfeller, 

selv om vilkårene i § 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne 

overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 

 

Sosialtjenesteloven § 20 Bruk av vilkår, sier følgende: Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk 

stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bosteds-

kommunen. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byr-

defulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig 

måte. Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket 

om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler 

om reduksjon av stønaden. 

 

Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV utdyper § 20 (utdrag):  

 Vilkår kan være aktuelt i mange ulike tilfeller, blant annet for å redusere utgifter og øke inntekter. 

Helt sentralt er vilkår for å styrke tjenestemottakers mulighet til å bli selvforsørget gjennom arbeid 

(s. 56).  

 For å nå målet om selvforsørgelse, kan det stilles vilkår om å møte til veiledningssamtaler, søke på 

relevante jobber, delta i utdannings- og opplæringstiltak, gjøre ytelser etter folketrygdloven gjel-

dende, realisere formuesgoder, møte til økonomisk rådgivning og redusere boutgifter (s. 57).  

 Vilkåret må ikke være uforholdsmessig byrdefullt (s. 57). Det er ikke anledning til å sette vilkår om 

at tjenestemottaker skal motta en bestemt behandling for helseplager eller rusmisbruk (s. 58).  

 Bestemmelsene gir adgang til å redusere stønaden ved brudd på vilkår (s. 59).   

 

Sosialtjenesteloven § 20a Bruk av vilkår for personer under 30 år ble vedtatt av Stortinget i 2016 

og trådte i kraft i 2017. Paragrafen sier følgende: Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av øko-

nomisk stønad til personer under 30 år. Dersom manglende norsk- eller samiskkunnskaper er årsaken 

til at personen ikke er selvhjulpen, skal det vurderes å stille vilkår om norsk- eller samiskopplæring. 

Dersom vedkommende har hatt rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, jf. integreringsloven § 8, 

og manglende norskkunnskaper er årsaken til at personen ikke er selvhjulpen, skal det stilles vilkår om 

norskopplæring. 

 

Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV utdyper § 20a (utdrag): 

 Formålet med vilkår skal være å styrke tjenestemottakers muligheter for overgang til arbeid, utdan-

ning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Vilkårssetting har nær sam-

menheng med formålet om hjelp til selvhjelp. Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere og 

påvirke tjenestemottaker til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Det er særlig viktig at 
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unge kommer raskt ut i aktivitet som kan hjelpe dem ut av en passiv tilværelse. Vilkår skal i utgangs-

punktet stilles i samarbeid med tjenestemottaker, men dette er ikke en forutsetning (s. 60). 

 Vilkår innebærer at det knyttes en plikt, et pålegg eller en begrensning til vedtaket om tildeling av 

økonomisk stønad. Vilkår innebærer også plikter for NAV-kontoret ved at vilkåret som stilles må 

være hensiktsmessig, det må foreligge et system for å kunne fange opp om vilkår oppfylles eller 

ikke, og konsekvensene av at vilkår ikke oppfylles må håndteres (s. 60). 

 Vilkår om aktivitet innebærer at det må kunne tilbys lavterskel aktivitetstiltak for tjenestemottakere 

som vil ha arbeid som et langsiktig og usikkert mål, ulike grader av tilrettelagte og kompetansehe-

vende eller kvalifiserende tiltak, og arbeidsrettede aktiviteter for personer som har arbeidsevne, men 

som har behov for å vedlikeholde sin kompetanse i påvente av et egnet arbeidstilbud. Aktiviteten 

kan gjennomføres ved bruk av kommunale tiltak, statlige tiltak, tiltak i samarbeid med tiltaksleveran-

dører, sosiale entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre (s. 60). 

 Hvis manglende eller utilstrekkelige norskkunnskaper er årsaken til at tjenestemottaker ikke er selv-

hjulpen, skal eller kan det stilles vilkår om norskopplæring (s. 60).  

 NAV-kontoret må foreta en konkret og individuell vurdering av om det foreligger tungtveiende grun-

ner for ikke å delta i aktivitet (store og sammensatte problemer) (s. 62).  

 

I Invitasjon til egenvurdering 2021 – barns behov (Statsforvalteren i Oslo og Viken, 2021) skriver stats-

forvalteren følgende til kommunene: "Barnefattigdom i Norge er økende. Barn og unge skal ha en leve-

standard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, åndelige og sosiale utvikling. Denne gruppen er spesielt 

sårbar i vanskelige situasjoner, og Nav-kontoret må sørge for at barns særskilte behov blir ivaretatt i 

møte med kontoret. Det går frem av sosialtjenesteloven § 1, Lovens formål, at loven skal bidra til at 

utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud."  

 

Sosialtjenesteloven gir borgerne både rettigheter og plikter: Formålet med loven (§ 1) er å bedre leve-

kårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial 

inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Innslaget av plikt/"skal" er størst for unge sosialhjelpsmot-

takere, mens for de over 30 år er det mer "kan". Balansen mellom rett og plikt er skjønnsmessig, noe 

som gjør det krevende å utføre forvaltningsrevisjon av fagområdet. Revisjonen legger til grunn at NAV 

alltid skal vurdere å stille vilkår.  

 

Problemstillingen som kontrollutvalget har vedtatt, fokuserer på å "gjøre mottakerne selvhjulpne". Dette 

ligger nært opp til sosialtjenestelovens formål (§ 1) å "fremme overgang til arbeid". Å gjøre mottakerne 

selvhjulpne handler imidlertid også om kompetanseheving gjennom norskopplæring, arbeidsforbere-

dende trening og utdanning. 

 

Revisjonen utleder fire revisjonskriterier, jf. kap. 4.1.  
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VEDLEGG 2: HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN 

Halden, 12.09.2022 

Uttalelse fra kommunedirektøren i Halden 
 
Utfordringene kommunal sektor står overfor fremover, som perspektivmeldingen har pekt på i mange 
år allerede, er krevende. Kommunale utgifter kan ikke vokse like raskt som de har gjort, arbeidskraft 
blir «mangelvare» og harde lokale prioriteringer blir nødvendig. 
Kommunens overordnede målsettinger om  arbeid, kunnskap og klima, er med det avgjørende å lykkes 
med. NAV HA sine hovedoppgaver vil være viktig i forhold til å nå målsetting om økt sysselsettingsgrad 
og flere i arbeid, og da spesielt arbeidet knytet til målgruppen opp til 30 år. 
Som det fremkommer av rapporten har NAV HA positiv utvikling i flere måltall, noe vi er godt fornøyd 
med. Ytterligere fokusering på arbeid, også nå gjennom endret organisering, vil være viktig og nødven-
dig. Gode måltall som indikerer at tiltak har effekt må fokuseres ytterligere på. 
 
Revisjonen foreslår 4 forbedringspunkter etter sin revisjon, jf 4-4 konklusjon og anbefaling.  Noen av 
punktene fremkom også i NAV sitt egentilsyn høsten 2021, og har blitt jobbet med og dette arbeidet 
fortsetter. I forbedringsarbeidet videre med disse punktene vil det også være viktig å vurdere hvilke 
merverdi endringene gir. 
 

Roar Vevelstad 

Kommunedirektør 

Halden kommune 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/65 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 258109/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/34 

 

Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 
2022, Halden kommune 

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

orientering 
 
Fredrikstad, 06.09.2022 
 
 

Vedlegg 
 Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår for 2022 – 

Halden kommune, datert 05.09.2022. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 kommunestyret 12.12.2019, sak 2019/133 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 Kommunestyret 143/2021 den 09.12.2021 «Forvaltningsrevisjonsplan jan. 2022- juli 

2024» 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt og eierskapskontroller som er gjennomført i 2022. Leveransene er i henhold til 
vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2022-2024. I statusrapporten har revisjonen 
vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
I budsjettdokumentet til revisjonen er timer til forvaltning og eierskapskontroll fordelt slik: 
 

Halden kommune -oversikt timer 
forvaltning  

Antall  

Forvaltningsrevisjoner  370  
Eierskapskapskontroll  80  
Oppfølgingsrapporter  240  
Administrasjon  60  
Sum timer  750  
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Halden kommune har budsjettert med 610 timer til forvaltningsrevisjon i 2022 og 80 timer til 
eierskapskontroll. Revisjonen har levert 418 timer per 30. juni 2022. Dette utgjør 56 % av 
budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
1. halvår 2022 

Halden kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

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

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og 

kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet. 

 

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

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rapportert 
2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte timer Mer-
/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  60  

Økonomisk sosialhjelp – overgang 
til arbeid og aktivitet* 

9 244 255 300 +/- 10 %  

Eierskapskontroll Storgata 7 Hal-
den AS* 

 85  80 +/- 20 timer  

Oppfølgingsrapport Barn i lavinn-
tektsfamilier* 

25 59 84 50-80  

Sum  418    

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

eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-
antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk). 
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til kommunestyrebehandlingen). 
 

Administrasjon 

Timeantallet er stipulert ut fra tidligere erfaringstall og dekker administrativ deltakelse i kon-

trollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssek-

retariatet, utarbeidelse av statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget pro-

sjekt. 

 

Økonomisk sosialhjelp – overgang til arbeid og aktivitet 

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 15. februar 

2022. Per 30. juni 2022 er det påløpt 244 timer, og rapporten er i skrivende stund oversendt 
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kommunedirektøren for uttalelse. Revisjonen anslår at total timeforbruk vil havne på ca. 300 

timer. Forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte den 11. oktober.  

 
Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS 

Prosjektplan for denne eierskapskontrollen ble vedtatt 15. februar. Per 30. juni 2022 er det 

påløpt 85 timer. Revisjonen anslår at total timeforbruk vil havne på ca. 100 timer. Rapport fra 

eierskapskontrollen vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte den 11. oktober. 

 
Oppfølgingsrapport Barn i lavinntektsfamilier 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i lavinntektsfamilier» ble behandlet i kommunestyret den 

24.09.2020. Revisjonen startet arbeidet med denne oppfølgingsundersøkelsen høsten 2021. 

Vedtakspunktene som skulle følges opp omhandlet et bredt og komplekst tema, som strakk 

seg på tvers av flere tjenesteområder i kommunen. Det har påløpt 84 timer til oppfølgingsun-

dersøkelsen så langt, dette er foreløpig 4 timer utover estimatet, i tillegg vil det påløpe noen 

timer i forbindelse med kommunestyrebehandlingen. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i 

kontrollutvalgets møte den 21. juni, og revisjonen legger til grunn at rapporten vil bli behandlet 

i kommunestyret 22. september 2022. 

 
Total leveranse 

Halden kommune har for 2022 budsjettert med 750 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgings-

undersøkelser og eierskapskontroll. Det er påløpt 418 timer per 30. juni 2022, dette utgjør 56 

% av timebudsjettet for hele året.  Vi anslår ut fra den totale fremdriften så langt i år at vi vil 

levere bestilte prosjekter som planlagt. 

 

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

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

til regnskapsrevisjon på slutten av året. 

 
 

Rolvsøy, 5. september 2022 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/68 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 261507/2022 
Klassering: 3001-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/35 

 

Eierskapskontroll med Storgata 7 Halden AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS», til 
orientering 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør og styret i Storgata 7 Halden AS om å sørge 

for at rapportens ni anbefalinger på side 5 blir fulgt opp og ivaretatt med 
nødvendige tiltak. 

 
Fredrikstad, 09.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS, datert 

06.09 2022. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 19/46, den 26. november 2019 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 Kommunestyresak 23/2020, den 13. februar 2020 - Plan for eierskapskontroll 2020-

2023. 
 KU møte 15.02 2022, sak 22/6 - Prosjektplan Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sin plan for eierskapskontroll 2020-2023 i møte den 26. november 
2019, og med bakgrunn i den ble en prosjektplan for eierskapskontroll med Storgata 7 
Halden AS behandlet i kontrollutvalget 15. februar 2022. Revisjonen har oversendt endelig 
rapport om eierskapskontrollen til sekretariatet den 15.09 2022. 
 
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med utgangspunkt i følgende 
problemstilling:  
 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring?» 
 
 

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapitel 4.2)  
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 Kommunens eiermelding 
 Vedtekter 
 Vedtekter og eierstrategi 
 Generalforsamling – representasjon og vedtak 
 Eiermøter og rapportering 
 Styre – sammensetning og funksjon 
 Etisk retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 
 
Representantene fra kommunen og selskapet har også hatt anledning til å avgi en 
høringsuttalelse til rapporten, og følgende tilbakemeldinger er gitt fra kommunen og 
selskapet: 
 Ordfører: «Rapporten utarbeidet av ØVKR i forbindelse med eierskapskontroll for 

Storgata 7 Halden AS redegjør for Halden kommunes eierskap på en god måte. 
Revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger tas med som innspill i 
kommunens eierstyring.» 
 

 Styreleder: «Storgata 7 Halden AS har uttalt seg og gitt innspill som utgjør en del av 
grunnlaget for rapporten. Selskapet opplever at rapporten gir en objektiv og ryddig 
beskrivelse av selskapet, og forholdet mellom eierkommunen og selskapet.» 

 
Sekretariatet viser i sin helhet til vedlagte eierskapsrapport. 

Vurdering 
Revisjonen har vurdert og konkludert i henhold til problemstilling og vurderingskriterier som 
fremgår i rapporten. I kapitel 4.3 gir revisjonen en utfyllende vurdering av de enkelte 
revisjonskriterie. Sekretariatet viser i sin helhet til dette kapittelet. I Kapitel 4.4 gir revisjonen 
en samlet konklusjon og anbefalinger. Følgende gjengis fra rapporten: 
 

«Samlet konklusjon og anbefalinger 
Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Halden kommune på de fleste 
områder utøver sitt eierskap i Storgata 7 Halden AS i samsvar med aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 
 
Revisjonen har likevel funnet avvik ved at Halden kommunes eier(skaps)melding ikke er 
gjennomgått årlig, Storgata 7 Halden AS ikke har utarbeidet etiske 
retningslinjer/habilitetsrutiner og strategiplan, og at generalforsamlingsdokumenter ikke er 
journalført i kommunen og ikke sendt til kommunens kontrollutvalg. 
 
Revisjonen har følgende anbefalinger til Halden kommune:  
a. Halden kommunes Eiermelding (2019), som ifølge kommunens retningslinje skal 

gjennomgås årlig, bør oppdateres innen utgangen av 2022. Dokumentet bør inneholde 
kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper som kommunen har 
eierinteresser i og kommunens formål med sine eierinteresser (jf. kommuneloven § 26-1 
Eierskapsmelding).   

b. Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) bør revideres i 2023.  
c. Ved generalforsamlinger i Storgata 7 Halden AS bør innkalling/saksdokumenter/protokoll 

sendes i kopi til kommunens postmottak, for journalføring i kommunen, og kontrollutvalg.   
d. Generalforsamling i Storgata 7 Halden AS bør vurdere å oppnevne varamedlemmer 

(numeriske) til styret.  
e. Styret bør vurdere å oppnevne styrets nestleder.  
f. Styret bør vedta etiske retningslinjer. 
g. Styret bør vedta habilitetsrutiner.  
h. Styret bør vedta årlig strategiplan og møteplan med styreseminar. 
i.  Styret bør vurdere fakturarutinene med sikte på at to personer godkjenner inngående 

fakturaer» 
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Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget bør ta 
revisjonens rapport – «Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS», til orientering.  
 
Videre oversendes rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1.   Kommunestyret ber kommunedirektøren og styret i selskapet å sørge for at rapportens 
      ni anbefalinger på side 5. blir fulgt opp og ivaretatt med nødvendige tiltak. 
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1 Sammendrag 

Innledning 

Norske kommuner er ofte medeiere i en rekke selskaper. Formålet med selskapsorganisering er gjerne 

interkommunalt samarbeid på områder der hver kommune er for liten til å utføre tjenesteproduksjonen 

alene, eller å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller faglige hensyn på 

en bedre måte. 

 

Selskapene forvalter store verdier på vegne av sine eiere. Kommunene har imidlertid ikke direkte sty-

ringsmulighet over selskapene, slik de har over sin kommuneadministrasjon. Kommunens interesser i 

selskapene utøves gjennom eierstyring, først og fremst gjennom selskapets eierorgan (generalforsam-

ling i AS, representantskap i IKS) og styringsdokumenter (vedtekter i AS, selskapsavtale i IKS, samt 

eierstrategi) og kommunens eierskapsmelding.   

 

Eierstyring innebærer at kommunen som eier sikrer klarhet i roller, herunder hvem som representerer 

kommunen i eierorgan, profesjonalitet i selskapsledelse og kontroll og oppfølging av at driften er i sam-

svar med kommunens mål og interesser. Eierskapspolitikken skal sikre kommunestyret innsyn i og sty-

ring med selskapene som kommunen har eierinteresser i.1 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) legger også til grunn Anbefalinger om 

eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) fra KS.2 Vi har gjennomført kontrollen ved å innhente do-

kumentasjon fra selskapet ved styre og administrasjon. I tillegg har vi innhentet opplysninger fra eier-

kommune ved ordfører og administrasjon. Kommunens ordfører og selskapets styreleder har avgitt hø-

ringsuttalelser til rapporten (vedlagt). 

 

Revisjonen har gjennomført eierskapskontroll av kommunens eierskap (100 %) i Storgata 7 Halden AS 

med følgende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Funn 

Vedtekter 

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav til 

opplysninger om selskapets foretaksnavn, virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende 

beløp. Storgata 7 Halden AS sin virksomhet/formål – eiendomsforvaltning – er tydelig. Vedtektene ble 

vedtatt for syv år siden, og tiden kan være inne for å gjennomgå dem. Bruk av valgkomité ved valg til 

styret kan om ønskelig vedtektsfestes.    

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Storgata 7 Halden AS oppfyller etter revisjonens vurdering KS' anbefaling om representasjon og aksje-

lovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og protokoll. Protokoll ordinær generalforsamling den 

11.06.2021 viser fortegnelse over deltakende aksjeeiere (ordfører), valg av møteleder (styreleder), god-

kjenning av innkalling og dagsorden, godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning, fastsetting av 

godtgjøring til styrets medlemmer, godkjenning av godtgjøring til revisor og styrevalg.  

                                                      
1 Eierstyring vil si styring av de selskaper kommunen er medeier i. Eierskapspolitikk er et videre begrep som også 

inkluderer beslutning om hvilke selskaper kommunen skal delta i. 
2 KS, som tidligere het Kommunenes Sentralforbund, er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 
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Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i Storgata 7 Halden AS oppfyller, etter revisjonens vurdering, aksjelovens bestemmelser når det 

gjelder sammensetning, men bare delvis KS' anbefaling når det gjelder funksjon. Styret består av tre 

aksjonærvalgte styremedlemmer, for tiden én kvinne og to menn. Styret har ikke utarbeidet årlig strate-

giplan og møteplan (med styreseminar for evaluering og opplæring av styret), slik KS anbefaling 12 

tilrår.   

 

Varamedlemmer og nestleder i styret er ikke oppnevnt. Aksjeloven § 6-3 sier at medlemmene av styret 

velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer. Dersom det 

oppnevnes varamedlemmer til styret, tilrår KS' anbefaling 14 å oppnevne numeriske (ikke personlige) 

varamedlemmer. Aksjeloven pålegger ikke å ha nestleder i styret. Revisjonen finner det hensiktsmessig 

at selskapsstyrer har en nestleder, med tanke på styreleders mulige fravær. Nestleder kan velges av 

styret. 

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Storgata 7 Halden AS har ikke utarbeidet etiske retningslinjer og oppfyller dermed, etter revisjonens 

vurdering, ikke KS' anbefaling 19 om at selskapsstyrer bør utarbeide og jevnlig revidere etiske retnings-

linjer for selskapsdriften.  

 

KS' anbefaling 15 anbefaler faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Storgata 7 Halden 

AS bør skriftliggjøre sine habilitetsrutiner, eventuelt som del av etiske retningslinjer. 

 

Kommunens eierskapsmelding 

Halden kommune oppfyller delvis kommuneloven, KS' anbefaling og Halden kommunes egen retnings-

linje for eierskapsmelding. Kommunens Eiermelding (05.06.2019) er tre år gammel, men skal ifølge 

kommunens retningslinje oppdateres årlig. Halden kommunes Eiermelding bør gis tittelen "Eierskaps-

melding", kap. 3 Overordnet eierskapspolitikk bør benevnes prinsipper for eierstyring, og selskapets 

formål bør suppleres med kommunens formål med eierskapet. 

 

Eierstrategi 

En eierstrategi foreligger ikke for Storgata 7 Halden AS, fordi Halden kommune er eneeier i selskapet.   

 

Rapportering og eiermøter 

Storgata 7 Halden AS og eierkommunen Halden har, etter revisjonens vurdering, et forbedringspoten-

sial for å oppfylle kommunesektorens krav til rapportering. Styret har ikke utarbeidet årsberetninger, 

fordi små foretak ikke er pålagt dette. Generalforsamlingen 16.06.2022 vedtok at årsberetning skal ut-

arbeides for fremtidige generalforsamlinger.  

 

Innkalling til og møteprotokoll fra generalforsamlinger har gått til ordfører (fullmektig i generalforsam-

ling), men er ikke journalført i kommunen og ikke sendt til kontrollutvalget, slik kommuneloven § 23-6 

fastsetter. Eiermøter holdes ikke i selskapet. Ordfører anser at selskapet er lite synlig for politikere og 

offentlighet.  

 

Konklusjon 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Halden kommune på de fleste områder utøver 

sitt eierskap i Storgata 7 Halden AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for 

god eierstyring. 

 

Revisjonen har likevel funnet avvik ved at Halden kommunes eier(skaps)melding ikke er gjennomgått 
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årlig, Storgata 7 Halden AS ikke har utarbeidet etiske retningslinjer/habilitetsrutiner og strategiplan, og 

at generalforsamlingsdokumenter ikke er journalført i kommunen og ikke sendt til kommunens kontroll-

utvalg.  

 

Revisjonens anbefalinger 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Halden kommune:  

a. Halden kommunes Eiermelding (2019), som ifølge kommunens retningslinje skal gjennomgås årlig, 

bør oppdateres innen utgangen av 2022. Dokumentet bør inneholde kommunens prinsipper for ei-

erstyring, oversikt over selskaper som kommunen har eierinteresser i og kommunens formål med 

sine eierinteresser (jf. kommuneloven § 26-1 Eierskapsmelding).   

b. Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) bør revideres i 2023.  

c. Ved generalforsamlinger i Storgata 7 Halden AS bør innkalling/saksdokumenter/protokoll sendes i 

kopi til kommunens postmottak, for journalføring i kommunen, og kontrollutvalg.   

d. Generalforsamling i Storgata 7 Halden AS bør vurdere å oppnevne varamedlemmer (numeriske) til 

styret.  

e. Styret bør vurdere å oppnevne styrets nestleder.  

f. Styret bør vedta etiske retningslinjer. 

g. Styret bør vedta habilitetsrutiner.  

h. Styret bør vedta årlig strategiplan og møteplan med styreseminar.  

i. Styret bør vurdere fakturarutinene med sikte på at at to personer godkjenner inngående fakturaer.  

 

88



 
 

ØVKR Storgata 7 Halden AS – eierskapskontroll 6 
 

2 Prosjektmandat 

I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018) § 23-4 skal det gjennomfø-

res eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommu-

nestyret er konstituert, utarbeide en plan for eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap for å finne ut hvor det er størst 

behov for slik kontroll. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Plan for eierskapskontroll 2020–2023, som Halden 

kommunestyre vedtok 13.02.2020 (sak PS 23/2020). ØVKR utarbeidet prosjektplan for eierskapskon-

trollen som kontrollutvalget i Halden kommune godkjente 15.02.2022. 

 

Vi har kvalitetssikret datagrunnlaget underveis ved at intervjuede personer har verifisert intervjureferat. 

Rapporten er sendt til uttalelse til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon (ordfører), i 

tråd med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført i tidsrommet april–august 2022 av undertegnede forvaltningsreviso-

rer. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og det undersøkte selskapet. 

De vurderes som habile til å utføre eierskapskontrollen.  

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS takker for godt samarbeid i eierskapskontrollen med Halden kom-

mune og Storgata 7 Halden AS. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 06.09.2022 

  

 

 

 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Didrik A. Hjort (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 Fremgangsmåte for eierskapskontrollen 

 Problemstilling og avgrensning 

Kontrollutvalget i Halden kommune bestilte 15.02.2020 eierskapskontroll i Storgata 7 Halden AS med 

følgende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Halden kommunes Plan for 

eierskapskontroll 2020–2023 og NKRFs Standard for eierskapskontroll (RSK 002; 2020) og Veileder i 

selskapskontroll (2018).  

 

Grundig gjennomgang av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelse av eiers kunn-

skap og oppfatning av selskapets drift og tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid en del av eiers-

kapskontrollen. Resultatet av eierskapskontrollen kan tilsi at det iverksettes forvaltningsrevisjon, der 

man legger til grunn NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vedtak om forvaltningsrevisjon 

i selskaper skal innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon for planperioden.   

 

Revidert periode er hovedsakelig 2020–2022.  

 

Innkjøp sett i forhold til reglene om offentlige anskaffelser gjennomgås ikke i rapporten. Noen regns-

kapstall gjengis i rapporten, men regnskapsanalyse er ikke gjennomført. 

 

 Om vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike 

sider av kommunens eierskap og selskapets virksomhet. Kriteriene fastsettes vanligvis med basis i føl-

gende kilder: lovverk, nasjonale politiske føringer, kommunens retningslinjer og vedtak, anerkjent teori 

på området og sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Vurderingskriterier presenteres i kap. 4.1. Se også kap. 5 Kilder.  

 

 Metoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand i revidert enhet beskrives i et omfang som i 

tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. Datagrunnlaget i eierskapskon-

trollen er innhentet gjennom dokumentanalyse, intervju og epost-dialog.  

 

Dokumentanalyse 

Følgende dokumenter er gjennomgått: 

 Halden kommune: Kommunens eierskapsmelding og nettsider. 

 Storgata 7 Halden AS: Selskapets vedtekter, årsregnskap og møteprotokoller fra generalforsam-

ling og styre. 

 

Intervju 

Revisjonen har intervjuet to personer i eierskapskontrollen:  

 Halden kommunes ordfører Anne-Kari Holm, som er kommunens fullmektig i generalforsamling.  

 Styreleder Maria Moltubakk Hanto. 
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Begge har verifisert (korrigert og godkjent) intervju-referater.  

  

Epost-dialog 

Revisor har hatt epost-dialog med følgende personer: 

 Halden kommune: HR-leder, avdelingsleder for samfunnsavdelingen (samt spesialrådgiver og råd-

giver boligutvikling) og avdelingsleder post/arkiv (konstituert).   

 Storgata 7 Halden AS: Styreleder og styremedlem/daglig leder. 

 

Rapportens oppbygning 

Intervju-avsnitt i denne rapport innledes med "NN sier/forklarer i intervju med revisor" eller "NN opply-

ser". Hele avsnittet gjengir intervjupersonens uttalelser. Utsagn fra andre gjengis i denne rapport ho-

vedsakelig indirekte. Skriftlig sitat (markert med anførselstegn) og muntlig direkte tale (innledet med 

replikkstrek) benyttes unntaksvis.  

 

 Informasjon om revidert enhet  

Halden kommunes administrative organisering er slik: 

 

 
Figur 1: Halden kommunes administrative organisering. Kilde: HR-leder, 16.06.2022. 
Under kommunalområde Teknisk ligger enhet eiendom, der daglig leder i Storgata 7 Halden AS er ansatt.  

 

Kommuners eierskap i selskaper utøves av kommunestyret med bistand fra administrasjonen. I Halden 

kommune vil dette si kommunedirektøren, politisk sekretariat og samfunnsavdelingen i kommunalom-

råde Samfunn og samskaping. 

 

Kommunalområde Samfunn og samskaping har per mai 2022 181,3 årsverk (inkl. 44,5 årsverk statlig 

ansatte i NAV Halden Aremark). Kommunalområdet har følgende organisering:  

 
Figur 2: Kommunalområde Samfunn og samskapings organisering. Kilde: HR-leder, 16.06.2022. 
Samfunn og samskaping omfatter samfunnsavdelingen og fem enheter. 

 

Storgata 7 Halden AS har kun én ansatt – daglig leder André Øraas – som har dette som en liten 

deltidsstilling (ca. 1 %) ved siden av stilling som enhetsleder for eiendom i kommunalområde Teknisk, 

Stab Støttefunksjoner

Teknisk

Ulf Ellingsen

Undervisning og oppvekst

Kent Arne Andreassen

Helse og mestring

Veronica Aam

Samfunn og samskaping

konst. Knut Olav Brekklund Sæves

Kommunedirektør

Roar Vevelstad

Samfunnsavdelingen

Jens-Petter Berget

Kommunikasjon og service

Karine Engebretsen

Arbeids- og aktivitetssenteret

Jeanne Uldal Arvanitis

NAV

Jon-Harald Thorsås

Halden kommunale kompetansesenter

Marit Evelyn Heggeland

Kultur

Knut Olav Brekklund Sæves

Kommunedirektør

konst Knut Olav Brekkelund Sæves
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det vil si eiendomssjef i Halden kommune. Øraas, som er utdannet byggingeniør, tiltrådte som daglig 

leder i 2017. Han er også styremedlem i selskapet. 

 

Storgata 7 Halden AS har følgende økonomiske hovedtall de senere år: 

 

Storgata 7 Halden AS 

Resultat, 1000 kr 

2019 

Regnskap 

2020 

Regnskap 

2021 

Regnskap 

Sum driftsinntekter: 2 633 3 033 3 033 

Driftsresultat (overskudd): 1 644 1 658 764 

Årsresultat (etter skatt): 841 824 208 

Utbytte (til kommunene): 0 0 0 

Figur 3: Storgata 7 Halden AS' resultatregnskap. Kilde: Årsregnskap for 2020, Årsregnskap for 2021. 

 

Storgata 7 Halden AS 

Balanse, 1000 kr 

2019 

Regnskap 

2020 

Regnskap 

2021 

Regnskap 

Sum anleggsmidler: 24 225 23 463 22 702 

Sum omløpsmidler: 3 097 3 834 3 273 

Sum eiendeler: 27 322 27 298 25 976 

Sum egenkapital: 5 288 6 112 6 321 

Sum gjeld:  22 034 21 185 19 655 

Sum egenkapital og gjeld: 27 322 27 298 25 976 

Figur 4: Storgata 7 Halden AS' balanseregnskap. Kilde: Årsregnskap for 2020, Årsregnskap for 2021. 

 

Egenkapitalen utgjorde 24 % av sum egenkapital og gjeld ved utgangen av 2021. Storgata 7 Halden AS 

har en gjeld på 17 525 000 kr per juli 2022, opplyser styreleder. 

 

Storgata 7 Halden AS sine årsregnskaper settes opp i samsvar med regnskapsloven og god regn-

skapsskikk for små foretak. Regnskapet føres av Siffer Økonomi AS, Halden. Revisorgruppen Østfold 

DA, Sarpsborg, er selskapets revisor.  

 

 

Foto: Rådhuset (Storgata 8) til venstre; Storgata 7 til høyre. Kilde: Google Norge, 2020.  
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4 Storgata 7 Halden AS – kommunens eierskap 

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eierstyring? 
 

 Vurderingskriterier 

Vedtekter  

I henhold til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven, 1997) § 2-1 skal de som stifter et aksjeselskap opprette 

et stiftelsesdokument, som skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal (§ 2-2) minst angi:  

1. selskapets foretaksnavn, 

2. selskapets virksomhet (tidligere kalt formål), 

3. aksjekapitalens størrelse, 

4. aksjenes pålydende beløp. 

 

Vedtekter eller eierstrategi bør angi andre forhold som framgår av kommunens eierskapsmelding, for 

eksempel krav om valgkomité (jf. KS' anbefaling 10) eller forlenget innkallingsfrist.  

 

I Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) gir KS 21 anbefalinger til kommune-

Norge. Anbefaling 5 anbefaler å revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig.  

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

I aksjeselskaper er generalforsamlingen øverste organ – eierorganet. Aksjelovens kapittel 5 inneholder 

regler om generalforsamling. Det heter følgende i § 5-2 Aksjeeiernes møterett: Aksjeeierne har rett til å 

møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.  

 

Når en kommune er aksjeeier, må kommunestyret delegere til ordfører eller andre å møte i generalfor-

samling. Vedkommende kalles fullmektig til generalforsamling. Terminologien skiller seg fra represen-

tantskapsmedlem, jf. IKS-loven. Begge betegnes eierrepresentant, det vil si kommunens representant i 

eierorgan (representantskap i IKS, generalforsamling i AS). KS' anbefaling 8 påpeker at representant-

skapet har noe større innflytelse over forvaltningen av et IKS enn generalforsamlingen har i et AS. 

 

KS' anbefaling 7 anbefaler kommunestyret å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter i 

eierorgan. Dette bidrar til å forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyre og eieror-

gan.  

 

Aksjeloven § 5-5 fastsetter at innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet 

holde ordinær generalforsamling. Her skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.  

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal senest én uke før generalforsamlingen sendes til 

hver aksjeeier med kjent adresse. 

 

Generalforsamling innkalles av styret (aksjeloven § 5-9). Innkallingen skal være skriftlig og angi tid og 

sted for møtet og saksliste. Innkalling skal sendes senest en uke før møtet holdes, om ikke vedtektene 

setter en lengre frist (§ 5-10).  
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Generalforsamlingen skal velge en møteleder (aksjeloven § 5-12), som skal sørge for at det føres pro-

tokoll for generalforsamlingen (§ 5-16). I protokollen skal generalforsamlingens vedtak inntas med an-

givelse av utfallet av avstemningene. Protokollen skal underskrives (signeres) av møteleder og minst 

én annen person valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede. Protokollen skal oppbevares 

på betryggende måte i hele selskapets levetid. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Aksjonærvalgte medlemmer av aksjeselskapets styre velges av generalforsamlingen (aksjeloven § 6-

3). I selskap med flere enn 30 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem velges av 

og blant de ansatte. Ansattevalgte styremedlemmer velges av og blant de ansatte (§ 6-4). 

 

Aksjeloven § 6-3 sier at medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer 

om det skal velges varamedlemmer. Dersom det oppnevnes varamedlemmer til styret, tilrår KS' anbe-

faling 14 å oppnevne numeriske varamedlemmer, noe KS utdyper slik: "Det anbefales at det oppnevnes 

varamedlemmer til styret. Ordningen med numeriske varamedlemmer bør benyttes for å sikre kontinuitet 

og kompetanse i styret." Aksjeloven pålegger ikke å ha nestleder i styret. 

 

KS' anbefaling 10 anbefaler at bruk av valgkomité ved styreoppnevnelser fastsettes i vedtekter/sel-

skapsavtale for kommunalt eide selskaper. Valgkomitéen bør ha en dialog med styret før forslag til 

styrekandidater fremmes. Kandidaters kompetanse og personlige egenskaper bør vektlegges. 

 

KS' anbefaling 9 anbefaler eierne gjennom selskapets eierorgan å sørge for god sammensetning og 

kompetanse i styret. Styret skal gjenspeile selskapets behov for kompetanse innen bl.a. økonomi, or-

ganisasjon og marked. Styreverv i selskaper er et personlig verv; medlemmer av styrer representerer 

bare seg selv og skal ivareta selskapets interesser til beste for alle eierne.  

 

KS' anbefaling 11 sier at eierorganet bør sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrer. Aksjeloven 

§ 20-6 Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper, sier at dersom styret har to eller 

tre medlemmer, skal begge kjønn være representert; har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert 

kjønn være representert med minst to. Tilsvarende gjelder for aksjeselskaper der kommuner eier minst 

2/3 av aksjene i selskapet, jf. kommuneloven § 21-1.  

 

KS' anbefaling 13 sier at som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i dat-

terselskaper, for å unngå rolleblanding og dobbeltroller i konsernforhold, f.eks. dersom ett av selskapene 

inngir anbud til et annet selskap i konsernet.  

 

KS' anbefaling 12 sier at eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 

selskapets mål. Styret bør etablere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. Nye styremedlemmer skal 

gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling. For å sikre styrets kompetanse, anbefales å ha 

årlig møteplan og styreseminar om roller/ansvar og egenevaluering. Årsrapport bør redegjøre for sel-

skapets styring og ledelse.  

 

KS utdyper anbefaling 12 med at styret bør fastsette "en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid 

med vekt på mål, strategi og gjennomføring". Revisjonen tolker dette slik at styret bør utarbeide både 

strategiplan og møteplan årlig, gjerne i samme dokument.   

 

KS' anbefaling 17 anbefaler å registrere styreverv i KS' styrevervregister. Åpenhet rundt hvilke roller 

lokalpolitikere har er viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Kommunalt eide selskaper bør vedta 
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å slutte seg til styrevervregisteret, som så innhenter opplysninger automatisk fra Brønnøysundregiste-

ret. KS' nettsider (Styrevervregisteret.no) opplyser at styrevervregisteret er gratis og åpent for allmenn-

heten. Styrevervregisteret gjelder kommunestyremedlemmer (og vara), ikke utvalgsmedlemmer.  

 

Styring av kommunalt eide selskaper (2012) opplyser (s. 131) at aksjeselskaper med ansattevalgte sty-

remedlemmer skal ha en styreinstruks som setter ramme for styrets arbeid. Det er ingen regler for hva 

en styreinstruks skal inneholde. 

 

Aksjeloven (§ 6-15) pålegger daglig leder å gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling minst hver fjerde måned.  

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

KS' anbefaling 15 anbefaler å etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet. Ordfører og kom-

munedirektør bør ikke sitte i styrer i selskaper. KS' Håndbok for ordførere poengterer (s. 32) at ordførere 

bør være svært varsomme med å påta seg styreverv i selskaper. Ingen folkevalgte skal håndtere saker 

i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem, jf. Lov om behandlingsmåten i forvalt-

ningssaker (forvaltningsloven, 1967) § 6 e. KS' anbefaling 9 sier riktignok at medlemmer av folkevalgte 

organer kan velges til styremedlemmer i selskaper, men dersom inhabilitet vil skje ofte, bør det vurderes 

om det er hensiktsmessig å velge personen til styremedlem.  

 

KS' anbefaling 19 sier at kommunene bør sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer 

etiske retningslinjer for selskapsdriften. Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvalt-

ningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommu-

nens omdømme vil også avhenge av hvordan den forvalter sitt samfunnsansvar gjennom egne selska-

per. Et mål for mange kommunale selskaper er at driften og virksomheten er ansvarlig i et samfunns-

perspektiv. For å legge til rette for at styret har et aktivt forhold til de etiske retningslinjene, bør de 

diskuteres og eventuelt revideres årlig.  

 

Transparency International Norges Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon (2014) innledes slik: 

"Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet 

i kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner 

ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndig-

het." 

 

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften, 2016) gjelder for statlige og kommunale 

myndigheter og offentligrettslige organer. § 1-2 definerer offentligrettslige organer som ethvert selvsten-

dig rettssubjekt som tjener allmennhetens behov, ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter 

og i hovedsak finansiert eller kontrollert av offentlige myndigheter.  

 

Kommunens eierskapsmelding 

I henhold til kommuneloven § 26 Eierskapsmelding skal kommunen minst én gang i valgperioden utar-

beide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. At kravet til eierskapsmelding er 

tatt inn i loven, markerer kommunestyrets overordnede ansvar for de verdier og tjenester som forvaltes 

av selskaper som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, jf. kommunelovens forar-

beider.3 

 

Halden kommunes Eiermelding (05.06.2019) fastsetter (s. 13) "Årlig gjennomgang av eiermeldingen".  

                                                      
3 Prop 46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner. 
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Det fremgår av kommuneloven § 26-1, 2. ledd, at eierskapsmeldinger skal inneholde: 

 Kommunens prinsipper for eierstyring. 

 Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinte-

resser eller tilsvarende interesser i. 

 Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser. 

 

Dette er kommunelovens minimumskrav til innhold for heleide og deleide selskaper. Kommunen står 

fritt til å omtale andre forhold. Kommunens formål med eierskapet trenger ikke å være identisk med 

selskapets formål, ifølge lovens forarbeider. 

 

KS' anbefaling 4 anbefaler en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret. 

Dersom kommunen har eierandeler i mange selskaper, kan det være hensiktsmessig å ta eierskaps-

melding opp til vurdering oftere enn én gang i valgperioden.  

 

Eierstrategi  

KS' anbefaling 3 påpeker at når kommunestyret har valgt å legge en del av sin virksomhet inn i et 

selskap, medfører det overføring av styringsrett til virksomheten. Oppgaven til selskapets styre og ad-

ministrasjon er å planlegge, forvalte og drive virksomheten innenfor en ytre ramme som er trukket opp 

av eier(ne). Den ytre rammen består av eierskapsmeldingen og eierstrategien, samt selskapsavtalen 

eller vedtektene for selskapet. 

 

KS' anbefaling 5 sier at dersom vedtektene/selskapsavtalen kun regulerer de forholdene som er påkre-

vet (minstekrav) etter den aktuelle selskapsloven, kan det noen ganger være hensiktsmessig å utar-

beide andre styringsdokumenter. Kommunen kan ha strategi- og styringsdokumenter som alle selska-

pene må forholde seg til, for eksempel en generell miljøpolicy, åpenhetsprofil eller mål om lokale 

utviklingstiltak som selskapene skal bidra til å realisere. Slike dokumenter er ikke lovfestet, men kan 

være en del av eierstyringen. Det er først og fremst eierne, det vil si de folkevalgte, som har behov for 

slike dokumenter. Innenfor dette skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. 

 

Det skilles altså mellom eierstrategi og selskapsstrategi (strategiplan). Revisjonen legger til grunn at 

eierstrategi ikke er et krav i henhold til KS, men kan være hensiktsmessig, bl.a. for å gi styringssignaler 

fra eierne i fellesskap til selskapet.  

 

Rapportering og eiermøter 

Aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden 

og at selskapets virksomhet ses i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. Kommune-

styret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kom-

munalt eide selskapene. Rutiner for eierskapet skal gjøre kommunale eiere i stand til å kontrollere, 

evaluere og eventuelt korrigere selskapers virksomhet.  

 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR skriver i Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kom-

munalt eierskap (2015): "Forutsetningene for demokratisk kontroll endrer seg når tjenesteproduksjon 

organiseres i kommunaleide selskaper. Grunnen til dette, er at selskapene i mindre grad er direkte 

underlagt kommunestyrets kontinuerlige overvåkning og beslutninger. Samtidig som politikerne mister 

noen styringsmuligheter, så kan det tenkes at de får noen nye. Hvis de folkevalgte er bevisste på at de 

har en rolle som bestillere, og at dette gjør det nødvendig for dem å få tilstrekkelig informasjon om 

selskapets virksomhet, kan de få større innsikt i hvordan tjenesteproduksjonen foregår og i hvilken grad 

de etterspurte resultatene oppnås." 
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KS' anbefaling 3 anbefaler å sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap. Eierskapsseminar for 

samtlige folkevalgte bør avholdes tidlig i perioden. 

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. Dette kan 

oppnås gjennom at innkallinger til eierorgan med tilhørende sakspapirer blir behandlet i formannskap/ 

kommunestyre før generalforsamling/rep.skapsmøte finner sted.  

 

Innbyggere og offentlighet bør sikres innsyn i kommunens eiersaker. Saksdokumenter knyttet til eier-

skapsutøvelsen (generalforsamling, representantskap) skal journalføres og arkiveres i kommunen etter 

bestemmelser i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova, 2006) og Lov om 

arkiv (arkivlova, 1992). (Arkivlova fastsetter normalt ti års arkivplikt.) Kommunens eierskapsmelding kan 

fastsette rutiner for rapportering om selskapet og fra møter i eierorgan.  

 

Det heter følgende i kommuneloven § 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.: Kontrollutvalget 

kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra interkommunale 

selskaper etter IKS-loven og aksjeselskap der en kommune alene eller sammen med andre kommuner 

direkte eller indirekte eier alle aksjer. Opplysningene kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret 

og den valgte revisoren for selskapet. Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det 

er nødvendig. Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsva-

rende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

 

KS' anbefaling 6 anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og 

dialog med selskapet. Eiermøte er et møte mellom eierkommune og selskapets styre og daglige leder, 

ofte felles for eierkommunene. Eiermøte er en uformell arena der det ikke treffes vedtak, for gjensidig 

informasjonsutveksling og forventningsavklaring. 

 

 Datagrunnlag 

4.2.1 Vedtekter  

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (04.06.2015) fastsetter i § 1 at selskapets navn er Storgata 7 Hal-

den AS. § 2 fastsetter at selskapets forretningskontor er i Halden kommune. § 3 fastsetter at selska-

pets virksomhet er å drive eiendomsforvaltning.  

 

Storgata 7 Halden AS har organisasjonsnr. 987 584 947 i Brønnøysundregistrene. Nøkkelopplysninger 

fra Enhetsregisteret gjengir eiendomsforvaltning som vedtektsfestet formål og aktivitet/bransje. Næ-

ringskode er 68.320 Eiendomsforvaltning; sektorkode er 1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.  

 

Ifølge Halden kommunes ordfører (fullmektig i generalforsamling) er Storgata 7 Halden AS etablert for 

å drive fremleie til Halden kommune. Selskapet, som eier nabobygningen til rådhuset, har sørget for at 

kommunens administrasjon (kommunalområde Teknisk) har gode lokaler å drive kommunens virksom-

het fra. Kommunen forventer ikke utbytte fra selskapet. Ordfører opplyser at Storgata 7 Halden AS nylig 

har pusset opp sin bygning.  

 

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS oppgir i § 4 at selskapets aksjekapital er på kr 3 000 000 fordelt på 

10 000 aksjer pålydende kr 300. § 7 fastsetter at ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere 

forkjøpsrett. Halden kommune har siden stiftelsen i 2004 eid 100 % av aksjene.   

 

Vedtektene regulerer også generalforsamling (§ 9, § 10 og § 11) og styre (§ 5 og § 6), jf. nedenfor.  

 

Styreleder sier i intervju med revisor at styret ikke ser behov for å oppdatere Vedtekter for Storgata 7 

97



 
 

ØVKR Storgata 7 Halden AS – eierskapskontroll 15 
 

Halden AS. Selskapets virksomhet/formål – å drive eiendomsforvaltning – er tydelig og dekkende, gitt 

selskapets oversiktlige drift. 

 

4.2.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS fastsetter (§ 9) at ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 

utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet hol-

des. Generalforsamling ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsam-

lingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.  

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS fastsetter (§ 10) at på ordinær generalforsamling skal behandles:    

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 

2. Fastsettelse av godtgjøring til styret og godkjenning av godtgjøring til revisor. 

3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor. 

4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling (§ 11) kan avholdes når styret finner det nødvendig eller nå aksjeeier 

krever det. Selskapet har kun avholdt ordinære generalforsamlinger, opplyser samfunnsavdelingen.  

 

Protokoll ordinær generalforsamling den 11.06.2021 i Storgata 7 Halden AS viser at styreleder åpnet 

generalforsamlingen og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere, som var ordfører i Halden kom-

mune. (Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt, står det i innkalling til generalforsamlingen.) Gene-

ralforsamlingen valgte styreleder som møteleder. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Årsregnskap 

2020 og revisjonsberetning ble godkjent. Styreleder redegjorde for styrets arbeid, og godtgjøring ble 

vedtatt (45 000 kr per år for styreleder og 25 000 kr per år for øvrige styremedlemmer; revisor honoreres 

etter regning). Uforandret styre med styreleder og to styremedlemmer ble vedtatt. Protokollen ble un-

dertegnet av møteleder (styreleder) og ordfører (fullmektig).  

 

Protokoll ordinær generalforsamling den 16.06.2022 viser at ordfører møtte som fullmektig for eier Hal-

den kommune, at to bisittere fra kommunen deltok og at styreleder ble valgt som møteleder. Årsregn-

skapet ble enstemmig godkjent. Godtgjøring til styrets medlemmer ble uforandret. Uforandret styre ble 

enstemmig vedtatt. Til slutt står det at "Anne-Kari Holm ønsket at det for fremtidige generalforsamlinger 

utarbeides årsberetning". Protokollen ble undertegnet av styreleder og ordfører.   

 

4.2.3 Styre – sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS fastsetter (§ 5) at selskapets styre skal ha 2 til 6 medlemmer. Styret 

velges for ett år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjen-

valg. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma (§ 6).  

 

Protokoll ordinær generalforsamling (16.06.2022) viser at Storgata 7 Halden AS sitt styre består av tre 

personer:  

 styreleder Maria Hanto (advokat i Halden kommune),  

 styremedlem André Øraas (også daglig leder i selskapet; eiendomssjef i Halden kommune),  

 styremedlem Jon Ola Brevig (pensjonert sivilingeniør; leder eiendomsskattetakstnemnd i Hal-

den kommune). 

 

Det er ikke ansattevalgt styremedlem, fordi selskapet har langt under 30 ansatte. Varamedlemmer til 

styret er ikke oppnevnt. Styret har ingen nestleder.  
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Styret har ikke sett behov for en nestleder. Hanto har hatt foreldrepermisjon fra sin stilling hos kommu-

neadvokaten i 2022, men har likevel skjøttet vervet som styreleder. Hun kommenterer at styreleder 

selvsagt kan bli syk og få forfall. Dersom styret skal oppnevne sin nestleder med det første, vil Brevig 

være mest naturlig, siden Øraas også er daglig leder. 

 

KS' anbefaling 10 anbefaler vedtektsfestet valgkomité. Dette nevnes ikke i Vedtekter for Storgata 7 

Halden AS, ei heller kriterier for valg av styremedlemmer. Eiermelding fastsetter (s. 7) at styret er an-

svarlig for å oppnå de målene som er satt; ved manglende måloppnåelse vil styrets sammensetning bli 

vurdert.  

 

Ordfører sier til revisor at selskapets faglige behov er styrende for oppnevning av styremedlemmer. 

Samfunnsavdelingen følger opp alle kommunalt eide selskaper med tanke på om det er behov for å 

erstatte eller supplere styret, og kommer med forslag til aktuelle kandidater. 

 

Styreleder anser at eiendomsselskapets sterke sider er styrets sammensetning/kompetanse og sunn 

økonomi. De tre styremedlemmenes kompetanse omfatter juss, økonomi, ingeniørfag, eiendomsforvalt-

ning og styrearbeid. Styret jobber stødig og godt, men er lydhør for innspill. 

  

Styreleder utfører styrearbeidet utenom ordinær arbeidstid og godtgjøres med honorar 45 000 kr per år 

både i 2021 og 2022. De to andre styremedlemmene har styrehonorar på 25 000 kr/år. Daglig leder 

mottar betaling for et lite antall timer per år. Godtgjøringen som daglig leder utgjorde 21 449 kr i 2020 

(42,9 timer á 500 kr per time), noe som var uvanlig høyt fordi han var prosjektleder for rehabilitering av 

Storgata 7.  

 

Styrets funksjon 

Styreleder opplyser at styret ikke har en møteplan, men avholder ca. seks styremøter årlig. Styreinstruks 

foreligger ikke; dette kreves bare for aksjeselskaper med ansattevalgte styremedlemmer.  

 

På hvert styremøte gjennomgår daglig leder status i bygget. Når vedlikeholdsarbeid pågår, går styre-

medlemmene en runde i bygget. Det har ikke vært økonomirapportering gjennom året, men styrets 

medlemmer tar ut statusrapporter i det brukervennlige økonomiprogrammet Xledger. Tertialrapporter 

med styrebehandling kan imidlertid ha noe for seg, sier styreleder. 

 

Protokoll fra styremøte i Storgata 7 Halden AS (07.04.2022) viser at sakene for det meste handlet om 

bygningsarbeider.  

 

Styreleder opplyser at på styremøte i september 2022 vil regnskapsbyrået informere, og styret vil vur-

dere å reforhandle lånebetingelser som følge av stigende rentenivå. Styret har ikke praksis for et årlig 

styreseminar (utvidet styremøte) med styreopplæring og evaluering av styrets arbeid, men dette kan 

godt bli en rutine.  

 

Styret har ikke vedtatt en strategiplan for Storgata 7 Halden AS, men styreleder mener at selskapets 

strategi i praksis er god. Selskapets resultatmål er å drifte bygningen forsvarlig innenfor leiekontrakten 

og med god økonomi. Det skal avsettes nok midler til vedlikehold/rehabilitering samtidig som selskapet 

forventes å gå i pluss. Selskapet går med driftsoverskudd hvert år.  

 

Styreleder opplyser at arbeidsmiljø ikke har vært et tema i Storgata 7 Halden AS. Daglig leder er eneste 

ansatt. Det er små forhold og god dialog i selskapet.  
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Styreleder har inntrykk av at eierkommunen er fornøyd med Storgata 7 Halden AS. Forrige og nåvæ-

rende styre har rehabilitert bygget – tak, fasade/vinduer, ventilasjon, fjernvarme og innvendig vedlike-

hold – noe eier har gitt ros for. Styret har dessuten et godt samarbeid med kommuneadministrasjonen; 

det har ikke vært disputter med leietaker. 

 

Kun mindre bygningsarbeider gjenstår, især solskjerming på deler av fasaden. Selskapet jobber ikke 

med omstillingstiltak for tiden, sier styreleder. 

 

4.2.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Styreleder opplyser at Storgata 7 Halden AS ikke har etiske retningslinjer og heller ikke lener seg på 

Halden kommunes etiske retningslinjer. Styret har ikke sett behov for etiske retningslinjer, men et kort-

fattet dokument med vekt på habilitet kan utarbeides.  

 

Ordfører opplyser at politisk ledelse har sett det som en habilitetsmessig utfordring at styreleder og 

daglig leder er ansatt i fulle stillinger i kommunen og dermed arbeider både for kommunen og selskapet. 

Man er tilfreds med at det også er oppnevnt et eksternt styremedlem med fagbakgrunn. 

 

Styreleder gir uttrykk for at styret er opptatt av habilitet: 

 Kommuneadvokaten, der styreleder arbeider, ligger i kommunedirektørens stab, men har likevel en 

profesjonell distanse til kommuneadministrasjonen.  

 Styremedlem/daglig leder jobber som eiendomssjef (leder enhet eiendom) i kommunalområde Tek-

nisk. Dette gir ham høy innsikt i kommunens behov, men gjør det samtidig nødvendig med rollefor-

ståelse. Han er opptatt av partenes ansvar etter leiekontrakten.  

 Man har en standard leiekontrakt for næringsforhold, som kunne ha vært lik om leietaker var en 

annen enn Halden kommune. I leiekontrakten står det tydelig hva som skal dekkes av eier og leie-

taker. Ansvarsfordelingen mellom utleier og leietaker tilsvarer den som finnes i standard leiekontrakt 

for næringsbygg. 

 Inngående fakturaer godkjennes/anvises av én person – styreleder. Daglig leder deltar ikke i god-

kjenning av fakturaer, fordi han som eiendomssjef også representerer leietaker og har ansvar for et 

kommunalt budsjett. Styreleder diskuterer ofte fakturaer for bygningsarbeid med daglig leder. 

 Selskapet skal ikke betale regninger for Halden kommune, poengterer styreleder. Styret snakker i 

de fleste styremøter om hvem som skal dekke hvilke utgifter. 

 

Styreleder opplyser at Storgata 7 Halden AS følger lov/forskrift om offentlige anskaffelser.4 Både styre-

leder og daglig leder har omfattende kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. Ved bygnings-

arbeider innhenter daglig leder tilbud fra flere leverandører.  

 

Styreleder understreker at nære bånd mellom eiendomsselskap og leverandører (entreprenører, hånd-

verksfirma) ikke forekommer i Storgata 7 Halden AS. Hun er ikke kjent med etiske brudd siden hun 

tiltrådte i 2018. 

 

Daglig leder uttaler til revisor at han ikke kjenner til brudd på etiske retningslinjer i selskapet. Alle an-

skaffelser og drift er gjennomført på en god måte overfor Halden kommune som eier og leietaker. 

 

Ingen av de tre styremedlemmene i Storgata 7 Halden AS er kommunestyremedlemmer. De står derfor 

                                                      
4 Styreleder utdyper at det kan problematiseres om selskapet oppfyller vilkåret for offentligrettslig organ i anskaf-

felsesforskriften § 1-2 ("opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig 
karakter"). Styret har likevel vurdert det dit hen at selskapet forholder seg til og følger regelverket om offentlige 
anskaffelser. 
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ikke oppført i KS' styrevervregister, som primært er for kommunestyremedlemmer. 

 

Etikk omfatter også samfunnsansvar. Styreleder påpeker at tilkoblingen av bygget til fjernvarme i 2022 

har en gunstig klimaeffekt. Fasade-arbeider samordnes med Halden kommune for å ivareta estetiske 

hensyn i byen.5 

 

4.2.5 Kommunens eierskapsmelding 

Halden kommunes Eiermelding (05.06.2019) skal oppdateres årlig, ifølge dokumentet (s. 13), men ei-

ermeldingen er nå tre år gammel. Avdelingsleder for samfunnsavdelingen sier til revisor at eiermel-

dingen trenger oppdatering, og planen er at det skal skje i 2. halvår 2022. 

 

Eiermelding opplyser (s. 30) at "Bygget er pr november 2016 fullt utleid til teknisk avdeling i Halden 

kommune." "Pr dd er det økonomisk mest gunstig for Halden kommune å opprettholde Storgata 7 som 

eget AS fremfor å innlemme bygget i egen virksomhet."  

 

Revisor registrerer at flere kommunalt eide aksjeselskaper har liknende navn og formål: Storgata 7 

Halden AS (100 % eid av Halden kommune), Halden Byutvikling AS (100 %) og Halden Utvikling AS 

(20 %). Styreleder henviser spørsmålet til kommunens politiske nivå og administrasjon. Selskapsstruk-

turen har blitt diskutert, opplyser samfunnsavdelingen og henviser til kommunedirektøren, som ikke har 

utdypet dette overfor revisor. 

 

Ordfører uttaler til revisor at politisk ledelse anser at eierskapsmeldingen og de periodiske oppdate-

ringene fra administrasjonen gir et godt grunnlag for politisk styring. Dette oppfyller det informasjonsbe-

hovet kommunestyret selv mener at det har. Det er likevel behov for mer informasjon om Storgata 7, 

ettersom dette selskapet "har gått litt under radaren", sammenlignet f.eks. med ASVO der daglig leder 

har gitt grundig informasjon før generalforsamling, eller Østfold Energi AS som er velkjent pga. opp-

merksomhet rundt utbytte og allmenn interesse.  

 

Eiermelding inneholder kap. 3 Overordnet eierskapspolitikk (kalt prinsipper for eierstyring i kommunelo-

ven § 26-1) og kap. 5 Oversikt over Halden kommunes eierskap og eierstrategi. Under det enkelte 

selskap oppgis selskapets formål, men dette utdypes ikke med kommunens formål med eierskapet. 

 

Eiermelding fastsetter (s. 11) at kommunestyret delegerer til rådmannen å beslutte mindre vesentlige 

endringer i virksomhetenes vedtekter. Videre heter det (s. 12): "Kommunestyret som eierorgan fatter 

flertallsbeslutninger om eierstyring, etablering og avvikling av selskaper, utformingen av kommunens 

eierstrategi, herunder overordnede prinsipper og retningslinjer for kommunens eierstyring samt eierstra-

tegi for det enkelte selskap. Kommunestyret behandler eiermeldingen og driver oppfølging, tilsyn og 

kontroll med kommunens eierinteresser. […] Av hensyn til forutsigbarhet i selskapene skal kommune-

styret behandle eierspørsmål i forkant av selskapenes generalforsamling/representantskap." Hvert 

fjerde år avholdes eierseminar hvor kommunens eierskap er tema. Formannskapet bestemmer tids-

punkt og program.  

 

4.2.6 Eierstrategi 

En skriftlig eierstrategi foreligger ikke for Storgata 7 Halden AS, fordi Halden kommune er eneeier og 

driften er oversiktlig. Styremedlem/daglig leder jobber som eiendomssjef i Halden kommune, noe som 

gir ham høy innsikt i kommunens behov. 

                                                      
5 Fortidsminneforeningen i Østfold tildelte Kulturvernprisen 2020 til blikkenslagerfirma Hellberg & Bjerkeli AS for 

bruk av sink ved rehabilitering av Storgata 7 (www.blikkenslagere.no).   
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4.2.7 Rapportering og eiermøter 

Selskapets årsregnskap sendes til kommunen, som fremlegger det som referatsak for kommunestyret, 

opplyser daglig leder.  

 

Styreleder i Storgata 7 Halden AS opplyser at selskapet ikke har utarbeidet årsberetninger, fordi små 

foretak (omsetning under 70 mill. kr) ikke er pålagt å gjøre det. Generalforsamlingen 16.06.2022 vedtok 

at årsberetning skal utarbeides til generalforsamlinger fremover.   

 

Selskapets tilværelse er noe anonym, men med selskapets oversiktlige drift og kommunens innsyn i 

driften anser ikke styreleder at det er behov for nettsider. 

 

På kommunens nettsider (www.Halden.kommune.no) kommer det opp én nettartikkel om Storgata 7 

Halden AS: Viktig miljøtiltak på plass (30.05.2022) opplyser at rør til Halden kommunes nye fjernvarme-

anlegg nå er lagt mellom Høvleriet og gågata. Varmt vann fra kloakkrenseanlegget 1,8 km unna opp-

varmer rådhuset i Storgata 8, kommunalområde Teknisk sitt administrasjonsbygg i Storgata 7 og Alad-

din kino.   

 

Konstituert avdelingsleder post/arkiv i Halden kommune opplyser til revisor at kommunens postmottak 

og kontrollutvalg ikke har mottatt innkallinger, saksdokumenter eller møteprotokoll for generalforsam-

linger og styremøter i Storgata 7 Halden AS. Innkalling til generalforsamling 26.5.2020 gikk i kopi til 

politisk sekretariat. (Hun finner også noen dokumenter fra 2016–2017 i historisk base.) Dokumentene 

er dermed heller ikke journalført og gjenstand for innsyn.  

 

Styreleder anser at Storgata 7 Halden AS hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på 

samme vilkår som private, det vil si er unntatt fra offentleglova (§ 2). Styredokumenter anses som interne 

dokumenter. 

 

Samfunnsavdelingen i Halden kommune opplyser at det ikke har vært korrespondanse med eier/eier-

representant utover innkalling til generalforsamling og oversending av protokoller fra disse.  

 

Eiermelding setter som retningslinje (s. 5) at "Halden kommune v/rådmann skal ta initiativ til at det gjen-

nomføres eiermøter i de ulike selskapene minst én gang i året. Det vil være styret som innkaller alle 

eierne og som setter dagsorden." Ordfører sier imidlertid til revisor at det ikke har vært behov for eier-

møter siden hun ble ordfører i september 2019. I Storgata 7 Halden AS har ting gått på skinner, og 

kommunestyret får regelmessige oppdateringer fra kommunedirektøren om hvordan eierskapet forval-

tes. Ordføreren nevner som en svakhet at overføring fra gammel til ny ordfører etter valg er personav-

hengig. Hun tar sikte på mer systematisk kunnskapsoverføring til en arvtaker i vervet når den tid kom-

mer.  

 

Styreleder påpeker at to kommunestyrepolitikere deltar som bisittere i generalforsamling; de får dermed 

innsikt i eierstyringen. 
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 Vurderinger 

Vedtekter  

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav til 

opplysninger om selskapets foretaksnavn, virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende 

beløp. Storgata 7 Halden AS sin virksomhet/formål – eiendomsforvaltning – er tydelig.  

 

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS er kortfattet (to sider), fordi det bare er én aksjonær. Vedtektene ble 

vedtatt for syv år siden. KS anbefaler å revidere styringsdokumenter jevnlig, og tiden kan være inne til 

dét her. Bruk av valgkomité ved valg til styret kan vedtektsfestes dersom Halden kommunestyre ser 

behov for det, men i et så oversiktlige selskap og eierskap som i dette tilfellet går det også uten.  

  

Generalforsamling – representasjon og vedtak i eierorganet 

Storgata 7 Halden AS oppfyller, etter revisjonens vurdering, KS' anbefaling om representasjon og ak-

sjelovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og protokoll. Protokoll ordinær generalforsamling den 

16.06.2022 viser fortegnelse over deltakende aksjeeiere (ordfører), valg av møteleder (styreleder), god-

kjenning av innkalling og dagsorden, godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning, fastsetting av 

godtgjøring til styrets medlemmer, godkjenning av godtgjøring til revisor og styrevalg.   

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i Storgata 7 Halden AS oppfyller, etter revisjonens vurdering, aksjelovens bestemmelser når det 

gjelder sammensetning, men bare delvis KS' anbefaling når det gjelder funksjon. Styret består av tre 

aksjonærvalgte styremedlemmer, for tiden én kvinne og to menn. Styret har ikke utarbeidet årlig strate-

giplan og møteplan (med styreseminar for evaluering og opplæring av styret), slik KS anbefaling 12 

tilrår.   

 

Varamedlemmer og nestleder i styret er ikke oppnevnt. Aksjeloven § 6-3 sier at medlemmene av styret 

velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer. Dersom det 

oppnevnes varamedlemmer til styret, tilrår KS' anbefaling 14 å oppnevne numeriske (ikke personlige) 

varamedlemmer. Aksjeloven pålegger ikke å ha nestleder i styret. Revisjonen finner det hensiktsmessig 

at selskapsstyrer har en nestleder, med tanke på styreleders mulige fravær. Vedtekter for Storgata 7 

Halden AS sier (§ 5) at styrets leder velges av generalforsamlingen. Nestleder kan velges av styret selv.  

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Storgata 7 Halden AS har ikke utarbeidet etiske retningslinjer og oppfyller dermed, etter revisjonens 

vurdering, ikke KS' anbefaling 19 om at selskapsstyrer bør utarbeide og jevnlig revidere etiske retnings-

linjer for selskapsdriften.  

 

KS' anbefaling 15 anbefaler faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Styreleder og daglig 

leder/styremedlem arbeider både for kommunen og selskapet, noe som kan være en habilitetsmessig 

utfordring. Revisjonen vurderer utfra våre undersøkelser at styret har et bevisst forhold til hvordan dette 

skal håndteres i det daglige, men dette bør skriftliggjøres i etiske retningslinjer eller egen rutine for 

habilitet. 

 

Revisjonen har likevel betenkelighet med at inngående fakturaer godkjennes av bare én person – sty-

releder. Fakturaer bør, for å forebygge misligheter, attesteres av én person og anvises av en annen 

person. Daglig leder deltar ikke i godkjenning av fakturaer, fordi han som eiendomssjef også represen-

terer leietaker. Styret bør vurdere om styrets tredje medlem eller andre bør gis en rolle som attesterer 

av fakturaer. 
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Kommunens eierskapsmelding 

Halden kommune oppfyller delvis kommuneloven, KS' anbefaling og Halden kommunes egen retnings-

linje for eierskapsmelding. Kommunens Eiermelding (05.06.2019) er tre år gammel, men skal etter kom-

munens retningslinje (s. 13) oppdateres årlig.  

 

Eierskapsmeldinger skal, ifølge kommuneloven § 26 Eierskapsmelding, inneholde kommunens prinsip-

per for eierstyring, oversikt over selskaper som kommunen har eierinteresser i og øvrig interkommunalt 

samarbeid, samt kommunens formål med sine eierinteresser. Halden kommunes Eiermelding bør gis 

tittelen "Eierskapsmelding", kap. 3 Overordnet eierskapspolitikk bør benevnes prinsipper for eierstyring, 

og selskapets formål (s. 30) bør suppleres med kommunens formål med eierskapet.  

 

Eiermelding omtaler (s. 12) kommunestyret som eierorgan. Uttrykket "eierorgan" benyttes vanligvis om 

generalforsamling (AS) og representantskap (IKS). Det menes nok her at kommunestyret er Halden 

kommunes eierstyringsorgan.  

 

Eierstrategi 

Halden kommune har ikke en eierstrategi for Storgata 7 Halden AS. Med Halden kommune som eneeier 

i selskapet er det, etter revisjonens vurdering, ikke behov for en eierstrategi i tillegg til eierskapsmelding. 

 

Rapportering og eiermøter 

Storgata 7 Halden AS og eierkommunen Halden har, etter revisjonens vurdering, et forbedringspotensial 

for å oppfylle kommunesektorens krav til rapportering. Styret har ikke utarbeidet årsberetninger, da små 

foretak ikke er pålagt dette. Generalforsamlingen 16.06.2022 vedtok at det for fremtidige generalfor-

samlinger utarbeides årsberetning.  

  

Innkalling til og møteprotokoll fra generalforsamlinger har gått til ordfører (fullmektig i generalforsam-

ling), men ikke i kopi til kommunens postmottak (for journalføring) og kontrollutvalg, slik kommuneloven 

(§ 23-6) fastsetter. Kontrollutvalget har dermed ikke hatt anledning til å være til stede i generalforsamling 

eller følge opp saker. Eiermøter holdes ikke i selskapet. Ordfører anser at selskapet er lite synlig for 

politikere og offentlighet. 

 

Styret i Storgata 7 Halden AS anser at selskapet driver næring i konkurranse med private foretak og 

derfor er unntatt fra offentleglova (§ 2). Revisjonen er i tvil om dette er situasjonen for et selskap som 

er heleid av kommunen for å drifte et bygg der kommunen er langsiktig leietaker. Imidlertid er det vanlig 

å anse aksjeselskapers styredokumenter som interne dokumenter som bare sendes til styremedlem-

mene. 

 

Vesentlige eierspørsmål skal behandles i forkant av selskapers generalforsamling i kommunestyret, 

som fungerer som Halden kommunes eierstyringsorgan. Dette bidrar til bred politisk forankring av kom-

munens eierstyring. Halden kommunestyre kan vurdere om formannskapet bør spille en rolle som kom-

mens eierutvalg.  
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 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Halden kommune på de fleste områder utøver 

sitt eierskap i Storgata 7 Halden AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for 

god eierstyring. 

 

Revisjonen har likevel funnet avvik ved at Halden kommunes eier(skaps)melding ikke er gjennomgått 

årlig, Storgata 7 Halden AS ikke har utarbeidet etiske retningslinjer/habilitetsrutiner og strategiplan, og 

at generalforsamlingsdokumenter ikke er journalført i kommunen og ikke sendt til kommunens kontroll-

utvalg. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Halden kommune:  

a. Halden kommunes Eiermelding (2019), som ifølge kommunens retningslinje skal gjennomgås årlig, 

bør oppdateres innen utgangen av 2022. Dokumentet bør inneholde kommunens prinsipper for ei-

erstyring, oversikt over selskaper som kommunen har eierinteresser i og kommunens formål med 

sine eierinteresser (jf. kommuneloven § 26-1 Eierskapsmelding).   

b. Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) bør revideres i 2023.  

c. Ved generalforsamlinger i Storgata 7 Halden AS bør innkalling/saksdokumenter/protokoll sendes i 

kopi til kommunens postmottak, for journalføring i kommunen, og kontrollutvalg.   

d. Generalforsamling i Storgata 7 Halden AS bør vurdere å oppnevne varamedlemmer (numeriske) til 

styret.  

e. Styret bør vurdere å oppnevne styrets nestleder.  

f. Styret bør vedta etiske retningslinjer. 

g. Styret bør vedta habilitetsrutiner.  

h. Styret bør vedta årlig strategiplan og møteplan med styreseminar.  

i. Styret bør vurdere fakturarutinene med sikte på at at to personer godkjenner inngående fakturaer.     
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5 Kilder 

Lover, forskrifter, statlige veiledere 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 2018.6 

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), 2006.  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967. 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), 1997.  

Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), 1997. 

Brønnøysundregistrenenes Enhetsregister, Brreg.no. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 2019. 

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), 2016. 

  

Forskningsrapporter, bransjeorganisasjoner mv. 

Standard for eierskapskontroll (RSK 002), NKRF7, 2020. 

Veileder i selskapskontroll, NKRF, 2018.  

Håndbok for ordførere, KS folkevalgtprogram 2019–2023, 2020.  

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020. 

Styrevervregisteret.no, KS.  

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon, Transparency International Norge, 2014. 

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, NIBR-rapport 2015:1, OsloMet. 

Styring av kommunalt eide selskaper, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget, 2012.  

 

Halden kommune 

Eiermelding, Halden kommune, 2019. 

Www.Halden.kommune.no. 

 

Storgata 7 Halden AS 

Vedtekter for Storgata 7 Halden AS, 04.06.2015.  

Protokoll ordinær generalforsamling, 11.06.2021, i Storgata 7 Halden AS. 

Protokoll ordinær generalforsamling, 16.06.2022, i Storgata 7 Halden AS. 

Protokoll fra styremøte i Storgata 7 Halden AS, 07.04.2022.  

Årsregnskap for 2020, Storgata 7 Halden AS. 

Årsregnskap for 2021, Storgata 7 Halden AS. 

 

  

                                                      
6 Det året loven opprinnelig ble vedtatt, gjengis. 
7 Norges Kommunerevisorforbund byttet 01.01.2022 navn til "NKRF – kontroll og revisjon i kommunene" med 

NKRF som kortnavn.  
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ØVKR Storgata 7 Halden AS – eierskapskontroll 24 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelser til rapporten 

 

Halden kommune (e-post 06.09.2022): 

 

Rappporten utarbeidet av ØVKR i forbindelse med eierskapskontroll for Storgata 7 Halden AS redegjør 

for Halden kommunes eierskap på en god måte. Revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger 

tas med som innspill i kommunens eierstyring. 

 

Anne-Kari Holm 

Ordfører, Halden kommune, eierrepresentant/fullmektig i generalforsamlinger i Storgata 7 Halden AS. 

 

 

Storgata 7 Halden AS (e-post 25.08.2022): 

 

Storgata 7 Halden AS har uttalt seg og gitt innspill som utgjør en del av grunnlaget for rapporten. Sel-

skapet opplever at rapporten gir en objektiv og ryddig beskrivelse av selskapet, og forholdet mellom 

eierkommunen og selskapet. 

 

Maria Hanto 

Styreleder, Storgata 7 Halden AS. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/70 
Dokumentnr.: 111 
Løpenr.: 245153/2022 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/36 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 2 485 900.-, 

vedtas 
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
 
Fredrikstad, 09.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2023 for Halden kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF -tilskudd 2023 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Halden kommune - 2023, datert 

29.082022. 2022  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Østre Viken Kommunerevisjon IKS – 

2023, datert 12.07.2022 

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

14.11 2019. 
  

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Halden kommune.   
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Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem 
møter i 2023. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr.  40 000.- til kurs/opplæring  
 kr. 13 000.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn) 
 kr. 8 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

 

Det foreslår også videreført en avsetning på kr. 100 000.- til adhoc - oppgaver.  
 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2023 utgjør samlet kr. 458 800.-, som er en økning på 
2,7 % sammenlignet med 2022.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandlet og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 2. september 2022 vedtatt budsjettet for 2023. I henhold 
til budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Halden kommune sin andel 
utgjøre kr. 354 000.- for 2023. Sekretariatets budsjett medfører en kostnadsøkning på 4,0 % 
sammenlignet med budsjett for 2022. (se vedlegg 1.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf. lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 16.08.2022 og 25.08.2022. For budsjettåret 2023 er Halden 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 1 673 100.-. Budsjettandelen medfører en økning 
på 5,7 % i honorarsatsene fra 2022 til 2023.  
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 
 Kontrollutvalget:    kr.    458 800.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    354 000.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr.  1 673 100.- 
      Samlet Sum:     kr.  2 485 900.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 innebærer en økning på 4,9 % i 
forhold til budsjettet for 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2023. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2, i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon». 
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Vedlegg 1

Halden kommune

Budsjett for kontrollarbeidet 2023

Kontotekst Forslag 2023 Budsjett 2022 Endring i % Regnskap 2021 Merknader for 2023

Godtgjørelelse leder (fast del) 160 600kr            153 000kr              153 633,09kr           16 % av bergningegrunnlaget 

Godtgjørelse nestleder (fast del) 70 300kr              67 000kr                69 153,63kr             7 % av bergningegrunnlaget 

Møtegodtgjørelse per møte - (gjelder alle) 30 100kr              30 000kr                10 341,99kr             1,2 promille av bergningegrunnlaget

Arbeidsgiveravgift 36 800kr              35 250kr                32 871,15kr             14,1% av godtgjørelsen

Sum lønn 297 800kr           285 250kr              265 999,86kr           Samlet sum lønnskostnader

Kontingent Forum for kontroll og tilsyn 13 000kr              13 000kr                12 000,00kr             

Kurs og opplæring 40 000kr              40 000kr                -kr                        ett kurs av 8000,- pr. medlem

Skyss og kostgodtgjørelse 8 000kr                8 000kr                  -kr                        

Avsetning til AD-Hoc oppgaver 100 000kr            100 000kr              -kr                        

Diverse utgifter (Internt fordelt) -kr                    -kr                      11 000,00kr             (fra kommunens rapport)

Sum driftsutgifter 161 000kr           161 000kr              23 000,00kr             Samlet sum driftsutgifter

Samlet sum Kontrollutvalget 458 800kr            446 250kr              2,7 288 999,86

Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS KOF) 354 000kr            339 800kr              4,0 292 000,00kr           Sekretæriatbistand

Kjøp av revisjonstjenester (ØVKR IKS) 1 673 100kr         1 578 500kr           5,7 1 703 616,00kr        All revisjon samlet

Sum for hele kontroll- og tilsynsarbeid 2 485 900kr     2 364 550kr       4,9 2 284 615,86kr    

Annet: Regnskap 2021, her er nok møtegodtgjørelse til leder og nestleder ført under godtgjørelse, og kjøp av revisjonstjenester inkluderte også Deloitte.
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Fra budsjett ØKUS KOF 2023 Tilskudd fra eiere 

Vedtatt i representantskapets møte den 02.09.2022, sak 11/22 

 

 

økning 2023

Tilskudd fra eiere 2 021 2 022 4,2 % 2 023 avrunnet hele

1850 Fredrikstad kommune 530 000,00kr      kr 544 840,00 kr 22 883,28 kr 567 723 567700

1850 Sarpsborg kommune 430 000,00kr      kr 442 040,00 kr 18 565,68 kr 460 606 460600

1850 Moss kommune 495 000,00kr      kr 508 860,00 kr 21 372,12 kr 530 232 530200

1850 Indre Østfold kommune 495 000,00kr      kr 508 860,00 kr 21 372,12 kr 530 232 530200

1850 Råde kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Hvaler kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Halden kommune 330 500,00kr      kr 339 754,00 kr 14 269,67 kr 354 024 354000

1850 Rakkestad kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Våler kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Skiptvet kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Marker kommune 270 000,00kr      kr 277 560,00 kr 11 657,52 kr 289 218 289300

kr 4 000 500,00 kr 4 112 514,00 kr 172 725,59 kr 4 285 239,59 kr 4 285 000,00
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Budsjett 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

29.08.2022 

 

Budsjett 2023 
 
 

Halden kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

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

25.08.2022 
-  
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2 
 

BUDSJETT 2023 – HALDEN KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 16.08.2022 og vedtatt i representantskapet 25.08.2022, Sak 
11/22- Budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2023, samt økonomiplan for årene 2023 -2026, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Halden kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (10,50 %), er kr 256 752. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

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

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

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

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

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 603 306. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Halden kommune B 2023 B 2022 B2021 
Samlet overføring fra kommunen     1 673 100    1 578 500      1 606 200  
for regnskap og forvaltningsrevisjon  

  

Regnskapsrevisjon inkluderer:  
  

kommuneregnskap, attestasjoner     

fellesråd, menigheter, legater m.m    

henvendelser, etterlevelsesrevisjon  
  

 
Note i kommunens regnskap for 2020 vedrørende revisjonshonorar, viser samlet utgift for regnskap 
og forvaltningsrevisjon på henholdsvis kr 1 964 283, herav eierskapskontroll og rådgivning kr 
607 872. 
 

113



 
 
 

 

Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

Halden kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               500 
Eierskapskapskontroll               160  
Oppfølgingsrapporter               100 
Administrasjon                 30  

Sum timer                790  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt en liten økning i timeforbruk i forhold til tidligere år.  

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

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

Rolvsøy 
12.07.2022 

 

    

Budsjett 2023 
 

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

1 BUDSJETTPROSESSEN 

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

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

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

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

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

 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett.  
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Kompetansen i fagavdelingene utfyller hverandre og 
samarbeidet på tvers av avdelingene vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Øvkr er medlem i NKRF -kontroll og revisjon i kommunene. 
NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av 
kommunal/offentlig virksomhet.  
 

NKRF har fokus på utvikling av revisjon og kontroll ved kommunal/offentlig sektor. 
Øvkr deltar i NKRF fagkomiteer. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene.  
 
Budsjett for 2023 gjenspeiler selskapets satsing på videreutvikling av kompetanse samt 
opprettholdelse av en effektiv revisjon.  
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

BUDSJETT 2023 - DRIFT    

  Budsjett 2023   Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter    
Salgsinntekter      1 502 250  1 384 750 1 345 750 

Refusjoner          821 600  420 000 380 000 

Refusjoner, stat mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 

Overføringer fra kommuner    20 783 700  19 910 000 20 024 550 

Andre driftsinntekter    
Sum driftsinntekter    23 757 550 22 244 750 22 251 300 

    
Driftsutgifter    
Lønn inkl. sosiale utgifter    20 643 856  19 263 291 19 555 829 

Kjøp av varer og tjenester      3 022 000  3 113 000 3 056 360 

Overføringer    
Kalkulatoriske avskrivninger    
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 

Sum driftsutgifter    24 315 856  22 906 291 23 113 189 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 5 
   

Driftsresultat        - 558 306 -661 541 -861 889 

    
Finansposter    
Renteinntekter            75 000  75 000 35 000 

Renteutgifter    
Avdrag på lån    
Mottatte avdrag på lån    
Netto finansinntekter/- utgifter            75 000  75 000 35 000 

    
Motpost kalkulatoriske avskrivninger   
Ordinært resultat        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Interne finansieringstransaksjoner   
Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond    
Avsatt til bundne driftsfond    
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond          603 306  736 541 936 889 

Bruk av bundne driftsfond    
Overført til investeringsregnskapet          120 000  150 000 110 000 

Sum avsetninger        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Regnskapsmessig resultat    

 
     

BUDSJETT 2023 - INVESTERING     

  Budsjett 2023   Budsjett 2022    
Investeringer     
Investeringer i varige driftsmidler     
Utlån     
Kjøp av aksjer og andeler                120 000             150 000    
Sum investeringer                120 000             150 000    
     
Finansiering     
Bruk av lån     
Salg av fast eiendom     
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer     
Kompensasjon for merverdiavgift     
Mottatte avdrag på utlån     
Salg av aksjer og andeler     
Bidrag fra årets driftsbudsjett                120 000             150 000    
Netto avsetninger     
Sum finansiering                120 000             150 000    
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 6 
   

4 ØKONOMIPLAN 2023-2026 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2023   Plan 2024   Plan 2025  Plan 2026 

Overføring fra eierkommuner 20 783 700 20 500 000 20 350 000 20 300 000 

Andre inntekter  2 973 850 2 950 000 3 100 000 3 100 000 

Sum inntekter 23 757 550 23 450 000 23 450 000 23 400 000 

Lønn og sosiale utgifter 20 643 856 20 300 000 20 350 000 20 350 000 

Kjøp av varer og tjenester 3 022 000 2 900 000 2 850 000 2 750 000 

Andre driftsutgifter  650 000 550 000 520 000 510 000 

Sum driftsutgifter 24 315 856 23 750 000 23 720 000 23 610 000 

Driftsresultat -558 306 -300 000 -270 000 -210 000 

Finansposter 75 000 95 000 100 000 100 000 

Ordinært resultat -483 306 -205 000 -170 000 -110 000 

Interne finansieringstransaksjoner 483 306 205 000 170 000 110 000 

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/63 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 231358/2022 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/37 

 

Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

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

 
Fredrikstad, 03.10 2022 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Halden kommune 2022datert 26.09 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

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

Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. I tråd med dette 
vedlegges revisjonsstrategien for året 2022. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta 
overordnet revisjonstrategi for 2022 til orientering. 
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1 Formål 

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

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

revisjonsskikk.  

 

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

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

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

skrift 

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

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

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

om vesentlige budsjettavvik. 

 

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

i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

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

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

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

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

beidelsen av revisjonsplanen.  

 

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

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

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

en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

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

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

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

valtningsloven og personvernloven.  

 

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

der fra konstituerende møte i kommunestyret høsten 2019.  

 

 

 

 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 
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3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

 

Ifølge tall fra statistisk sentralbyrå er det 31 632 innbyggere i kommunen i 2.kvartal 20222. Antall årsverk 

per 31.12.2021 var 1961,5 ifølge kommunens årsrapport for 20213.  

 

Øverste administrative leder i kommunen er kommunedirektør.  

 

Kommunen har følgende kommunalavdelinger: 

 Undervisning og oppvekst 

 Helse og mestring 

 Teknisk  

 Samfunn og samskaping 

 

Kommunedirektøren har også stab- og støttefunksjoner organisert direkte under sin ledelse. Disse inne-

holder følgende funksjoner: 

 Økonomi 

 HR 

 IT 

 Post/arkiv 

 Politisk sekretariat 

 Innkjøp 

 Kommuneadvokatkontoret 

 

Ledere for disse funksjonene er også representert i kommunedirektørens ledergruppe. 

 

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

Kommunens administrasjon er inndelt i kommuneområder etter type aktivitet. 

 

Undervisning og oppvekst har blant annet ansvar for barnehage, skole og SFO. Helse og mestring 

håndterer alt innen helse- og omsorgstjenester samt blant annet krisesenter og miljørettet helsevern. 

Kommuneområde samfunn og samskaping har ansvar for blant annet næringsutvikling, folkehelse, frivil-

lighetskoordinator og NAV. Halden havn er organisert under kommuneområde teknisk, i likhet med blant 

annet eiendom, renovasjon, kommunalteknikk drift, byggesak, brann og feiing samt vann og avløp. 

 

Stabsfunksjonene har som hovedoppgaver å gi kommunalavdelingene og enhetene bistand, råd, veiled-

ning og oppfølging, slik at disse selv kan øke sin tid til tjenesteproduksjon. 

 

Driften syres av budsjett som fastsettes av kommunestyret. Den økonomiske rammen fastsettes hoved-

sakelig av staten gjennom skattevedtaket og rammetilskudd. Lønn utgjør hoveddelen av utgiftene, og 

har de senere år vært påvirket av lønnsoppgjør og stadig økende pensjonsutgifter. 

 

 

 

                                                      
2 https://www.ssb.no/kommunefakta/halden 

3 Halden kommunes årsrapport fra 2021 publisert i Framsikt 
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4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3154 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

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

 

 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd.  

 

Halden kommune er nytt oppdrag for revisjon fra 01.01.2021. Tabellen nedenfor viser tall fra skjema 

Økonomisk oversikt i regnskap 2019-2021 i tillegg til budsjett for 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens budsjett for 2022 er vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.2021, sak 165. 

 

Regnskapstall fra perioden viser en økning i både driftsinntekter og –utgifter, som begge er budsjettert 

til et lavere nivå i 2022. Opprinnelig budsjett for investeringer i driftsmidler er vesentlig høyere enn in-

vesteringsnivået tidligere år. 

 

 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

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

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

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

en gang i året.  

 

Halden kommune har det siste halvåret byttet kvalitetssystem fra RiskManager til Samsvar. Revisjonen 

vil få tilgang til systemet og gjøre seg kjent med innholdet. Kommunen oversender ønskede dokumenter 

på forespørsel.  

 

Revisjonen har mottatt uttalelse fra ledelsen om misligheter 5.9.2022. Kommunens ledelse erkjenner sitt 

ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av internkontroll for å forhindre og avdekke mis-

ligheter. Det informeres også om at kommunens etiske retningslinjer ligger godt synlig på kommunens 

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

Tekst Regnskap             

2019

Regnskap         

2020

Regnskap        

2021

Budsjett        

2022

Driftsinntekter -2 530 374 107 -2 664 935 968 -3 045 287 338 -2 712 814 252

Driftsutgifter 2 466 670 489 2 586 698 310 2 924 558 367 2 665 981 377

Brutto driftsresultat -63 703 618 -78 237 658 -120 728 971 -46 832 875

Finanstransaksjoner 132 879 794 162 171 963 174 661 505 161 932 153

Netto driftsresultat -46 465 826 -48 829 089 -94 922 902 29 599 278

Mer-/mindreforbruk 18 936 247 0 0 0

Sum investeringer 485 382 178 448 486 037 531 489 151 673 317 500

Netto egenkapital (UB ekskl 

kapitalkonto)

336 184 797 389 757 895 504 393 486 budsjetteres ikke

Langsiktig gjeld (Ekskl 

pensjonsforpliktelser)

3 227 874 534 3 475 825 452 3 764 057 334 budsjetteres ikke
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intranett for alle ansatte. Retningslinjene er ment som en bevisstgjøring og oppfordring til folkevalgte og 

ansatte som utfører arbeid for kommunen til å reflektere over egne holdninger og handlinger. Før til-

ganger gis til fakturabehandling henvises det til blant annet til kommunens etiske retningslinjer og kom-

munens økonomireglement. Sistnevnte tar for seg reglement ved attestasjon og anvisning av fakturaer 

og en bevisstgjøring av ansvaret som ligger i disse rollene.   

 

Videre fremkommer det at ledernivåer er oppfordret til og ledernivåer følger opp, at både ledergrupper 

og ansattgrupper reflekterer rundt hva verdiene betyr for dem. Med dette også hvordan verdier fører til 

etablert praksis i deres daglige virksomhet. Hvordan virker jeg overfor kollegaer, pårørende og de som 

dirkete nyttiggjør seg av våre tjenester. 

 

Ledelsen har ingen kjennskap til eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter som påvirker 

kommunen. Ledelsens vurdering av risiko for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som 

skyldes misligheter anses å være svært lav. Absolutt alle inngående fakturaer kontrolleres av regns-

kapsavdelingen før de posteres i Visma Økonomi. Normalt går en faktura gjennom 4-5 ulike personer 

(mottak – kontering – attestering – anvisning – kontroll). Det utføres også jevnlige internkontroller på 

dette området.  

 

 Det foretas blant annet kontroll av kommunens leverandører opp mot lønnsmottakere i HRM, 

hvor det kommer avvik dersom samme kontonummer kommer frem både på leverandørsiden 

og ansattsiden.  

 Halden kommune har også nylig bestilt Fakturasjekk fra Visma, som blir en ytterligere kontroll 

på dette området. Her vil alle kommunens elektroniske fakturaer kontrollere fakturautsteder mot 

MVA- og enhetsregisteret, samt svindellister. 

 

 

Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer. Det brukes i hovedsak kjente 

og godt innarbeidede systemer på økonomisiden.  

 

 Vesentlighet 

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

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

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

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

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

 

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

hadde vært der» (DnR)5. 

 

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

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

sjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

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

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

                                                      
5 Den norske Revisorforening 
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Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av revisjonsarbei-

det kan reduseres. 

 

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

 Angrepsvinkel 

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

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

hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode. Kommunens internkontroll kartleg-

ges på hvert område og testes i en treårsperiode. Test av kontroller utføres i henhold til en rotasjons-

plan. Vi bruker også revisjonsbevis som er innhentet ved tidligere test av kontroller gjennom såkalt rulle-

ring. 

 

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

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

troller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

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

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

 Områdevurdering 

Lønn 

Lønn inkludert sosiale utgifter utgjør ca 60 % av kommunens utgifter, og omfatter en stor mengde trans-

aksjoner. Det er et komplisert område med bl.a. bokføring av pensjonsutgifter. Kommunen har et vel-

etablert lønnssystem som sikrer systematisk utbetaling og innberetning.  

 

Innkjøp 

Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. Elek-

tronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning (tilhø-

righet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Området omfattes også av tilskudd til private barne-

hager og utbetaling av basistilskudd til leger. 

 

Driftsmidler 

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

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

driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser6.  

 

Finans 

Kommunen har et finansreglement, med tilhørende administrative rutiner, som er vedtatt av kommune-

styret i februar 2021. Reglementet omfatter håndtering av likvide midler, gjeld, rapportering og kontroll 

samt avvikshåndtering. 

 

 

 

 

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

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, og dette er relativt forutsigbare inntekter 

som kan følges opp ved analyse. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som vedtas av kommunesty-

ret, og utfaktureres etter fastsatte takster og satser. Refusjon for sykepenger er en vesentlig størrelse i 

kommunens regnskap som styres og rapporteres ut fra sykefravær. En stor del av overføringsutgiftene 

er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) som styres av særskilt regelverk og utbetales på bakgrunn av 

vedtak.  

 

Salg 

Det aller meste av salgsinntektene håndteres gjennom fakturasystemet, og det er viktig at kommunen 

har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet i inntektene. I tillegg finnes et antall mindre 

kontantsalgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et vesentlighets-perspektiv, men 

må vurderes i et mislighetsperspektiv. Salgsområdet omfatter også selvkost og kommunen håndterer 

dette i et særskilt system (Envidan Momentum).   

 

Likvid 

Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale, og håndteringen skal 

preges av arbeidsdeling. Remittering av leverandørfakturaer utføres av kommunen flere ganger i uken 

og representerer vesentlige beløp.  

 

Merverdiavgift 

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

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

hold til egen lov og forskrift. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst. Det foreligger en risiko for 

vesentlige feil på spesielle områder innenfor merverdiavgift som utleie til andre, bruksendringer og ut-

byggingsavtaler.  

 

Områdeovergripende 

Kommunens økonomireglement, rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral hånd-

tering av IKT samt selve regnskapsavslutningen er noen av det som revisjonen kontrollerer under områ-

deovergripende.  

 

Skatt 

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

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

sig skilles ut og rapporteres på særskilt. 

 

5 Fokusområder 

Følgende områder vil være i fokus: 

 utbetaling av lønn 

 pensjon 

 fakturahåndtering 

 refusjon sykepenger 

 eiendomsskatt 

 utfakturering 

 selvkost 
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 rapportering til kommunestyret per kvartal og for finansforvaltning 

 budsjett  

 merverdiavgift 

 oppfølging fra 2021 

 begrenset etterlevelsesrevisjon 

 

6 Gjennomføring og ressurser 

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

sjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon 2022 

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

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Jolanta Betker, oppdragsansvarlig revisor 

 Madeleine Strandin, kontaktperson 

 Mahnaz Esmaeili, revisor 

 Tomas Klobucnik, revisor 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 26.9.2022 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 

Madeleine Strandin (sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/70 
Dokumentnr.: 121 
Løpenr.: 280092/2022 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/38 

 
 

Henvendelse - spørsmål til kontrollutvalget 

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

 
Fredrikstad, 03.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Henvendelse til kontrollutvalget og kommunestyret, datert 18.juli 2022 med emne «Ansvar», 
fra to innbyggere i Halden kommune. (Navn og e-postadresse er sladdet i henhold til off.lov 
§13 1.ledd og forv.lov § 13, 1.) 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/29, den 21.06 2022 – Informasjon fra kommunedirektør angående 
kommunens varslingsordning 
Kontrollutvalgssak 22/19, den 10.05 2022 – Henvendelse angående varslingssaker og 
behandling av disse. 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet en henvendelse angående varslingssaker og behandling av disse 
i sitt kontrollutvalgsmøte den 10.05 2022, sak 22/19. Kontrollutvalget ønsket ikke å gå inn i 
enkelthenvendelsen, men valgte å be kommunedirektør på generelt grunnlag gi en 
informasjon om kommunens varslingsordning. Kommunedirektøren ga en generell 
informasjon i kontrollutvalgets møte den 21. 06 2022, i sak 22/29. Kontrollutvalget tok da 
informasjonen til orientering. 
 
I etterkant av møtet har kontrollutvalget fått tilsendt spørsmål fra den som sendte 
henvendelsen som ble tatt opp i maimøtet i 2022. 
 
Følgende spørsmål blir stilt: 
 

1. «Vårt varsel av 08.07.21 handlet «om systemsvikt, Os skole, Halden kommune som skoleeier 
tar en opprettholdende rolle, ikke korrigerende», på alle nivåer i administrasjonen fra skole og 
opp til kommunedirektøren». Vårt varsel av 19.04.22 var, som kjent for kontrollutvalget, «et 
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varsel om kritikkverdige forhold knyttet til sentraladministrasjonen i Halden kommune, 
det øverste politiske nivå samt kommunens varslingsordning, og bygger på Halden 
kommunes håndtering av vårt varsel av 08.07.21.»    
 
Hvordan kan kontrollutvalget definere vårt varsel av 19.04.22 som en "enkeltsak", når det 
handler om mulig omfattende systemsvikt i Halden kommune?  
 
  

2. Kan kontrollutvalget og ØKUS KOF redegjøre for hvordan de fremdeles anser Halden 
kommunes eksterne advokat som rett adresse for varselet når  

 ekstern advokat ikke har mandat til å gå detaljert inn i varselet?  
 ekstern advokats kontaktpunkt i kommunen er HR-lederen, og administrasjonen 

regnes som inhabil når kommunedirektøren er omvarslet?  
 det kommer frem av kommunedirektøren i sitt muntlige fremlegg av 21.06.22 at han 

ser det som helt uansvarlig og umulig å gi ekstern advokat – uten noen form for 
vurdering av HK blankofullmakt til millionbeløp?  
  

3. Kan kontrollutvalget redegjøre for hvorfor varselet ikke er løftet opp til 
formannskapet/kommunestyret?  

 

4. Halden kommune har inngått en avtale med ekstern advokat om å motta varsler, og om å «gi 
en kort anbefaling av hvordan saken kan behandles». Slik vi forstår ekstern advokats e-post 
av 19.04.22, kommer hun med følgende råd:  

 Saken trenger en grundig gjennomgang slik at man er sikker på at formelle krav 
overholdes.  

 Det må tas særlig stilling til hvem i kommunen som skal arbeide med saken.  
 Det bør unngås å sende varselet til de omvarslede  

 
Når Halden kommune har inngått en avtale med ekstern advokat om rådgivning, 
antar vi at tilfeller der man ikke følger rådet fra det eksterne varslingsrådet skal 
dokumenteres og begrunnes.  
Hvordan begrunner kontrollutvalget og ØKUS KOF at de ikke har fulgt ekstern 
advokats anbefalinger og råd?    

5. Støtter ØKUS KOF og kontrollutvalget kommunedirektøren i hans oppfatning av at det er 
"opplagt" at han eller ordføreren skal vurdere varsler som gjelder kommunedirektøren? 
Dersom kommunedirektørens oppfatning, av at det er "opplagt" at han skal gjøre 
vurderinger av varsler som gjelder ham, ikke stemmer med regelverket– er det da riktig 
vurdering av kontrollutvalget å enstemmig fatte et vedtak om at «Informasjonen tas til 
orientering»?  
Altså, kan kontrollutvalget ta informasjon fra kommunedirektøren til orientering dersom 
informasjonen han presenterer bryter med regelverket?»  

   
 

Vurdering 
 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. Det er derfor 
kontrollutvalget samlet som må avgjøre hvorvidt de ønsker å besvare spørsmålene fra de to 
innbyggerne. 
 
Det er også viktig å bemerke at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og skal ikke behandle 
klager på vedtak som har vært til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om 
å få omgjort vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. 
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For klager på enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller 
statsforvalteren som er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet 
vedtaket. Politiske vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper 
med rettslig klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. Kontrollutvalget valgte å 
gjøre nærmere undersøkelser og få en informasjon fra kommunedirektør om kommunens 
varslingsrutiner. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering i sitt møte den 21.06 2022.  
 
Kontrollutvalget må avgjøre om de skal besvare spørsmålene som kommer fra de to 
innbyggerne. Sekretariatet vurderer at det har vært mange henvendelser i lengre tid fra de to 
innbyggerne. Hvis kontrollutvalget ønsker å besvare spørsmålene bør en undersøkelse 
igangsettes. Dette fordi flere av spørsmålene er påstander fra enkeltinnbyggere, og for å 
kunne avkrefte eller bekrefte disse påstandene bør det i såfall gjøres undersøkelser. 
Kontrollutvalget må da ta stilling til budsjettrammer for en slik undersøkelse, og må i såfall 
be om ekstra bevilgning fra kommunestyret. Sekretariatet vurderer at en slik undersøkelse/ 
bestilling av revisjon vil ha kostnader for om lag 300 000 - 500 000 kroner. Det er også 
sekretariatets vurdering at kommunestyret i stor grad har vært kopimottakere på 
henvendelsene som har blitt sendt. Kommunestyret har ikke pålagt kontrollutvalget å gjøre 
nærmere undersøkelser. 
 
Sekretariatet vurderer at de to som har henvendt seg til kontrollutvalget har fått løpende 
svar, og kontrollutvalget har vært løpende informert om henvendelsene. Kontrollutvalget har 
også fått informasjon fra kommunedirektør på generelt grunnlag og valgte å ta 
informasjonen til orientering. I tillegg til dette så har det med bakgrunn i risiko- og 
vesentlighetsvurderinger blitt gjennomført forvaltningsrevisjon av «Skole – med fokus på 
internkontrollsystemet RiskManager» i 2021, det er også bestilt et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt for «Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset opplæring», 
som skal gjennomføres i løpet av 2023.   
Det er sekretariatets vurdering at man kan vurdere om kommunens varslingsreglement bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i den neste planperioden 2024-2026. Dette bør 
vurderes etter at det er gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 51 
Løpenr.: 227160/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/39 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 14.10.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.06.2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 16.06.2022, sak 57/2022, Årsregnskap og 

årsmelding 2021 
3. FKT – Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget (2022) 
4. Notat Virksomhetsbesøk Haldenvassdraget, 14.06.2022 
5. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.10.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.06.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 16.06.2022, sak 57/2022, Årsregnskap og 
årsmelding 2021. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Forum for kontroll og tilsyn har laget en veileder for håndtering av henvendelser 
til kontrollutvalget. Veilederen er ment å være et supplement til Kontrollutvalsboka. Ligger 
vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 4: Tirsdag 14.juni ble det avholdt virksomhetsbesøk ved Haldenvassdraget 
vannområde for kontrollutvalgene i samarbeidskommunene Halden, Marker, Aremark og 
Aurskog-Høland. Notat og presentasjoner ligger vedlagt. Til orientering. 
 
Vedlegg 5: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.10.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 

182



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

Kontrollutvalget Halden 

 
 
 
Møtedato: 21.06.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:30 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/22 - 22/29    

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X  

Roar G. Andersen (Pp) X   

Ketil Rønning  (Ap) X   

Hanne Kristine Lund-Nilsen (H) Forfall  Hans Richenberg 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisor Monica Thunem 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad 
 
 

……………………. 
 

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

   
 
 
 
 

Merknader 

Det var sendt ut en tilleggssak, sak 22/29, denne ble behandlet først i møtet. 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/23 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/24 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 
 

 

PS 22/25 Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", Halden 
kommune 
 

 

PS 22/26 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 
til juli 2024 
 

 

PS 22/27 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/28 Eventuelt 
 

 

PS 22/29 Informasjon fra kommunedirektør angående kommunens 
varslingsordning 

Ettersendt 17.06.2022 
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PS 22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

PS 22/23 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022: 

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

PS 22/24 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
  
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022: 

Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 
 
 

PS 22/25 Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 

lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er 
ferdigstilt. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Barn i lavinntektsfamilier», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte 
i november 2022. 
 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Kommunedirektør opplyser i møtet at siste kulepunkt i kommunestyrets vedtak nok ikke vil 
kunne bli klart til kontrollutvalgets møte i november 2022. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 

lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 

Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er 

ferdigstilt. 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Barn i lavinntektsfamilier», til etterretning. 

 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 

anser at de har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte 

i november 2022. 
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PS 22/26 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 
2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

i Halden kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken og foreslår at saken utsettes 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
  
Vedtak enstemmig som foreslått av sekretariatet i møtet. 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022: 

Saken utsettes 
 
 

PS 22/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 

PS 22/28 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:  
Daglig leder informerte kontrollutvalget om at hun og en ansatt regnskapsrevisor i ØVKR IKS 
har innledet et forhold. Informasjonen ble gitt for å sikre åpenhet. Kontrollutvalgssekretariatet 
skal være uavhengig av revisjonen, i henhold til kommuneloven, og det har vært gjort en 
juridisk betenkning av forholdet. Det har også blitt gitt informasjon til samtlige 
kontrollutvalgsledere i Østfold kontrollutvalgssekretariat, daglig leder i Østre Viken 
Kommunerevisjon IKS, samt leder og nestleder i representantskapet til ØKUS KOF.  
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PS 22/29 Informasjon fra kommunedirektør angående kommunens 
varslingsordning 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Kommunedirektøren redegjorde for saken. (Power Point legges med protokollen.) 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022: 

Informasjonen tas til orientering. 
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Kommunestyrets behandling av sak 57/2022 i møte den 16.06.2022: 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Årsregnskapet for 2021 vedtas.  
2. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 39 231 639 vedtas avsatt til disposisjonsfond.  
3. Årsmelding for 2021 vedtas.  
 
 
Saken ble behandlet etter PS 2022/55 jfr. vedtak i PS 2022/54. 

36 representanter tilstede. 

  

Jens Bakke fra Sp fremmet kommunedirektørens innstilling. 
  

Votering: 
Kommunedirektørens innstiling ble enstemmig vedtatt. 

  

Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl fra Pensjonistpartiet: 

Pensjonistpartiet har over flere år framført at kommunens langsiktige låneforpliktelser ikke er 

bærekraftig over tid. Det har medført at renter/avdrag nå tar en større del av kommunens 

driftsmidler. Politikken som føres reduserer nå tilbudene til kommunens innbyggere langt 

utover det som er forsvarlig. Det gjelder skolene, helse/omsorg og ikke minst innenfor NAV. 

Statsforvalteren har i sine tilsynsrapporter understreket at lov, regler og forskrifter skal 

følges. Det er nå en stor utfordring for kommunen at lov, regler og forskrifter blir ivaretatt slik 

utviklingen nå er/blir. Godt nok som nå er akseptert fra flere av partiene ovenfor innbyggerne 

holder rett og slett ikke. Samarbeidsavtalen som de rødgrønne har lagt til grunn for sitt 

politiske arbeide understreker at driften av kommunen skal være i balanse og bærekraftig. 

Alle utgifter (inklusive avskrivninger og pensjonskostnader) må dekkes over det årlige 

budsjett. Det skjer ikke. De siste 8 årene som kommunen har vedtatt regnskapsmessig 

overskudd så har premieaviket stadig økt. Det innebærer at kommunen nå har et betydelig 

netto premieavik knyttet til sine pensjoner. Dette er utførte utbetalinger knyttet til pensjon 

som foreløpig ikke er resultatført (i samsvar med gjeldene regelverk). Premieaviket er nå på 

over ca. 416 millioner. Pensjonistpartiet er av den klare oppfatning at denne utviklingen må 

bli brakt til opphør slik nevnte avtale har bestemt. 
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Vedtak: 

 

1. Årsregnskapet for 2021 vedtas.  

2. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 39 231 639 vedtas avsatt til disposisjonsfond.  

3. Årsmelding for 2021 vedtas.  
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Oppsummering av anbefalinger 
 
 

 

 

Anbefaling 1 

 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget 

skal journalføres. 

 

 

Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

Anbefaling 3 

 

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

Anbefaling 4   

 

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  

 

 

Anbefaling 5  

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

Anbefaling 6 

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei. 

 

 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    
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1. Innledning 
 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med 

den kommunale forvaltningen. 
 

 

Henvendelser kan være generelle innspill til tema 

og områder for revisjon eller andre 

kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i 

sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid. 

 

Henvendelser kan også være tips om mer 

konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne 

veilederen gir først og fremst råd om hvordan 

denne type henvendelser kan håndteres. 

Henvendelser kan for eksempel komme fra 

innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, 

ansatte, media, organisasjoner og revisor.  

 

Veilederen er ment å være et supplement til 

Kontrollutvalgsboka.1 

 

I en uformell spørreundersøkelse som ble 

gjennomført blant deltakerne på FKTs 

fagkonferanse i 2021, svarte 65 prosent ja på 

spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid. 55 prosent svarte at 

henvendelser har ført til at viktige forhold ble 

avdekket. 

 

Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har 

avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal 

mottas og følges opp. På bakgrunn av dette 

opprettet FKT en arbeidsgruppe i juni 2021. 

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide en 

veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere 

henvendelser. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: Henning Warloe 

kontrollutvalget i Bergen, Trond Egil Nilsen 

kontrollutvalget i Måsøy , Solveig Kvamme 

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS, Ragnhild 

 
1 Kontrollutvalsboka 3. utgåve, januar 2022. 

Aashaug Kontrollutvalg Fjell IKS, Hilde Rasmussen 

Nilsen 2. vara til styret og Anne-Karin F Pettersen 

generalsekretær. 

 

Høsten 2021 gjennomførte arbeidsgruppen en 

undersøkelse blant FKTs medlemmer om hvordan  

henvendelser blir håndtert. Underveis i veilederen 

oppsummerer vi noen fakta og viser eksempler fra 

undersøkelsen. 

 

Målgruppen for veilederen er primært 

kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i 

kontrollutvalgssekretariat.   

 

Det er opp til kontrollutvalget selv å beslutte 

hvordan henvendelser skal behandles. Formålet 

med dette dokumentet er derfor å gi råd og 

anbefalinger. 
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Fakta: 

 

Resultater etter Deloittes uformelle undersøkelse på fagkonferansen juni 

2021: 

 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid 

✓ 65 prosent svarer ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

✓ 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

 

Innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ 40 prosent svarer at innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ Andre kilder er folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media og 

organisasjoner 

 

Området for henvendelser er i stor grad byggesak, plan og eiendom 

✓ 40 prosent svarer at henvendelsene gjelder byggesak, plan og eiendom 

✓ Andre tema er økonomi, innkjøp, kontrakt, personalsaker, arbeidsmiljø, 

saksbehandling generelt og barnevern 

 

 

Kilde: Kommunerevisoren 4-2021 
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2.  Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller

 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. God rolleforståelse og et godt 
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret kan bidra til økt interesse for 
kontrollarbeidet.  
 
 

2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til 
kommunestyret 

 

Kontrollutvalgets mandat er å være 

kommunestyrets utøvende kontrollorgan. Det 

innebærer at kontrollutvalget skal gi uttalelse om 

kommunens årsregnskap og årsberetning, 

utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll og rapportere til kommunestyret 

om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller 

 

I tillegg har kontrollutvalget et påseansvar i 

forbindelse med regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Kontrollutvalget skal også påse at kommunens 

økonomiforvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. 

 

Utover det som er bestemt i lov og forskrift, kan 

kontrollutvalget i prinsippet ta opp ethvert forhold 

ved kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, så lenge det kan defineres som  

kontrollarbeid. 

 

God dialog og samhandling mellom 

kontrollutvalget og kommunestyret gjør det lettere 

å få aksept for at kontrollutvalgets arbeid med 

henvendelser er viktig og relevant. Derfor bør 

kontrollutvalget diskutere hvordan utvalget kan 

skape forståelse og interesse for kontrollutvalgets 

arbeid blant medlemmene i kommunestyret.  

Vedlegg 2 i veilederen lister opp en rekke tiltak for 

god dialog og samhandling med kommunestyret.

 
2 Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023, kap. 2. 
3 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b. 

 

2.2 Rolleavklaringer 
 

Styringsrolle2  

Folkevalgte har fire sentrale roller: 

representasjonsrollen (ombudsrollen), lederrollen, 

styringsrollen og arbeidsgiverrollen. 

Kontrollutvalgets oppgaver med å føre kontroll på 

vegne av kommunestyret, tilhører styringsrollen 

som blant annet handler om oppfølging og 

kontroll. 

 

Henvendelser fra innbyggerne om mulige 

kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets 

medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt enn 

det rollen som folkevalgt ellers gir rom for. 

 

Arbeidsmåte 

Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne 

undersøkelser av en henvendelse eller starte 

innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om 

saksbehandlingen er påbegynt før kontrollutvalget 

som organ har gjort sin vurdering. Dersom der er 

behov for å innhente mer informasjon før 

kontrollutvalget får henvendelsen, så gjøres det i 

samarbeid med sekretariatet for å sikre krav til 

forsvarlig saksbehandling. 

 

Kontrollutvalget er ikke et ordinært 

forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak. 3 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak 

som er bindende for administrasjonen.4 Videre 

betyr dette at de som kommer med henvendelser 

til kontrollutvalget, ikke er en part5 i påfølgende 

kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.  

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

4 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
5 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e. 
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3. God forvaltningsskikk 

 

Kontrollutvalget er et offentlig organ6 og sekretariatet skal ivareta organets 

journalførings- og arkivplikt.
 

3.1 God forvaltningsskikk 

 

God forvaltningsskikk bygger på de fire 

grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, 

faglig integritet, effektivitet og rettssikkerhet. 

Verdiene blir ivaretatt ved at offentlige organ 

følger «forfatningsreglene» i forvaltningsloven, 

offentleglova og arkivloven. 

 

Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv som er 

ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret 

som informasjonskilde for samtid og ettertid, jf. 

arkivlova § 6. Et dokument er arkivverdig dersom 

det enten har blitt saksbehandlet eller har verdi 

som dokumentasjon. Det er et sekretariatsansvar 

å forvalte kontrollutvalgets arkiver i tråd med 

gjeldende arkivlov og arkivforskrift.7 

 

Offentlige organ har journalføringsplikt som følge 

av både offentleglova og arkivforskriften.  

Journalen er et viktig redskap for å sikre åpenhet 

om offentlig saksbehandling, og er en forutsetning 

for demokratiet. Det er sekretariatet sitt ansvar å 

sørge for journalføring av kontrollutvalget sine 

dokumenter og korrespondanse. Sekretariatet har 

videre ansvar for å opprettholde personvernet til 

avsender ved å kontrollere at innkommende 

dokumenter helt eller delvis avskjermes, dersom 

det er hjemmel for dette. 

 

Journalen er et viktig arbeidsverktøy som kan 

brukes som dokumentasjon på når en 

henvendelse ble mottatt, og hvordan den blir fulgt  

opp. 

 

 
6 Rettleiar til offentleglova kap. 3.1 omtaler hva som er  
et  offentlig organ, jf. offentleglova § 2.  
7 For mer informasjon om arkiv, se  
FKT og NKRFs felles veileder for arkivordning for 

 

 

Arkivverket har utarbeidet en enkel sjekkliste8 som 

kan være til hjelp for sekretariatet.  

 

3.2 Skriftlige henvendelser 

    

I dag foregår det meste av kommunikasjonen 

digitalt, også det som kommer inn til 

kontrollutvalget. Det brukes mange ulike kanaler, 

former og sjangre. Det som før kanskje kom som 

et brev, kan i dag komme som en SMS, e-post, 

melding på sosiale medier, et dokument via et 

digitalt møte, eller en registrering på en webportal, 

for å nevne noe. Det er sekretariatet sin oppgave å 

avgjøre hva som skal journalføres og arkiveres av 

kontrollutvalgets korrespondanse.9  

 

Det er med andre ord sekretariatets ansvar å 

ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor 

bør utvalgets medlemmer som mottar en 

henvendelse, oversende henvendelsen til 

sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter 

fastlagte rutiner.  

 

 

Anbefaling 1 
 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal 

journalføres. 

 

 

kontrollutvalgssekretariat (2015) 
8 Sjekkliste for journalføring og arkivering i departementene og 
statlige virksomheter - 2019. 
9 Dokument og saksdokument er nærmere definert i vedlegg 2. 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Muntlige henvendelser 

 

Både sekretariatet og kontrollutvalgets 

medlemmer blir noen ganger oppringt av 

innbyggere og andre som mener de har 

informasjon som kontrollutvalget bør se nærmere 

på. Den som ringer bør oppfordres til å gjøre 

henvendelsen skriftlig og sende den til 

sekretariatet.  

 

Alternativt kan mottakers notater fra muntlige 

samtaler arkiveres som et internt notat.  

 

 

 

 

 
 
Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

 

 

Eksempel, skriftlig henvendelse:  

 

Kontrollutvalgets medlem får en 

SMS fra en bekjent der det gis 

informasjon som er interessant og 

som medlemmet tenker at 

kontrollutvalget bør se nærmere på. 

Kontrollutvalgets medlem takker 

avsender for informasjonen og 

informerer om at den blir lagt fram 

for kontrollutvalget til vurdering.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør ta 

skjermdump av SMS-dialogen eller 

videresende den til sekretariatet for 

journalføring.  

 

 

Eksempel, muntlig henvendelse:  

 

Et medlem i kontrollutvalget møter en 

innbygger på butikken og 

vedkommende sier at “du som er med i 

kontrollutvalget...” Så gir vedkommende 

informasjon som medlemmet finner 

interessant.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør oppfordre 

innbyggeren til å sende det skriftlig 

enten rett til sekretariatet eller via 

medlemmet slik at det kan håndteres og 

journalføres.   
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3.4 Tilbakemelding til avsender – 

sekretariatets veiledningsplikt 

 

Et flertall av de som svarte på undersøkelsen som 

FKT sin arbeidsgruppe gjennomførte høsten 2021, 

svarer at avsender får en bekreftelse på at 

henvendelsen er mottatt og en skriftlig 

underretning om hvordan henvendelsen ble 

behandlet (60 prosent). 

 

Den som henvender seg til et offentlig organ som 

kontrollutvalget er, bør få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og 

journalført. Tilbakemeldingen bør gi informasjon 

om at kontrollutvalget tar den til vurdering og at 

det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak. 

Videre bør avsender informeres om at hen ikke er 

part om det blir en sak.  

Tilbakemeldingen bør videre inneholde veiledning 

dersom henvendelsen heller bør rettes til en 

annen instans.  

Avsender har ikke rett på skriftlig tilbakemelding 

etter kontrollutvalgets behandling. 

Kontrollutvalget kan likevel vurdere om avsender 

skal få flere skriftlige tilbakemeldinger. 

 

 

Anbefaling 3 
 
Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eksempel 1: 

 

 

«Kontrollutvalssekretariatet har på 

vegne av …………….. kontrollutval motteke 

henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som 

innkomen post med namn på avsendar(-

ar). 

 

Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. Om 

kontrollutvalet vel å gå nærare inn på 

det som henvendinga gjeld, vil du kunne 

sjå i møteprotokollen som du finn på 

heimesida vår.  

 

Ut over dette vil du ikkje få noko meir 

svar frå kontrollutvalet på henvendinga 

di. 

 

Vi gjer deg merksam på at 

kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som kommunestyret 

ber dei om, eller der det går fram av 

forskrift om revisjon i kommunar.  Når 

det gjeld henvendingar frå andre enn 

kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil 

prioritere å sjå nærare på det ei 

henvending tek opp. 

 

På generelt grunnlag kan ein seie at det 

er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og 

reglement å behandle henvendingar 

som gjeld klagesaker, saker som er til 

behandling i rettsapparatet, usemje i 

politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a.» 

 

 

Kilde:  

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS 
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Eksempel 2 

 

Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av …………….. 

kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med 

namn på avsendar(-ar). Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. 

 

Utan at vi har vurdert henvendinga di, vil vi på generelt 

grunnlag seie at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt 

mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. 

gjeld klagesaker, saker som er til behandling i 

rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a. 

 

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som  kommunestyret ber dei om, eller 

der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 og 

forskrift om kontrollutval og revisjon i kommunar 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904 . 

Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, 

må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå 

nærare  på det henvendinga tek opp. 

 

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit 

forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter 

forvaltningslova § 2. Personar som henvender seg til 

kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell 

påfølgjande kontrollsak. Det vil difor ikkje vera klagerett på 

vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter 

forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet. 

 

Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om 

vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett 

på vedtaket. 

 

 

 

Kjelde: 

Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutval 

 

201

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904


 

11  

4. Sekretariatets behandling av henvendelser  

 
Det er ulik praksis for hvordan henvendelser blir saksbehandlet før de legges fram 
for kontrollutvalget.  
 

4.1 Ulik praksis 
 

I undersøkelsen som arbeidsgruppen 

gjennomførte blant FKTs medlemmer høsten 

2021, stilte vi spørsmål om hvordan 

henvendelsene blir lagt fram for kontrollutvalget. 

Svarene tyder på at det er ulik praksis.   

 

Flertallet (63 prosent) svarer at de legger alle 

henvendelser fram som informasjons- 

eller meldingssak. I møte avgjør kontrollutvalget 

hva som er innenfor mandatet og hva som skal 

utredes videre av sekretariatet.   

 

Under 20 prosent svarte at sekretariatet 

saksbehandler alle henvendelser før de blir lagt 

fram for kontrollutvalget som sak.  

 

Det kan bety at sekretariatet i saksfremlegget 

gjør en vurdering av om saken hører inn under 

kontrollutvalgets mandat, og gir en anbefaling.  

 

Rundt 20 prosent svarte at sekretariatet kun 

saksbehandler henvendelser som er innenfor 

mandatet til kontrollutvalget.  Svarene kan tyde 

på at det er utvalgsleder som forhåndsvurderer 

hva som hører inn under mandatet. 

 
Hvilken ordning som velges vil innvirke på hvor 
lang tid det tar fra en henvendelse kommer inn 
og til den er ferdigbehandlet.  
 
 

4.2 Forslag til fremgangsmåte 
 

Retningslinjer for hvordan kontrollutvalget 

behandler henvendelser, kan bidra til en større 

forutsigbarhet og økt tillit til saksbehandlingen. 

Retningslinjer må være i tråd med 

forvaltningslovens regler og god forvaltningsskikk.  

Saksbehandlingen kan foregå på følgende måte: 

 

✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i 

henvendelsen. Her kan spørsmålene i 

«trafikklysmodellen» være et egnet 

hjelpemiddel.  

 

✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender og legge henvendelsen og svaret 

fram for kontrollutvalget til orientering. 

 

✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet 

med kontrollutvalgets leder som avgjør om 

henvendelsen skal settes opp som sak på 

sakslisten.  

 

✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør 

sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til 

kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, 

i tråd med vanlig saksforberedelse.  

 

 

Anbefaling 4  

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  
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5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser  

 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. I vurderingen av hvilke henvendelser 

som kontrollutvalget skal gå videre med, kan det være nyttig å stille noen 

kontrollspørsmål.  

 

5.1  «Trafikklysmodellen»  

 

Hvorvidt kontrollutvalget skal følge opp en 

ekstern henvendelse bør skje utfra en helhetlig 

vurdering. "Trafikklysmodellen" kan være et 

nyttig hjelpemiddel. 

 

«Trafikklysmodellen» på neste side er utarbeidet 

av Deloitte AS. Tabellen nevner noen aktuelle 

spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når 

utvalget skal bestemme om henvendelses er en 

sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke 

uttømmende, og relevansen av det enkelte 

spørsmål kan vektes ulikt.  

 

Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp 

ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om 

politiske vedtak er formålstjenlige. Utvalget skal 

heller ikke brukes som arena for «omkamp.  

 

 
Anbefaling 5 

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

 

 

 

5.2 Henvendelser som faller utenfor 
kontrollutvalgets mandat 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med saker 

som dreier seg om en enkeltsak, som er under 

behandling i et annet organ eller som har en 

annen naturlig behandlingsvei, som hos politiet, 

rettsapparatet, statsforvalteren, sivilombudet, 

KOFA, klageorgan i kommunen eller kommunens 

varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak kan likevel 

avdekke systemsvikt som kontrollutvalget kan 

vurdere å se nærmere på.   

Dersom henvendelsen gjelder et avvik, må det 

vurderes om det er andre instanser i kommunen 

som først skal vurdere dette, og om det dekkes av 

internkontrollen. 

Henvendelser kan medføre mye støy og uklarhet 

rundt hvilken rolle kontrollutvalget kan og skal ha i 

en konkret sak. Fallgruvene kan være mange 

dersom kontrollutvalget involverer seg i en sak 

som egentlig ikke egner seg for kontrollutvalget 

og de verktøyene kontrollutvalget disponerer. Det 

er fare for at oppfølging av henvendelser 

fortrenger risikoområder der behovet for kontroll 

er større. Kontrollutvalget må også være forberedt 

på at det er sannsynlig at de ikke vil klare å møte 

forventningene til den som har kommet med 

henvendelsen. 

 

Anbefaling 6  

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei.  
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Tabell 1 Kilde: Deloitte AS 

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» 
 
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp 
henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge 
opp henvendelsen.  
 

Ja Delvis Nei Ukjent 

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?     

Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som 
kommunen har fattet? 

    

Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av 
kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale 
vedtak? 

    

Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, 
praksis i kommunen mer generelt innenfor et område? 

    

Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?     

Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? 
(rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i 
kommunen, varslingskanal)? 

    

Er det annen naturlig behandlingsvei for   henvendelsen (ref. 
organene nevnt over)? 

    

Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra 
til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens 
saksbehandling av en type saker? 

    

Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede 
har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og 
vesentlighetsanalyse? 

    

Foreligger området som et tema i plan for 
forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll? 

    

Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?     

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?     
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6. Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser  

 

Hvordan kontrollutvalget kan gå videre med henvendelsen, er avhengig av 

ressurssituasjonen og sakens karakter.
 

6.1  Ressurser 

Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide framlegg 

til budsjett som skal behandles i 

kommunestyret. For å gi kontrollutvalget gode 

arbeidsvilkår må kommunestyret stille 

nødvendige ressurser til disposisjon. 

Kontrollutvalget må på sin side synliggjøre for 

kommunestyret at det kan oppstå uventede 

situasjoner, som for eksempel henvendelser fra 

innbyggere, som kontrollutvalget må følge opp. 

Hvis kontrollutvalget ikke har tilgjengelige 

budsjettmidler, kan utvalget fremme sak om 

ekstramidler fra kommunestyret. 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   
 

 

6.2  Valg av kontrollhandlinger 

 

Under følger noen eksempler på 

fremgangsmåter for kontrollutvalget: 

 

Samle informasjon 

Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle 

inn informasjon som angår henvendelsen. 

Kontrollutvalget vurderer om det skal gjøre 

videre undersøkelser.   

 

Orienteringer 

Kontrollutvalget kan invitere kommune-

direktøren eller andre til å orientere om 

kommunens system og rutiner for den type 

saker eller om det den konkrete henvendelsen 

tar opp. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag 

for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig 

belyst, eller om det er behov for ytterligere 

oppfølging og undersøkelse. 

 
10 Jf. kommuneloven § 23-6, siste ledd. 
11 Høring i kontrollutvalget? Veileder for høringer (2014). 

 

Inn i ROV-analysen 

Kontrollutvalget kan ta det henvendelsen peker  

på videre med som innspill til mulig risiko i  

risiko- og vesentlighets analyse (ROV), eller til 

eksisterende prosjekt som gjelder samme tema i 

plan for forvaltningsrevisjon eller 

eierskapskontroll. 
 

Kartlegging (forundersøkelse) 

Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse 

av et område, kan kontrollutvalget undersøke 

forholdet nærmere uten å foreta en større 

undersøkelse av området – i alle fall ikke i første 

omgang. Kontrollutvalget kan også vedta å 

gjennomføre en konkret leverandørkontroll.10 
 

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

Kontrollutvalget kan vedta å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll betyr 

at man velger en systematisk tilnærming for å 

vurdere temaet som henvendelsen dreier seg 

om. 
 

Videre undersøkelser  

Dersom henvendelsen gjelder et spesifikt tilfelle 

som ikke egner seg for en systemgjennomgang 

slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan 

kontrollutvalget be om at det blir foretatt en mer 

omfattende undersøkelse. 
 

Høring11 

En høring finner sted i forbindelse med møter i 

kontrollutvalget, der bestemte personer blir bedt 

om å svare muntlig på spørsmål fra 

medlemmene. Kontrollutvalget kan også be om 

at den som skal høres leverer inn sitt innspill 

skriftlig i forkant av høringen.

 

205

https://www.fkt.no/publikasjoner/horing-i-kontrollutvalget-fkts-veileder-for-horinger/


 

15  

7. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan være verdifulle informasjonskilder. Gjennom å 
informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan 
utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for utvalgets 
mandat.  

 

7.1 Informasjon til innbyggere og andre 

Innbyggere og offentligheten ellers har ofte lite 

kjennskap til hva som er kontrollutvalgets 

oppgaver. Synlighet og åpenhet er et mål for den 

offentlige forvaltningen generelt, og synliggjøring 

av kontrollutvalgets rolle, mandat og hvordan 

utvalget jobber kan bidra til flere og mer relevante 

henvendelser.  

Kontrollutvalget mottar henvendelser. For at 

henvendelsene skal bli en verdifull 

informasjonskilde, bør kontrollutvalget ha en 

tydelig kommunikasjon om hva som er 

kontrollutvalgets mandat og hvordan utvalget 

jobber. For å avklare forventningene, kan det være 

viktig å formidle at kontrollutvalget hele tiden 

prioriterer ut fra risiko, vesentlighet og annen 

kjennskap til innholdet i henvendelsen innenfor 

sitt mandat.  

 

7.2 Kommunikasjonsstrategi 

Noen enkle retningslinjer for hvordan den interne 

og eksterne kommunikasjon skal bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, kan 

nedfelles i en kommunikasjonsstrategi. Det kan 

hjelpe kontrollutvalget til å nå sine mål, og man 

kan i større grad forutse konsekvensene av det 

som formidles.   

 

Mediene gir en mulighet til å kommunisere med 

innbyggerne. Gjennom å være åpen, troverdig og 

vise tydelighet i hva som er kontrollutvalgets 

rolle, kan innbyggerne og mediene oppfatte 

kontrollutvalget som et ryddig og viktig 

kontrollorgan. Spørsmål som bør vurderes er 

hvilke medier som er aktuelle å bruke, hvilke 

type saker man bør være varsom med å 

kommentere og hvordan utvalget gjennom 

media kan nå sine mål over for de ulike 

gruppene.  

 

Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der 

kontrollutvalget går ut i media og kommenterer 

saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer  

tilbakeholden strategi hvor utvalget kun 

responder når de blir utfordret? Hvilken rolle 

kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan 

utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape 

tillit til at kommunen er underlagt en 

betryggende, folkevalgt kontroll. 

 

Hvilken strategi som velges vil også være 

avhengig av den politiske kulturen i den enkelte 

kommune. Målet kan nås på ulike måter, men 

utvalget må være bevisst på hva som kan bli 

konsekvensene av de ulike valgene.  

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    

Eksempel: 
 
Informasjon til innbyggere og 
andre som kan legges ut på 
hjemmesiden til sekretariatet 
eller kommunen: 
 
https://sekom.no/om-sekom/kva-
gjer-sekom/innspel-til-
kontrollutvala.17203.aspx 
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VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av 
henvendelser til kontrollutvalget 

 

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer 

Henvendelser til kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for 

journalføring og saksbehandling.  
  

2. Muntlige henvendelser 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 

sekretariatet.    
  

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte  

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og 

arkivering. 

  

Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets 

mandat, «trafikklysmodellen» og vanlige krav til saksforberedelse.  
 

Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender i tråd med pkt. 4 og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til 

orientering. 
  

Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 

nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 

behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal 

settes opp som sak på sakslisten.  
  

For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan 

håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.  
  

4. Tilbakemelding til avsender  

Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at 

den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett 

instans for henvendelsen.   
  

5. Partsrettigheter 

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 

Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 

videre med saken.  
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6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og 

eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp. 

  

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om 

henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget. 

  

Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle 

problemstillingen. 
  

7. Kontrollutvalgets handlingsalternativer 

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være:  

a. Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og 
tar henvendelsen til orientering.  Saken avsluttes.  

b. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon.  
Utvalget kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. 
Utvalget kan også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon. 

c. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling. 
  
 

8. Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling 

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget 

bør se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende: 

- Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken, 
nå eller senere?  

- Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal 
gjennomføres en kontroll?  

- Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes 
indirekte til å indikere risikoen på et område?  
  

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan 

saksfeltet settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages 

ny plan eller planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller 

problemstillinger i en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles. 

  

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse, følges 

vanlige prosedyrer for dette, jf. pkt. 9. 
   

9. Videre behandling  

Det videre forløpet i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrene i tråd med 

bestiller/utfører-modellen, tilsvarende som for en forvaltningsrevisjon eller den 

kontrollformen som er valgt av kontrollutvalget.  
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VEDLEGG 2 Tiltak for god dialog og samhandling med 
kommunestyret 

 

✓ Kontrollutvalgets medlemmer bør inviteres til kommunestyrets folkevalgtopplæring 
slik at de får samme innsikt i rollen som folkevalgt. Her bør også kommunestyrets og 
kontrollutvalgets kontrolloppgave være tema.  

 

✓ Kontrollutvalget/sekretariatet bør tidlig i valgperioden holde en presentasjon for 

kommunestyret om arbeidet til kontrollutvalget. 

 

✓ Kontrollutvalget bør årlig ha et dialogmøte med ordfører hvor de snakker om hvilke 

forventninger kommunestyret og kontrollutvalget har til hverandre, og om det er saker 

eller områder som kontrollutvalget bør følge med på. Dette bør følges opp.   

 

✓ Kontrollutvalget bør ta initiativ overfor kommunestyret til å drøfte rutiner for hvor ofte 

kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid, utover det som er lovpålagt. 

 

✓ Kontrollutvalget kan avtale med ordfører at protokollen fra kontrollutvalgets møter blir 

lagt fram som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalgets leder kan be om taletid 

for å gi utfyllende informasjon, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av 

kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalgets leder bør ta ordet når kommunestyret skal behandle rapporter fra 

kontrollutvalget og orientere om funn og anbefalinger som utvalgets forslag til vedtak 

bygger på, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret. 

 

✓ Alle medlemmer, evt. ordfører og gruppeledere i kommunestyret, kan med fordel 

involveres i ROV-prosessen12 og få mulighet til å komme med innspill på viktige 

temaer som kan legges inn i planene før behandling i kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalget bør midtveis i perioden rullere vedtatt plan, og også her kan f.eks. 

gruppeledere og andre folkevalgte, inviteres til å komme med innspill til nye temaer 

for revisjonen. 
 

✓ Plan for utvalgets arbeid bør oversendes kommunestyret til orientering. 
 

✓ Årsrapporten fra kontrollutvalget bør utformes på en måte som vekker interesse for 

utvalgets arbeid.  
 

✓ I kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning kan utvalget legge 

inn temaer og problemstillinger som kan være av interesse for 

kommunestyrets medlemmer, f.eks. kommunal økonomisk bærekraft (KØB

 
12 Risiko- og vesentlighetsvurdering  
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VEDLEGG 3  Hva er et saksdokument? 
 

 

Offentleglova § 4 har definert hva som er å regne som saksdokument.  

Et dokument er informasjon som kan presenteres som en samlet, avgrenset helhet. Det kan 

være en e-post, en video, en SMS, et tradisjonelt brev på papir, eller en PDF-fil. Det er ikke 

teknologien eller formatet som bestemmer om noe er et dokument.  

 

For å vite om noe er et saksdokument må en først vurdere om innholdet gjelder 

virksomhetens ansvarsområde. Og om det har kommet inn til, lagt fram for eller opprettet av 

virksomheten. Det meste sekretariatet oppretter på vegne av kontrollutvalget er å regne som 

saksdokumenter når det er sendt ut.  

Offentleglova § 4 nevner også hva som ikke er å regne som saksdokument. 

 

Er dokumentet sendt inn eller ut av virksomheten? 

 

Hvis du har fått en henvendelse, eller selv henvendt deg til noen utenfor din egen virksomhet, 

regnes denne kommunikasjonen som «sending» inn eller ut. Det er ikke kanalen eller 

metoden som avgjør dette, men om dokumentet har blitt formidlet til eller fra en representant 

for virksomheten.  

 

Blir dokumentet saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon? 

 

Terskelen for hva som regnes som saksbehandling er lav. Saksbehandling er når du 

sammenstiller, vurderer eller bruker informasjon, for så å forberede eller ta en avgjørelse på 

vegne av virksomheten.  

210

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§4
https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing#!
https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing#Begrep%20-%20saksdokument
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§4


 

20  

 

VEDLEGG 4 Om klagerett over kontrollutvalgets vedtak 

 
 

I veilederens kapittel 2.2 Rolleavklaringer , andre avsnitt under overskriften 

Arbeidsmåte står det:  

Kontrollutvalget er ikke er et ordinært forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak 13. 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak som er bindende for 

administrasjonen14. Videre betyr dette at de som kommer med henvendelser til 

kontrollutvalget, er ikke en part 15 i påfølgende kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.   

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

 

Her er en nærmere redegjørelse om hovedregelen og unntakene knyttet til kontrollutvalgets 

vedtak og eventuell klagerett på disse: 

Kontrollutvalget i kommuneloven og forvaltningsloven 
- Etter kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav d) er kontrollutvalget et «folkevalgt 

organ». 

- Kommunelovens kapittel 11 regulerer hvordan saksbehandling skal skje i folkevalgte 

organ. I denne sammenheng er det særlig relevant å vise til kommuneloven § 11-2 

som sier at «Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter». 

 

Hovedreglene i forvaltningsloven § 2 og § 28 
- Et vedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a) «en avgjørelse som 

treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er 

bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre 

private rettssubjekter)». 

Det er klart etter forvaltningsloven og kommuneloven at kontrollutvalget fatter vedtak. 

- Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd b) «et vedtak som gjelder 

rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer».  

Det er klart at de aller fleste av kontrollutvalgets vedtak ikke utløser noen rettigheter 

eller plikter for bestemte personer. 

- Retten til å klage er regulert i forvaltningsloven § 28. Det er en forutsetning at det 

dreier seg om et enkeltvedtak.  

 

Særlige vedtak som utløser klagerett 
I forvaltningsloven § 2 er det nevnt noen særskilte avgjørelser som regnes som enkeltvedtak. 

At disse avgjørelsene regnes som enkeltvedtak gjør at de utløser klagerett for parter eller 

andre med rettslig klageinteresse. Dette gjelder også hvis det er kontrollutvalget som har 

fattet avgjørelsen. 

 
13 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b 
14 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
15 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e 
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Avgjørelsene § 2 nevner er: 

- Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av 

offentlig tjenestemann. 

- Vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. 

- Avgjørelser som gjelder avvising av en sak16 eller bruk av særlige tvangsmidler for å 

få gjennomført et vedtak. 

Forvaltningsloven har også enkelte særlige bestemmelser om klagerett over avgjørelser som 

ikke i seg selv kan regnes som egne enkeltvedtak, og visse særlige regler for behandlingen 

av slike klager: 

- Den som blir pålagt å gi opplysninger har rett til å klage over pålegget dersom han 

mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene, jf. 

forvaltningsloven § 14. 

- Den som blir utsatt for husundersøkelse, bokettersyn og annen gransking som ikke 

blir utført på offentlig kontor eller tjenestested, har rett til å klage over at granskingen 

fremmes, jf. forvaltningsloven § 15. 

- En part som får avslag på begjæring om innsyn i et bestemt dokument eller om å få 

gjøre seg kjent med en bestemt opplysning som gjelder parten/partens sak, har 

klagerett, jf. forvaltningsloven § 21. 

Sist, men ikke minst, så må det også nevnes at avslag på innsyn etter offentleglova kan 

påklages, jf. offentleglova § 32. 

Forvaltningslovens kapittel VI regulerer nærmere vilkårene for å klage og hvordan eventuell 

klagebehandling skal skje. 

 

 
16 Norsk Lovkommentar, note 49 til Forvaltningsloven: 
Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 06.12.2017. 
 
«Det følger av § 2 tredje ledd at avgjørelser som går ut på å avvise en sak, helt skal følge reglene 
for enkeltvedtak, slik at reglene i lovens kap. IV-VI kommer til anvendelse. 
 
Avvisning etter § 2 tredje ledd vil si at vedkommende forvaltningsorgan beslutter å ikke treffe 
realitetsavgjørelse i en sak som formelt er innbrakt for organet, eller avviser en klage fremsatt 
etter § 28, f.eks. fordi den er for sent fremsatt eller at klager ikke har klagerett. Se også § 28 
tredje ledd, om når det er klagerett over klageinstansens vedtak om avvisning av klage. 
 
Det vil også være avvisning om et forvaltningsorgan returnerer søknad eller annen henvendelse 
under henvisning til at det ikke er rett organ, eller at dette ikke er et spørsmål som forvaltningen 
skal ta stilling til.» 
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Virksomhetsbesøk Haldenkanalen 

2022 

 
Tirsdag 14.juni ble det avholdt 

virksomhetsbesøk ved Haldenvassdraget 

vannområde for kontrollutvalgene i 

samarbeidskommunene. 

Fra kontrollutvalget i Aurskog-Høland 

deltok Svein Brokke (leder), Lars Henrik 

Sundby (nestleder) Anette Østgård 

Tønsberg, Trond-Arild Ydersbond og Thor 

Haugerudbråten. Fra kontrollutvalget i 

Aremark deltok Christin Petersen (leder) 

og Ann-Kristin Bønøgård.   

Fra kontrollutvalget i Halden deltok Torhild 

Grimseth Huseby (nestleder) og Hanne 

Kristine Lund-Nilsen.   

Fra kontrollutvalget i Marker deltok Roy 

Gunnar Løvstad (leder), Rosalia Bjerkedal 

(nestleder) og Heidi Johnsen. 

 

 
Leder av vannområdeutvalget og ordfører i 

Marker kommune, Theodor Bye, ønsket 

velkommen og orienterte blant annet om 

organiseringen av vannområdet og status. 

 
Leder av vannområdeutvalget orienterte 

også om status for vannforekomstene pr 

kommune. 

 

 
Kommunalsjef for Strategi, nærings- og 

utviklingsarbeid i Marker kommune, Vidar 

Østenby, orienterte om Haldenkanalen 

som regionalpark. 

 

 
Det ble satt av tid til å besøke 

Kanalmuseet på egenhånd. 
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Side 2 av 2 

 

 
Vannområdekoordinator Lars Kristian 

Selbekk orienterte blant annet om 

vannområdets arbeidsoppgaver, 

finansiering, interkommunal plan for 

naturmangfold, Haldenvassdraget som 

biosfære-område, naturbasert turisme i 

Haldenkanalen 

 

 
Lunsj ble servert på Sluseporten båtcafé. 

 

 
Daglig leder i Haldenvassdraget 

kanalselskap AS, Terje Kristiansen, 

orienterte om kanalselskapets 

hovedoppgaver og drift, status for slusene, 

og Merkevaren Haldenkanalen.  

 

Takk for besøket! 

 
(foto: Ørje sluser)  
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Halden 

 
 
 
Møtedato: 11.10.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  22/30-22/40    

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder Meldt forfall Jon Stumberg, 

meldt forfall 

Roar G. Andersen (Pp) Ikke møtt  

Ketil Rønning  (Ap) Meldt forfall  Ellen Simensen, 

meldt forfall 

Hanne Kristine Lund-Nilsen (H) Meldt forfall  Hans Richenberg, 

møtt 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 2 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjon  
Konstituert fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten, forvaltningsrevisor Didrik Hjort og 
fagansvarlig regnskapsrevisor Liv Irene Hauge 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad 
 
Ordfører Linn Laupsa var tilstede. 
 
 

…………………….  ……………………. 

Roar Lund, leder   

   

 
 

Merknader 

 
Møtet ble ikke gjennomført da utvalget ikke var vedtaksdyktige jf. kommuneloven § 11-9 
Vedtaksførhet og avstemminger 1. ledd.  
 
To av medlemmene meldte forfall i rimelig tid, disse ble det innkalt vara for, én vara møtte, 
én meldte forfall samme dag. 
Et medlem meldte forfall kvelden før grunnet sykdom, 1. vara var allerede innkalt for annet 
medlem, men meldte forfall samme dag, 2. vara meldte også forfall.  
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Ved møtets oppstart var kun et medlem og en vara møtt, det ble gjort forsøk på å kontakte 
ytterligere varamedlemmer på respektive lister uten hell, Et varamedlem opplyste at denne 
hadde flyttet ut av kommunen og dermed ikke lenger kunne være vara for utvalget.  
Sekretariatet klarte ikke å få kontakt med det faste medlemmet. 
Klokken 18 ble det avgjort at sakene må behandles i nytt møte.  
 
Møtet blir flyttet til 1. november 2022, samme tid. (med forbehold om ledig møterom). 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 52 
Løpenr.: 227197/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 01.11.2022 22/40 

 

Eventuelt
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