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Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 10.01.2022 

 

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. 
 
 

3



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 5911/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 10.01.2022 
 
 

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. 
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Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og 
kontrollutvalget - Personvern 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Informasjonen tas til orientering 
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 

ferdigstilt. 
 
Fredrikstad, 07.01.2022 
 
 

Vedlegg 
 Notat fra Halden kommune, datert 09.12.2021 – Rapport til kontrollutvalget – 

Revisjon Personvern  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyresak 145/2021, den 09.12.2021 (Oppfølgingsrapport «Personvern»). 
 Kontrollutvalgssak 21/22, den 15.06.2021 (Oppfølgingsrapport av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern»)  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personvern» i 
2021. Den gang fremkom det av rapporten at revisjonen konkluderte med at av de 14 
kulepunktene er 5 påbegynt og 9 er delvis eller helt fulgt opp.   
 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til kommunestyret, kommunestyret vedtok 
innstillingen: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Personvern», til etterretning. 

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

 
Revisjonen anbefalte i rapporten at kommunen videre burde fokusere på følgende 
kulepunkt: 
  Nr. 6. Sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og  

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

  Nr. 3. Vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens. 
Nr. 10. Informere kommunens innbyggere om hensikten med og bruken av sine 
webkameraer. 
Nr. 1. Sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en 
måte som gjør informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for 
barn og unge. 
Nr. 13. Etablere og implementere interkontroll på personvernområdet 
Nr. 5. Etablere felles rutiner for enhet- skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til 
fysiske arkiv. 

 
Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt notat og skriver der hvilke tiltak som er 
gjennomført for hvert av kulepunktene. (se Vedlegg) 
 
 

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det utover kommunedirektørens tilbakemelding ikke er gjort nye 
kontrollhandlinger. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektør viser til tiltak som er gjort for å følge opp 
kommunestyrevedtaket. 
Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra kommunedirektør 
til orientering, og anse saken som ferdigstilt. 
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Fra: Aannerød Anita Dahl[rona@fredrikstad.kommune.no]
Sendt: 09.12.2021 11:19:50
Til: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat[postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no]
Tittel: Fwd: Rapport til kontrollutvalget, revisjon personvern 

Last ned Outlook for iOS
Fra: Hilde Furuseth <Hilde.Furuseth@halden.kommune.no>
Sendt: Thursday, December 9, 2021 10:52:13 AM
Til: Aannerød Anita Dahl <rona@fredrikstad.kommune.no>
Kopi: Roar Vevelstad <Roar.Vevelstad@halden.kommune.no>; Anne-Beate Olaussen <Anne-
Beate.Olaussen@halden.kommune.no>
Emne: Rapport til kontrollutvalget, revisjon personvern 
 
Hei.
Sender som avtalt siste oppfølgingsrapport, revisjon personvern i Halden kommune. Rapporten 
inneholder punktene dere etterspurte i deres møte 15.06.2021.
 
mvh
 
Hilde Furuseth 

Personvernombud / Systemforvalter Samsvar        
(+47) 969 42 315
www.halden.kommune.no
facebook.com/halden.kommune
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Sak ps 2122, oppfølgingsrapport, revisjon personvern, behandlet i kontrollutvalget 15.06.21 

 

Rapport til Kontrollutvalget, siste oppfølging av revisjon personvern, 07.11.21 

 

3.5 Kulepunkt 6,7,3: Lagring, sletting, pseudonymisering av personopplysninger 

Lagring på minnepinne: Sikkerhetspolitikk for behandling av personopplysninger er revidert, og 
lagring av personidentifiserbare opplysninger og lagring på minnepinne skal ikke finne sted. 
Dokumentet er publisert på nytt på intranett under IKT, personvern og informasjonssikkerhet. 

Sletting/pseudonymisering: Dette er i prosess i tråd med vedtak i DVØ (DigVikenØst) -samarbeidet. 

Følgende dokumenter er utarbeidet og vedtatt i KLG (Kommunedirektørens ledergruppe):                          
                «Sikkerhetsstrategi og mål» 

                 «Sikkerhetsorganisering» 

                 «Roller i sikkerhetsorganiseringen» 

Disse dokumentene omhandler alt innenfor området informasjonssikkerhet.  

Informasjonssikkerhetsgruppa står for fremdrift og implementering i samarbeid med lederne ute i 
enhetene, og skal rapportere årlig til KLG. 

 

3.6 Kulepunkt 10: Webkamera 

Informasjon om plassering av webkameraer med oversiktsbilder er publisert på kommunens 
hjemmeside.  

 

3.7 Personvernerklæring for barn og unge 

Denne er nå publisert på alle skolenes hjemmesider, 3 ungdomsskoler og 8 barneskoler.                    På 
noen skoler ligger personvernerklæringen på skolens førsteside, mens andre har lagt den under 
fanen “skolens a-å”. 

 

3.11 Kulepunkt 13: Internkontroll innenfor personvernområdet 

Oppgraderingsarbeidet er i gang. I forbindelse med ny avviksmodul, «Samsvar» som nå er tatt i bruk, 
har kommunen også moduler for personvern og risikovurdering. Arbeidet med risikovurdering i ny 

8

http://halden.kommune.no/


modul er nå i gang. Arbeidet med overføring og videreutvikling av personvern til ny modul starter i 
januar 2022.    Dette vil inngå i internkontrollen. 

 

3.13 Kulepunkt 5: Fysisk arkiv skole. 

Skoleadministrasjonen jobber med dette i samarbeid med post/arkiv. 

Rutinebeskrivelse på gjenstående fysisk arkiv er utarbeidet. 

 

 

Hilde Furuseth 

Personvernombud 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/70 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 3782/2022 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/4 

 

Kontrollutvalgets Årsmelding 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering  
 
Fredrikstad, 06.01.2022 
 
 

Vedlegg 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller i 2021 

 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om 
sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til 
behandling i kommunestyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet viser for øvrig til selve årsmeldingen og anbefaler kontrollutvalget at vedlagte 
årsmelding for 2021 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2021

HALDEN KOMMUNE
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-
2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne». 
 
Figuren under1 viser at det fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra 
kommunestyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 
kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget.  
 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
(FOR-2019-06-17-90417), gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling 
og oppgaver.   
 
Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget skal påse at: 

 kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
 det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i 
 det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
 vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
  

 
1 Hentet fra Kontrollutvalgsboken 2. utg. 
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 2 - 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 
ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater 
etter kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige 
revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen 
har gjort.   
 
Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte 
revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller 
inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalgets sammensetting 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges 
som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan 
være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt 
i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til den nye kommuneloven (2019) bestå av minimum fem 
medlemmer. Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 
medlemmer.  Kommunestyret vedtok i sitt konstituerende møte i oktober 2019, at for 
perioden 2019 – 2023 skal kontrollutvalget bestå av fem medlemmer. Minst ett av utvalgets 
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  
 
Medlemmer 2019-2023  
Roar Lund, leder (H) 
Torhild G. Huseby, nestleder (SP) 
Mariann Faraasen (H) 
Roar Gunther Andersen (Pp) 
Ketil Rønning (Ap) 
 
 
 

Varamedlemmer 2019-2023  
Jan Moen (H) 
Hans Richenberg (H) 
Inger Blomsnes (H)    
Tom Jørgensen (Frp) 
Anne Mette Amundsen (Pp) 
Ellen Simonsen (Ap) 
Heidi Nygaard Wang (MDG) 
Jon Inge Stumberg (SP) 
Bjørn Gulbrandsen (SV) 
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 3 - 

Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariatstjenesten i 2021.   
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og 
protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske 
organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 
kommunedirektøren.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 
hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus, og kommunes hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter 
i den forstand at fire av fem møter har foregått digitalt via Teams.  
Til sammen er det behandlet 44 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 
 2021 2020 2019 2018 
møter 5 5 5 6 
saker 44 46 50 49 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har også vært til stede i 2 av 5 
møter i 2021. 
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse 
i kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2020 var kommunens administrasjon særskilt 
invitert til møtet for å redegjøre for årets regnskap og resultat. Kommunedirektøren har vært 
til stede i alle årets møter. 
 
Kontrollutvalget har i løpet av 2021 blitt orientert av kommunedirektør/ administrasjonen om 
følgende temaer: 

 Kommunens håndtering av forurensende jordmasser ved Saugbrugsforeningens 
gamle impregneringsverk i Halden. 

 Halden kommunes rutiner og oppfølging rundt innsynsbegjæringer. 
 Kommunens avtaler og prosess rundt opprettelse av et pyrolyseanlegg på Rokke. 
   

 
 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte en digital kontrollutvalgskonferanse i 
april 2021, denne gangen deltok det ingen fra kontrollutvalget i Halden.  
 
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og møter ved mulighet på 
ulike samlinger/møter i deres regi. Utvalgsleder har deltatt på «Høringsmøte vedr. 
kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet».  
 
ØKUS KOF avholdt et webinar for utvalgsledere og nestledere i sine kommuner med 
møteledelse som tema, her deltok kontrollutvalget i Halden.   
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 4 - 

Behandlede saker i 2021 
I 2021 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen utført av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS (ØVKR IKS).  
 
Plandokumenter 
Kontrollutvalget har behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 
 Møteplaner for kontrollutvalget  
 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2020 
 Overordnet revisjonsstrategi for 2021 – regnskapsrevisjon  
 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2022  
 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 

 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 
Kontrollutvalget har i 2021 avgitt uttalelse til kommunestyret om Halden kommunes 
årsregnskap for 2020. 
 
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2020 
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret 
gjennom revisjonsberetningen.  
 
Revisjonsbrev/ Notater  
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 
gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte 
revisjonsbrev" eller notater. Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.  
 
Kontrollutvalget har ikke behandlet nummerert revisjonsbrev eller notater i 2021.  
 
Rapport om utført regnskapsrevisjon 2020  
Kontrollutvalget har behandlet rapport om utført regnskapsrevisjon for 2020 som omtaler 
resultat av utførte kontroller samt lovpålagte oppgavene som er utført for å bekrefte 
kommunens årsregnskap, samt tilknyttede oppdrag. 
  
Etterlevelses kontroll: 
I følge kommunelovens skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak. 
 
Kontrollutvalget behandlet overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde for 2020, den 09.02.202, kontrollutvalget vedtok da området 
«Drift/Investering» som gjenstand for etterlevelsesrevisjon i 2020.  
Kontrollutvalget fikk fremlagt overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde «Selvkost – Overholdelse av regelverk» for 2021 den 16.11.2021  
 

 «Revisors uttalelse til etterlevelseskontrollen 2020 på området «Drift/Investering». 
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 28.09.2021. Revisors konklusjon var som 
følger: «Basert på de utførte handlinger og innhentede bevis er revisor ikke blitt 
oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Halden kommune ikke i det alt 
vesentlige har etablert en overordnet kontroll for å sikre rett behandling av drift/investering 
med hensyn til lover og regler på dette området og at kontroller på dette området etterleves». 
 
Kontrollutvalget tok kontroll med etterlevelsen av «Drift/Investering» til orientering.  
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Forvaltningsrevisjon 
I 2021 har kontrollutvalget behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 

 «Barnevern - Halden kommune»  
Bakgrunn for prosjektet var blant annet revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering fra 
2019, der står det følgende vurdering: 

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

 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte den 15. juni 2021, sak 21/21.   
 
Rapporten besvarte følgende problemstillinger: 

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

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

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

 
Revisjonens konklusjon i rapporten var følgende: 

Problemstilling 1: 
Dokumentasjonskravene til barnevernet er omfattende. I Halden kommune tilsier 
dokumentasjonspraksisen til barneverntjenesten at de har ikke i tilstrekkelig grad 
oppfylt disse kravene til sentrale vurderinger og begrunnelser. Samtidig har tjenesten 
blitt bedre til å dokumentere sentrale vurderinger. Det er positivt at 
kompetanseheving i dokumentasjonskrav er ett av barneverntjenestens 
fokusområder i virksomhets-plan 2020-2021 
Problemstilling 2: 
Barneverntjenesten i Halden kommune sørger for at barnets nære familie blir 
vurdert som fosterhjem. Barneverntjenesten har hensiktsmessige rutiner for 
plassering av familie og nettverk, og gjør et tilfreds-stillende arbeid med å vurdere og 
kartlegge familie og nettverk for plasseringer i fosterhjem. Videre redegjør 
barneverntjenesten for sine synspunkter for hvor barnet bør eller kan plasseres. I 
tilfeller hvor barneverntjenesten selv finner fosterhjem til barnet, kunne dette med 
fordel vært gjort mer enhetlig. Samtidig gjelder dette først og fremst eldre saker, og vi 
knytter ingen anbefaling til dette. 
Barnets og foreldrenes mening om valg av plasseringssted er ikke dokumentert i alle 
tilfeller. Det er derfor etter vår oppfatning rom for å forbedre praksis 
Problemstilling 3: 
Barneverntjenesten legger i hovedsak til rette for tilbakeføring av barnet til 
biologiske foreldre ved omsorgsovertakelse. 
Etter vår vurdering legger barneverntjenestens rutine og sjekkliste til rette for en 
tilbakeføring av barnet til foreldrene i tråd med nyere føringer og krav. 
Samværsomfang til barnets beste etter plassering utenfor hjemmet og oppfølging av 
biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, er to av barneverntjenestens 
fokusområder i virksomhetsplan 2020-2021. Dette følger naturlig av nylige dommer 
fra Høyesterett og EMD. 
Vi mener at barneverntjenesten legger til rette for samvær og oppfølging av 
foreldrene på en tilfredsstillende måte. Samtidig må kommunen etablere en ny 
praksis for både samvær og oppfølging av foreldrene. Dette har i flere tilfeller 
allerede blitt gjort ved en økning i antall samvær mellom barn og foreldre. 
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Barneverntjenesten har frem til nylig hatt lite oppmerksomhet rundt tilbakeføringer av 
barn etter omsorgsovertakelser. Det har nå imidlertid blitt lagt opp til en endring av 
praksis i tråd med nyere føringer og krav, noe som revisjonen mener er positivt. 
 

 
Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner og vurderingene disse bygger på, samt revisjonens 
anbefalinger i rapporten vedtok kontrollutvalget følgende: 

1. kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – Halden kommune», 
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. 

2. kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – Halden kommune» 

til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 
 fortsette tiltakene for å sikre bedre dokumentasjon av barnets medvirkning i 

sentrale dokumenter 
 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle 

oppfølgingsbesøk 
 sørge for å dokumentere barnets og foreldrenes mening i alle saker, i 

forbindelse med plassering i fosterhjem. 
 fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig tilbakeføring av barn til 

foreldrene i tråd med føringer og krav. 
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 

vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen 
ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten 
skal også sendes til kommunestyret. 

 
Kommunestyret behandlet rapporten den 29.12.2021, sak 144/2021, kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 «Bruk av kvalitetssystemet Risk-Manager i Grunnskolen - Halden kommune»  

Bakgrunn for prosjektet var blant annet revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering fra 
2019, der står det følgende vurdering: 

«[..] Fylkesmannen har avdekket avvik innenfor internkontrollsystemet knyttet til 
spesialundervisning. Sett i sammenheng med svakhetene som er avdekket også på 
andre områder, er det revisjonens vurdering at det kan foreligger generelle svakheter 
ved kommunens internkontrollsystem i skolen. Området internkontroll/forsvarlig 
system oppnår en gjennomsnittscore på 2,5, på spørreundersøkelsens skala fra 1-3, 
og indikerer høy risiko for svikt.»  
 
I tillegg ønsket kontrollutvalget at det skulle være spesielt fokus på om avviksmeldinger ble 
levert, og hvordan disse blir håndtert.  

 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte den 28. september 2021, sak 21/30.   
 
Rapporten besvarte følgende problemstillinger: 

1. Benytter ansatte ved skolene seg av internkontrollsystemet RiskManager for å 
registrere avvik? 

2. Blir registrerte avvik fulgt opp på en hensiktsmessig måte? 
 
Revisjonens konklusjon i rapporten var følgende: 

«Det er revisjonens konklusjon at ansatte ved skolene i noe grad benytter RiskManager for å 
registrere avvik. Tendensen i skolenes avviksregistrering er økende etter det har vært satt 
større fokus på dette den siste tiden. Det er selvfølgelig ikke mulig å fastsette et visst antall 
avvik som bør registreres pr. skole, for å si at kommunen er i mål når det gjelder bruken av 

17



 
 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 7 - 

avvikssystemet i RiskManager. Variasjon i antall registrerte avvik mellom skoler kan også bety 
at man faktisk har hatt færre avvik der hvor færre avvik har blitt meldt. Ifølge revisjonen vil det 
viktigste fremover være at skolens ansatte får god opplæring i bruken av og formålet med 
avvikssystemet i RiskManager, og at de ansatte blir trygge på hvilke hendelser som skal 
meldes som avvik. Revisjonen mener fakta underbygger at dette arbeidet er godt i gang, men 
at det fortsatt gjenstår noe for at rektorer og de øvrige ansatte ved grunnskolen i kommunen 
skal kunne sies å være utlært i denne viktige formen for internkontroll. 
Det er revisjonens konklusjon at registrerte avvik i all vesentlighet blir fulgt opp på en 
hensiktsmessig måte. Samtidig vil vi påpeke at det varierte hvordan tiltak ble beskrevet og 
dokumentert i RiskManager. Videre fremkommer det av våre undersøkelser at skoleeier har et 
fokus på å gjøre analyser av samlede avvik.» 
 

Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner og vurderingene disse bygger på, samt revisjonens 
anbefalinger i rapporten vedtok kontrollutvalget følgende: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet 
RiskManager i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet 
RiskManager i grunnskolen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

A. videreføre arbeidet med å skape en felles forståelse for avviksregistrering på 
samtlige skoler i kommunen slik at praksisen mellom skolene blir så lik som 
mulig. 

B. tydelig definere hvilke hendelser som skal meldes som avvik i RiskManager. 
C. ha kontinuerlig fokus på opplæring av rektorer og ansatte i avviksregistrering. 
D. sørge for god opplæring av rektorer og andre som behandler avvik i hvordan 

dette skal gjøres i RiskManager. 
E. tydeliggjøre overfor behandlere av avvik hva som er tilstrekkelig beskrivelser 

av avvik og tiltak rettet mot avvikene. 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret 

 
Kommunestyret behandlet rapporten den 28.10.2021, sak 124/2021, kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 
Formålet med å følge opp forvaltningsrapporter fra revisjonen er å vurdere om kommunens 
administrasjon har fulgt opp/iverksatt kommunestyrets tidligere vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Utvalget har behandlet oppfølging av én rapport i 2021»: 
  

 «Personvern» 
Kommunestyret fattet følgende vedtak den 16. januar 2020, sak 2020/11. 

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

 Sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte 
som gjør informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og 
unge. 

 behandle de ulike typene kommunikasjonskanaler som ansatte benytter som sms, 
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chat, e-post osv. 
 vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens 
 ha en gjennomgang av hvilke kategoriene personopplysninger som det må innhentes 

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

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

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

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

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

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

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

protokollen og at det er vurdert om det er høy risiko for personvernkonsekvens 
 videreføre arbeidet med å vurdere personvernkonsekvens (DPIA) der risikoen er høy 
 etablere og implementere interkontroll på personvernområdet 
 sørge for at opplæring blir prioritert nedover i organisasjonen 
 
Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om 
å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter 
kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til 
kommunestyret. 
  .  

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsprosjektet 15. juni 2021 og fant på 
bakgrunn av revisjonens kontroller og kommunedirektørens tilbakemelding at av de 13 
anbefalingene (14 kulepunkt), så var 5 kulepunkt påbegynt og 9 delvis eller helt fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget vedtok å ta oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. Og ga 
følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Personvern», til etterretning. 

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

 
Kommunestyret behandlet saken 09.12.2021, sak 145/2021, kontrollutvalget innstilling ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge 
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, by/kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  
 
Det har i 2020 vært gjennomført eierskapskontroll i Østfold Energi AS. 
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Prosjektplanen for kontrollen ble behandlet i kontrollutvalget 15. sept. 2020. Kontrollutvalget 
behandlet rapporten 1. desember 2020.  
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med utgangspunkt i følgende 
problemstilling: 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring?» 

 
Revisor la følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: 

- Kommunens eiermelding – prinsipper for eierskap 
- Selskapsavtale 
- Eierorganet – representasjon og beslutninger 
- Eiermøter og rapportering 
- Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning 
- Selskaps som opererer i et marked 
- Habilitet 
- Etisk regelverk og samfunnsansvar 

 
På bakgrunn av disse vurderingene mente revisjonen at kommunens eierskap utøves i 
samsvar med aktuelle lovbestemmelser og i stor grad er i tråd med etablerte normer for god 
eierstyring.  
 
Rapporten ble oversendt kommunestyret til videre behandling med følgende innstilling:  
 Revisjonsrapport – «Eierskapskontroll Østfold Energi AS», tas til orientering. 
 
Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den 
hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.  
 
Kontrollutvalget har mottatt følgende henvendelser i 2021: 

 Brev av 12.03.2021 vedr. Halden kommunes rutiner og oppfølging rundt 
innsynsbegjæringer, saken ble lagt frem for kontrollutvalget 11. mai, sak 21/16, i 
tillegg fikk utvalget en redegjørelse av kommunedirektør i saken. Kontrollutvalget 
fattet følgende vedtak i saken:  

«1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering. 2. 
Kontrollutvalget tar henvendelsen i brev av 12.03.2021 til orientering og 
bringer informasjonen med seg til det videre arbeidet med «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2022-2023» 

 Brev av 17.09.2021 vedr. kommunens avtale om opprettelse av et pyrolyseanlegg på 
Rokke. Saken ble lagt frem for utvalget under Eventuelt 16. november, det ble da 
bedt om en redegjørelse i saken av kommunedirektør. Den 16. november, sak 21/38 
fikk kontrollutvalget fremlagt dokumenter i saken og kommunens redegjørelse i 
saken. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

«1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling» 

 
Andre saker  
 Prosjektplan «Bruk av kvalitetssystemet Risk-manager i grunnskolen» 
 Statusrapporter om utført forvaltningsrevisjonsarbeid 2020 
 Østre Viken Kommunerevisjon IKS – Engasjementsbrev  
 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer (ØVKR IKS) 
 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020 
 Workshop i forbindelse med risiko og vesentlighetsvurderinger 
 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
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 Status etter utført forvaltningsrevisjon 1 halvår 2021 
 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

 
 
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer som 
tas til orientering i samlesaker som f.eks. kontrollutvalgets protokoller, kommunestyrets 
behandling av saker fra kontrollutvalget og tilsynsrapporter. 
 
 
 
 
Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte 15. februar 2022. 
 

Roar Lund (s) 
Kontrollutvalgets leder
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/65 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 28726/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/5 

 

Prosjektplan: NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte ett av følgende forslag til vedtak: 
A 1. Prosjektplan «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp», godkjennes. 
  
B 1. Prosjektplan «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp», godkjennes, med 

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?» Estimert ressursramme settes til 300 timer 
+/- 10% 

 
Fredrikstad, 31.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp», datert 28.01.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 09.12.2021 («Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024» med 
vedlegg «Risiko- og vesentlighetsvurderinger Halden kommune 2021») 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har i vedtatt forvaltningsrevisjonsplan tittelen 
"NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet". Revisjonen foreslår at tittelen justeres til: NAV 
– arbeidsledighet og sosialhjelp. 
 
Det framgår av Risiko- og vesentlighetsvurderinger Halden kommune 2021 hva som er 
bakgrunnen for dette prosjektet. Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin 
prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår 
revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
1. Hvordan har antallet arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere i Halden og deres situasjon 

utviklet seg de siste årene? 
2. Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk 

sosialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne? 
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Revisjonen antar at det vil gå med 350 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Revisjonen skriver 
at dersom kontrollutvalget ønsker en noe mindre forvaltningsrevisjon, kan problemstilling 1 
evt. fjernes og estimert ramme settes til 300 timer +/- 10 %.  
Rapporten vil være klar til behandling i september møtet. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen.  Imidlertid vurderer sekretariatet at mye av det som etterspørres 
i problemstilling 1 allerede er svart ut i risiko- og vesentlighetsvurderingen som ble gjort i 
forkant av plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet vurderer derfor at kontrollutvalget bør 
gjøre seg opp en mening om hvorvidt prosjektet skal ha med denne problemstillingen, eller 
ikke. 
 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at kontrollutvalget velger en av to forslag til vedtak:  
Prosjektplanen godkjennes slik den foreligger. Eller prosjektplanen godkjennes med 
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? 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene og er kontrollutvalgets ansvarsområde, jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024 ble vedtatt i Halden kommunestyre 09.12.2021 (sak 

143/2021) med prosjekt "NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet" på første prioritet. Dette sams-

varte med kontrollutvalgets innstilling (16.11.2021). 

 

Forvaltningsrevisjonsplanen bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger Halden kommune 2021 

(Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, ØKUS, 08.11.2021). Risiko- og vesentlighetsvurderingen nev-

ner under kommunalområde Samfunn og samskapning (s. 15) 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.  

 

ØKUS konkluderer (s. 17) under kommunalområde Samfunn og samskapning med at spesielt to områ-

der er aktuelle for forvaltningsrevisjon i planperioden: ny organisering og NAV/Sosialhjelpsmottakere/ar-

beidsledighet. For begge anses risikofaktoren som middels (gul), mens vesentlighetsfaktoren er høy 

(rød).   

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer bl.a. at rapporten skal skille mellom da-

tagrunnlag og revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig sammenheng mellom problems-

tillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. 

 

Prosjektplanen er utformet med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen og oppstartsmøte med 

administrasjonen som ble avholdt 26.01.2022. Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens 

videre arbeid med forvaltningsrevisjonen. Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og 

avgrensninger. Større endringer avklares med sekretariatet og ved behov med kontrollutvalget. 

 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår to problemstillinger: 

1. Hvordan har antallet arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere i Halden og deres situasjon utviklet seg 

de siste årene? 

2. 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 legger opp til at denne forvaltningsrevisjonen skal avgrenses til å omhandle sosialhjelps-

mottakere og arbeidsledige personer i kommunen. Revidert enhet vil i hovedsak være NAV Halden, 
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herunder sosiale tjenester som ytes av kommunen, men eventuelle tverrfaglige samarbeid med andre 

enheter kan også være aktuelle å undersøke. Det legges imidlertid ikke opp til en full gjennomgang av 

NAVs organisering, styring og arbeidsmåte utover det som er definert i problemstillingene. Sosialhjelp 

sorterer under NAV kommune, mens arbeidsledighet er et tema som påvirkes både av kommunale og 

statlige tjenestetilbud. Kommunerevisjonen utfører ikke forvaltningsrevisjon av statsetater, men arbeids-

ledighet i kommunen kan beskrives som et bakteppe for sosialhjelp og kommunale sysselsettingstilbud.  

 

Revisjonen legger opp til en beskrivende problemstilling (1) der vi kartlegger omfanget av sosialhjelps-

mottakere og øvrige arbeidsledige, samt beskriver deres levekår ut fra tilgjengelige kilder. En slik besk-

rivende problemstilling er ikke en kontroll av kommunens praksis og blir dermed ikke knyttet opp mot 

revisjonskriterier. 

 

I problemstilling 2 vil revisjonen kontrollere om kommunens tjenesteyting for sosialhjelpsmottakere i 

Halden er i tråd med sentrale føringer, særlig når det gjelder arbeid som direkte eller indirekte er knyttet 

til å gjøre mottakerne selvhjulpne (selvhjulpenhet kan i denne sammenhengen f.eks. innebære over-

gang til utdanning og arbeid eller øke deltakelsen i samfunnet på andre måter).  

 

Revidert periode settes hovedsakelig til 2019–2021.  

 

Forvaltningsrevisjon har i FR-planen tittelen "NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet". Revisjonen 

foreslår at tittelen justeres til: NAV – arbeidsledighet og sosialhjelp. 

 

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er de krav eller forventninger som brukes som grunn-

lag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i autoritative 

kilder, som lover, forskrifter og statlige veiledere. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre re-

visjonskriterier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta 

vurderes opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

trekkes.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder til revisjonskriterier: 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven, 2009), især § 1 

Lovens formål og § 18 Stønad til livsopphold.1 

 R35-00 - Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018), især § 25 Internkontroll i kommu-

nen og fylkeskommunen.2  

 

 

                                                      

 
1 Sosialtjenesteloven § 1: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økono-

misk 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. § 18: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom ar-
beid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte 
på å gjøre vedkommende selvhjulpen. 

2 Kommuneloven 25-1: Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og 
forskrifter følges. Kommunen skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer.   
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av følgende ana-

lyseskjema: 

Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier (kil-

der) 

Databehov Metode (innhenting, ana-

lyse) 

Problemstilling 1: Hvor-

dan har antallet arbeids-

ledige og sosialhjelps-

mottakere i Halden og 

deres situasjon utviklet 

seg de siste årene?  

Beskrivende problems-

tilling (uten revisjonskri-

terier). 

Informasjon om le-

vekår for sosial-

hjelpsmottakere og 

arbeidslediges i Hal-

den ca. 2019–2021. 

Dokumentanalyse: 

Folkehelseinstituttet (FHI) 

sin Folkehelseprofil for 

Halden kommune (med 

kommunesammenligning).   

SSBs statistikk. 

Halden kommunes årsmel-

ding, økonomiplan og evt. 

kommunedelplan. 

NAVs befolkningsanalyser. 

 

Intervju:  

Bl.a. NAV-ansatte, ledere  

og evt. andre kommunalt 

ansatte. 

Problemstilling 2: Har 

Halden kommune innret-

tet sitt arbeid med stø-

nad til livsopphold (øko-

nomisk sosialhjelp) på en 

måte som legger til rette 

for å gjøre mottakerne 

selvhjulpne? 

Sosialtjenesteloven § 1 

Lovens formål og § 18 

Stønad til livsopphold. 

 

Rundskriv til Lov om so-

siale tjenester i NAV 

 

Kommuneloven  25-1 

Internkontroll i kommu-

nen. 

NAV Halden-Are-

mark og Halden 

kommunes tjeneste-

yting ca. 2019–

2021. 

Dokumentanalyse: 

Blant annet NAVs årsmel-

ding og rutiner. 

Halden kommunes årsmel-

ding, økonomiplan og 

kommunedelplan. 

Halden kommunes regle-

menter, rutiner og intern-

kontrollsystem. 

 

Intervju:  

Bl.a. NAV-ansatte, ledere  

og evt. andre kommunalt 

ansatte. 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

Prosjektdeltakere: Oppdragsansvarlig revisor: Casper Støten  

Utførende forvaltningsrevisor: Didrik Hjort 

Prosjektperiode: Februar–september 2022 

Ressursramme: 350 timer +/- 10 % 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Halden kommune 

Fremdrift: Ferdig:  

Prosjektplan godkjennes i KU: 15. februar 2022  

Rapport sendes til kommunedirektør for høringsuttalelse: September 2022 

Rapport sendes til kontrollutvalgssekretariatet: September 2022 

 
Kommentar til ressursrammen 

Revisjonen har lagt opp til en problemstilling (2) som skal kontrollere kommunens tjenesteyting på feltet, 

samt en beskrivende problemstilling (1) som tar sikte på å beskrive utviklingen vedr. arbeidsledige og 

sosialhjelpsmottakere i Halden de siste årene. Revisjonen estimerer at dette samlet vil ta ca. 350 timer. 

Dersom kontrollutvalget ønsker en noe mindre forvaltningsrevisjon, kan problemstilling 1 evt. fjernes og 

estimert ramme settes til 300 timer +/- 10 %. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/68 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 28729/2022 
Klassering: 3001-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/6 

 

Prosjektplan - Eierskapskontroll med Storgata 7 Halden AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS» tas til orientering og 

godkjennes 
 
Fredrikstad, 31.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS» 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 23/2020, den 13. februar 2020 
Kontrollutvalgssak 19/46, den 26. november 2019 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sin plan for eierskapskontroll 2020-2023 i møte den 26. november 
2019. Plan for eierskapskontroll 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret 13.02.2020, sak PS 
23/2020. Kontrollutvalget har i sin innstilling, sak 19/46, prioritert at det gjennomføres en 
eierskapskontroll av Storgt. 7 Halden AS.  
 
Det framgår av revisjonens plan hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. Revisjonen har 
gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for prosjektet»). 
 
Revisjonen vil ved denne eierskapskontrollen arbeide etter følgende problemstilling: 
 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 

normer for god eierstyring? 

Revisjonen antar at det vil gå med 80 timer til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i kontrollutvalget sommeren 2022. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingen relevant til eierskapskontroll. 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring. Vi anbefaler at prosjektplanen tas til orientering og godkjennes. 
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1 Bakgrunn for prosjektet 
I henhold til kommunelovens § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrol-
lere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kom-
munestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune-
styret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Pla-
nen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt om å finne 
ut hvor det er størst behov for slik kontroll. 
 
Kontrollutvalget har i sin innstilling, sak 19/46, prioritert at det gjennomføres en eierskapskontroll av 
Storgt. 7 Halden AS. Plan for eierskapskontroll 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret 13.02.2020, sak 
PS 23/2020. 
 
I risiko- og vesentlighetsvurderingen (plan for eierskapskontroll, s. 7) er selskapet identifisert med middels 
aktualitet. Selskapet ble stiftet i 2004, har en sekssifret omsetning per år, men ingen ansatte. Det er ikke 
tidligere gjennomført noen eierskapskontroll mot selskapet. Driftsinntekter har gått fra ca. 2 mill. kr. i 2016 
til ca. 3. mill.kr. i 2020. Resultat før skatt har i samme periode gått fra ca. 500k til ca. 1mio. Det er ikke tatt 
ut utbytte i de aktuelle årene.  
 
Kommunens eierstrategi er å være en langsiktig eier og utvikle eiendommen med et helhetlig perspektiv 
på Wiels plass. Motivasjonen for å opprettholde aksjeselskapsorganiseringen er primært økonomisk, da 
en innlemmelse av selskapet i kommunen vil kunne utløse en betydelig avgiftsbelastning for kommunen. 
Selskapet driver utelukkende utleie til kommunale leietakere.  
 

2 Premisser for prosjektarbeidet
Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med eierskapskontrollen. 
 
Revisjonen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger hvis 
det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Større endringer tas med sekretariatet 
som avklarer disse med kontrollutvalget.  
 
Revisjonen henter inn dokumentasjon fra selskapet med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om 
innsyn i § 23-6, 1. ledd. Revisjonen gjennomfører eierskapskontroll i tråd med god kommunal revisjons-
skikk for eierskapskontroller, dette innebærer at revisjonen følger «RSK 002 Standard for eierskapskon-
troll», utarbeidet av NKRF. 
 
Utkast til rapport sendes til uttalelse både til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon.1  
 

3 Problemstilling og avgrensninger 
Eierskapskontrollen vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: 

 

                                                      
1 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 og RSK 002 pkt. 11. 
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Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eier-
styring? 
 
Kjernen i en eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter 
og kommunale vedtak. Vurderinger av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av 
eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid 
en del av eierskapskontrollen.  
 
Ved gjennomføring av eierskapskontrollen vil revisjonen ta utgangspunkt i føringer fra Plan for eierskaps-
kontroll 2020-2023 og andre relevante vedtak i kommunestyret og kontrollutvalget. 
 

4 Vurderingskriterier
Vurderingskriterier2 er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å 
vurdere kommunens virksomhet. Vurderingskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autorita-
tive kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet3. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre vurderings-
kriterier. Vurderingskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene 
holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de kon-
klusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende vurderingskriterier: 
 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83 
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904 
• Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-2019-12-06-77 
• Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020 
• Politiske vedtak (eierskapsmelding, delegasjonsreglementet etc.) 
• Selskapsavtale eller selskapets vedtekter  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Databehov og hvordan eierskapskontrollen tenkes gjennomført, fremgår av analyseskjemaet nedenfor: 
 
Problemstilling 
 

Vurderingskriterier Databehov Innhentings-/ana-
lyse metode 

Utøves kommunens eierskap i sam-
svar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eiersty-
ring? 
 

• Kommuneloven med for-
skrifter 

• Aksjeloven 
• Anbefalinger fra KS  
• Politiske vedtak 
• Selskapsavtale eller sel-

skapets vedtekter  
• Andre lover 

Informasjon om kom-
munens utøvelse av ei-
erstyring 
 
Informasjon fra selska-
pet. 
 

Dokumentanalyse  
 
Intervjuer 

 

                                                      
2 Også kalt «foretrukket praksis». 
3 Trinnhøydeprinsippet (også kalt Lex Superior) er et rettslig prinsipp som innebærer at rettsregler av høyere rang 

går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene. 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 
fremdriftsplan

Prosjektdeltakere Utførende revisor: Christer Alexander Jenson 
Oppdragsansvarlig revisor: Casper Støten 

Prosjektperiode Februar – juni 2022 
Antall timer 80 timer +/- 20 timer 
Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Halden kommune 
Fremdrift Ferdig  
Prosjektplan godkjent i KU 15. februar 2022 
Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet Juni 2022 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/65 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 29533/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/7 

 

Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021 - Halden kommune 

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

 
Fredrikstad, 01.02.2022 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2021 – Halden kommune, datert 31.01 
2022. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret sak 2019/133, den 12.12.2019 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 

2021» 
 Kommunestyret sak 142/2021, den 09.12.2021 «Avslutning av nåværende 

forvaltningsrevisjonsplan» 
  

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.  
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2021. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de 
ulike prosjektene slik at kontrollutvalget kan få en bedre oversikt over hvordan timene er 
forbruket. 
 
I sitt møte i november 2021 vedtok kontrollutvalget å innstille til kommunestyret å avslutte 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021, dette medførte også at de to gjenstående 
prosjektene i planverket, henholdsvis: «Kommunens tilsyn med offentlige og private 
barnehager» og «Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte barn og unge» ikke skulle 
gjennomføres. Kommunestyret vedtok dette i møte i desember 2021. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at leveransene ikke er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan 
for perioden 2020 – 2021. Kommunestyret vedtok opprinnelig følgende prosjekter for 
planperioden:  

1. Barnefattigdom  
2. Barnevern – med fokus på kommunens arbeid og praksis sett opp mot endringer og 

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

kommunen avviksmeldinger og blir avvik meldt inn i systemet  
4. Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager (avbestilt)  
5. Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte barn og unge (avbestilt) 

 
Av de vedtatte forvaltningsrevisjoner ble prosjekt 1. levert i 2020, prosjekt nr. 2 og 3. levert i 
2021, de to siste vedtatte prosjektene måtte kontrollutvalget avbestille da disse ville ha spist 
opp budsjettet for 2022 om de skulle gjennomføres.    
 
Halden kommune har budsjettert med 750 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen 
har levert 746 timer per 31. desember 2021. Således har revisjonen levert/brukt budsjettet 
for 2021, noe som blant annet skyldes etterslep fra 2020 og noe merforbruk av timer enn 
estimert.  
 
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 2021 tas til orientering. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 2021 

Halden kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 31. desember 2021. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rapportert 
2020 

2021 Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-
/mindre-
forbruk 

Administrasjon   45  45  

Barnevern 113 230 343 300 +/- 10 % +13  

Bruk av kvalitetssystemet Risk 
Manager i grunnskolen 

37 347 384 350 +/- 10 %  

NAV – arbeidsledighet og sosial-
hjelp* 

 9  Prosjektplan 
behandles 
15. februar 

 

Oppfølgingsrapport Personvern  90 80 50-80 +10 

Oppfølgingsrapport Barn i lavinn-
tektsfamilier* 

 25  50-80  

Sum  746    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2020» viser hva som er rapportert i 2020 på prosjekter som ble på-

begynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike prosjek-
tene. Kolonnen «Estimerte timer» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens kolonnen 
«Mer-/mindreforbruk» viser mer- og mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjektene. 
*Ikke ferdigstilt (revisjonen registrerer timer på prosjektene frem til kommunestyrebehandlingen). 

 

Administrasjon 

Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppga-

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere 

erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem, 

og bygger på et gjennomsnitt over flere år. 

 

Barnevern  

Estimert ressursbruk i prosjektplanen ble satt til 300 timer med en feilmargin +/- 10 %. Arbeidet 

ble påbegynt i 2020. Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 15. juni 2021, samt i 

kommunestyret 9. desember 2021. Total ressursbruk ble 343 timer, som innebærer et merfor-

bruk utover feilmargin på 13 timer. 
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Bruk av kvalitetssystemet Risk Manager i grunnskolen 

Denne forvaltningsrevisjonen startet opp sent i 2020. I prosjektplanen ble det estimert en res-

sursramme på 350 timer med en feilmargin på +/- 10 %. Totalt for 2020 og 2021 har det påløpt 

384 timer til forvaltningsrevisjonen. Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 28. 

september 2021. 

 

NAV – arbeidsledighet og sosialhjelp 

Denne forvaltningsrevisjonen er en bestilling fra ny plan for forvaltningsrevisjon (2022 - juli 

2024). Revisjonen startet arbeidet med å planlegge prosjektet i 2021. Prosjektplan for forvalt-

ningsrevisjonen blir fremlagt for kontrollutvalget i møtet 15. februar 2022. 

 

Oppfølgingsrapport Personvern 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» ble behandlet i kommunestyret den 16.01.20. 

Oppfølgingen av denne forvaltningsrevisjonen viste seg å bli en omfattende undersøkelse, 

dette knytter seg blant annet til at forvaltningsrevisjonsrapporten omhandlet et stort tema og 

hadde mange anbefalinger som skulle følges opp. Totalt har det påløpt 90 timer til undersø-

kelsen, som er merforbruk på 10 timer ift. revisjonens estimat. Rapporten ble behandlet i kon-

trollutvalget 15. juni. 

 
Oppfølgingsrapport Barn i lavinntektsfamilier 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i lavinntektsfamilier» ble behandlet i kommunestyret den 

24.09.2020. I tråd med kommunestyrevedtaket og signaler fra kontrollutvalgsmøtet i septem-

ber 2021, startet revisjonen arbeidet med denne oppfølgingsundersøkelsen høsten 2021. I 

2021 har det påløpt 25 timer til dette arbeidet. Revisjonen legger til grunn at oppfølgingsrapp-

orten vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte i mai 2022.  

 
Total leveranse 

Halden kommune har for 2021 budsjettert med 750 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgings-

undersøkelser og eierskapskontroll. Det er påløpt 746 timer i 2021. I henhold til selskapsavta-

len for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et selvkostprinsipp. Mindre-

forbruket på forvaltningsrevisjon vil bli avregnet mot timer brukt til regnskapsrevisjon. 

 
 

Rolvsøy, 31. januar 2022 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/70 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 24726/2022 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/8 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer - Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 26.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Oppdragsansvarlig revisor, daglig leder, Jolanta Betker, datert 18.01.2022 
2. Oppdragsansvarlig revisor, konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon, Casper 

Støten, datert 18.01.2022 
3. Oppdragsansvarlig revisor, forvaltningsrevisjon Bjørnar Bakker Eriksen, datert 

18.01.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommuneloven (2018)  
 Forskrift for kontrollutvalg og revisjon (2019). 

 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Halden kommune har oppdragsansvarlig revisorer på oppdraget 
avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Sekretariatet kan ikke se at 
det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler 
derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til 
orientering. 
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Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 

42



Side 1 av 2 

Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 5914/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/9 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 10.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.11.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 09.12.2021, sak 142/2021, Avslutning av 

nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 09.12.2021, sak 143/2021, Plan for 

forvaltningsrevisjon 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 09.12.2021, sak 144/2021, 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern» 
5. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 09.12.2021, sak 145/2021, 

Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.11.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 09.12.2021, sak 142/2021, Avslutning av 
nåværende forvaltningsrevisjonsplan. Kontrollutvalget innstilling enstemmig vedtatt. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 09.12.2021, sak 143/2021, Plan for 
forvaltningsrevisjon. Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. Til 
orientering. 
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Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet den 09.12.2021, sak 144/2021, 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern». Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 5: Kommunestyret behandlet den 09.12.2021, sak 145/2021, Oppfølgingsrapport av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern». Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
Til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Halden 

 
 
 
Møtedato: 16.11.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 21/36 – 21/44  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X 
 

Roar G. Andersen (Pp) X 
 

Ketil Rønning  (Ap) X  

Mariann Melhus (H) Meldt forfall Jan Moen, møtt 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjon  
Østre Viken kommunerevisjon IKS: fagansvarlig regnskapsrevisor Madeleine Strandin og 
fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten. 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad og direktør teknisk Ulf Ellingsen   
 
Ordfører var til stede i møtet 
 
 

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

   
 
 

Merknader 
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Saksnr. Innhold  

PS 21/36 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/37 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/38 Informasjon fra kommunedirektør angående henvendelse  

PS 21/39 Etterlevelseskontroll 2021 - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering 
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PS 21/43 Referater og meldinger  

PS 21/44 Eventuelt  
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PS 21/36 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 16.11.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

PS 21/37 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 16.11.2021: 

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

 

PS 21/38 Informasjon fra kommunedirektør angående henvendelse 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Leder innledet saken 
Kommunedirektør redegjorde for saken.  
Hovedpunkter: 

- tidslinje for kontakt med Green Ideas Group AB/ Halden Plastgjenvinning AS 
- tidslinje for kontakt med Rena Quality Group 

Redegjørelsen vil bli vedlagt protokollen.  
 
Utvalget drøftet saken.  
 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling. 
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Vedtak enstemmig vedtatt  

Kontrollutvalget Haldens vedtak 16.11.2021: 

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling. 

 

PS 21/39 Etterlevelseskontroll 2021 - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

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

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

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 16.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 
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PS 21/40 Plan for forvaltningsrevisjon - Halden kommune 2022-2024 

Sekretariatets innstilling 

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

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

1  

2  

3  

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

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

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

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

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

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken, og opplyste bla. om feil timetall i innstillingen, det skal 
være 610 timer. 
 
Revisjonen redegjorde for saken (timeantall og antall prosjekt) 
Rådmann ble invitert til å komme med innspill i saken. 
 
Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende områder for forvaltningsrevisjon: 

- Barnevern 
- Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk/ tilpasset opplæring  
- NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet, lavinntektsfamilier,  
- Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ sykehjemsplasser 

 
Vedtak enstemmig som innstilt med følgende prioritert liste over 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, prosjekt nr. 4 er et restanseprosjekt.: 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring  

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 

Kontrollutvalget Haldens vedtak og innstilling 16.11.2021: 
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1.  Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- 

til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk/ tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 610 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 

 

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner 

og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 

kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 

 

 

PS 21/41 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og leder foreslo sekretariatets alternativ nr. 2 som utvalgets vedtak:  
Alternativ  2  
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

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

offentlige og private barnehager» og «Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte 
barn og unge» skal ikke gjennomføres. 

 
Forslaget enstemmig vedtatt 
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Kontrollutvalget Haldens vedtak og innstilling 16.11.2021: 

1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Kommunens tilsyn med 

offentlige og private barnehager» og «Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte 
barn og unge» skal ikke gjennomføres. 

 

 

PS 21/42 Møteplan for kontrollutvalget Halden 2022 

Sekretariatets innstilling 

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

virksomhet i 2022: 

 Tirs 15. februar  kl. 17.30 

 Tirs 11. mai   kl. 17.30 

 Tirs 21. juni   kl. 17.30 

 Tirs 20. september  kl. 17.30 

 Tirs 6. desember  kl. 17.30 
 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken, og opplyste at tirsdag 11. mai 2022 i realiteten er 10 mai. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med rettet dato. 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 16.11.2021: 

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet i 2022: 
• Tirs 15. februar  kl. 17.30 
• Tirs 10. mai   kl. 17.30 
• Tirs 21. juni   kl. 17.30 
• Tirs 20. september  kl. 17.30 
• Tirs 6. desember  kl. 17.30 

 

PS 21/43 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Leder innledet saken  
Sekretariatet redegjorde for saken 
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Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 16.11.2021: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 

PS 21/44 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 16.11.2021: 

Under eventuelt ble det opplyst at det er NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2-3 februar 2022 
med påmeldingsfrist 16 desember. Program er ikke klart pr.d.d. se for øvrig link: NKRF – 
Norges Kommunerevisorforbund 
 
Det er også et webinar over to dager i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 10-11 januar 
2022. tema er kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning.  
Påmelding her: https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/kontrollutvalgets-uttalelse-til-
arsregnskapet-og-arsberetningen-digitalt-teams/ 
 
Leder oppfordret utvalget å se på tilbudet og melde fra om noen ønsket å dra, det ble antydet 
at det kunne være med to på hvert kurs.  
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Kommunestyrets behandling av sak 142/2021 i møte den 09.12.2021: 

Behandling  

Roar Lund (H) fremmet kontrollutvalgets innstilling. 

  

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret:  

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  

2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Kommunens tilsyn med offentlige 

og private barnehager» og «Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte barn og unge» skal 

ikke gjennomføres.  

55



Kommunestyrets behandling av sak 143/2021 i møte den 09.12.2021: 

Behandling  

Anders Wingren (R) fremmet forslag til vedtak: 

Kommunestyret foreslår at planen for forvaltningsrevisjon 2022-2024 skal omfatte og prioriteres som 

følger: 

1. Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager. 

2. Veksten i aldersgruppen 80-90 år/sykehjemsplasser. 

3. NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet. 

4. Tidlig innsats/Spesialpedagogikk/tilpasset opplæring. 

  

Roar Lund (H) fremmet kontrollutvalgets innstilling. 

  

Forslaget fra Wingren ble satt opp mot forslaget fra Lund (H). 

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling vedtatt mot 3 stemmer (R). 

 

Vedtak 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 

kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i 

planen). 

             1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

             2 Tidlig innsats/Spesialpedagogikk/tilpasset opplæring 

             3 Barnevern 

             4 Veksten i aldersgruppen 80-90 år/sykehjemsplasser 

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 610 timer per år (I henhold til avtale mellom 

eierne av revisjonen). 

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder 

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

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. 

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

behandling i kommunestyret. 
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5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i 

planperioden. 
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Kommunestyrets behandling av sak 144/2021 i møte den 09.12.2021: 

Behandling  

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Halden kommune» til etterretning, 

og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder 

skal administrasjonen:  

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

dokumenter  

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle oppfølgingsbesøk  

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

plassering i fosterhjem.  

 fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig tilbakeføring av barn til foreldrene i tråd 

med føringer og krav. 

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

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

opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av 

saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.  
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Kommunestyrets behandling av sak 145/2021 i møte den 09.12.2021: 

Behandling  

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», til 

etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 

resterende punktene også er tilfredsstilt. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 5943/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 15.02.2022 22/10 

 

Eventuelt
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