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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 21.06.2022 22/22 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at innkalling og saksliste kan godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 180084/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 21.06.2022 22/23 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/63 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 187986/2022 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 21.06.2022 22/24 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 31.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Halden kommune 2021, datert 31.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 21/33 den 28.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.  
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Halden kommune. 
Det vises til sak 21/33 i kontrollutvalget den 28.09 2021.  Det ble i den redegjort for 
inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt 
spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering. 
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1 Formål 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2021 for Halden kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å 

vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Halden kommune og 

hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 21/33 i kontrollutvalget den 28.09.2021, hvor 

det ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 

vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering 

av de viktigste funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Halden kommunes regnskap ble avlagt den 22.02.2022 av kommunedirektør.  

 

Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn til enkelte poster som er avdekket gjennom 

årsoppgjøret. Nytt regnskapet er mottatt 19.04.2022. 

 

Kommunedirektørens årsberetning årsberetning er fremlagt i Framsikt1, og ny revidert 

årsberetning er mottatt 19.04.2022. Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» mottatt 

11.04.2022. Erklæringen er gitt uten tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 

19.04.2022, og revisjonsbrev nummer 1/2022 er datert 21.04.2022. 

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Halden kommune:  

Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Halden kommune per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

avsluttet per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 

Norge.  

 

Presisering 

Note 3 i årsregnskapet omtaler korreksjon av tidligere års feil i balansen på kr 62 894 622 

grunnet manglende finansiering i investeringsregnskapet. Manglende finansiering oppsto ved 

tilbakeføring av salg av Møllen i 2013, og kommunen har finansiert dette i regnskapet 2021. 

 

Note 6 viser utlån til Halden Byutvikling AS på kr 57 610 287, som er klassifisert under 

finansielle anleggsmidler. Kommunens aksjer i samme selskap ble nedskrevet til kr 0 i 2018. 

I henhold til KRS12 punk 3.3, 5. ledd, er det kun reelle utlån som kan klassifiseres under 

                                                      
1 Et nettbasert verktøy for blant annet budsjettering og rapportering. 
2 Kommunal regnskapsstandard nr. 1 – (KRS): Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld 
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finansielle anleggsmidler. Kommunen har vurdert utlånet og tilhørende renter som reelle. 

 

Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 

Vi viser til note 22 i årsregnskapet der det fremkommer at kommunen eier bankkontoer som 

ikke er registrert i kommunens balanse. 

  

Andre forhold 

Selvkost 

I selvkostforskriften § 8 fremkommer at et overskudd avsatt til selvkostfond, skal tilbakeføres 

ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppsto. 

En andel av fondsmidler, knyttet til Havn – farvannsavgift, er eldre enn 5 år.  

 

Vedtak uten finansiering 

Kommunestyret har fattet to vedtak i 2021 om å gi likviditetslån, på til sammen kr 350 000, til 

Halden byutvikling AS. Vedtakene mangler finansiering. 

 

Overføring mellom drift og investering 

Det er differanse mellom regulert budsjett for overføring til investering i bevilgningsoversikt 

etter § 5-4 og overføring fra drift i bevilgningsoversikt etter § 5-5. Beløpet skal være likt. 

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 

at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  

 

3 Oppsummering 

Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å 

kommentere nærmere: 

 Driftsmidler 

Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 

 

Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for 

arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning, og at de er kontrollert ved bruk av 

«Kontrollsteget3» i Visma økonomi, herunder om det er gjort riktige vurderinger i forhold til 

skillet mellom drifts- og investeringsutgifter. I 

 

Videre har revisjonen kontrollert årets avskrivninger og aktiveringer sett opp mot 

investeringsregnskapet og de regler og standarder som gjelder i kommunalt regnskap. Dette 

innebærer blant annet korrekt valg av avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og 

                                                      
3 En kontroll som utføres, etter fastsatte parameter i den elektroniske fakturaflyten, etter at en faktura er attestert og anvist og 

før utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal kontrolleres bestemmes av valgte 

styringsparameter i regnskapssystemet.  
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korrekt regnskapsføring på prosjekter i investeringsregnskapet. Kommunen bruker 

anleggsmodul tilknyttet regnskapet, og denne er brukt ved kontrollene. 

 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse, men med en feil i overføring fra drift, som er 
utover budsjett. Dette er listeført og ført som vesentlig forhold. 

Ulikheter i budsjettstørrelse i drift og investering er kommentert i beretningen under andre 
forhold. 

Det er differanse mellom regulert budsjett for overføring til investering i bevilgningsoversikt 

etter § 5-4 og overføring fra drift i bevilgningsoversikt etter § 5-5. Beløpet skal være likt 

 

Utover dette har revisjonen ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens 

håndtering av driftsmidler. 

 

 Finans 

Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av at 

kommunens egenkontroll ved opptak av lån, ordning med videreutlån, og rapportering om 

finansforvaltning til kommunestyret. Videre er finansområdet grundig gjennomgått ved 

kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, samt bruk og 

avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti. 

 

Kommunestyret har fattet to vedtak i 2021 om å gi likviditetslån, på til sammen kr 350 000, til 

Halden byutvikling AS. Vedtakene mangler finansiering. 

 

Sertifikatlån er et omsettelig gjeldspapir med løpetid inntil ett år. Renten betales ved 

innløsing av lånet. Kommunen har regnskapsført sine sertifikatlån den gangen de ble tatt opp 

(helt tilbake til 2015), og i ettertid er det ikke regnskapsført noe på balansepostene.  

 

Kommunen har skiftet låneinstitusjon på noen av lånene uten at dette tidligere er blitt endret i 

balansen. Aktuelle balansekontoer er korrekt tekstet per 31.12.2021.  

 

Kommuneregnskapet skal føres etter både brutto- og anordningsprinsippet. Dette betyr at 

alle transaksjoner med sertifikatlån skal regnskapsføres innenfor det regnskapsåret de blir 

fornyet, eller endret på annen måte.  

 

Utover forholdene som er nevnt ovenfor har revisjonen ikke avdekket vesentlige feil eller 

mangler ved kommunens håndtering av finansområdet.  

 

 Innkjøp 

Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det 

foretatt analytiske kontrollhandlinger på blant annet basistilskudd leger samt 

stikkprøvekontroller4 i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Det er gjort test av 

kommunens arbeidsdeling ved fakturahåndtering (anvisning og attestasjon), og at bilagene 

er kontrollert ved bruk av «Kontrollsteget» i Visma økonomi. Videre er det gjennomført 

                                                      
4 For hver termin plukkes et utvalg fakturaer til detaljert kontroll. I hovedsak bruker revisjonen et eget analyseverktøy, IDEA, for 

å gjøre et tilfeldig utvalg blant terminens fakturaer. 
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kontroll av balansekonti, som eks. leverandørgjeld og av at anordningsprinsippet5 er 

overholdt. Det er i tillegg foretatt bilagskontroll på særskilte utgiftsposter som for eksempel 

matvarer og transport. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

innkjøp. 

 

 Likvid 

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på remittering6 og avstemming av 

bankkontoer. Alle bankkonti er avstemt mot ekstern dokumentasjon revisjonen har innhentet.  

 

Kommunen eier bankkontoer som ikke er registrert i kommunens balanse.  

 

Ifølge kommunelovens § 14-6 skal regnskapsopplysninger bokføres, spesifiseres, 

dokumenteres og oppbevares i samsvar med bokføringsloven §§ 3 til 14. I bokføringsloven § 

4, punkt 2, fremkommer det at alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner 

skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet.  

 

Kommunen har omtalt forholdet i note 21 i regnskapet. 

 

Utover det som er nevnt ovenfor har revisjonen ikke avdekket vesentlige feil eller mangler 

ved kommunens håndtering av finansområdet.  

 

 Lønn 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 

kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på avstemming av pensjon, inn- og 

utmelding og rapportering til pensjonskasser og rutine for utbetaling av lønn. Det er også 

foretatt analytiske kontrollhandlinger.  

 

Det er videre foretatt kontroll av endring av egne lønnsdata (Superbrukere i HRM) Det er 

også foretatt analytiske kontrollhandlinger. Kontroll av balanseposter for pensjon, 

feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er gjennomgått.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

lønnsområdet. Påpekte feil er korrigert underveis. 

 

 Merverdiavgift 

Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift(merverdiavgiftsloven) og 

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv 

                                                      
5 I kommuneloven § 14-6 fremkommer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende 

år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.  

6 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et 

venteregister i banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse 
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(mvakompensasjonsloven). Det er utført test av kontroll av kommunens egenkontroll ved 

avstemming, anvisning og attestasjon, kontrollsteget i Visma, periodisering av komp i hht. 

fakturadato og bruk av sjekkliste ved mva-komp inkl. og tilrettelagte boliger.  

 

Videre utføres det detaljkontroll på håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll 

på innrapportert ordinær mva for hele året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av 

mva-kompensasjon, har revisor kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og 

investeringsregnskapet. Kommunens håndtering av mva-komp for tilrettelagte boliger er 

også kontrollert. 

 

Kommunen retter fortløpende de feil eller mangler som revisjonen avdekket på mva-området, 

og det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på merverdiavgiftsområdet. 

 

 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 

kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av 

kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer, 

regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer. 

 

Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroll ved tertialrapportering til bystyret og 

tilgangsstyring i Visma brukeradministrasjon.  

 

Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles. Eks. kontroll av 

pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater.  

 

Revisjonen har, ved utførelse av alle sine kontroller og handlinger, fokus på at det kan 

foreligge misligheter. Revisor er også forpliktet til å gjøre vurderinger i forhold til 

Hvitvaskingsloven.   

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller kontroller på områdeovergripende 

nivå, eller fått indikasjoner på at det kan foreligge misligheter.  

 

 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. I tillegg foreligger det vesentlige inntektsposter på 

eiendomsskatt og refusjon av sykepenger. Overføringsutgifter består av økonomisk 

sosialhjelp (lån og bidrag) og utlån fra næringsfond m.v. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på utfakturering av eiendomsskatt og 

sykepenge refusjoner. Det er også foretatt analytiske kontrollhandlinger og avstemminger på 

balansekonti. Særskilte overføringsinntekter og overføringsutgifter er kontrollert med hensyn 

på dokumentasjon og korrekt regnskapsføring. Særskilte overføringsinntekter og 

overføringsutgifter er kontrollert med hensyn på dokumentasjon og korrekt regnskapsføring. 

Det er i tillegg gjort avstemmingskontroll av skatteinntekter og rammeoverføringer mot 

prognosemodell fra KS. 
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Refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester er kontrollert som eget 

attestasjonsoppdrag, dette gjelder også mange prosjektregnskaper der kommunen mottar 

overføringer fra andre. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

overføringsinntekter og –utgifter. 

 

 Salg 

Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling 

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er utført test av kontroll på riktig prising på selvkosttjenester, selvkost-etterkalkyle og 

utfakturering av kommunale gebyrer (inkludert eiendomsskatt). Vi har også foretatt analytiske 

kontrollhandlinger for å bekrefte fullstendighet av inntekter for tjenestene barnehage og sfo, 

og helse/omsorg. Aktuelle balanseposter på området er også gjennomgått. I tillegg er det 

foretatt gjennomgang av vesentlige inntektsposter innenfor salgsområdet for å kontrollere at 

anordningsprinsippet er overholdt. Selvkost er særskilt kontrollert ved årets slutt med hensyn 

på avslutning av regnskap på hver funksjon innenfor selvkost, saldering mot fond og tilførsel 

av renter til fond. 

 

I selvkostforskriften § 8 fremkommer at et overskudd avsatt til selvkostfond, skal tilbakeføres 

ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppsto. 

En andel av fondsmidler, knyttet til Havn – farvannsavgift, er eldre enn 5 år.  

 

Utover det som er nevnt ovenfor har revisjonen ikke avdekket vesentlige feil eller mangler 

ved kommunens håndtering av salgsinntekter.  

 

 Skatt 

Kommunen har skatteplikt for avfallstjenester knyttet til næringsavfall, og for 

husholdningsavfall fra andre enn kommunens egne innbyggere.  

 

Kommunen har skilt ut og rapporterer særskilt om dette. Revisjonen foretar en fullstendig 

gjennomgang av det som kommunen rapporterer i denne forbindelse, og kontrollerer dette i 

sin helhet mot regnskapsført grunnlag, slik at skatteberegningen blir presis. 

 

Innrapporteringsfrist for skatt på avfallshåndtering forfaller etter at årsoppgjøret ferdigstilles. 

Revisjonen følger opp og yter teknisk bistand for at kommunen får ferdigstilt og rapportert 

skattemessige resultater innen gjeldende tidsfrister som er fastsatt av Skatteetaten.  

 

 Kontroller i årsavslutningen 

Samtlige revisjonsområder er også omfattet av flere revisjonshandlinger som utføres i 

årsavslutningen. Det gjennomføres blant annet kontroller på at balanseposter er dokumentert 

og avstemt, at regnskapsføring av videreutlån er korrekt, at lønns- og pensjonsutgifter er 

korrekt innberettet og regnskapsført, at både drift- og investeringsregnskapet er avsluttet i 

henhold til gjeldende regelverk, at regnskapsdokumentet inneholder pliktige noter, og at 
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kommunedirektørens årsberetning samsvarer med kravene i kommuneloven. Det 

gjennomføres også avsluttende analyser. 

 

 Etterlevelseskontroll  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 

forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og 

vedtak på økonomiområdet.  

 

Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering der revisor konkluderte med at området 

selvkost ble valgt til kontroll. 

 

I revisjonsuttalelse, datert 07.04.2022 har vi konkludert, med at det ikke er gjort funn som 

tyder på at Halden kommune ikke i det alt vesentlige etterlevd regelverk og interne rutiner for 

håndtering av selvkost. 

 

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har 

mottatt og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet 

formet som et prosjekt hvor kommunen dokumentere utgifter og inntekter i prosjektet. I tillegg 

finnes det ulike ordninger der kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, og hvor det er 

krav til bekreftelse fra revisjonen.   

 

Vi har levert til sammen 29 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 14 revisjonsuttalelser etter ISA 8007, og 15 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44008. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Ressurskrevende tjenester 

 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende 

større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det 

er hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger.  

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 31.05.2022 

 

 

 

 

                                                      
7 Standard ”Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 
8 Standard ”Avtalte kontrollhandlinger” 

Jolanta Betker (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Jehona Rukiqi (sign.) 

   revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/65 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 188481/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 21.06.2022 22/25 

 

Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 

lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er 
ferdigstilt. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Barn i lavinntektsfamilier», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte 
i november 2022. 
 

 
Fredrikstad, 07.06.2022 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", datert 07.06.2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyre sak 113/2020, den 24.09.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn 

i lavinntektsfamilier i Halden kommune». 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune. I henhold til kommunelovens §23-2, 
e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 113/2020, var følgende:  
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«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i lavinntektsfamilier» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

o formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for arbeidet 
med barn i lavinntektsfamilier 

o utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å vurdere 
måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av disse 

o fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i 
rutiner og retningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og 
oppfølging av disse 

o sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt og følge opp at 
knutepunktfunksjonen ivaretas på en hensiktsmessig måte 
 

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.» 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt kommunestyrets vedtak i fire 
punkter er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets 
vedtak i sak 113/2020 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 4 av 4 
kulepunkter er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
 
Kommunen bør videre fokusere på: 

- formulere en klar overordnet strategi med operasjonaliserte målsettinger for 
arbeidet med barn i lavinntektsfamilier 

- fortsette å utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er 
egnet til å vurdere måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og 
tiltakene på bakgrunn av disse 

- fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere 
samarbeid i rutiner og retningslinjer der hvor dette mangler og sørge for 
implementering og oppfølging av disse 

- sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt» 
 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 30 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

 
«Kommunedirektøren registrerer at revisjonen gjennom sine revisjonsarbeid ser at 
det arbeides godt på ulike områder med tiltak knyttet til arbeidet med å forebygge 
forekomst av lavinntektsfamilier. 
Revisjonen konkluderer med at alle punkter er påbegynt men ikke ferdigstilt, og 
anbefaler videre fokus på 4 punkter. Kommunedirektøren er enig i denne 
konklusjonen og arbeid i forhold til dette pågår.» 

 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
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konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de 
har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte i november 2022. 
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1 

 

1 Innledning 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets ved-

tak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt 

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune» i 2020. 

Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 20/23 den 11.06.2020, og i kommu-

nestyret i sak 113/2020 den 24.09.2020. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp 

med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutval-

get og kommunestyret. 

 

Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelse

 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Halden kommune fattet følgende vedtak i sak 113/2020:  

 
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i lavinntektsfamilier» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommu-

nen:  

 formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for arbeidet med barn i 

lavinntektsfamilier  

 utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å vurdere måloppnå-

else, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av disse  

 fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i rutiner og ret-

ningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og oppfølging av disse  

 sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt og følge opp at knutepunktfunksjonen 

ivaretas på en hensiktsmessig måte  

 

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 oppføl-

gingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 

Kommunestyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I 

denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vur-

dering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 05.11.2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak 

ble dokumentert. 

 

Kommunedirektøren har i e-post til revisjonen datert 02.12.2021 redegjort for fremdrift på kommunens 

oppfølging av kommunestyrets vedtak. Kommunedirektør inviterte også til et møte 12.01.2022 sammen 

med direktør kommunalavdeling undervisning og oppvekst for å informere om arbeid som bygger opp 

under overordnede målsettinger og tverrsektorielt samarbeid. Revisjonen ba om utfyllende informasjon 

13.01.2022. Kommunedirektøren har i e-post til revisjonen datert 20.01.2022 svart på oppfølgingsspørs-

målene.  

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 

dokumentasjon. Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før 

den ble sendt til behandling i kontrollutvalget i Halden kommune. Uttalelsen ligger vedlagt rapporten. 
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3 Barn i lavinntektsfamilier 

 Bakgrunn for vedtaket 

Det fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten at innenfor oppvekst og levekår, var følgende hovedutford-

ringer identifisert i Halden; høy andel unge arbeidsledige og uføretrygdede, høy andel barnefattigdom, 

samt store levekårsforskjeller og sosiale helseforskjeller. Over tid er dette antatt å gi en selvforsterkende 

uheldig effekt på samfunnsutviklingen. Folkehelseinstituttet utarbeider en Folkehelseprofil for kommu-

nene. Folkehelseprofilen viste at barn og unge i Halden skårer dårligere enn landsgjennomsnittet på en 

rekke områder innenfor helse og levekår.  
 
I folkehelseoversikten Helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer i denne, fremgikk det at det er 

viktig å rette fokus på reduksjon av barnefattigdom for å bedre levekårene til innbyggerne – og at lav 

inntekt er en risikofaktor for fysiske og psykiske helseproblemer. Halden har en større andel barn i lav-

inntektshusholdninger enn gjennomsnittet av norske kommuner, og en større andel enn gjennomsnittet 

av kommunene i Østre Viken. I Halden tilhører over 1100 barn lavinntektshusholdninger. 

Det er også en større andel barn av enslige forsørgere i Halden enn landsgjennomsnittet. 

 

Styring av arbeidet: 

Barn i lavinntektsfamilier fremstod etter revisjonens vurdering som et prioritert område i kommunens 

prosjekter og planer. I planverket var det foreslått flere tiltak og satsningsområder rettet mot barn i lav-

inntektsfamilier i Halden kommune.  

 

Etter revisjonens oppfatning hadde ikke kommunen en klar overordnet strategi i arbeidet med barn i lav-

inntektsfamilier i kommunens planverk. Hovedmålsettingen til kommunen i dette arbeidet var heller ikke 

operasjonalisert i delmålsettinger. Gode måleindikatorer på prosjekter og tiltak, samt tilhørende under-

veisrapporteringer, har potensiale til å bidra med verdifull informasjon underveis i prosjekter og inn mot 

rapportering, evaluering og lærings- og forbedringsarbeid. Det var revisjonens oppfatning at kommunen 

benyttet måleindikatorer i for liten grad på sine prosjekter og tiltak. Revisjonen vurderte på bakgrunn av 

dette at kommunen ikke i tilstrekkelig grad hadde sikret en tilfredsstillende styring av arbeidet med barn i 

lavinntektsfamilier.  

 

Revisjonen anbefalte derfor at kommunen burde: 

 vurdere å formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for arbeidet 

med barn i lavinntektsfamilier 

 vurdere å utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å vurdere 

måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av disse.  

 

Helhetlig tjenestetilbud: 

Det er viktig at tjenestene er samordnet slik at de kan yte rask og riktig hjelp til tjenestemottakerne. Etter 

revisjonens vurdering i forvaltningsrevisjonsrapporten hadde kommunen forbedret samordningen mellom 

tjenestene i den senere tid. Samtidig var kommunen i en prosess med å forbedre tjenestene ytterligere.  

 

Kommunen hadde ikke barn i lavinntektsfamilier som utgangspunkt for sitt arbeid med å etablere et hel-

hetlig tjenestetilbud, men slik revisjonen oppfattet det, var det mer en tanke om at et godt tjenestetilbud, 

også kommer barn i lavinntektsfamilier til gode. Riktignok skulle det gjennom prosjektet Velferdspiloten 

særskilt tas hensyn til barn i lavinntektsfamilier, samt at flere tiltak på det boligsosiale området er innrettet 

23



4 
 

med fokus på barnefamilier i lavinntektsgruppen. Dette ville etter revisjonens oppfatning bidra til en økt 

oppmerksomhet mot nettopp denne målgruppen. Revisjonen var imidlertid usikre på hvor god oversikt 

kommunen hadde over barn i lavinntektsfamilier, noe som kunne være avgjørende for å nå ut til alle i 

målgruppen.  

 

Når det gjaldt samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, var det etter revisjonens vurdering etablert 

et samarbeid som retter oppmerksomheten mot barn i lavinntektsfamilier. Samtidig mente revisjonen at 

kommunen ivaretok den såkalte knutepunktfunksjonen. Dette var et krav kommunen måtte innfri for å bli 

tildelt midler fra den nasjonale tilskuddsordningen, administrert av Barne-, ungdoms- og familiedirektora-

tet (Bufdir). 

 

Revisjonen anbefalte derfor at kommunen burde: 

 fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i rutiner og ret-

ningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og oppfølging av disse 

 sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt, og følge opp at knutepunktfunksjonen 

ivaretas på en hensiktsmessig måte.  

 Generell redegjørelse fra kommunen 

Kommunedirektør oppgir at perioden fra mars 2020 og frem til sommeren 2021 har vært belastende i 

alle deler av kommunen, som følge av bekjempelse av Covid-19 pandemien. Dette har medført at kom-

munen på dette området ikke har kommet så langt som de ønsker, men flere tiltak pågår. 

 

Revisjonsrapporten omhandler barn i lavinntektsfamilier. Gjennom 2021 styrket kommunen arbeidet 

knyttet til tidlig innsats tidlig i livet. Dette er gjort bl.a. gjennom familietjenesten i kommunalområdet un-

dervisning og oppvekst, og den virksomheten som er utviklet her. Gjennom tidlig innsats og riktig inn-

sats til riktig tid, legger kommunen bedre til rette for mestring på ulike områder. Dette har kommunen tro 

på vil bidra til å forebygge utenforskap og kommunen mener det også vil bidra til å demme opp for frem-

tidige potensielle lavinntektsfamilier. Dette arbeidet er kommunen i prosess med å styrke.  

 

I august 2021 innførte kommunen Haldenmodellen som samarbeidsform. Med denne modellen som ut-

gangspunkt har de benyttet en ny metodikk i forbindelse med budsjett 2022. Det ble prioritert inn fire ut-

valgte satsningsområder der tverrsektorielle grupper utarbeidet tiltak og også kom frem med måleindika-

torer. 

 

Kommunen oppgir at de har jobbet aktivt og fulgt opp ulike tiltak i oppvekstplanen. Dette er et arbeid 

som også bygger opp under overordnede målsettinger og tverrsektorielt samarbeid.  
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 Kulepunkt 1: Overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger 

3.3.1 Bakgrunn 

Det fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten at kommunens hovedmål/ overordnede målsetting i arbeidet 

med barn i lavinntektsfamilier etter revisjonens oppfatning kom klarest til uttrykk i økonomiplanen: «Mål-

settingen for arbeidet med lavinntektsfamilier er å forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinn-

tektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial in-

tegrering». Målsettingen krevde både forebyggende og avhjelpende tiltak mot fattigdom. Revisjonen opp-

fattet målsettingen slik at den ikke nødvendigvis innbefatter noen kvantitative mål på antall barn i lavinn-

tektsfamiliene i Halden. 

 

En vurdering av det strategiske arbeidet med barn i lavinntektsfamilier opp mot de etablerte revisjons-

kriteriene forutsetter at kommunen har barn i lavinntektsfamilier som utgangspunkt i sitt planmessige 

arbeid. En vurdering av kommunens arbeid på området må ses i et større perspektiv hvor både arbeidet 

på oppvekstfeltet generelt og arbeidet på områder som boligsosialt arbeid og integrering får betydning.  

 

Revisjonen vurderte at kommunen ikke hadde utarbeidet noen klar overordnet strategi for arbeidet med 

barn i lavinntektsfamilier. Dette innebar ikke at kommunen ikke hadde satsningsområder og tiltak rettet 

mot barn i lavinntektsfamilier i sitt planverk. Kommunen hadde etablert flere tiltak som kunne bidra posi-

tivt i kommunens arbeid med barn i lavinntektsfamilier. Det var i alle handlingsplaner beskrevet sats-

ningsområder og/ eller tiltak eller utviklingsområder, men de fremsto ikke nødvendigvis som formule-

ringer av strategier innenfor arbeidet med barn i lavinntektsfamilier.  

 

Hovedmålsettingen til kommunen i dette arbeidet var heller ikke operasjonalisert i delmålsettinger. Del-

målsettinger fremkom i tiltak og satsningsområder gjennom kommunedelplan og oppvekst, og gjennom 

handlingsplan for mangfold og integrering, men flertallet av tiltakene i kommunens planverk ville være 

vanskeligere å knytte direkte opp mot hovedmålsettingen. Delmålsettinger burde også vært eksplisitt 

formulert.  

 

Revisjonens oppfatning var at kommunens mål, samt delmålsettinger og strategier ikke fremstod på 

noen systematisk og helhetlig måte i kommunes ulike planer, og arbeidet med barn i lavinntektsfamilier 

fremstod noe fragmentert i kommunens planer. Revisjonen savnet en retningsgivende strategi som la 

premisser for videre tiltak og planarbeid, ikke at ulike handlingsplaner har ulike satsningsområder og 

tiltak. Risikoen for at innsatsen ble mindre helhetlig, mindre motivert og forpliktende økte, og det vil 

være vanskeligere å måle og evaluere. En mer systematisk fremstilling av mål og strategier vil bidra til å 

gi kommunens innsats overfor målgruppen mer retning over tid, og da større muligheter for et vellykket 

resultat.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende:  

- Kommunen skal formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målset-
tinger for arbeidet med barn i lavinntektsfamilier  

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Når det gjelder overordnet strategi oppgir kommunen at en klar overordnet strategi er realistisk å utar-

beide i løpet av 2022 som et resultat av målrettede tiltak.  

 

Kommunen oppgir også at de i kommunens samfunnsplan har visjonen «Halden forberedt for omstilling» 

og med et hovedmål «Arbeid, kunnskap og klima er viktigst».  De har også med grunnlag i dette formulert 
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4 hovedmål, jf. samfunnsplanen. Videre oppgir kommunen at Halden i dag har omlag 1000 barn som 

lever i lavinntektsfamilier. Det fordrer ganske universelle tiltak for å løfte flere ut av denne situasjonen, 

samtidig som det etableres strukturer der enkeltindivider «fanges og følges opp»: I de ulike planene som 

er utarbeidet etter samfunnsplanen er koblingen til disse overordnede målene sentrale, det være opp-

vekstplan, nærings- og sysselsettingsplan, kulturplan, folkehelseplan, etc. 

 

Kommunen oppgir at gjennom å ha fokus på tiltak hvor folk kommer i arbeid og aktivitet utledes målset-

tinger. Kommunen nevner f.eks. å få alle elever gjennom videregående utdanning, da dette styrker mu-

lighet for arbeid. Arbeid bidrar til at folk kommer ut av en lavinntektssituasjon. Kommunen spør seg selv 

om hva de bør ha fokus på tidlig i livet, for å oppnå målet om at innbyggere kommer gjennom videregå-

ende opplæring. Kommunen sier at oppvekstplanen her har flere målsettinger og tiltak. Kommunen har 

en målsetting i boligsosial handlingsplan om at «Alle skal ha et trygt hjem» der den fysiske boligen og 

bomiljøet spiller en viktig rolle for å ha et trygt og godt fundament, og med det øke sannsynligheten for å 

prestere på ulike arenaer.   

 

Kommunen oppgir videre at NAV sin målsetting er å få folk i arbeid. Gjennom å få flere i lønnet arbeid, 

og sikre folk inntekt vil dette slå direkte inn i arbeidet med å redusere antall barn som lever i lavinntekts-

familier. Det er også målsetting om høy prosentvis deltakelse i frivillige lag og foreninger, gjennom dette 

inkluderes folk, de kommer i aktivitet, de kommer i miljøer og utvikles. 

 

Kommunen oppgir at kommunedelplan oppvekst 2020-2032 var under utarbeiding på den tiden revisjo-

nen arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Planen ble endelig vedtatt av kommunestyret i juni 2020. Kom-

munedelplan oppvekst er et styringsdokument som viser retning for det forebyggende arbeidet i Kom-

munalavdeling undervisning og oppvekst og kommunen for øvrig.  Målet er å skape et helhetlig tjeneste-

tilbud til alle barn og unge, innbefattet barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Forebyg-

ging og tidlig innsats er en gjennomgående rød tråd gjennom hele planen og gjenspeiler seg i hand-

lingsdelen. Handlingsdelen er konkret med tiltak som er operative, underveis og som planlegges igang-

satt i framtiden. Planen skal revideres i forbindelse med barnevernreform, og lovkrav om helhetlig plan 

for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer for å tydeliggjøre og sikre dette arbeidet. Det er opp-

rettet en arbeidsgruppe og en bredt sammensatt referansegruppe for å utføre revideringen. Kommunen 

ønsker å ta med anbefalingene fra revisjonen når de skal revidere planen på nytt, for å sikre at kommu-

nen tydeliggjør strategien opp mot arbeidet med barn i lavinntektsfamilier.  

 

Kommunen oppgir at gjennom barnehage og skole treffer kommunen alle barn og unge i Halden kom-

mune, og dette anses som de viktigste forebyggende arenaene kommunen har for å oppdage risikofak-

torer og sårbarheter. Som et viktig tiltak i kommunedelplan oppvekst skal det utarbeides en plan for bar-

nehager og skoler: Plan for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø- forebygging av ensomhet, kren-

kelser og utenforskap. Planarbeidet er igangsatt med tilhørende arbeidsgruppe og referansegruppe. Sa-

ken skal behandles politisk i august 2022.  

 

Kommunen oppgir at med bakgrunn i de korte nevnte sammenhengene over, den overordnede strate-

gien knyttet til å redusere antall barn i lavinntektsfamilier, det vil være strategier fra flere planer, som alle 

har som formål å få folk i arbeid og aktivitet. Kommunen sier at å få flere i arbeid, både i kort og langt 

perspektiv, vil bidra til at flere kan leve «gode liv». 

 

Når det gjelder operasjonaliserte målsettinger oppgir kommunen at disse bør sees i tilknytning til le-

dernes rapporteringer til kommunedirektøren. Kommunen oppgir at det foreligger forslag til dette i rapport 
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3 fra Velferdspiloten. Rapporten ble behandlet i Kommunedirektørens ledergruppe, og lagt til grunn som 

en del av det videre arbeidet.  

 

I rapporten oppgis forslag til videre arbeid: 

 Familietjenesten videreføres som en fast tjeneste.  

 Familietjenesten, barnevernets miljøarbeidere og forsterket helsestasjons arbeidsmetoder, tiltak 

og den samlede effekten av tjenestene, sammenlignes med et mål om å nå optimale arbeids-

metoder. Det utarbeides målindikatorer for evalueringen.  

 Barn og unges behov, og kunnskaper om tjenestene som kommunen tilbyr, må vektlegges i 

planarbeidet med å utvikle kommunens introduksjonsprogram for nyansatte.  

 Faste møter om bolig og rådgivning etter LOST mellom familiens hus, koordinerende fellestje-

nester og NAV startes opp etter samme modell som benyttes med rustjenesten i dag.  

 Faste kontaktpunkter/personer i de ulike enhetene bør forankres og videreføres da dette har 

hatt en god effekt.  

 Opprette et fora for samordning av tjenester til barn som har sammensatte sosioøkonomiske 

og/eller helseutfordringer, for å sikre rett hjelp, etter rett lovverk  

 NAV og Koordinerende fellestjenester gjennomgår sine rutiner, kartleggingsskjemaer og doku-

menter. Målet med dette er å sikre at barneperspektivet og helsepersonells plikt til å kartlegge 

barnas situasjon ivaretas godt i Halden kommune. Lavinntektsfamilier må tydelig fremkomme 

som kommunes prioriterte målgruppe. Arbeidet utføres i samarbeid med Familietjenesten/vel-

ferdspiloten.  

 Kartlegge hvilke tjenester som utføres i barnevernet, som er/kan være lovpålagte i andre tjenes-

ter.  

 Kartlegge i hvilken grad (lavinntekts)familier er en andel av brukermassen, og hvordan de ev. blir 

prioritert i følgende tjenester:  

-Miljøvaktmestertjenesten 

-Økonomi- og bolig rådgivning ved NAV 

-Kartleggingsteam i NAV og koordinerende fellestjenester 

-Hjemmebaserte tjenester 

-Boligtildeling og startlån 

-Rus og psykiatritjenester 

I de tjenestene der dette ikke lar seg kartlegge, utarbeides det indikatorer for å gjøre evalue-

ringen innen utgangen av 2021. Det oppgis også at arbeidsgruppen i Velferdspiloten ser også 

for å rette en tilsvarende henvendelse til Statlige helsetjenester som DPS (psykiatri), TSB (rus-

behandling) og BUPP (barn og ungdom) for å se deres rutiner og prioriteringer, med mål om 

kunnskapsoverføring.  

 Koble frivilligheten og familietjenester tettere sammen. Dette kan gjøres gjennom å se på mulig-

heten for å søke om midler til f.eks. Home start i samarbeid med en frivillig organisasjon  

 

Kommunen har redegjort følgende angående anbefalingene i rapporten:  

 Familietjenesten videreføres og samarbeid med barnevern og forsterket helsestasjon er styrket. 

 Barn og unges behov vektlegges i planverk (kommunen henviser til svar knyttet til overordnet 

strategi). 

 Felles møter om bolig og rådgivning etter LOST (kommunen oppgir at dette er delvis etablert).  

 Faste kontaktpunkter i ulike enheter (kommunen oppgir at dette er videreført). 

 Opprette et fora for samordning av tjenester til barn som har sammensatte sosioøkonomiske 

behov og/eller helseutfordringer, for å sikre rett hjelp, etter rett lovverk (kommunen oppgir at 

dette ikke er etablert enda, men at ulike samarbeidsmøter finnes). 
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 Kommunen oppgir at tiltak for å sikre barneperspektiv er satt fokus på gjennom eget tilsyn hos 

NAV høsten 2021.  

 Kartlegging av tjenester i barnevernet som kan være lovpålagt i andre tjenester (kommunen 

oppgir at dette ikke er påbegynt, men vil bli vurdert ift. rullering av oppvekstplan som følge av ny 

barnevernlov). 

 Kartlegging av brukermassen i ulike kommunale tjenester ift. lavinntektsfamilier (kommunen 

oppgir at dette ikke er gjennomført). 

 Koble frivillighet og familietjeneste gjennom planarbeid, jf. frivillighetsplan. 

 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har utarbeidet målsettinger i rapport 3 fra Velferds-

piloten, og at rapporten er behandlet i kommunedirektørens ledergruppe og lagt til grunn som en del av 

det videre arbeidet. Revisjonen vurderer at kommunen har påbegynt arbeidet med å operasjonalisere 

målsettinger for arbeidet med barn i lavinntektsfamilier. 

 

Revisjonen vurderer at kommunen ikke har formulert en klar overordnet strategi for arbeidet med barn i 

lavinntektsfamilier. Det oppgis fra kommunen at en slik strategi er realistisk å utarbeide i løpet av 2022 

som et resultat av målrettede tiltak.  

 

Revisjonen vil presisere at selv om det oppgis flere strategier og målsettinger som sannsynligvis vil ha en 

innvirkning/ effekt på arbeidet med barn i lavinntektsfamilier, har revisjonen i forvaltningsrevisjonsrappor-

ten lagt vekt på at kommunen skal etablere et mer systematisk arbeid knyttet til denne målgruppen som 

vil gi mer retning over tid.  

 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at kommunestyrets vedtak på dette området er påbegynt, 

men ikke ferdigstilt.   

 

 Kulepunkt 2: Utarbeide og bruke måleindikatorer 

3.4.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fremkom det at revisjonen ikke kjente til at kommunen hadde indikatorer 

på tiltak og prosjekter som direkte målte forhold rundt barn i lavinntektsfamilier, knyttet eksplisitt til det 

overordnede målet.1 Etter revisjonens oppfatning burde tiltak og prosjekter hvor det var hensiktsmessig 

å synliggjøre utvikling og resultater over tid, gjøre bruk av måleindikatorer. Prosjekter og tiltak som ikke 

har utgangspunkt i måleindikatorer gjør det vanskeligere å foreta gode evalueringer, og dermed si noe 

om effekter og foreta endringer underveis.  

 

Det ble imidlertid utarbeidet måleindikatorer i forbindelse med etableringen av familietjenesten. De fleste 

av disse indikatorene inngikk i den årlige KOSTRA-rapporteringen, slik at kommunen allerede rapporterte 

på dem. Dette var enkle kvantitative indikatorer som kommunen mente kunne bidra til å gi en indikasjon 

                                                      
1 Kommunens hovedmål eller overordnede målsetting i arbeidet med barn i lavinntektsfamilier, kommer 

etter revisjonens oppfatning klarest til uttrykk i økonomiplanen: «Målsettingen for arbeidet med lav-

inntektsfamilier er å forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige 

på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering». 
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på om kommunen evner å nå målet om tidlig innsats i risikoutsatte familier for å forebygge negativ utvik-

ling. Familietjenesten skulle rapportere på måleindikatorene tertialvis, og prosjektet skulle evalueres 

første gang i juni 2020, samt at det skulle gjennomføres en større evaluering i desember 2020. I prosjekt 

Familietjenesten var det også lagt opp til å systematisk nyttiggjøre seg av resultater og evalueringer. 

Denne fremgangsmåten var etter revisjonens vurdering, et eksempel til etterfølgelse. 

 

Siden måleindikatorer bare ble benyttet unntaksvis i kommunens arbeid, ble det etter revisjonens vurde-

ring vanskelig å rapportere på måloppnåelse. I tillegg til mer eller mindre systematisk rapportering internt 

i kommunen på de ulike prosjektene, var det også obligatorisk ekstern rapportering på prosjekter som er 

initiert eksternt. Disse rapporteringene burde inngå i kommunens interne evalueringer. Riktignok dreide 

dette seg noen ganger bare om økonomisk rapportering, og ikke måloppnåelse. HOLF-prosjektet2 ble for 

eksempel evaluert kvantitativt på målområdene for prosjektet, eksternt. Prosjektet har samtidig blitt rap-

portert og evaluert innad i NAV Halden. 

  

For revisjonen fremstod det som uklart om det ble foretatt et systematisk lærings- og forbedringsarbeid 

på bakgrunn av evalueringer av tiltak og prosjekter. Revisjonens inntrykk var at dette ikke var tilfellet. Det 

forelå heller ingen rutiner for dette i kommunen. Velferdspiloten la imidlertid opp til lærings- og forbed-

ringsarbeid som en del av prosjektet. I pilotens siste fase (fase 4) skulle det foretas evaluering og overfø-

ring av læring. Ett av målene med piloten var dessuten at evalueringen av tiltak skulle forbedres i kom-

munen. På denne måten ville kommunen få anledning til å innføre en mer systematisk evalueringspro-

sess. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende:  

- kommunen skal utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er eg-

net til å vurdere måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bak-

grunn av disse  

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Kommunen henviser til rapport 3 fra Velferdspiloten. Et av forslagene til videre arbeid er at familietjenes-

ten, barnevernets miljøarbeidere og forsterket helsestasjons arbeidsmetoder, tiltak og den samlede ef-

fekten av tjenestene, sammenlignes med et mål om å nå optimale arbeidsmetoder. Det oppgis at det 

utarbeides måleindikatorer for evalueringen.  

 

Kommunen oppgir at i det boligsosiale prosjektet «En dør inn» for noen år siden, etablerte kommunen en 

miljøvaktmestertjeneste. Miljøvaktmestertjenesten er videreutviklet og der har man blant annet innført 

ulike måleindikatorer / KPI knyttet til utsatte barnefamilier. Ideelt sett vil det være konstruktivt om kommu-

nen kan få på plass et minimum av måleindikatorer for områder som er relevante og enkle å strukturere 

fra 01.01.22.   

 

Kommunen oppgir at etter behandling av revisjonsrapporten har familietjenesten gått fra status prosjekt i 

2020 og over i drift i 2021.Tjenesten er organisert under Enhet helsestasjon og skolehelsetjeneste, og 

består av to ansatte. Enhetsledere i familiens hus har alle et «eieforhold» til familietjenesten og møtes 

jevnlig med felles fokus på utvikling av tjenesten. Ansatte fra de ulike enhetene bidrar med spisskompe-

tanse og oppgaveløsning.  Måleindikatorer viser at tiltaket har effekt og blir benyttet av mange familier 

samt ulike enheter som jobber med barn og unge i kommunen. Familietjenesten har, som andre tjenester 

                                                      
2 NAV Halden var deltakere i et prosjekt for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier styrt av Arbeids- 

og velferdsdirektoratet.  
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vært preget av koronapandemien. Likevel blir tiltaket jevnlig benyttet. Familietjenesten mottok totalt 193 

henvendelser i 2021 mot 225 i 2020 jf. tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen oppgir at som en fortsettelse av samarbeidet med KS om å lage indikatorsett, ble Halden 

kommune invitert med inn i et annet samarbeid for å utvikle veilederen «Tiltak som virker». Denne veile-

deren blir vurdert inn som en metode i planarbeidet vedrørende nye lovkrav fra barnevernreformen.  

 

Når det gjelder bruk av måleindikatorer oppgis det at kommunen har gjennomført dette i alle enhetene i 

Familiens hus i to år (2020-2021), og begynner å få noen sammenligningstall. Et systematisk arbeid 

med måleindikatorer har blant annet vært med på å vise effekt av familietjenesten som nå er over i drift. 

Det oppgis at indikatorene er viktige drøftingspunkter når kommunen planlegger framdrift og veien vi-

dere, og gir noen viktige føringer knyttet til enhetenes årlige oppdragsbrev.  

 

Det fremkommer at familietjenesten blant annet har utviklet et indikatorsett som viser i detalj bakgrunn 

for henvendelsene, jf. tabell 2: 

 

TABELL 1 HENVENDELSER TIL FAMILIETJENESTEN I 2021 

TABELL 2 FAMILIETJENESTEN, BAKGRUNN FOR HENVENDELSER 
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TABELL 4: KURS FAMILIETJENESTEN 

 Kommunen oppgir at i saker hvor familietjenesten har arbeidet over tid har det blitt foretatt må-

linger på hva problemstillingen har vært i de ulike henvendelsene og hvilke typer tiltak som er iverksatt, 

jf. tabell 3:   

 

 

 

 

Kommunen oppgir at familietjenesten har hatt som mål å utvikle og gjennomføre ulike kurs både for 

barn og foreldre. Koronasituasjonen har gjort det vanskeligere å få til, men noe har blitt igangsatt og gitt 

nyttig erfaring som kan bringes videre jf. tabell 4 og tabell 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at et av forslagene til videre arbeid i velferdspiloten er at familietje-

nesten, barnevernets miljøarbeidere og forsterket helsestasjons arbeidsmetoder, tiltak og den samlede 

effekten av tjenestene skal sammenlignes med et mål om å nå optimale arbeidsmetoder, og at det skal 

utarbeides måleindikatorer for denne evalueringen.   

TABELL 3: PROBLEMSTILLING/ ULIKE TILTAK I FAMILIETJENESTEN 

TABELL 5: TILTAK FAMILIETJENESTEN 
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Det er også positivt at måleindikatorer har vært i bruk i to år i alle enheter i Familiens hus, og at det opp-

gis at de er viktige punkter når kommunen planlegger fremdrift. Revisjonen finner det også positivt at 

måleindikatorer har vært med å vise effekten av familietjenesten, og at miljøvaktmestertjenesten er vide-

reutviklet med innføring av ulike måleindikatorer knyttet til utsatte barnefamilier.  

 

Revisjonen ser at kommunen har valgt ut områder som anses som hensiktsmessige å utarbeide målein-

dikatorer på. Revisjonen vurderer at kommunen har startet arbeidet med å utarbeide, bruke og evaluere 

måleindikatorer knyttet til Familiens hus, på andre områder er imidlertid ikke dette arbeidet igangsatt.  

 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at kommunestyrets vedtak på dette området er påbegynt, 

men ikke ferdigstilt.  

 

 

 

 Kulepunkt 3: Samordning av tjenestene og formalisering av samarbeid 

3.5.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fremkom det at det var etablert flere samarbeid mellom tjenestene, både 

internt i Familiens hus, med NAV og koordinerende enhet. Revisjonen la til grunn at det var etablert flere 

møtepunkter på ledernivå, men også mellom de utøvende tjenestene gjennom eksempelvis inntaksmøte 

til forsterket helsestasjon og barneverntjenestens meldingsmøte. Det var også revisjonens oppfatning at 

det var etablert et anselig samarbeid innenfor det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

 

Flere pågående prosjekter bidro inn mot bedre samarbeid og samordning av tjenestene i kommunen. 

Samordnede tjenester av god kvalitet vil være viktig for å forebygge og dempe negative konsekvenser av 

fattigdom. Revisjonen vurderte at den nyetablerte familietjenesten kunne være et viktig et bidrag i så 

måte. Fra intervjuene ble det bekreftet at samarbeidet mellom tjenestene hadde blitt betraktelig bedre den 

senere tid. Blant annet ble det vist til at NAV oppleves som mer tilgjengelig enn tidligere, og at det var 

etablert flere møtepunkter og samarbeid mellom de enkelte enhetene.  

Det ble imidlertid påpekt i intervjuer at det var forbedringsmuligheter i samarbeidet, blant annet var det et 

ønske om mer tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. Det fremkom også fra flere intervjuer at kommu-

nen ikke hadde hatt nok fokus på å utvikle rutiner. Revisjonen fant det derfor positivt at det nylig ble 

utarbeidet rutiner som tok for seg samhandling mellom tjenester, herunder samarbeid mellom NAV og 

barneverntjenesten, og tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenestene i Familiens hus, skole og barne-

hage. Det var etter revisjonens syn viktig å få etablert møtepunkter og samhandlingsrutiner mellom disse 

tjenestene og virksomhetene. 

Revisjonens oppfatning var at kommunen hadde startet et viktig forbedringsarbeid som ville bidra posi-

tivt i kommunens arbeid med å sikre et helhetlig tjenestetilbud overfor lavinntektsfamilier, og at kommu-

nen hadde kommet godt i gang med å formalisere samarbeidene og implementere rutiner.   

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende:  

- kommunen skal fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere 

samarbeid i rutiner og retningslinjer der hvor dette mangler, og sørge for implemen-

tering og oppfølging av disse 
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3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

Kommunen viser til rapport 3 «samordnet innsats i lavinntektsfamilier med sammensatte problemer og 

utfordringer» Her er blant annet forslag til videre arbeid som at: 

 Familietjenesten videreføres som en fast tjeneste 

 Faste møter om bolig og rådgivning etter LOST mellom familiens hus, koordinerende fellestjenester 

og NAV 

 Faste kontaktpunkter/ personer i de ulike enhetene bør forankres og videreføres 

 Opprette et fora for samordning av tjenester til barn som har sammensatte sosioøkonomiske og/ 

eller helseutfordringer, for å sikre rett hjelp, etter rett lovverk.  

 NAV og Koordinerende fellestjenester gjennomgår sine rutiner, kartleggingsskjemaer og dokumen-

ter. Målet med dette er å sikre at barneperspektivet og helsepersonells plikt til å kartlegge barnas 

situasjon ivaretas godt i Halden kommune. Lavinntektsfamilier må tydelig fremkomme som kommu-

nes prioriterte målgruppe. Arbeidet utføres i samarbeid med Familietjenesten/velferdspiloten. Kom-

munen oppgir at Velferdspiloten er blitt en del av Statsforvalterens Velferdsprosjekt. Kommunen 

opplever lokalt å være i en prosess, og ikke bare en pilot. 

 

Kommunen oppgir at knyttet til nye samordningslover, inkludert barnevernreformen og NAVs formålspa-

ragraf mm. hvor befolkningen skal få helhetlige tjenester, er det viktigere enn noen gang å strukturere 

samarbeidet. 

 

NAV har over lengre tid arbeidet med å implementere en stilling som har vært i Velferdspiloten, og 

denne personen vil fremover ha en stilling som fagutvikler. Denne stillingen skal fortsatt bidra inn i tje-

nesteutvikling på tvers. 

 

Når det gjelder Familietjenesten oppgir kommunen at den i 2021 har blitt en fast tjeneste, og blitt utvidet 

med en stilling. Intensjonen er å utvikle denne tjenesten ytterligere. Intensjonen- og arbeidsmetodikken 

bør gjennomsyre alle tjenester som tidlig kan fange opp barn i faresonen. Miljøarbeidere i barneverntje-

nesten, forsterket helsestasjons familieveiledere og familietjenestens arbeidsmetodikk og tiltak bør sam-

menlignes med et mål om å optimalisere arbeidet. Tidlig identifisering vil bidra til mer treffsikre tiltak, og 

effekten av kommunens ulike forebyggende tiltak bør sammenlignes og evalueres. 

 

Når det gjelder å formalisere samarbeid i rutiner og retningslinjer hvor dette mangler, og sørge for imple-

mentering og oppfølging av disse oppgir kommunen at dette arbeidet har blitt noe forsinket grunnet ko-

ronapandemien. Det oppgis at dette vil få et fornyet fokus gjennom revidering av oppvekstplanen våren 

2022; dette er året der både barnevernreform og velferdslovgivningen krever at kommunen fremhever 

dette arbeidet, spesielt når barn har rettigheter etter flere lovverk.  

 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at Velferdspiloten er blitt en del av Statsforvalterens Velferdspro-

sjekt, og at kommunen opplever at de har kommet et steg videre i denne prosessen. Det vurderes også 

som positivt at NAV har arbeidet med å implementere en stilling som har vært i Velferdspiloten, og at 

denne stillingen som fagutvikler fortsatt skal bidra med tjenesteutvikling på tvers. Revisjonen vil trekke 

frem at familietjenesten i 2021 har blitt en fast tjeneste, og blitt utvidet med en stilling. Kommunen har i 

rapport 3 foreslått forslag til videre arbeid som faste kontaktpunkter/ personer, fora for samordning av 

tjenester og faste møter om bolig og rådgivning.  
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Revisjonen vil bemerke at kommunen har oppgitt at det å formalisere samarbeid i rutiner og retningslin-

jer hvor dette mangler, og sørge for implementering og oppfølging av disse, har blitt forsinket grunnet 

koronapandemien. Kommunen oppgir at det vil få en fornyet fokus gjennom revidering av oppvekstpla-

nen våren 2022.  

 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at kommunestyrets vedtak på dette området er påbegynt, 

men ikke ferdigstilt.  

  

 

 

 Kulepunkt 4: Utarbeidelse av frivillighetsplanen og oppfølging av knutepunkt-

funksjonen 

3.6.1 Bakgrunn 

Det fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten at Halden kommune ikke hadde en frivillighetsplan, men 

ifølge økonomiplan var dette et prioritert område i 2020. Det var også planlagt å ansette en frivillighets-

koordinator i løpet av 2020. Som en forlengelse av dette skulle det også utarbeides retningslinjer for 

samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Det var naturlig å forvente at dette vil bidra positivt til 

kommunens samarbeid med frivilligheten.  

 

Halden kommunes kontakt med frivilligheten utøvdes fra kommunens side først og fremst av avdeling for 

samfunnsutvikling gjennom ulike samarbeid og utdeling av tilskuddsmidler, og SLT-koordinator3 gjennom 

søknadsprosessen på tilskuddsmidler, i hovedsak gjennom Bufdir. Samtidig samarbeidet tjenester som 

for eksempel barnevern med frivilligheten på enkelte områder.  

 

Kravene fra Bufdir når det gjelder knutepunktfunksjonen var ganske omfattende. Kravene skulle være 

innfridd for å kunne bli tilgodesett med tilskuddsmidler fra direktoratets tilskuddsordning.  

 

Kommunen hadde etablert en knutepunktfunksjon, og SLT-koordinator hadde den formelle knutepunkt-

funksjonen i kommunen. Imidlertid så det ut som mye av kontakten og informasjonsinnsamlingen ut mot 

frivilligheten i tilknytning til kravene, lå hos prosjektleder i avdeling for samfunnsutvikling. Revisjonen la til 

grunn at det var opp til kommunen å organisere funksjonen innenfor de kravene som stilles. Etter revisjo-

nens oppfatning var det imidlertid viktig å sørge for en tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom de 

rollene som skulle ivareta funksjonen. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende:  

- kommunen skal sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt, og følge opp 

at knutepunktfunksjonen ivaretas på en hensiktsmessig måte 

 

 

 

                                                      
3 SLT-koordinator samarbeider med både kommunale og frivillige organisasjoner som jobber med 

barne- og ungdomsarbeid i Halden. Koordinatoren har også et tett samarbeid med politiet. 

https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/slt-koordinator/ 
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3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  

Kommunen oppgir at arbeidet med frivillighetsplanen er i prosess i kommunalavdeling Samfunn og 

Samskaping.  

 

Kommunen oppgir at knutepunktfunksjonen ivaretas av frivillighetskoordinator, som også har ansvaret 

for frivillighetsplanen. Kommunen oppgir at knutepunktsfunksjonen også vil bli ivaretatt i frivillighetspla-

nen. Arbeidet med frivillighetsplanen er påbegynt, og fremdriftsplanen tilsier at planen skal være klar 

høsten 2022. Kommunen har oversendt planprogram «Frivillighetsplan for Halden kommune» til revisjo-

nen som ble vedtatt oktober 2021.  Kommunen oppgir at det opprinnelig var planlagt en konferanse for 

frivilligheten i Halden sammen med Frivillighet Norge 12. januar 2022 for å få tydeliggjort frivillighetens 

utfordringer, ønsker og behov i samarbeidet med kommunen og andre aktører. Konferansen ble utsatt 

grunnet koronarestriksjoner, og kommunen ser på ny dato for gjennomføring.  

 

I planprogrammet for frivillighetsplanen oppgis det følgende utredningsbehov: 

 Kartlegge frivillige lag og foreninger for å få en totaloversikt over hvilke som eksisterer, og 

hva de gjør, og hvordan vi kan samarbeide. Kartleggingen vil kunne gi verdifull dokumenta-

sjon og informasjon og skal være et viktig grunnlag for det videre arbeidet.  

 Kartlegge grupper som særlig faller utenfor organisert frivillighetsarbeid 

 Kartlegge hva frivillige selv anser som sine viktigste behov i forhold til kommunen og andre 

lag og foreninger 

 

Det oppgis at hovedmålet med planen er å styrke frivillighetens posisjon og status, og at alle innbyggere 

skal ha mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og foreninger. Dette skal føre til forbedret trivsel, aktivitet 

og deltakelse i Halden-samfunnet for alle. I forlengelse av dette utarbeides det også en samhandlings-

strategi for kommunen, næringslivet og frivilligheten. Her fastsettes prinsipper og handlinger for å styrke 

relasjoner mellom kommunens innbyggere, og skal være grunnlag for inkludering på tvers av etnisk, re-

ligiøs og sosial tilhørighet.  

 

Det fremkommer i planprogrammet at samhandlingsstrategien skal: 

 Gi en oversikt over alle registrerte frivillige lag og foreninger.  

 Utrede aktuelle arenaer for dialog og samhandling slik at kommunikasjonen mellom de 
frivillige og kommunen blir enklere. 

 Vise hvordan Halden kommune verdsetter frivillig arbeid og tilrettelegger for større 

mangfold. 

 Legge til rette for gode samhandlingsarenaer mellom de frivillige. 

 

 

Kommunen oppgir videre at det også er en politisk satsning på at kommunen skal utvikle Haldens skoler 

til nærmiljøskoler, og at dette står beskrevet i et av verbalpunktene til budsjett 2022: «Kommunedirektø-

ren intensiverer arbeidet med å utvikle Haldenskolene til nærmiljøskoler». Kommunen skal i løpet av 

2022: 

 Kartlegge hvordan skolene brukes som nærmiljøbygg, og hvilke aktiviteter som finnes.  

 Kartlegge lokalmiljø, ressurser, frivillighet og nøkkelpersoner rundt den enkelte skole.  

 Sette seg inn i ulike tilskuddsordninger og mobilisere til gode søknader i det enkelte nærmiljø.  

 

Kommunen oppgir at dette er et viktige tiltak for å forebygge utenforskap, gi alle barn og unge like mu-

ligheter til deltagelse på sosiale arenaer og samtidig mobilisere et helt nærmiljø for å bidra inn mot alle 

barn, men som likevel treffer målrettet i forhold til de som trenger det mest.  
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3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at det er ansatt en frivillighetskoordinator som skal ivareta knute-

punktsfunksjonen, og som også skal ha ansvaret for frivillighetsplan. Kommunen oppgir at arbeidet med 

frivillighetsplanen er påbegynt, og at planen også skal ivareta knutepunktsfunksjonen. Det blir oppgitt fra 

kommunen at planen skal være klar høsten 2022. 

 

Revisjonen vil også trekke frem at kommunen har vedtatt et planprogram «Frivillighetsplan for Halden 

kommune» med tydelige strategier for kommunen. Hovedmålet med planen er å styrke frivillighetens 

posisjon og status, og at alle innbyggere skal ha mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og foreninger. 

Revisjonen finner det tilfredsstillende at en av samhandlingsstrategiene er at kommunen skal legge til 

rette for gode samhandlingsarenaer mellom de frivillige, og at kommunen også skal kartlegge grupper 

som særlig faller utenfor organisert frivillighetsarbeid.  

 

Revisjonen finner det også tilfredsstillende at det er planlagt en konferanse for frivilligheten i Halden 

sammen med frivillighet Norge, samt at kommunen skal utvikle skolene til nærmiljøskoler da dette er et 

viktig tiltak for å forebygge utenforskap. 

 

Revisjonen vurderer at kommunestyrets vedtak knyttet til å følge opp at knutepunktsfunksjonen ivaretas 

på en hensiktsmessig måte nå er oppfylt, siden ansvaret knyttet til dette nå er plassert hos frivillighets-

koordinator. Det oppgis også at dette vil bli ivaretatt i frivillighetsplanen som er planlagt å være klar høs-

ten 2022.  

  

Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at kommunestyrets vedtak på dette området er påbegynt, 

men ikke ferdigstilt.  
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4 Konklusjon 
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 113/2020 

er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 4 av 4 kulepunkter er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

 

Kommunen bør videre fokusere på: 

- formulere en klar overordnet strategi med operasjonaliserte målsettinger for arbeidet med barn i 

lavinntektsfamilier  

-  fortsette å utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å vurdere 

måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av disse  

- fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i rutiner og ret-

ningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og oppfølging av disse  

- sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt  

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 07.06.2022 

 

 

  
Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Monica Thunem (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune 

Generelt 
Som nevnt i andre sammenhenger har perioden fra mars 2020 og frem til sommer 2021 vært 
belastende i alle deler av kommunen, som følge av bekjempelse av pandemi. Det har medført at vi 
på dette området ikke har kommet så langt som vi ønsker, men flere tiltak pågår. 

Revisjonsrapporten omhandler barn i lavinntektsfamilier. Gjennom 2021 styrker vi arbeidet vårt 
knyttet til tidlig innsats tidlig i livet. Dette er gjort bl.a. gjennom familietjenesten i kommunalområdet 
undervisning og oppvekst, og den virksomheten som er utviklet her. Gjennom tidlig innsats og riktig 
innsats til riktig tid, legger vi bedre til rette for mestring på ulike områder. Dette har vi tro på vil bidra 
til å forebygge utenforskap og vi mener det også vil bidra til å demme opp for fremtidige potensielle 
lavinntektsfamilier.   
Dette arbeidet er vi i prosess med å styrke.  

I august 21 innførte vi Haldenmodellen som samarbeidsform (se vedlegg). Med denne modellen som 
utgangspunkt har vi benyttet en ny metodikk i forbindelse med budsjett 2022. Det ble prioritert inn 
fire utvalgte satsningsområder der tverrsektorielle grupper utarbeidet tiltak og også kom frem med 
måleindikatorer (mandat for arbeidet ligger vedlagt, resultatet i budsjett 2022). 

Pkt. 1: Formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for arbeidet med barn 
i lavinntektsfamilier 

 En klar overordnet strategi er realistisk å utarbeide i løpet av 2022 som et resultat av
målrettede tiltak. Når det gjelder operasjonaliserte målsettinger, bør disse sees i tilknytning
til ledernes rapporteringer til kommunedirektøren. Det foreligger forslag til dette i rapport 3
fra Velferdspiloten, oversendt  14.12.20.
I det boligsosiale prosjektet «En dør inn» for noen år siden, etablerte kommunen en
miljøvaktmestertjeneste. Miljøvaktmestertjenesten er videreutviklet og der har man blant
annet innført ulike måleindikatorer / KPI knyttet til utsatte barnefamilier. Ideelt sett vil det
være konstruktivt om vi kan få på plass et minimum av måleindikatorer for områder som er
relevante og enkle å strukturere fra 01.01.22.

Pkt.2: Utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å vurdere 
måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av disse 

 Her henvises det til rapport 3, og svaret under punkt 1

Pkt. 3: Fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i rutiner og 
retningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og oppfølging av disse 

 Se rapport 3. Velferdspiloten er blitt en del av Statsforvalterens Velferdsprosjekt. Vi opplever
lokalt å være i en prosess, og ikke bare en pilot.

 I forhold til nye samordningslover, inkludert Barnevernreformen og NAVs formålsparagraf
mm. hvor befolkningen skal få helhetlige tjenester, er det viktigere enn noen gang å
strukturere samarbeidet.

Vedlegg 1
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 NAV har over lengre tid arbeidet med å implementere stillingen Marte Evensen har hatt i 
Velferdspiloten, og vil fremover ha en stilling som fagutvikler. Denne stillingen skal fortsatt 
bidra inn i tjenesteutvikling på tvers. 

 Familietjenesten er i 2021 blitt en fast tjeneste, og utvidet med en stilling. Intensjonen må 
være å utvikle denne tjenesten ytterligere. Intensjonen- og arbeidsmetodikken bør 
gjennomsyre alle tjenester som tidlig kan fange opp barn i faresonen. Miljøarbeidere i 
barneverntjenesten, forsterket helsestasjons familieveiledere og familietjenestens 
arbeidsmetodikk og tiltak bør sammenlignes med et mål om å optimalisere arbeidet. 
Tidlig identifisering vil bidra til mer treffsikre tiltak, og effekten av kommunens ulike 
forebyggende tiltak bør sammenlignes og evalueres. 

 
Pkt. 4: Sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt og følge opp at knutepunktfunksjonen 
ivaretas på en hensiktsmessig måte 
 
Arbeidet med planen er i prosess i kommunalavdeling Samfunn og Samskaping. 
 
 
 
Halden 02.12.21 
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Fra: Roar Vevelstad
Til: Thunem Monica
Kopi: Kent-Arne Andreassen; Støten Casper
Emne: SV: vedr. Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune
Dato: torsdag 20. januar 2022 15:20:58
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Viser til svar i mail under. Kommentarer/svar står under hvert av de spørsmålene som er uthevet i
rødt.

Roar Vevelstad
Kommunedirektør
Halden kommune
(+47) 957 98 772
www.halden.kommune.no
facebook.com/halden.kommune

Dette er ikke en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post vil bli vurdert for journalføring i
Halden kommunes arkivløsning. 

Fra: Thunem Monica <monthu@ovkr.no> 
Sendt: torsdag 13. januar 2022 09:19
Til: Roar Vevelstad <Roar.Vevelstad@halden.kommune.no>
Kopi: Kent-Arne Andreassen <Kent-Arne.Andreassen@halden.kommune.no>; Støten Casper
<cassto@ovkr.no>
Emne: vedr. Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune

Viser til møte i går .
Fint om vi kan få skriftlig det som ble oppgitt vedrørende anbefalingene i rapporten som vi ikke har
fått informasjon om tidligere. Har lagt ved under hvert punkt det som er oppgitt tidligere samt i rødt
konkrete spørsmål vi har.

Vi ber om svar innen torsdag 20.01.2022.

Det er oppgitt tidligere at gjennom 2021 styrket dere arbeidet knyttet til tidlig innsats tidlig i livet,
bl.a. gjennom familietjenesten i kommunalområdet undervisning og oppvekst, og den virksomheten
som er utviklet her. Gjennom tidlig innsats og riktig innsats til riktig tid, legger dere bedre til rette for
mestring på ulike områder. Dette har dere tro på vil bidra til å forebygge utenforskap og dere mener
det også vil bidra til å demme opp for fremtidige potensielle lavinntektsfamilier. Dere oppgir at dette
arbeidet er dere i prosess med å styrke.

Kan dere forklare litt nærmere hva som er gjort gjennom familietjenesten fra rapporten ble
behandlet og frem til nå?

Vedlegg 2
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1 Innledning



I Halden kommune bidrar et stort antall frivillige med store ressurser til lokalsamfunnet, og de frivillige deltar i et stort og variert mangfold av aktiviteter. Frivillighet Norge skriver at det frivillige arbeidet i Norge kan verdsettes til 78 milliarder kroner. Samtidig er det viktig å ta med seg at det ikke er verdien i kroner og øre som er det viktigste formålet med frivilligheten. Det frivilligheten først og fremst er, er en tilbyder av tilhørighet. Med den menneskelige kontakten og gjensidigheten frivilligheten tilbyr, utfører de en oppgave det offentlige ikke klarer å levere. Inspirasjonsheftet fra regjeringen for samarbeid mellom kommune og frivillige fremhever frivillighetens viktighet som medmenneske, døråpner og brobygger.

Temaplanen skal være i tråd med FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer 11, bærekraftige byer og samfunn, er særlig relevant for denne planen. Samtidig er også hele området sosial bærekraft tenkt innlemmet i planen. 

I samfunnsdelen av Halden kommunes samfunnsplan skrives det: «I Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst – for i Halden tar vi vare på hverandre, samtidig som vi bygger fellesskapet for fremtiden.» Et overordnet mål i samfunnsplanen er at Halden skal være et trygt lokalsamfunn, og et lokalsamfunn for alle. 

For å sikre et trygt lokalsamfunn for alle, er en aktiv frivillig sektor av vital betydning. Halden kommune ønsker å være en støttespiller og tilrettelegger for en levende, mangfoldig og uavhengig frivillig sektor. Denne strategiplanen skal være en plattform for et likeverdig samarbeid, med gjensidig respekt for hverandres roller.

I det videre arbeidet med frivillighetsplanen vil det det hentes inspirasjon fra andre kommuner som har lykkes med sin frivillighetsplan, med handlingsplan og tilhørende målsettinger og strategier, som skal drøftes med de frivillige selv. 

Frivillighetsplanen er en temaplan, og det er i utgangspunktet ikke krav til planprogram i henhold til plan og bygningsloven. Kommunedirektøren velger likevel å lage planprogram for å sikre at planens innhold er i tråd med politiske forventninger. 

2 Situasjonsbeskrivelse

Nasjonale føringer
Meld. St.10 (2018 – 2019). Melding til stortinget. Frivilligheita – sterk, sjølstendig, mangfoldig, omhandler den statlige frivillighetspolitikken. Regjeringen beskriver her de fire frivillighetspolitiske mål som grunnlag for prioriteringer som gjøres. 

1  Brei deltaking 

Frivillig innsats er ei kjelde til fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Regjeringa vil at denne kjelda skal vere tilgjengeleg for alle, uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt. 

2  Ein sterk og uavhengig sektor

Regjeringa vil leggje til rette for ein sterk og uavhengig sektor som veks nedanfrå. Dette inneber mellom anna å styrkje dei breie støtteordningane, gjere kriteria for tildeling opnare og leggje til rette for at frivilligheita kan skaffe seg midlar frå andre kjelder som privatpersonar og næringsliv.

3  Forenklingsreform

Det skal vere enkelt å drive ein frivillig organisasjon. Det skal vere enkelt for frivilligheita å søkje, ta imot og rapportere på offentleg støtte. Effektiv forvalting og digitalisering er blant verkemidla for å oppnå forenkling. 

4  Ein samordna frivilligheitspolitikk 

Frivillig sektor er mangfaldig. Dette mangfaldet er ein styrke fordi det legg til rette for breitt engasjement og høg aktivitet, og fordi det dekkjer mange behov. Eit godt samspel med offentlege styresmakter skal byggje opp under frivillig aktivitet. Frivilligheitspolitikken er eit ansvar på tvers av sektorar og fagdepartement. God koordinering og samordning vil byggje opp under dei andre frivilligheitspolitiske måla. Dette gjeld også lokalt. Frivilligheita skal sikrast ein plass rundt bordet – fordi det gjer politiske vedtak betre. 

Meldingen beskriver også de virkemidler som staten har for å legge til rette for å nå disse målene.

Lokale føringer

1. Frivillighetsplan er innlemmet i gjeldende planstrategi som ble vedtatt i 2020. 



«Kommune 3.0» er en betegnelse på en velferdsstrategi der alle har ressurser som de ønsker å bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. De kommunalt ansatte bidrar til å finne disse ressursene, og bringe mennesker sammen der de kan støtte og hjelpe hverandre.








En frivillighetsplan er viktig for å kunne jobbe målrettet med å finne gode samskapningsmuligheter i kommunen. Vi har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner i Halden, og en strategi på området vil bidra til enda bedre lokalmiljø for den enkelte innbygger og til forutsigbarhet for frivillighetssektoren. 

Planen utarbeides som en temaplan med tydelige strategier for kommunen. Oppstart med planarbeidet har vært utsatt, men er startet opp nå i 2021.  

Majoriteten av den frivillige aktiviteten foregår i lokalsamfunnet. Kommunen må da tilrettelegge for frivillig sektor, og utvikle egen og lokal frivillighetspolitikk, i dialog med den lokale frivilligheten. 

I Halden kommune skal disse kjennetegnene, inspirert av Stavanger kommunes frivillighetsplan, løftes frem og diskuteres med de frivillige, og evt. nye kjennetegn legges til: 

• Verdsetting

• Mangfold

• Åpenhet 

• Nytenkning

• Synliggjøring

3 Utredningsbehov

· Kartlegge frivillige lag og foreninger for å få en totaloversikt over hvilke som eksisterer, og hva de gjør, og hvordan vi kan samarbeide. Kartleggingen vil kunne gi verdifull dokumentasjon og informasjon og skal være et viktig grunnlag for det videre arbeidet. 

· Kartlegge grupper som særlig faller utenfor organisert frivillighetsarbeid

· Kartlegge hva frivillige selv anser som sine viktigste behov i forhold til kommunen og andre lag og foreninger

4 Mål og hensikter med planen

Hovedmålet med planen er å styrke frivillighetens posisjon og status. Alle innbyggere skal ha mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og foreninger. Dette skal føre til forbedret trivsel, aktivitet og deltakelse i Halden-samfunnet for alle. I forlengelse av dette utarbeides det også en samhandlingsstrategi for kommunen, næringslivet og frivilligheten. Her fastsettes prinsipper og handlinger for å styrke relasjoner mellom kommunens innbyggere, og skal være grunnlag for inkludering på tvers av etnisk, religiøs og sosial tilhørighet. 


Mål

Samhandlingsstrategien skal:

· Gi en oversikt over alle registrerte frivillige lag og foreninger 

· Utrede aktuelle arenaer for dialog og samhandling slik at kommunikasjonen mellom de frivillige og kommunen blir enklere 

· Vise hvordan Halden kommune verdsetter frivillig arbeid og tilrettelegger for større mangfold.

· Legge til rette for gode samhandlingsarenaer mellom de frivillige.



Delmål 

Det er et stort mangfold av frivillige i Halden kommune. For å få konkretisert målene over og betydningen de får for den enkelte frivillige lag/forening/organisasjon, vil det bli utarbeidet delmål og strategier for aktørene innenfor disse områdene:

· Barn og unge 

· Helse og omsorg

· Kultur 

· Idrett

· Park, nærmiljø, natur og friluftsliv


Det er utarbeidet en rekke dokumenter som omhandler forholdet mellom frivillig og offentlig sektor som vil bli brukt som grunnlag for planarbeidet. Både for innhenting av kunnskap og som støtte. 



«Frivillighetserklæringen», Regjeringen 2015. 

«Samarbeid mellom frivillige og kommuner», Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015.

De sentrale dokumentene som ligger til grunn for samhandlingsstrategien i Halden kommune vil være: «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal Sektor» Frivillighet Norge og Kommunenes Sentralforbund

«Samarbeid mellom næringslivet og frivillighet», Frivillighet Norge

Det vil også hentes inspirasjon fra andre kommuners arbeid med frivillighetsplan, og opprettes dialog med andre kommuner for å lytte til deres erfaringer. 


5 Planprosessen 
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6 Organisering

Det etableres en styringsgruppe og prosjektgruppe. Kommunaldirektørens ledergruppe er styringsgruppe da alle kommunalområder vil bli berørt av plan og skal også ha en representant fra frivilligheten. Prosjektgruppen består av kommunale ressurser fra de ulike kommunalavdelingene med tre representanter fra frivilligheten. Å plukke ut kun tre representanter fra en mangfoldig frivillighet er utfordrende, men for å favne bredest mulig har vi med representant fra Halden Frivilligsentral, Halden Idrettsråd og Halden Kulturråd. 

7 Medvirkning

Det vil bli opprettet et frivillighetsforum, som skal være en referansegruppe og en viktig sparringspartner for arbeidsgruppen, og sikre legitimitet til prosjektet. 

I tillegg vil det bli arrangert dialogsamlinger, som vil være en møteplass for frivillige lag og organisasjoner i arbeidet med å utvikle planen, med tilhørende målsettinger og strategier for å nå målene. 



Kontaktperson: Tor-Håkon Nordenhaug, tor-hakon.nordenhaug@halden.kommune.no
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Etter behandling av revisjonsrapporten har familietjenesten gått fra status prosjekt i 2020 og over i
drift i 2021.Tjenesten er organisert under Enhet helsestasjon og skolehelsetjeneste, og består av to
ansatte. Enhetsledere i familiens hus har alle et «eieforhold» til familietjenesten og møtes jevnlig med
felles fokus på utvikling av tjenesten. Ansatte fra de ulike enhetene bidrar med spisskompetanse og
oppgaveløsning.  Måleindikatorer viser at tiltaket har effekt og blir benyttet av mange familier samt
ulike enheter som jobber med barn og unge i kommunen. Familietjenesten har, som andre tjenester
vært preget av koronapandemien. Likevel blir tiltaket jevnlig benyttet. Familietjenesten mottok totalt
193 henvendelser i 2021 mot 225 i 2020. Henvendelsene fordelte seg på følgende måte: 

Det er også oppgitt at dere har innført Haldenmodellen som samarbeidsform. Med denne modellen
som utgangspunkt har dere benyttet en ny metodikk i forbindelse med budsjett 2022. Det ble
prioritert inn fire utvalgte satsningsområder der tverrsektorielle grupper utarbeidet tiltak og også kom
frem med måleindikatorer (mandat for arbeidet ligger vedlagt, resultatet i budsjett 2022).

Anbefaling 1: Formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for arbeidet
med barn i lavinntektsfamilier
Det er tidligere oppgitt følgende vedrørende første anbefaling:

En klar overordnet strategi er realistisk å utarbeide i løpet av 2022 som et resultat av
målrettede tiltak. Når det gjelder operasjonaliserte målsettinger, bør disse sees i tilknytning til
ledernes rapporteringer til kommunedirektøren. Det foreligger forslag til dette i rapport 3 fra
Velferdspiloten, oversendt  14.12.20.

I det boligsosiale prosjektet «En dør inn» for noen år siden, etablerte kommunen en
miljøvaktmestertjeneste. Miljøvaktmestertjenesten er videreutviklet og der har man blant
annet innført ulike måleindikatorer / KPI knyttet til utsatte barnefamilier. Ideelt sett vil det
være konstruktivt om vi kan få på plass et minimum av måleindikatorer for områder som er
relevante og enkle å strukturere fra 01.01.22.

Dere oppga i møtet at blant annet oppvekstplanen beskriver en del som FR-rapporten beskriver.  
Fint om vi kan få skriftlig det dere snakket om i møtet angående det dere har tenkt rundt overordnet
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strategi.

Vedr. Overordnet strategi
Halden kommune sin samfunnsplan har visjonen «Halden forberedt for omstilling» og med et
hovedmål «Arbeid, kunnskap og klima er viktigst».  For øvrig også under dette 4 hovedmål, jf
samfunnsplanen.
Halden har i dag omlag 1000 barn som lever i lavinntektsfamilier. Det fordrer med det ganske
universelle tiltak for å løfte flere ut av denne situasjonen, samtidig som det etableres strukturer der
enkeltindiver «fanges og følges opp»:

I de ulike planene som er utarbeidet etter Samfundsplanen er koblingen til disse overordnede målene
sentrale, det være oppvekstplan, Nærings- og sysselsettingsplan, Kulturplan, folkehelseplan, etc..
Gjennom å ha fokus på tiltak hvor folk kommer i arbeid og aktivitet «der fremme» utledes
målsettinger. Som for eksempel kan nevnes å få alle elever gjennom videregående utdanning, da
dette styrker mulighet for arbeid. Arbeid bidrar til at folk kommer ut av en lavinntektssituasjon. Får å
oppnå score på dette målet om at folk tar og kommer gjennom videregående opplæring  - hva bør vi
da ha fokus på tidlig i livet?  Her har oppvekstplanen flere målsettinger og tiltak. Videre Boligsosial
handlingsplan gjennom verdferdspiloten og målsettingen om at «Alle skal ha et trygt hjem», der den
fysiske boligen og bomiljøet spiller en viktig rolle for å ha et trygt og godt fundament, og med det øke
sannsynligheten for å prestere på ulike arenaer.  
NAV sin målsetting er å få folk i arbeid. Gjennom å få fler ei lønnet arbeid, sikre folk inntekt vil dette
slå direkte inn i arbeidet med å redusere antall barn som lever i lavinntektsfamilier.
Gjennom målsetting om høy prosentvis deltakelse i frivillige lag og foreninger inkluderes folk, de
kommer i aktivitet, de kommer i miljøer og utvikles.

Kommunedelplan oppvekst 2020-2032 var under utarbeiding da revisjonen foretok sin utredning.
Planen ble endelig vedtatt av kommunestyret i juni 2020. Kommunedelplan oppvekst er et
styringsdokument som viser retning for det forebyggende arbeidet i Kommunalavdeling undervisning
og oppvekst og kommunen for øvrig- Målet er å skape et helhetlig tjenestetilbud til alle barn og unge,
inbefattet barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt.
Forebygging og tidlig innsats er en gjennomgående rød trå gjennom hele planen og gjenspeiler seg i 
handlingsdelen. Handlingsdelen er konkret med tiltak som er operative, underveis og som planlegges
igangsatt i framtiden. (Planen ligger vedlagt). Planen skal for øvrig revideres i forbindelse med
barnevernreform, og lovkrav om helhetlig plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer for
å tydeliggjøre og sikre dette arbeidet. Det er opprettet en arbeidsgruppe og en bredt sammensatt
referansegruppe for å utføre revideringen. Vi ønsker å ta med anbefalingene fra revisjonen når vi nå
likevel skal revidere planen på nytt, for å sikre at vi tydeliggjør strategien opp mot arbeidet med barn i
lavinntektsfamilier. Den skal behandles politisk høsten 2021.

Gjennom barnehage og skole treffer vi alle barn og unge i Halden kommune, og dette anses som de
viktigste forebyggende arenaene vi har for å oppdage risikofaktorer og sårbarheter. Som et viktig
tiltak i kommunedelplan oppvekst skal det utarbeides en plan for barnehager og skoler-  Plan for et
trygt og godt barnehage- og skolemiljø- forebygging av ensomhet, krenkelser og utenforskap.
Planarbeidet er igangsatt med tilhørende arbeidsgruppe og referansegruppe. Saken skal behandles
politisk i august.

Med bakgrunn i de korte nevnte sammenhengene over, den overordnede strategien knytte til å
redusere antall barn i lavinntektsfamilier, det vil være strategier fra flere planer, som alle har som
formål å få folk i arbeid og aktivitet. Det å få flere i arbeid, både i kort og langt perspektiv, vil bidra til
at flere kan leve «gode liv».
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Det oppgis at når det gjelder operasjonaliserte målsettinger, bør disse sees i tilknytning til ledernes
rapportering til kommunedirektøren. Det foreligger forslag til dette i rapport 3. Er dette punktene i
rapport 3 som står under oppsummering og forslag til videre arbeid?
Fint om vi kan få litt mer informasjon rundt dette, særlig om hvor dere er i prosessen med tanke på å
evt. implementere forslagene.  
 
Vedr rapport 3:
Når det refereres til rapport 3, så er det denne oppsummeringen det vises til, som er forslag til videre
arbeid i forhold til arbeidet i velferdspiloten.
Rapporten ble behandlet i Kommunedirektørens ledergruppe, og lagt til grunn som en del av det
videre arbeid.
 
Til selve anbefalingene:
Familietjenestevidereført og samarbeid med barnevern og forsterket helsestasjon styrket.
Barn og unges behov vektlegges i planverk, jf svar under knyttet til overordnet strategi.
Felles møter om bolig og rådgivning etter LOST, er delvis etablert.
Faste kontaktpunkter i ulike enheter er videreført
Opprette et fora for samordning av tjenester til barn som har sammensatte sosioøkonomiske behov
og/eller helseutfordringer , for å sikre rett hjelp, etter rett lovverk,
er ikke etablert enda. Ulike samarbeidsmøter finnes dog.
Tiltak for å sikre barneperspektiv er satt fokus på gjennom egentilsyn hos NAV høsten 2021
Kartlegging av tjenester i barnevernet som kan være lovpålagt i andre tjenester er ikke gjort pr nå,
men vil bli vurdert i fht rullering av oppvekstplan som følge av ny barnevernlov.
Kartlegging av brukermassen i ulike kommunale tjenester i fht lavinntektsfamilier er ikke gjennomført.
Koble frivillighet og familietjeneste gjøres gjennom planarbeid, jf frivillighetsplan.
 
 

 
Anbefaling 2: Utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å
vurdere måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av disse.
Det er tidligere oppgitt følgende om anbefaling 2:
Her henvises det til rapport 3, og svaret under punkt 1

 
Her oppga dere i møtet litt om samarbeid med nordisk råd og KS for å lage indikatorsett for å måle
utviklingen. Familietjenesten ble også nevnt der det har vært utviklet sett med indikatorer som fanger
opp en del. Fint om vi kunne få vite litt mer om dette, og hva som har skjedd konkret vedrørende å
utvikle måleindikatorer siden rapporten ble behandlet. 

Som en fortsettelse på samarbeidet med KS om å lage indikatorsett, ble Halden kommune invitert
med inn i et annet samarbeid for å utvikle veilederen «Tiltak som virker». Veilederne ligger vedlagt.
Denne veilederen blir vurdert inn  som en metode i planarbeidet vedr. nye lovkrav fra
barnevernreformen.
 
Når det gjelder bruk av måleindikatorer har vi gjennomført dette i alle enhetene i Familiens hus i to år
(2020-2021), og begynner å få noen sammenligningstall. Et systematisk arbeid med måleindikatorer
har blant annet vært med på å vise effekt av familietjenesten som nå er over i drift.
 
Indikatorene er viktige drøftingspunkter når vi planlegger framdrift og veien videre, og gir noen viktige
føringer knyttet til enhetenes årlige oppdragsbrev.
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Familietjenesten har utviklet et indikatorsett som viser i detalj bakgrunn for henvendelsene.

I saker hvor familietjenesten har arbeidet over tid har det blitt foretatt målinger på hva
problemstillingen har vært i de ulike henvendelsene og hvilke typer tiltak som er iverksatt:  

4.  Kurstilbud
Familietjenesten har hatt som mål å utvikle og gjennomføre ulike kurs for både for barn og
foreldre. Covid 19 situasjonen har gjort det vanskelig å få det til. Imidlertid har noe blitt
igangsatt og gitt nyttig erfaring som kan bringes videre. 

Anbefaling 3: Fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i
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rutiner og retningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og oppfølging av
disse.
Det er tidligere oppgitt følgende i forhold til tredje anbefaling:

Se rapport 3. Velferdspiloten er blitt en del av Statsforvalterens Velferdsprosjekt. Dere
opplever lokalt å være i en prosess, og ikke bare en pilot.
I forhold til nye samordningslover, inkludert Barnevernreformen og NAVs formålsparagraf mm.
hvor befolkningen skal få helhetlige tjenester, er det viktigere enn noen gang å strukturere
samarbeidet.
NAV har over lengre tid arbeidet med å implementere stillingen Marte Evensen har hatt i
Velferdspiloten, og vil fremover ha en stilling som fagutvikler. Denne stillingen skal fortsatt
bidra inn i tjenesteutvikling på tvers.
Familietjenesten er i 2021 blitt en fast tjeneste, og utvidet med en stilling. Intensjonen må
være å utvikle denne tjenesten ytterligere. Intensjonen- og arbeidsmetodikken bør
gjennomsyre alle tjenester som tidlig kan fange opp barn i faresonen. Miljøarbeidere i
barneverntjenesten, forsterket helsestasjons familieveiledere og familietjenestens
arbeidsmetodikk og tiltak bør sammenlignes med et mål om å optimalisere arbeidet.

Tidlig identifisering vil bidra til mer treffsikre tiltak, og effekten av kommunens ulike
forebyggende tiltak bør sammenlignes og evalueres.

Er det blitt gjort noe mer for å formalisere samarbeid i rutiner og retningslinjer hvor dette mangler, og
sørge for implementering og oppfølging av disse etter rapporten ble behandlet?
Dette arbeidet har blitt noe forsinket grunnet koronapandemien. Det vil få et fornyet fokus gjennom
revidering av oppvekstplanen våren 2022: 2022 er året der både barnevernreform og
velferdslovgivningen krever at vi fremhever dette arbeidet, spesielt når barn har rettigheter etter
flere lovverk.

Anbefaling 4. Sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt og følge opp at
knutepunktfunksjonen ivaretas på en hensiktsmessig måte.
Det er tidligere oppgitt følgende i forhold til fjerde anbefaling:

Arbeidet med planen er i prosess i kommunalavdeling Samfunn og Samskaping.

Kan vi få en nærmere redegjørelse for om knutepunktsfunksjonen vil bli ivaretatt i ny plan, og hvor er
kommunen i prosessen med planen (når skal denne ferdigstilles/ behandles?)

Knutepunktfunksjonen ivaretas av frivillighetskoordinator, som også har ansvaret for
frivillighetsplanen. Det vil også bli ivaretatt i frivillighetsplanen. Arbeidet med frivillighetsplanen er
påbegynt, og fremdriftsplanen tilsier at planen skal være klar høsten 2022 (se vedlegg for
planprogram). Opprinnelig var det planlagt en konferanse for frivilligheten i Halden sammen med
Frivillighet Norge 12. januar for å få tydeliggjort frivillighetens utfordringer, ønsker og behov i
samarbeidet med kommunen og andre aktører. Konferansen ble utsatt grunnet restriksjoner, og vi ser
nå på ny dato.

Planprogram Frivillighetsplan vedtatt oktober 2021 er vedlagt.

Det er også en villet politisk satsning at vi skal utvikle Halden skolene til nærmiljøskoler, og dette står
beskrevet i  et av  verbalpunktene til budsjett 2022. «Kommunedirektøren intensiverer arbeidet med
å utvikle Haldenskolene til nærmiljøskoler». Vi skal i løpet av 2022 :
-Kartlegge hvordan skolene brukes som nærmiljøbygg, og hvilke aktiviteter som finnes
-Kartlegge lokalmiljø, ressurser, frivillighet og nøkkelpersoner rundt den enkelte skole
-Sette oss inn i ulike tilskuddsordninger og mobilisere til gode søknader i det enkelte nærmiljø
Dette er et viktig tiltak for å forebygge utenforskap, gi alle barn og unge like muligheter til deltagelse
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på sosiale arenaer og samtidig mobilisere et helt nærmiljø for å bidra inn mot alle barn- men som vi
likevel vet treffer målrettet i forhold til de som trenger det mest.

Med vennlig hilsen
Monica Thunem
forvaltningsrevisor
_____________________________________

Telefon: 69 30 77 00
Mobil: 93 24 65 78
E-post: monthu@ovkr.no
Nettsted: www.ovkr.no
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Fra: Roar Vevelstad
Til: Thunem Monica; postmottak
Kopi: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat; Rovedal Anita Marie; Aannerød Anita Dahl; Støten Casper
Emne: SV: Oversendelse av "Oppfølgingsrapport Barn i lavinntektsfamilier» til kommunedirektøren for uttalelse
Dato: fredag 3. juni 2022 21:36:46
Vedlegg: image001.png

image002.png

Kommunedirektøren vil gi følgende kommentar til rapporten, og håper den kan tas med:

Kommunedirektøren registrerer at revisjonen gjennom sine revisjonsarbeid ser at det arbeides
godt på ulike områder med tiltak knyttet til arbeidet med å forebygge forekomst av
lavinntektsfamilier.
Revisjonen konkluderer med at alle punkter er påbegynt men ikke ferdigstilt, og anbefaler videre
fokus på 4 punkter. Kommunedirektøren er enig i denne konklusjonen og arbeid i forhold til dette
pågår.

Arbeidet som er igangsatt og pågår er viktig i forhold til å nå kommunens målsettinger i et lengre
perspektiv, jf samfunnsplanen 2018-2050, der arbeid, kunnskap og klima løftes som de viktigste
områdene.
Familier i en lavinntekts-situasjon vil kunne medføre at barn ikke får mulighet til å delta i ulike
aktiviteter, en deltakelse som er viktig for at barn skal lykkes lengre frem i livsløpet.

Folkehelsestatestikken for Haldensamfunnet viser et krevende utfordringsbilde som det tar tid å
se endringer i. Strukturert og tidlig innsats med brede universelle tiltak, vil virke over tid.
Samarbeid viser seg fremdeles å være krevende, ikke bare i Halden, men både i stat og kommune
generelt.
I den nye Velferdslovgivningen ses det på som en forutsetning at tjenestene må samarbeide og
samordnes fra ledernivå i kommunen, og tydelig forankring må til for å sikre at slikt skjer.
Viktigheten av å lykkes enda bedre er stor, og kommunens ulike tjenester skal utfordres
ytterligere for på ta nye steg.

Roar Vevelstad
Kommunedirektør
Halden kommune
(+47) 957 98 772
www.halden.kommune.no
facebook.com/halden.kommune

Dette er ikke en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post vil bli vurdert for
journalføring i Halden kommunes arkivløsning. 

Vedlegg 3
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/65 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 191364/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 21.06.2022 22/26 

 

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

i Halden kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

 
 
Fredrikstad, 07.06.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune 

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

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/17, 10.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

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

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 143/2021, 09.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Halden kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 10.05.2022, sak 2/17, Rutine for avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022. 
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Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal 
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de 
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen. 
 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden januar 2022 til juli 
2024. Denne viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Dette 
med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med § 23-3 i kommuneloven. 
 
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å 
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til 
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en 
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at 
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016) 
 
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen 
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for 
å be revisor utarbeide en prosjektplan. 
 
Revisor utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger 
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.  
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 4 prosjekter i denne perioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 925 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5) 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 
 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men 
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en 
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke 
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021) 
 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at avtalen kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i 
møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den settes 
opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Halden kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 20.06.2022, sak xx/xx Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Halden kommune 2022 – 2024. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROSJEKT 1: 
NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2022  
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 3. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 3. kvartal 2022 

 

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

 

PROSJEKT 3: 
Barnevern 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2024  
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2024 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

 

 

Halden kommune, 21.06.2022 

 

 

Roar Lund        Jolanta Betker 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
 

52



 

 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Halden kommune  

Januar 2022- juli 2024  
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side 1 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

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

 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

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

 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

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

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

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

Prosjekt Årstall for gjennomført 

prosjekt 
Skole – med fokus på internkontrollsystemet RiskManager.  2021 

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

2021 

Personvern 2020 

Barnefattigdom 2020 

Investeringsprosjekters tidligfase 2019 

Refusjoner  2018 

Forebyggende arbeid – psykisk helse 2018 

Selvkost VAR 2017 

Mottak av flyktninger 2017 

Barnevern  2017 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 
 

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

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 
Prosjekt nummer 4 er restanseprosjekt. Det vil si at dette blir gjennomført hvis det er timer til 
det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen.  

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

 

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

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

 

1 NAV/Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset 
opplæring 

3 Barnevern  

4 Veksten i aldersgruppen 80-89 år/ 
sykehjemsplasser 

 

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

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

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

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

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

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

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

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

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

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

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

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

utvikling i kommunen. 

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

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

for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

Rolvsøy, 8. november 2021  

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

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

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Undervisning og 
Oppvekst 

3 3 Risiko ved tjenesteområder:  
 

 Spesialpedagogikk 

 Mobbing i grunnskole (RF 2) 

 Barnevern 

Helse og mestring 2 3 Risiko ved tjenesteområder: 
 

 psykisk helse 

 veksten i aldersgruppen 80-89 
år/ sykehjemsplasser 
 

Samfunn og 
Samskaping 

2 3 Ny organisering. 
NAV/ 
Sosialhjelpsmottakere/arbeidsledighet 

Sentraladministrasjonen 
 
 
 
 
 
Tabell 1 

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

                                                
1

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

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

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

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

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

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

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

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

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

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

 

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

 Spørreundersøkelse: 

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

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

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

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

 Dokumentanalyse: 

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

 KOSTRA-analyse: 

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

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

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

 
 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

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

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

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

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

område 
Halden kommune har fire kommunalavdelinger: 

 Undervisning og oppvekst 

 Helse og mestring 

 Teknisk  

 Samfunn og samskaping 

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

Disse inneholder følgende funksjoner: 

 Økonomi 

 HR 

 IT og post/arkiv 

 Politisk sekretariat 

 Innkjøp 

 Kommuneadvokatkontoret 

 

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

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

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

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

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

og på økonomi. 

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

2024. 

Utredning av skolegrenser og fremtidig skolestruktur må utredes i perioden. 

 

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

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

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

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

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

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

ressursene er individrettet eller rettet mot små grupper. 

 

Ifølge statistikker og målinger fremkommer det flere folkehelseutfordringer blant barn og 

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

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

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

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

fjerde og siste feltet vi løfter frem.» 

 

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

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

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

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

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

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

 «Undervisning» 

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

 Spesialundervisning  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flere lovbrudd. 

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

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

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

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

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

forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette. 

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

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

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

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

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

Kommuneområdet tar også en stor andel av budsjett. 

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

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

en forvaltningsrevisjon ville vært hensiktsmessig, henholdsvis spesialpedagogikk, mobbing i 

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

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

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

 

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

 Sykehjem,  

 Helsehuset 

 Hjemmesykepleie 

 Bo og miljøarbeidstjeneste 

 Rus og psykisk helse 

 Legetjenester  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

omsorgstjenester spesielt for eldre i starten av neste planperiode.» 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

helsehjelp når de trenger det.» 

 

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

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

kompensasjonsordningen.» 

 

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

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

oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen betinger også økt fokus på 

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

med kompetanseplaner og rekrutteringsstrategier med tiltak og incitamenter innenfor de 

økonomiske rammebetingelser.» 

 

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

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

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

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

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

spesialisthelsetjenesten og BUPP.» 

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

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

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

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

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

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

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

 Helse 

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

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

Aktuelle lovendringer: Helse og omsorgstjenester (2020) 

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

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

seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. 

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

dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

Tidligere risikobank/andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner 

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

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

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

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

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

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

budsjett. 

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

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

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

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

bør dette gjennomføres i slutten av planperioden. 

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

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

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

sykehjemsplasser. 

 

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

parkering, havn, eiendom, oppmåling og landbruk 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

«(Sammendrag budsjett) 

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

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

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

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

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 

 Styring av investeringsprosjekter  

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kom veileder til selvkostforskriften høsten 2020. 

Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner/ risikobank:  

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

 Kommunal beredskapsplikt 

 Vannforsyning – distribusjonssystem 

 Vannforsyning 

o Kornsjø 

o Prestebakke 

o Lille Erte 

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

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

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

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

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

koordinator, Halden kompetansesenter, folkehelse arbeids- og aktivitetssenter, 

kommunikasjon og service og NAV. 

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

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

 Innbyggerinvolvering gjennom Kommune 3.0  

 Digitalisering  

 Effektivisering  

 Forebygging/tidlig innsats  

 Frivillig sektors medvirkning i oppgaveløsingen  

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

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

Når det gjelder NAV står det følgende i dokumentet: 

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

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

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

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

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

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

 antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer  

 antall sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt  

 antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold  

 antall barn i familier som mottok sosialhjelp  

 antall sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig  

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

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

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

Tidligere revisjoner og andre tilsyn: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risikovurderingen. Denne er i skrivende stund ikke offentliggjort. 

Sekretariatets vurdering er: 
RF2- VF3. 

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

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

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

middels høy. 

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

RF2- VF3. 

 
 

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

IT og arkiv.  

Fellesfunksjoner inneholder blant annet AFP ordninger, forsikringer og konto til 

formannskapets disposisjon. Aktivitet under fellesfunksjoner går på tvers av alle 

kommunalavdelinger. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør  

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

Kontrollutvalget behandlet også en henvendelse angående kommunens behandling av 

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

informasjon fra kommunedirektør. Kontrollutvalget tok henvendelsen til orientering og bringer 

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

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

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

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

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

 

 Bruk av midlertidig ansatte. Lovlig midlertidig tilsetting. 

 Oslomodellen anskaffelser 

 Økonomi 

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

Aktuelle lovendringer: 

Nye regler for internkontroll (2021); 

Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 

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

kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 

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

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

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

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

selvkostforskriften høsten 2020. 

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

2020. 

 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 

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

varslingsregelverket.  

 Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og 

varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er 

arbeidstakere.  

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

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

at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

 Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
 

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

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

Roar Vevelstad 

Kommunedirektør 

Halden kommune 

(+47) 957 98 772 

www.halden.kommune.no 

facebook.com/halden.kommune 

 

 
 
Dette er ikke en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post vil bli vurdert for journalføring i 
Halden kommunes arkivløsning.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 36 
Løpenr.: 180100/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 21.06.2022 22/27 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.05.2022 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.05.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Halden 

 
 
 
Møtedato: 10.05.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  22/11-  22/21  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X  

Roar G. Andersen (Pp) X  

Ketil Rønning  (Ap) X  

Hanne Kristine Lund Nilsen (H) X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker, Fagansvarlig regnskapsrevisor Madelen Strandin  
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad, direktør teknisk Ulf Ellingsen.   
 
 

……………………. 
 

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

   
 
 
 

Merknader 

Møtet startet med 1 minutts stillhet i forbindelse med Jan Åge Moen sin bortgang.  
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/12 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/13 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2022 
 

 

PS 22/14 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 
 

 

PS 22/15 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Kommunedirektørens tilsvar 
 

 

PS 22/16 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 
 

 

PS 22/17 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Halden kommune 
 

 

PS 22/18 Henvendelse angående saksbehandlingen knyttet til 
"Kulturhuset" i Halden 
 

 

PS 22/19 Henvendelse angående varslingssaker og behandling av 
disse. 
 

 

PS 22/20 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/21 Eventuelt 
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PS 22/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

PS 22/12 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 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

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

 

PS 22/13 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 for Halden 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2021 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
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Kommunedirektør redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 for Halden 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2021 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

PS 22/14 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisjonsbrev nr. 1/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 

for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 
iverksettes. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
Kommunedirektør redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

1. Revisjonsbrev nr. 1/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 
sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 
iverksettes. 

 

 

PS 22/15 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Kommunedirektørens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2022 til 
orientering 
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2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp kommunaldirektørens tiltak i det løpende 
revisjonsarbeidet. 
 

3. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes. 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Kommunedirektør redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2022 til 
orientering 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp kommunaldirektørens tiltak i det løpende 
revisjonsarbeidet. 
 

3. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes. 
 
 

PS 22/16 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering 
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PS 22/17 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden 

kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden 
kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 

 

PS 22/18 Henvendelse angående saksbehandlingen knyttet til "Kulturhuset" i 
Halden 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
De sakspapirer som ble lagt frem for kommunestyret, ble sendt til utvalget før møtet 
 
Kommunedirektør redegjorde for saken. Kommunedirektør informerte bla. om at både 
bruksendring og skjenkebevilling er i prosess. Redegjørelsen legges ved protokollen. 
 
Utvalget drøftet saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering. 

 

PS 22/19 Henvendelse angående varslingssaker og behandling av disse. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ber kommunedirektør og ekstern advokat for varslingsordning om en 

generell informasjon om kommunens varslingsordning. 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet. 
 
Sekretariatet gjorde utvalget oppmerksom på at om utvalget ønsket å drøfte saken utover det 
som kom frem i den offentlige innkallingen så måtte møtet lukkes jf. kommuneloven §11-5a, 
(Møteoffentlighet) og forvaltningsloven §13, 1. ledd. (taushetsplikt). 
 
Utvalgsmedlemmene bekreftet at de hadde fått vedlegg til saken via Altinn. Utvalget kom 
frem til at det ikke var behov for å drøfte saken ytterligere for å kunne fatte vedtak i saken. 
Møtet ble dermed ikke lukket. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

Kontrollutvalget ber kommunedirektør og ekstern advokat for varslingsordning om en 
generell informasjon om kommunens varslingsordning. 

 

PS 22/20 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 10.05.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
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PS 22/21 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 10.05.2022: 

- Kontrollutvalget er via kontrollutvalget i Aurskog-Høland invitert til en befaring vedr. 
Haldenvassdraget. Utvalget bes gi beskjed til sekretariatet innen morgendagen om 
de har mulighet til å delta. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 37 
Løpenr.: 180118/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 21.06.2022 22/28 

 

Eventuelt
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